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APRESENTAÇÃO 

Este livro trata da expansão capitalista do pós-guerra, das 
crescentes dificuldades enfrentadas pelo capitalismo de meados 
dos anos 60 a 1973, e da "crise" subseqüente. Escusado dizer, 
o tema excede a competência do autor. Ocorre, no entanto, 
que a sorte do capitaljsmo nos atinge a todos. Convém pois, 
recorrentemente, voltar a discuti-la: este o sentido das páginas 
que se seguem. 

Dos artigos aqui contidos alguns se referem a economias 
singulares, focalizando, em particular, a evolução norte-ameri
cana, o "mila[:e" japonês e a �tae:mção inglesa. Outros dis
cutem teses clássicas e contempÓrâneas acerca da expansão 
capitalista. Relendo o todo percebo uma crescente luta e, por 
fim, um verdadeiro acerto de contas, com Keynes, Kalecki, 
Sweezy e seus seguidores atuais. Observo, também, uma rede� 
coberta de Marx e um encontro com Schumpeter. Valho-me.J 
além disto, amplamente, de uma série de trabalhos atuais, de 
autores ( no mais das vezes heterodoxos e pouco conhecidos) 
que estão tratando de apreender as "lições" da crise atual. 

Este livro nasceu como notas de aula para o Mestrado em 
Economia da Universidade de Campinas. Cresceu na e.ol�icé3;_ 
�a com outras posições. E acabou por ganhar vida própria, 
levando-me, entre relutante e fascinado, muito além de quais
quer planos. 
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Quanto à tese propriamente dita, e, mais precisamente, 

quanto à medida e o sentido em que "o capitalismo ainda é 

aquele", a sua justificativa se encontra condensada em dois arti
gos: "A C,-ise Econômica Norte-americana" e "O R,torno do 

Ciclo". Ao leitor interessado caberá avaliá-la. 
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CAPÍTULO I 

A CRISE ATUAL A LUZ DA EVOLUÇÃO 
CAPITALISTA DO PóS-GUERRA :/, 

INTRODUÇÃO 

Na segunda metade de 1974, ninguém mais duvida da 

existência de uma crise de graves proporções na economia ca

pitalista. Políticos e autoridades públicas, pondo de lado o seu 

interesse em preservar a imagem do sistema, a confiança dos 

empresários e da população em geral, lançam-se numa verda
deira competição de profecias sinistras. Torna-se moda evocar 

os anos 30, como se algo semelhante àquela trágica experiên

cia estivesse por se repetir. 

Em que medida as teses em voga no após-guerra nos pre

param para entender o que se passa? Ou melhor : 

- Por que não funcionam desta vez os "estabilizadores 

endógenos" e fracassa a política fiscal e monetária "afinada" da 

era pós-keynesiana? 

- Por que motivo se abandonou a rota de crescimento 
sustentado ( steady growth) ? Estariam em operação mecanis

mos corretivos tendentes a recuperá-lo? 

• Este artigo, redigido a fins de 1974 e publicado por Estudos Cebrap 

n.0 11 foi revisto para efeitos de sua presente publicação. 
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- Por que motivo parece malograr o "planejamento" das 
grandes empresas e, ao que tudo indica, a "tecno-estrutura" 
foi colhida de surpresa pela crise atual ?1

. 

- Enfim, por que o Estado não compra mais ( ou menos) 
armas, o capital monopolista não induz maiores ( ou menores) 
desperdícios, e não recrudescem ( ou se reduzem) as exporta
ções de capital, de maneira a contornar a crise? 

A crise atual não foi prevista2 e não creio que as teses qJ;'J 
prevaleceram nas últimas décadas permitam entendê-la. Pen� 
pelo contrário, que é a atual crise que, colocando em perspecti
va o pensamento econômico do após-guerra, permitirá a sua 
avaliação e superação. 

Nas páginas que se seguem é feita uma preliminaríssima 
exploração de alguns dos grandes problemas com que se de
frontam as principais nações integrantes do capitalismo central. 
Admite-se, por hipótese, que tais problemas foram engendra
dos ao longo da fase de crescimento, sem precedentes na his
tória do capitalismo, que se estende do conflito coreano à guerra 
do Ion Kippur. Por tomar a situação presente como uma esp

j
e

cie de �ho do ocorrido no período, o trabalho contém, a 
meu ver, uma certa dose da "fácil sabedoria ex-post" a que cer
ta vez se referiu Aníbal Pinto. Há também, possivelmente; um 
excessivo esforço no sentido de articular as proposições; Pro
curamos, com isto, deliberadamente, escapar às explicações em
piristas-casuísticas, que misturam o boicote do petróleo, com a 

1 Urna questão similar pode ser endereçada aos que exaltam não o 

"planeJarnento" realizado pela grande empresa (-:albraith, Marris, etc), 

e sim o concerto das atividades econômicas, pelas múltiplas formas de 

intervenção e apoio estatal no capitalismo "reformado" do após-guerra. 

Ver, por exemplo, Andrew Shonficld, Modem Capitalism, Oxford Uni

versity Press, 19 6 9. 

2 Vide, por exemplo: Tendência. do Capitalismo Conremporâneo, .d�

bate patrocinado pelo Instituto Gramsci em 19 65 e publicado no Brasil 

pela Editora Civilização Brasileira, Rio, em 1967 e Economtcs- anã 

World Order - from the l970's to the 1990's, coletânea editada por 

J. Bhagwati, The Free Press, Nova Iorque, 1972-
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seca nà URSS, as greves na Inglaterra e o afastamento de 
certos cardumes da costa peruana . . . Por outro .. lado, referi
mo-nos insistentemente ao ocorrido neste ou naquele país, num 
ou noutro período. Neste caso, procuramos evitar um certo tipo 
de explicação "abstrato-dogmática" que, genericamente, se re
fere ao "aprofundamento das contradições capitalistas", ou j' 
!'crise geral" que "cada vez mais ... " sem precisar em absoluto 
a especificidade da crise atual. 

O .PLENO EMPREGO VIA MANEJO DA 
DEMANDA: -

. O CASO LIMITE INGL�S 

Dentre as inovações que chamam a atenção no pós-guerra, 
destaca-se, sem dúvida, a política de pleno emprego via controle 
da demanda. Julgada em função d-e �eu objetí;o imediato e 
vista a questão numa -perspectiva histórica, trata-se sem dúvi
da, de um êxito no_tável. Durante os anos 20 deste século, a 
Inglaterra teve, em regra, mais de 12o/o de sua força de tra
balho desempregada; na década . seguinte, a média ficaria acima 
de lSo/o. Compreende-se, pois; que quando em 1944, Beveri<!g_e 
anunciou, como meta do após-guerra, um coeficiente de desem
prego m_édio de 3%, sua proposta tenha sido· considerada utópi
ca. Na realidade, porém, o desemprego na Ingiaterra durante 
os anos 50 e 60 raramente ultrapassou 2o/o !3 · 

Juntamente com o pleno-emprego, p�etendia-se erradicar 
no após-guerra as crises cícli�s do capitalismo, Os dois gran
des objetivos obviamente se entrelaçam e alcançá-los implicaria 
em manter · a economia "permanentemente em um ( estado de) 

3 J. Robinson -. Collected Economic Papers, vol. III, Basil Btack
well Oxford, 1965, pg. 113. Medido o desemprego pelos critérios 
norte-americanos, no entanto.. os coeficientes seriam mais elevados, che
gando . talvez a 4 o/o . 
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quase-boom" como desejara Keynes•. Também esta face da 

nova política foi, em certa medida, bem sucedida. O que não 

se suspeitava, à época, é que a sistemática sustentação da de

manda teria graves implicações no longo prazo. 

No que segue, partimos de um "modelo" de economia, 

onde o pleno emprego é assegurado pelo controle da demanda 

global e o crescimento se ajusta, idealmente, ao potencial de 

expansão existente. O modelo pretende retratar o desempenho 

da economia inglesa no após-guerra. 

Parte-se de um certo nível salarial e de um determinado 

patamar tecnológico. O governo, através de medidas várias de 

política fiscal e monetária, compromete-se a manter a economia 

funcionando a pleno emprego. 

O gasto dos assalariados está determinado por sua receita. 

O dos capitalistas, não : de acordo com as suas expectativas e 

tidas em conta as políticas creditícia e monetária do governo, 

os capitalistas ·podem expandir ou contrair as suas despesas. Se 

aumentam os gastos, não tardarão a exercer uma pressão altista 
sobre os salários (nominais) e os preços. À medida em que isto 

se evidencie, entra em cena o governo, que, através de um con

junto de medidas, buscará refrear o movimento expansivo, con

ter as pressões inflacionárias e impedir a (provável) deteriora

ção do Balanço de Pagamentos. À medida em que sejam res

tringidos os gastos dos capitalistas e o do próprio governo, de

saparece a pressão inflacionária e, concomitantemente, eleva-se 

o coeficiente de desemprego6
• É hora do governo voltar a inter-

4 J. M. Keynes, The General Theory of Employment, lnterest and 

Money, Macmillan f!I Co. Ltd., New York, 1954, pg. 322. 

5 Uma tese muito em voga no início dos anos 60 admitia a existência 

de uma relação inversa, claramente definida, entre desemprego e infla

ção: a margem de desemprego à qual correspondessem preços estáveis 

definiria uma linha ideal em tomo da qual deveria flutuar suavemente 

a economia. Ver, A. W. Phillips, "Unemployment and wage rates•, 

em /nflation, edited by R. J. Bali and Peter Doyle, Penguim Books, 

1970. 
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vir, desta vez com uma política expansionista que estimule os 
capitalistas, promova a reabsorçã� do desemprego e lance as 
sementes do próximo auge ... 

Adicionemos algu.ns traços mais ao funcionamento desta 
economia idealizada. A produtividade cresce "pari passu" com 
a incorporação de progresso técnico. Os salários acompanham 
a evolução da produtividade, mantendo-se inalterada a repar
tição das rendas entre capitalistas e trabalhadores. As oscila
ções promovidas pela política cognominada de "stop and go" 
dão-se, pois, em torno a uma linha ascendente, determinada pelo 
crescimento da força de trabalho e a evolução da produtividade 
do trabalho. 

O gráfico I ilustra este padrão de comportamento, atra
vés do desempenho da economia inglesa. 

s 

4 

o 

-1 

-2 

GRÁl'ICÓ 1 

Crescimento do Produto Interno Bruto Britânico. 

O crescimento a 3% a. a. implica em "pleno emprego" 

1955 58 60 64 66 68 

fonte: The Economist, 12 de outub,o de 1974. 

1 
70 72 14 
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O primeiro reparo que se deve fazer ao esquema acima é 
que o manejo da demanda esteve na prática sempre sujeito às 

injunções políticas. Já em 1943, Kalecki previra isto, ao suge

rir que o controle da demanda global daria margem ao surgi

mento de "ciclos políticos"8
• O futuro confirmaria amplamente 

sua previsão: H. Wilson se referiria, em 1963, aos períodos 

pré-eleitorais como os "anos mágicos" - aqueles em que os 

governos tratam de colocar a economia a pleno vapor7
• Vol

taremos mais adiante a esta questão. 

Os problemas da política de sustentação do pleno emprego, 

via manipulação da demanda global não se limitam, porém, ao 

fato de que no mundo real as atitudes num ou noutro sentido 

estão sujeitas às vicissitudes da vida política, distando muito 

da racionalidade com que se apresentam em certos esquemas. 

Joan Robinson havia previsto em 1936, que uma economia 

capitalista mantida à beira do pleno emprego padeceria de 

constantes pressões inflacionárias8
• À luz do ocorrido no após

guerra, este fenômeno pode ser entendido da seguinte maneira. 

Numa economia que cresce a pleno emprego, existem seto

res, ditos "dinâmicos", onde se realizam grandes investimen

tos9, e outros, relativamente estacionários. Os primeiros estão 

em condições de pagar maiores salários e, em certa medida, 

6 M. Kalecki. Selected Essays on the dynamics of the Capitalis. Eco

iiomy, Cambridge University Press, 1971. cap. 12. 

�- Citado por Theodor Prager: The Political Element in Post - war 

Growth", em Problems of Economic Dynamics and Planning: Euay, 

in Honour of M. Kalecki, Warsaw, 1964. 

8 Essays in the Theory of Employment, London, Macmillan, 1937. 

pg. 24. 

9 Ainda que a economia como um todo se desenvolva lentamente. No 

Reino Unido, por exemplo, a produção de veículos motorizados cres

ceu 100% em um decênio, passando de 1 a 2 milhões de 1953 a 1963. 

•The World on Wheels", The Conference Board, 15 de outubro dt: 

1974. 
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devem fazê-lo para "arrancar" mão de obra dos demais10
• Os 

respectivos sindicatos, em tais circunstâncias, tenderão a exer

cer uma espécie de liderança salarial, e as demais agremiações 
não tardarão a reivindicar em função do obtido nestes setores. 
A extensão dos níveis salariais a setores menos dinâmicos re

sultará, no entanto, em pressões de custo que serão, possivel-
" 

mente, transferidas para os consumidores através da alta de 
preços11

• A elevação dos preços "corrige" os salários, não per
mitindo que eles cresçam mais que a elevação da produtividade 
média. Fica, assim, patenteada a existência de uma propensão 
inflacionária e surge, ademais, um grave problema ao nível do 
do sistema de preços: a taxa de câmbio ( sustentada a parida
de cambial) tende a tornar-se sobre-valorizada. Se, como no 

caso inglês, existirem grandes resistências à desvalorização da 

moeda - os interesses financeiros se opõem vigorosamente à 

desvalorização - o país adquirirá uma tendência ao déficit 
crônico do Balanço de - Pagamentos. Consequentemente, os pe

ríodos de expansão (go) tenderão a tornar-se cada vez mais 
curtos : a pressão altista passa a ser precedida pela deteriora
ção do Balanço de Pagamentos, provocada pela mera retoma
da das atividades. 

Como já foi dito, a propensão inflacionária de uma eco
nomia mantida a plen·, emprego foi logo percebi�a e denuncia
da. O reconhecimento do problema deu margem ao surgimento 

10 O surgimento de salários mais elevados pode (também) ser o mero 
resultado do pagamento por peça ou tarefa, em industrias cuja ··produ
tividade se eleve acima da média. 
11 Observa-se que a pressão inflacionária não foi diretamente relacio
nada com o poder sindical. Ver J Robinson, "Beyond Full Employ
ment", em Collected Economic Paper&, op. cit.; vol. III e Bob Rowt
horn . "Incomes Policy" em New Left Review, n.0 34. Na literatura 
conservadora, no entanto, é praxe colocar o peso da explicação sobre a 
atuação sindical. o que pode ser feito de form3 simplista, como em 
Michael Shanks, The Stagnant Society, Penguim Books, 1961. ou mais 
el�borado como em Aubrey Jones. T.'>e new inflation. Pengilim Books 
England, 19 73 . 
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,de propostas de correção. A mais notória tentativa, rêpetidas 

vezes:. levada a efeito, constitui a "política de rendas" ou de 

" ·rendas e preços". 

Há diferentes modalidades de política de rendas, todas elas 

visando, basicamente, a compatibilizar o pleno emprego com a 

estabilidade monetária e o equilíbrio do Balanço de Pagamen

tos. Nunca se mostrou fácil, contudo, determinar o tipo de po

lítica de rendas adequada a uma certa estrutura social e nem 

tampouco, estabelecer as formas de controle a serem adotadas: 

os patrões, por exemplo, preferem atrelar os salários à produ

tividade; os trabalhadores, de sua parte, têm todo interes::.e em 

vincular os salários não apenas à produtividade, mas também 

aos movimentos de preços. Por outro lado, essas políticas re

velaram-se em regra, incapazes de operar justamente quando 

mais se faziam necessárias : nos períodos de auge. Com a repe

tição de insucessos, a panacéia do início dos anos 60 foi an

g-ariando crescente hostilidade nos meios sindicais e patronais, 

tendendo a ser abandonada por toda parte12
. 

O uso prolongado de políticas de demanda visando à ma

nutenção do pleno emprego tende ainda a acarretar lesões de 

maior profundidade - o que só recentemente vem sendo reco

nhecido13. O problema pode ser facilmente detectado, se cen

trarmos a nossa atenção sobre o conjunto de setores "maduros" 

da economia, onde se encontram firmemente estabelecidas gran

des e poderosas empresas, e o mercado cresce vegetativamen-

:12 Nem mesmo na Holanda, país por excelência da paz social e da 

:política de rendas, foi possível evitar os salários "negros�, a partir de 

,J 964. O fenômeno dos desvios. para cima (Wage Drift) dos salários 

,ias conjunturas expansivas revelou-se, aliás, um fenômeno aparentemen-

te incontornável. C. Kindleberger, Europe's Postwar Growth, Harvard 

University Press, 1967, pgs. 47 a 52. Para uma crítica radical da 

política de rendas, ver D. M. Nuti, "On Incomes policy" em A Criti

que of Economic Theory, editores E. Hunt e J. Schwartz, Penguim 

Books, 1972. 

13 N. Kaldor, -conflicts in National Economic Objectives", Th• 

Economic Joumal, março d� 1971. 
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te. Para os capitais ai estabelecidos, a política de "stop and 
go" tende a traduzir-se em ciclos de maior ou menor utilização 
da capacidade instalada, não surgindo jamais incentivos ou de
safios que coloquem em questão o tamanho e a tecnologia bá
sica das plantas existentes. Os lucros auferidos na expansão, 
servem à realização de maiores encomendas, aos cancelamentos. 
de dívidas e à distribuição de dividendos. O remanescente, 
quando não destinado à realização de pequenas inversões, sairá, 
possivelmente, em busca de mercados mais dinâmicos no ex
terior. Em suma, a expectativa de auges curtos, seguidos de 
recessões suaves é pouco estimulante e, sobretudo, não reco
menda investimentos vultosos e arriscados (por exemplo, com 
tecnoiogia em fase experimental) 14• Nestas condições, ten
de a manter-se baixa a taxa de formação de capital e lenta a 
absorção de mudanças técnicas ao nível de processos básicos. 
No fundamental, fica pois entorpecido um dos mecanismos bá
sicos da dinâmica éapitalista. O baixo dinamismo tecnológico 
confirma, vista a questão por outro ângulo, a tendência dos 
salários nominais a se elevarem acima do reduzido crescimento
(médio) da produtividade. Cai, progressivamente, a competitivi
dade externa, o que, combinado com a tendência crônica à so
brevalorização da moeda, acarreta crescentes problemas de Ba
lanço de Pagamentos : a cada retomada tende a ser mais curto 
o "fôlego" da economia. 

Resta acrescentar um último reparo ao padrão de política 
econômica anteriormente esquematizado : a decisão de frear a 
economia só pode ser eficaz quando tomada por uma fração 
(relativamente pequena) do mundo capitalista. Se muitos paí
ses, a um só tempo, frear.em, ao invés de consertar o Balanço 
de Pagamentos, irão possivelmente agravá-lo (as importações 
de uns são as exportações de outros). Neste caso, o sonho de 

14 O referido efeito inibidor pode ser melhor aquilatado por contraste 

com uma economia como a japonesa. onde os investidores tiveram pra

ticamente assegurada uma alta taxa de crescimento da economia durante 

todo o após-guerra . 
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Keynes - o manejo da demanda - se converte no seu pesa
delo: a política de exportação de problemas (Beggar-My
Neighbour-Police) característica dos anos 20 e 30. 

Esta última consideração é de especial importância na con
juntura atual, quando as políticas de contenção inflacionária, 
adotadas simultaneamente por vários países, correm o risco de 
agravar em cadeia os problemas de Balanço de Pagamentos. 
Por outro lado, e dado que a economia dos Estados Unidos 
representa pouco menos da metade do capitalismo central, as 
medidas restritivas ou expan:sivas adotadas por aquele país ten
derão a ter profundas repercussões no desenrolar da crise. Isto 
foi, aliás, o que ocorreu no ciclo Nixoniano de 1972/73, quando 
o superaquecimento da economia americana engendrou um 
"boom" sem precedentes na economia mundial e reforçou as 
pressões inflacionárias que já vinham sendo generalizadamente 
sentidas pelas demais nações capitalistas. 

Muitos .dos problemas que vêm surgindo, na Inglaterra 
como em outros países, não encontram resposta na teoria ou na 
prática capitalista contemporânea. O reconhecido fracasso das 
políticas de rendas em particular, eliminou uma ampla margem 
do consenso existente entre conservadores e críticos do siste
ma. ao findar os anos 50. Nestas circunstâncias, as tendências 
conservadoras voltam a defender velada ou abertamente as re
gras do jogo do "capitalismo cruel" de outros tempos15

. Res
soam vozes do passado: Hayek prega o retorno a "um mercado 
de mão de obra efetivo no qual os salários sejam determinados 
pela demanda e a oferta"16

• A revista Fortune, por sua vez, de
dica o seu editorial (julho de 1974) ao que denomina de "Re
volta contra o Pleno Emprego". 

15 Ver declaração de Samuelson e outros mais. em "Theory deserts 

the forecasters". artigo publicado pela Business Week, a 29 de junho 

de 1974. 
16 "Visão". dezembro de 1974. pgs. 67 a 70. Num tom mais 

moderado o relatório anual do FMI para 1974 declara que deveriam 

ser aceitas taxas de desemprego "algo maiores" . 
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Também as pos1çoes trabalhistas tornam-se mais agressi
vas. O tradicionalmente moderado Labour Party surge com 
proposições impensáveis em sua anterior passagem pelo poder. 
Enquanto isto, a Social Democracia alemã tenta reativar a ex
periência de co-gestão operária que, formalmente, data de 1951, 
mas havia sido indubitavelmente congelada durante o período de 
crescimento acelerado. 

A importância dos confrontos que assim se anunciam nã,o 
pode ser exagerada. Sobretudo quando se tem em conta a per

plexidade trazida pelo descrédito do aparato de política eco
nômica, que, há uns poucos anos apenas ( sob J ohnson), levava 
a proclamar-se o ingresso numa "nova era" auspiciada pelas 
conquistas da "economia pós-keynesiana"17

• 

MATURIDADE E EXTROVERSÃO DO 
CAPITALISMO AMERICANO NO APÓS-GUERRA 

Também os Estados Unidos contam com o seu "employ
ment act", através do qual o governo se compromete a sustentar 
"o máximo de emprego, produção e poder de compra". Este 
objetivo não foi, contudo, perseguido com intensidade compa
rável à verificada na Grã-Bretanha. Nos anos 50, porque a 
política anticíclica foi confiada aos "estabilizadores endógenos" 
( tributação progressiva, seguro contra desemprego, política de 
preços mínimos para produtos agrícolas), de eficácia certamen
te discutível. Nos anos 60, porque a política iniciada por 
Kennedy e continuada por Johnson foi desordenada e sistema
ticamente expansiva. Por outro lado, a política econômica nor
te-americana jamais teve de ser submetida - como no caso in-

17 Walter Heller, New Dimensions of Política[ Economy, Cambridge. 

Massachusetts, 1966, pgs. l e 2. Ver também. Otto Eckstein, • A 

Plethora of Lessons from the recent expansion", em American Economic 

Review, maio de 19 7 4 e F. Modigliani, • A Critique of Past and Pros

pective Economic Policies", em American Economic Review, setembro 

de 1974. 
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glês --,,-"às vicissitudes do Balanço de Pagamentos. A rigor, a 
um longo período de superavíts crônicos, sucedeu uma fase de 
déficits crescentes, que chegaria ao paroxismo durante a "ne
gligência benigna" de Nixon - Connally. Em quaisquer destes 
casos, jamais se considerou seriamente a hipótese de condicio
nar a economia interna pelo comportamento das contas exter
nas. 

Ainda que a macropolítica econômica não tivesse nos EU A 
a importância de que se revestiu na Inglaterra, o desempenho 
da economia norte-americana no após-guerra não pode ser en
tendido sem que se tenha em conta a ação e os estímulos pro
movidos pelos poderes públicos e, em particular, pelas enco
mendas e gastos militares. 

No que se segue, trataremos de examinar, primeiramente, 
características e problemas daquilo que poderíamos denominar 
a zona madura da economia americana, para a qual é de par
ticular importância o manejo, pelo poder público, dos instru
mentos de contenção e reativação das atividades econômicas. 
Mais adiante levantaremos um par de hipóteses sobre as fun
ções desempenhadas pelo setor voltado para o atendimento d?' 
"necessidades militares". 

A economia americana, no imediato após-guerra, contava 
com uma imensa e generalizada vantagem tecnológica sobre as 
demais. Inovações que mal começavam a ser difundidas na 
Europa - e que caracterizariam o "boom" europeu dos anos 
50 e 60 - já enfrentavam uma relativa saturação no mercado 
norte-americano. O importante setor de veículos motorizados 
atingira, em 1950, a produção de 8 milhões de unidades 
anuais18 ; neste caso, como em muitos outros, o crescimen-

18 A produção de veículos motorizados ao longo dos anos 5� se

elevaria até um máximo de 9 milhões e voltaria a ser, em 1960, de-

8 milhões. A seguir, verifica-se uma redinamização do merca

do, que chega a absorver 11 milhões de veículos em anos de auge . A 

importancia deste produto pode ser aquilatada pelo fato de que 65 o/o 

da borracha, 49 o/o do ferro maleável, 3 3 o/o do zinco e quase 1 O o/o do 
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to acelerado, que caracteriza a fase de difusão em massa do con
sumo, havia se verificado nos anos 20. O gráfico II indica a · 
medíocre evolução das vendas de alguns "duráyeis" no período 
aqui em foco. 

O marasmo destes mercados, que nada ofereciam de com
parável ao verificado na Europa e no Japão, foi, no entanto, em 
certos casos, contornado por inovações que criavam atraentes 
oportunidades de inversão, no seio mesmo da zona "madura" 
da economia americana. O gráfico III mostra como o lança
mento de novos produtos abria mercados que cresciam espe-
tacularmente, até atingir uma "plataforma" correspondente à 
generalização do consumo pela população integrada no mercado 
de trabalho, vale dizer, excluídas importantes frações da comu
nidade negra, bem como de outras minorias. 

A relativa escassez de oportunidades de investimentos nos 
EUA (no que se refere a este vasto setor), a notóriã suprema
cia técnico-financéira das empresas norte-americanas e o dina
mismo observado em outros mercados constituem elementos ex
plicativos do amplo . movimento de exportação de capitais ocor
rido nos anos 50 e 60. Visto em perspectiva, este vigoroso mo
vimento implicava no transplante para outros países de setores 
e técnicas plenamente desenvolvidos nos Estados Unidos. 

Os benefícios auferidos pela economia 1,1orte-americana em 
decorrência da exportação de capitais não podem ser avaliados 
apenas em termos da intensificação do comércio19, e do afluxo 
ulterior de rendimentos. A expansão internacional funciona 

aço, do alumínio e do cobre consumidos nos Estados Unidos são direta 
ou indiretam�nte adquiridos por empresas automotoras . Os dados são 

para 1972 e a fonte: "The car in America", The Conference Board, 

outubro de 1974. 

l9 As importações norte-americanas elevaram-se de 4,6% do produto 

em 1953 a 7,4% em 1973; as exportações cresceram a um ritmo 

mais modesto. Em ambos os casos admite-se que as empresas multina

cionais tenham tido um papel de destaque na descoberta e exploração de 

novas oportunidades comerciais. 
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também como um elemento vitalizante que, ao favorecer a reali

zação de amplos e diversificados investimentos, facilita a atuali
zação de técnicas e o "desenvolvimento" de produtos. Isto pode 
ser genericamente apreciado, mediante o confronto dos setores 
internacionalizados com os ramos que. ficaram confinados ao es
paço norte-americano - onde se observam casos de flagrante 

atraso tecnológico, incluindo atividades tão relevantes quanto 
os transportes e o aço. 

Mas a expansão das empresas norte-americanas além das 
fronteiras nacionais exercia também infl�ência nociva sobre o 
dinar>1ismo tecnológico norte-americano. Isto, porém, só pode 
ser percebido a longo prazo. Vejamos sumariamente a questão: 

Na Alemanha Ocidental, no Reino Unido e na França, 
ainda em 1960, os salários por hora correspondiam, em média, 
a 1/3 do observado da economia americana20

• Para as empre
sas norte-americanas, esta mão de obra abundante e barata pos
sibilitava um movimento de "alargamento do capital" ( capital 
widening) inconcebível nos Estados Unidos. Este movimento, 

combinado com a sustentação ou mesmo o sobreaquecimento da 
demanda (na segunda metade dos anos 60) tendia a desviar o 
progresso técnico para o mero desenvolvimento de novos pro
dutos - ou de novas "gerações" de produtos. Em outras pa
lavras, as oportunidades no exterior reforçavam a tendência à 
diversificação e ao retoque de produtos sem ,renovação de pro
cessos básicos21• Se assim é, a exportação de capitais constitui 
uma faca de dois gumes : dinamiza a oferta, mas mantém a 

renovação técnica predominantemente ao nível da superfície. As 
.:onseqüências disto começariam a se fazer sentir através da 

progressiva perda do poder competitivo da indústria norte-

20 "The Competitiveness of US. Exports", The Conference Board, 

agosto de 1974. 
21 A prolíferação de modelos e opções durante os anos 60 foi a tais 

extremos que, somente a Chrysler elevou de 12 000 para 23 000 o 

numero de partes e peças utilizadas em suas fábricas. "Ramparts", julho 
de 1974, pg 35. 
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americana, que - chega a - tornar-se alarmante ao findar dos 

anos 60. 

O que precede leva a pensar que os Estados Unidos esta

riam, de certa forma, condenados, face aos demais integrantes 

do capitalismo central. Isto foi, aliás, antecipado por vários 

autores - alguns dos quais colocavam o peso da argumentação 

no elevado custo da mão de obra nos Estados Unidos22
• A 

evolução recente encarregou-se de mostrar os equívocos, tanto 

dos que ignoravam o reduzido dinamismo tecnológico da eco

nomia americana23
, quanto daqlli!les que argumentavam em ter

mos de meras disparidades de níveis salariais. 

De 1969 a 1972, o custo da hora de trabalho cresceu a 

pouco mais de 2% ao ano nos Estados Unidos, enquanto na 

França se elevava a mais de 6% ao ano; na Inglaterra e Ale

manha, o crescimento se situaria em torno de 9% ao ano. A 

este fenômeno, certamente um dos mais relevantes nos últimos 

anos, há que adicionar as sucessivas desvalorizações do dólar, 

que mudaram radicalmente as cotações das principais moedas 

capitalistas. Mais precisamente, de janeiro de 1969 a fevereiro 

de 1974, o marco teve sua cotação elevada em 47o/o frente ao 

dólar, enquanto o yen se elevaria 23%, a guilda (holandesa), 

28%, e o franco, 11 %. O resultado combinado dessas mudan

ças seria a elevação em mais de 15% a.a. do custo em dólar da 

unidade de mão de obra na Alemanha; contra menos de 3% a.a. 

nos Estados Unidos24. 

A conseqüência mais imediata dessas mudanças seria a su

bida em flecha das exportações norte-americanas, a partir de 

1972. Isto, por si só, seria capaz de promover uma poderosa 

22 Ver, por exemplo, E. Mandei. Europe vs. America, New Left 

Books, New York, 1970. 

23 Os erros mais notórios cabem, no caso, a Servan Schreiber, Le Défi 

Américain, Paris, 19 6 7 . 
24 Haward Business Review, maio-junho de 1974, pg. 58 e "Unit 

Labour Costs in Industrial Countries", The Conference Board, março 

de 1974. 
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reativação da economia. Em tais condições, a política ultra-ex
pansionista que acompanhou a segunda campanha eleitoral de 

Nixon viria a engendrar uma verdadeira euforia, traduzindo-se 
numa inflação a "dois dígito�", acompanhada de intenso mo
vimento especulativo em torno ao ouro e às mais variadas ma

térias primas. 

A desinibição com que os Estados Unidos destruíram a 

sólida imagem de sua moeda, e a própria base do sistema mo

netário do após-guerr.a (ao desvincular o dólar do ouro, a 15 

de agosto de 1971) é altamente reveladora. Convém lembrar 
que a Inglaterra, em meio a graves dificuldades internas, de

cidiu revalorizar a libra em 1925, numa clerradeira tentativa de 

reestabelecer a paridate de 1913. O fetiche da paridade - re

flexo dos interesses financeiros britânicos - custaria ao ca

pital industrial inglês uma profunda e duradoura crise, marca

da por violentas lutas sociais. No caso americano, contraria

mente, não existem conflitos de interesses sequer comparáveis 

entre a indústria e o capital financeiro. É possível, no entanto, 

que, nos anos vindouros, venham a ocorrer grandes choques 
de interesses, por exemplo, entre o setor "maduro", condena
do a renovar-se, e os interesses mais estreitamente vinculados 
ao setor militarizado. 

O SETOR MILITARIZADO 

É bem conhecida a tese que atribui ao capitalismo avança

do uma propensão ao estancamento, o qual viria no entanto 
sendo evitado ( ou talvez, apenas, postergado), mediante 

gastos militares e outras formas de "desperdício". Uma das di

ficuldades a serem enfrentadas pelos advogados desta tese re

side no fato de que as despesas militares, mesmo nos EUA, 

parecem ter crescid� significativamente menos que a produção 
em geral. Um outro problema decorre de que os adeptos desta 
tese tendem a encarar o setor militarizado unicamente por uma 

ótica de demanda. Isto implica em equiparar empresas e ativi-
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dades que ocupam uma pos1çao nevrálgica na economia norte
americana à mera construção de pirâmides a que se referia 
Keynes!26 

A produção de armas e equipamentos para uso militar 
permite às grandes corporações a realização de lucros parti
cularmente elevados26

• Isto, por si só, já teria um importante 
papel vitalizante sobre o conjunto da economia. Tão, ou mais 
importante no entanto, são as características da demanda que 
provém dos orgãos de "defesa": as encomendas e especifica
,ções se renovam permanentemente, dada a celeridade com que 
se processa a obsolescência de equipamentos � o incessante 
desenvolvimento de novos artefatos, materiais, etc. Não é por 
outra razão que as atividades em que os Estados Unidos têm 

prt><;ervado a sua - supremacia tecnológica constituem, em regra, 
ran••JS para-militares: aeronáutica, comunicações, equipamentos 
de controle, etc. Assim, não apenas os principais troncos de 
inovações característicos do pós-guerra - como a eletrônica e 
a computação - provêm do esforço bélico27

, como o seu desen
volvimento em novas direções tem profundamente a ver com a 
solução dos problemas colocados pelo uso de certas armas e 
a operação de sofisticados sistemas de "defesa". Os próprios 
setores maduros da economia contam, aliás, com a área mili-

25 O próprio conceito de "desperdício" tende a provocar grande celeu

ma. Antes de mais nada. porque o trabalho não está orientado no capi

talismo, para a produção de coisas "úteis", e sim, como já assinalara 

A. Smith (no que é apoiado por Marx), para a criação de "surplus". 

Ver, lan Cough, "Marx on Productive Labour" em New Left Rel)iew, 

n.0 76 

26 Um relatório apresentado pelo Committee on Armed Services reve

lava, em 1963, que, em muitos casos, os lucros realizados no provi

mento de "itens especializados de uso não civil•, chegava a 100 % do 

valor da encomenda. Vide Corporations and The Cold War, editado 

por D Horowitz, Modem Reader, Nova Iorque, 1969, pgs. 208, 

209, e 233. 

a7 Christopher Freeman, The Economics of Industrial lnnooation, Pen

guim Books, 1974, cap. 4. 
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tarizada para a descoberta de produtos e processos reconver

síveis para uso civil. Segundo uma fonte abalizada "milhares de 

representantes de várias indústrias, especialmente qu1m1cas, 

visitavam fábricas de material aeronáutico, para obter licença 

de produção de novos artigos que estas companhias haviam 
desenvolvido com fundos militares"28

• Os múltiplos vínculos do 

setor militarizado com os demais setores permitem, assim, à 

economia, contar com uma vasta área regida por outras regras 
no tocante à formação de lucros, à adoção de técnicas, etc. 

Neste gigantesco laboratório, a demanda e, em particular, as 

perdas encontram-se "socializadas". 

A função primordial do setor militarizado é, pois, a nosso 

ver, a de estimular aquilo a que Kaldor certa vez denominou 

o "dinamismo técnico" da economia. 

Obviamente, o reconhecimento da função rejuvenecedora do 

setor militarizado não pode ser entendida como uma justificati
va dos gastos incorridos pela indústria bélica. O dinamismo 

tecnológico, derivado das pesquisas levadas a efeito no setor, 

mostra apenas a existência de grandes vantagens na criação e 

experimentação desligadas das regras de lucratividade impostas 

pela empresa privada29• Indica, também, que o capitalismo 
americano do pós-guerra contou com estímulos excepcionais 

para manter viva a dinâmica tecnológica - no lugar do 

empresário schumpeteriano encontra-se, porém; o Dr. Stran

gelove30. 

28 Revista "Chemical Week", citada em Corporation& and the Colei 

War, op. cit., pg. 226. 
29 Em se tratando de fins militares, não se aplica, por exemplo, a nor
ma de que as investigações levadas a efeito pelas empresas devem produ
zir resultados lucrativos em 3 ou (no máximo) 5 anos. D. Hamburg, 

"Invention in the Industrial Research Laboratory", Journal of Política[ 

Economy, abril de 1963. 
SO Ao terem início nos anos 70, a inclusão de armamentos na esfera dos 

"Tradable goods" surgiu como um importante recurso para o reforço 
do· debilitado Balanço de Pagamentos norte-americano. Através desta 

operação, o Departamento de Defesa previa uma ampliação das vendas 

29 



Não é fácil imaginar como teria evoluído a economia norte
americana se o setor militarizado fosse substancialmente menor. 
Teria o processo de "anglicização" avançado mais rápido? É 
impossível responder a esta pergunta tendo em conta apenas 
aspectos econômicos. O armamentismo e a guerra fria são fenô

menos indissociáveis, e este último fator teve um papel funda
mental na preservação da paz social norte-americana. Antes da 

desastrosa campanha do Vietnã, a ideologia da guerra fria lo
grava, a um só tempo, justificar os gastos militares e criar um 
sentido de missão civilizatória, sem a qual não se pode ,.entender 
os anos 50, período a que Wrigth Mills se referiu como a 
Grande Comemoração. 

Nos mais recentes anos, parece haver uma tendência 
à relativa retração e ao insulamento das atividades voltadas 
para o aparato militar. Com efeito, uma crescente parcela do 
orçamento militar refere-se a armas que pouco ou nada têm a 
ver com as atividades integrantes da esfera privada. Compare
se, a propósito, a demanda de carros de combate, aviões e na
vios na Segunda Grande Guerra, com os projetos TRIDENT, 
MIRV e B�l. Vista por este prisma, a guerra do Vietnan, ao 

demandar armas convencionais em ampla escala, viria contra
por-se a uma tendência. De agora em diante - e supondo que 
os Estados Unidos não voltem a intervir massiva e diretamente 
em conflitos localizados - as encomendas de materiais e armas 
-convencionais deverão limitar-se à substituição e moderni
zação de equipamentos ; os grandes gastos adicionais provirão 
das novas_ armas estratégicas, obtidas num verdadeiro sub-siste
ma da estrutura produtiva norte-americana. 

TÉRMINO DA ECONOMIA DE "COW-BOY"? 

Os Estados Unidos constituem uma nação excepcionalmen
te bem dotada de recursos naturais e, desde cedo, sua popula
ção se habituou a um amplo consumo de materiais relativamente 

externas de 925 milhões de dólares, em 1970, para 3. 800 milbõa 

em 1973. Ramparts, julho de 19H, pg. 39. 
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escassos em outras áreas. As próprias técnicas produtivas con
cebidas nos EUA consumiam recursos naturais em grande es
cala. Outrora era a madeira, combustível e material básico de 
construção; um observador inglês referia-se, em 1870, ao des
perdício de madeira nos Estados Unidos, "que chega a ser 
verdadeiramente criminoso"31

• Modernamente, o consumo "per 
capita" de metais e de energia nos Estados Unidos é um múl
tiplo do observado em outras partes do mundo. 

A partir dos anos 40, tem início uma profunda transforma
ção da economia norte-americana, que passa de auto-suficiente, 
e mesmo exportadora, a importadora de recursos minerais. 
Prosseguindo nesta tendência, a economia dos Estados Unidos 
define-se, nos anos 60, como exportadora de manufaturas e 
cereais e importadora, em ampla escala, de matérias primas e 
combustíveis32

• Visto o fenômeno a partir de uma perspectiva 
britânica é como se, finalmente, o novo centro capitalista mun
dial aceitasse integrar:-se na Divisão Internacional do Trabalho. 
Encarado a partir da história americana, no entanto, o fenôme
no tem outro significado: é como se os Estados Unidos reto
massem, no após-guerra, e agora em escala mundial, o seu 
velho estilo de ec-0nomia de "cow-boy", caracterizada pelos am
plos movimentos em busca de áreas virgens e recursos naturais 
abundantes. 

Além das óbvias vantagens em termos comerciais, esta 
"marcha para o mundo" significava que o "a�erican way of 
life" não se chocaria - por mais um longo período - com a 
barreira dos custos crescentes na obtenção de recursos não re
nováveis. Não se faria necessário investir pesadamente, conce
ber e desenvolver novas técnicas para enfrentar a queda do teor 

31 "Innovative Responses to Material Shortages", em American Eco-

nomic Review, maio de 19 7 3, pg . 1 13 . 

32 Segundo relatório da comissão de Política Econômica Exterior do 

Congresso Americano, a auto-suficiência norte-americana, em 1954 li

mitava-se a: carvão, enxofre, potassa, molibdênio e magnésio. H. Mag

doff,. La era dei imperialismo, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1969, 

pg: 59. 
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metálico, o esgotamento de jazidas, etc. A descoberta de novas 
minas ou campos de petróleo, e a obtenção de licenças de ex
ploração funcionavam como uma linha de menor resistência, ba
rateando globalmente os custos de operação e expansão do siste
ma. O fenômeno cobraria grande importância, no caso dos com

bustíveis fósseis: o petróleo árabe possibilitou o suprimento ex
terno de energia a custos declinantes, precisamente quando os 
campos petrolíferos norte-americanos começavam a acusar ( re
lativa) exaustão e subiam, notadamente, os custos de operação 
das minas de carvão. O significado deste movimento deve ser 
apreciado historicame,nte. No caso inglês, o declínio dos rendi
mentos na exploração do carvão atuou como �m fator negativo 
que teve importância, segundo vários autores, na progressiva 
perda de posição da economia inglesa, no último quartel do 
século XIX33

. 

A longo prazo, porém, começariam a revelar-se os custos 
incorridos pela economia americana corno decorrência do vir
tual abandono de sua própria base de recursos naturais. Ve
rificou-se - um verdadeiro congelamento tecnológico de amplos 
setores produtivos, acompanhado, em alguns casos, do retro
cesso de áreas de vocação mineira. Outros setores, de grande 
impacto potencial sobre a estrutura produtiva não chegaram 
-a ser devidamente desenvolvidos: não fora o baixo custo do 
petróleo árabe, já se estaria, possivelmente, em outra fase no 
que se refere à tecnologia nuclear. �ais que tudo isto, e como 

33 A produção por pessoa empregada nas minas Britânicas baixou de 

319 toneladas em 1879/83 para 287 toneladas em 1894/98 e 257 

toneladas em 1909 / 13. "Committee on Industry and Trade", 1908. 

citado em Nathan Rosemberg, The economics of techno/ogica/ change, 

Penguim Books 1971, pg. 428. Já em 1865, S. Jevons previa o es• 

tancamento da economia inglesa, como decorrência do encarecimento 
· da produção carvoeira. R. Meek chegaria mesmo a relacionar a chama

da revolução marginaiista com o "problema básico da escassez'', que 

"começava a tornar-se proeminente no mundo real nas décadas de 70 

e 80 do século passado", R. Meek, "The marginal revolution and it� 

afterrnath", em A Critique of Economic Theory, op. cit. pg. 89. 
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resultado da solução cow-boy, tornou-se finalmente vulnerável 
a pressões externas a, outrora monolítica, economia norte-ame
ricana. 

De meados de 1971 ao primeiro trimestre de 1973, o ca
pitalismo, como um todo, atravessou, possivelmente, o mais 
intenso auge de sua história. A economia norte-americana 
cresceu, durante o período, à inusitada taxa de 7,2% ao ano34

• 

Em meio a esta eufórica conjuntura expansionista, o mundo 
capitalista parece ter-se chocado com a barreira de uma oferta 
de produtos primários relativamente inelástica. Some-se a isto 
o fato de que os enormes déficits que vinham se verificando 
nas relações externas norte-americanas; implicando numa mas
siva injeção de dólares na economia mundial, favoreciam os 
movimentos especulativos sobre os produtos considerados es
cassos. Reflexo desta conjuntura, a todos os títulos excepcional, 
o preço médio dos produtos primários elevou-se em 92% entre 
25 de julho de 72 e a mesma data do ano seguinte35

, 

O quadro anterior seria enormemente agravado pela crise 
do petróleo; a vulnerabilidade, subitamente revelada, viria a 
transformar radicalmente as perspectivas de alguns setores-cha
ve. Afinal, a economia norte-americana é super-dotada em car
vão ( e xisto), pode desenvolver novos campos de petróleo no 
Alaska, como na plataforma costeira, e ainda aprimorar a ex
ploração dos campos em produção. Não lhe faltam recursos d'e 
qualquer espécie para desenvolver um programa de energia 
atômica de grandes proporções. Ao voltar os olhos para as 
indústrias de base, governo e empresas iriam, no entanto, dar
se conta do relativo atraso tecnológico da infra-estrutura nor
te-americana. Os transportes - particularmente o ferroviário -
e a siderurgia do país, por exemplo, estão muito aquém dos 
padrões estabelecidos no Japão, na Alemanha e mesmo na 

34 American Economic Review, maio de· 1974. pg. 78. 

35 The Economisr, 28 de julho de 1973. 
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França.· Este fenômeno vinha sendo encoberto, pelo fato de que 
os EUA continuam, genericamente, na vanguarda das novas 
técnicas. Mas isto se refere basicamente a plantas pioneiras. O 
Japão, pelo contrario, dispõe de tecnologia avançada, am
plamente difundida na base de seu sistema industrial. 

A mais imediata implicação do que precede é, em princípio, 
o surgimento de grandes oportunidades de investimento em se
tores altamente absorvedores de capital. Há razões para se 
supor, no entanto, que a economia americana enfrentará enor
mes dificuldades para recuperar o terreno perdido nos seus se
tores de base. 

Admita-se, de partida, que muitas das empres� situadas em 
ramos tecnologicamente retardatários, encontram-se relativa
mente descapitalizadas pela aceleração inflacionária ocorrida nos 
últimos anos. Seus fundos de amortização foram, em muitos 
casos, comidos pela violenta alta dos custos de materiais e equi
pamentos. Por outro lado, nas condições em que se encontram, 
dificilmente terão acesso ao mercado de capitais36

• Finalmente, 
tampouco dispõem ( à japonesa) de fontes próprias de captação 
de recursos · financeiros. 

A recuperação de setores básicos da economia _:_ como é 
bem sabido nas nações subdesenvolvidas - exige, além de vul
tosos recursos financeiros, a existência de instituições capazes 
de co�rd.etiar programas (pelo menos) a nível de setor. Trans
parece, aqui, uma nova deformação, àcarretada pelo predomí
nio quase absoluto das políticas monetária e fiscar no após
guerra ; o vasto aparato de política econômica norte-americana 
simplesmente não está habilitado a enfrentar problemas ao nível 

J6 Um porta-voz da Kaiser, refletindo problemas enfrentados por ou

tros gigantes, declarava recentemente: MNão existe lugar para uma com

panhia· corno a Kaiser tornar empréstimos de longo prazo" . Comen

·tando a mesma questão, outro grande empresário sugeria. corno saída, 

a busca de Mparceiros com alta caixa• para a realização de fusões. MThe 
.desperate searcb for more capital". Business Week 14 de setembro 

.de I 974. 
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<la estrutura produtiva37
. Além do mais, o próprio instrumental 

analítico de que se valem as assessorias econômicas do governo 
parece inadequado - o que seria enfaticamente declarado por 
Leontieff, para quem é "claro que a macro-economia ·não pode 
contribuir com um centavo para a solução da crise energética'\ 
e de problemas outros, típicos da conjuntura atual88• 

Não obstante as ressalvas anteriores, cabe lembrar que a 

elevação da taxa (global) de acumulação não constitui, em prin,
cípio, um sério problema para uma economia como a norte'
americana, que parte de um nível bastante modesto ( cerca de 

16% a.a.) e onde não existem tensões inter-classes que_im
peçam a ampliação da quota de lucros (indissociável, numa 
economia capitalista, da elevação do coeficiente de investimen-

tos). Onde, sim, poderiam surgir maiores choques, seria entre 
o capitalismo "maduro", interessado na obtenção de· novos · e 
vultosos fundos para a sua reciclagem técnica, e o· setor mili
tarizado, cuja problemática pouco ou nada tem a ver cdm ó que 
precede89

• 

O anterior sugere um quadro de "fome de capitais". '8 
neste contexto que deve ser entendido o afluxo de' capita-& 
estrangeiros para os Estados Unidos. No ano de 1973, com a 
economia em estado eufórico, os efeitos da desvalorização do 

dólar sendo plenamente sentidos, e verificando-se aguda escas·
sez de vários produtos, a entrada de capitais atingiu 3;5 bilhões 
de dólares, elevando-se em 24% o seu total. Não eram mais 

37 Ver Otto Eckstein, # A Plethora of Lessons from the Recent Ex

pansion •, pg. 78 e seguintes, em "American Economic Review, maio 

de 1974. 

S8 #News Week", 30 de setembro de 1974, Special EcQ.Domic Re

port, pg. 86. 

39 O conflito de interesses é particularmente agudo, como já foi su

gerido, no que se refere ao sub-sistema militar - fração que opera 

com relativa autonomia em relação aos demais setores_ Vejam-se, a 

propósito, as recentes acusações e ameaças de Schlesinger aos que, st• 

gnndo ele, não vêem outra forma de realizar economias . (públicas) 

1enão pela redução de programas militares. 

35 



apenas a Inglaterra e o Canadá, tradicionais investidores nos 
Estados Unidos, que proviam estes fundos. Empresas do Japão, 
da Alemanha, e de outros países lançavam-se em verdadeira 
corrida para capturar e consolidar posições no mais vasto mer
cado do mundo capitalista40• 

É ainda a partir do quadro anterior que deve ser entendida 
a curiosa situação com que os Estados Unidos ingressam na 
presente recessão. Os setores responsáveis pela produção de 
equipamentos e materiais ( ingredientes básicos na realização de 
investimentos) continuam a todo vapor. É, aliás, a garantia ( ou 
suposição) de que não existe o perigo de uma violenta contra
ção da demanda de "bens de "capital", que permite ao gQYerno 
sustentar uma política anti-inflacionária de grande rigor41

• 

O vigoroso programa de contenção decidido pelo governo 
norte-americano - que, pelas próprias dimensões desta eco
nomia, tende a incidir gravemente sobre a economia mundial 
. ,,- vem apanhar os demais países em meio a profundas difi
culdades. Ao refrear deliberadamente sua economia, o governo 
dos Estados Unidos comprime o déficit que deveria resultar da 
quadruplicação· do preço do petróleo. Lança, porém, sobre seus 
demais parceiros, o brutal fardo do superavit das nações ex
portadoras de petróleo42. O exame da situação atual destes par
ceiros exige, no entanto, que se recupere a perspectiva históri
ca, através de uma revisão, ainda q4e sumária, do ocorrido 
no após-guerra. 

OS MILAGRES E O SEU FIM 

Durante o período do após-guerra, um grupo de países 

sustentou um ritmo de crescimento sem precedentes na histó-

40 "Foreigners Increase their .US. lnvestment'", /nternational Finan

ce, 23 de seJembro de 1974. 
41 Em setembro deste ano - já em plena recessão - as encomendas 

Jnsatisfeitas de "bens de capital'" somavam 13 6 bilhões de dólares, 
"Time

'"

, 9 de dezembro de 1974. pg. 26 . 
. 42 · "High Lights frorn OECD'", Economic Out/ook, julho de 1974. 
pg 22. 
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ria do capitalismo. Certos mecanismos básicos, comuns à evo
lução de vários integrantes deste grupo, nos permitem conceber 
um "protótipo" de milagre. 

Parte-se de uma situação em que um grande número de 
atividades apresenta flagrante atraso tecnológico. Existe mão 
de obra em abundância, barata, e que não cessará de chegar ao 
mercado de trabalho durante um longo período: a imigração 
campo-cidade, a destruição de setores retrógrados ou, simples
mente, a chegada de trabalhadores do exterior garantem o an
terior. O Estado, via crédito fácil, concessões tributárias e 
mesmo inversões diretas, estimula vigorosamente o processo de 
acumulação. Sua atuação se faz sentir, em particular, na reabi
litação e expansão da infra-estrutura de serviços básicos. A 
massa da população ainda não ingressou no consumo dos cha
mados "duráveis". 

Dada a folga existente no mercado de trabalho - e o es
casso poder de barganha dos sindicatos - a produtividade po
derá elevar-se à frente dos salários. Ao baixo custo da mão de 
obra, combina-se a crescente eficiência que deriva da (progres
siva) digestão de novas técnicas. Ambos os fatores atuam em 
benefício das exportações. O crescimento das exportações, · por 
sua vez, engendra novas oportunidades de investimentos e per
mite à economia absorver, em ampla escala, os insumos e equi
pamentos necessários à expansão e diversificação da estrutura 
produtiva. O crescimento da demanda de bens de consumo 

combinado à expansão das vendas ao exterior, e ao acelerado 
ritmo de progresso dos investimentos mantem a economia sob 
pressão de demanda. A rápida progressão dos investimentos, de 
sua parte, opera como um ativo conduto de novas técnicas. A 
acumulação se concentra sobre objetivos civis e a economia 
atinge uma elevada taxa de crescimento acompanhada de um 
elevado - crescente durante anos - coeficiente de inversões. 

É mais fácil conceber um crescimento acelerado exemplar 
do que estabelecer regras quanto ao seu término. Deixemos, 
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pois, para o tratamento a nível de países, o exame dos prob1e
mas que acompanfiain o fim dt,s "milagres". 

A Alemanha Federal herdou do fracassado império nazi, 
tima estrutura econômica profundamente deformada, tanto pela 
hipertrofia do aparelho militar, quanto pelo brutal esforço no 
sentido da substituição de importações de matérias-primas con
sideradas estratégicas. Os massivos bombardeios ocorridos às 
vésperas da rendição contribuíram, ainda, para desorganizar o 
aparelhamento econômico de que se haveria de partir no após
guerra. 

Ao findar a guerra, havia em toda a Alemanha uma pleto
ra de desempregados e, o que é mais importante, durante anos 
a fio afluíriam para o território da República Federal uma cor
rente de refugiados, cerca de 10 milhões de indivíduos, em 
regra de ascendência alemã43

• Por volta de 1960, estaria prati
camente absorvido este gigantesco contingente populaci_onal._ Ti
nha início, então, a chegada em ampla escala de imi�rantes da 
orla mediterrânea, permitindo ao país prolongar por alguns anos 
o período em que contou com mão de obra barata e dócil44• 

43 Some factors in economic growth in Eurooe during th°, 1950•, 
United Nations, 1964, Geneva, capítulo 6, pg. 3. 
44 A importância da ampla disponibilidade de 'mão de obra :ha arran
tada alemã do pós-guerra é realçada �- creio que em excesso - por 
Charles Kindleberger, em Europe's Postwar Growth, op. cit., cap. 11. 
Outros autores tendem a explicar o êxito alemão pelas políticas mone
tária (por exemplo Jacobson), e/ou fiscal (Frederick Reuse), ou mes
mo pelo caráter nacional (Henry Wallich) ; vide Kindleberger, op. cit. 
pgs. 28-30. Os marxistas que, 'em regra, negavam a possível recupe
ração da Alemanha sob o domínio acidental, tenderam mais tarde a 
explicá-la pelo rearmamento e a guerra fria. Vide, Aspectos do Capit11-

lismo Contemporâneo, Pesquisas à luz do Marxismo, e, em particular, 
•Novos Problemas da Teoria do Ciclo", de Johann L. Schmidt, Ed. 
Felman-Rêgo, São Paulo, sd. Para a ortodoxia neo-clássica, a dispo• 
nibilidade de mão de obra não tem importância e se traduzirá, mera
mente, numa relação capital/trabalho particularmente baixa. 
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Se de início eram sobretudo as condições do mercado de 
trabalho que garantiam a defasagem dos custos industriais, a 
partir do começo dos anos 60, o rápido aumento da produtivi
dade tem um papel decisivo na contenção dos custos da produ
ção. Já então, a elevação dos salários permite ao povo alemão 
ingressar em massa na era do consumo de "duráveis"411

• 

Ao findar os anos 60, a classe patronal alemã enfrentaria:, 
pela primeira vez, uma real penúria de mão de obra. Simulta
neamente, crescia a combatividade dos sindicatos e surgiam os 
primeiros movimentos grevistas ditos "selvagens". As empre
sas procurariam responder à rápida elevação dos salários, com 
novos aumentos de produtividade. 

No plano externo, o ingresso dos Estados Unidos na fase 

de grandes deficits favoreceria extraordinariamente as exporta
ções, levando à acumulação de grandes reservas. Mas as repe
tidas valorizações do marco, impostas pelos norte-americanos, 
não poderiam deixar de pôr em questão certos setores -da eco
nomia alemã46

• O efeito recessivo dessas valorizações funcio
naria, no entanto, como um verdadeiro dique contra a maré 
inflacionária dos anos 1972/73. A relativa estabilidade interna 
(7% de inflação em 1974, quando os índices de outros países 

centrais vão de 14% a 30%), e o esforço no sentido da recupe'" 

ração da competitividade marcam o ingresso da economia no 
período . caracterizado pela crise de petróleo. 

A crise energética não poderia incidir sobre a Alemanha 
com a violência com que se abateu sobre a Itália e o Japão. En-

45 Em 1960, menos de 1/3 dos lares alemães contavam com aparelhos 

de televisão e cerca de 4<0 % possuíam refrigeradores. Em 1969, mais 

de 2/3 tinham TV e mais de 80 % , refrigeradores. No que se refere 

a automóveis, a Alemanha atingiria a proporção de 4 habitantes por 

veículo em 1972. Consumer Durab!es; The Conference Board, 15 dt 

abril de 1974. 

46 Diante da ameaça de uma nova revalorização do marco em 19 71, 

a Volkswagem publicou dados indicando que uma valorização (adicio

nal) de 4 % seria o suficiente para anular os seus lucros no ano. Bri• 

tish Capitalism, Workers and the Profits Squeeze, op. cit., pg. 36. 
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quanto a Alemanha , produz mais de 50% de suas fontes de 
energia, aqueles dois países produzem,. réspectivamente, 15% e 
10%47

• Por outro lado, o trabalho emigrante dá uma maior fle
xibilidade à economia alemã, que pode ser refreada sem que 
sejam gerados problemas de desemprego interno ( os contratos 
de trabalhadores forâneos podem, simplesmente, não ser reno-
vados)� 

Explorando a fundo tais vantagens, a economia alemã vem 
atravessando, sem maiores problemas, a crise econômica atual. 
Em. 1974, seu Balanço de Pagamentos apresentará um vultoso 

· superav!t -· o que tende a agravar. a situaçã<> dé seus parceiros 
européús� ja· ãuramente atingidos pela crise do petróleo. Com
preende-se, assim, ás fortes pressões 'qu� 'vê� senilo "éxéréitlas 
sobre o governo alemão para que reverta a sua austera· política 
interna, e, através de uma política expansionista, facilite a re
cuperação de economias mais atingidas pela crise atual48

• 

Na Alemanha, mais do que nos demais países, colocam-se, 
presentemente, grandes questões. A economia foi convertida 
num verdadeiro· "cinturão industrial" (54% do seu_ P.N.B. 
provêm ,da indústria, enquanto nos EUA, 36% tem esta ori
gem), dotado, genericamente, das mais modernas técnicas. Isto 
se .deu a ritmo de "milagre" ; indiscutivelmente, po_rém, termi
nou a fase de crescimento acelerado. E não se trata apena� de 
,que uma nova "normalidade" capitalista está por definir-se : hà 
que governá-la. Desacreditadas as políticas de manejo da de
manda, _e desfeito o encanto das políticas :de rendas, a política 
econômica do período que se abre fica sem parâmetros. 

Até recentemente, o "milagre" era apresentado como um 
aval e prova da superíbridade da estrutura- sócio-econômica oci
dental face aos vizinh?s do Leste. Presentemente, a _ ala pro
;gressista do partido Social Democrata propõe novas· fonnàs de 

·47 Os índices acima são obtidos pela redução de todas as formas de 
energia a equivalente-carvão, Fonte: "Energy Balance and lmbalance". 

Tbe ·confei:ence Board, fevereiro de 1974. 
·48 "The Ecoftomist", 12 de outubro de 1974. 
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participação e controle operano. As mais recentes eleições in
dicam, no entanto, uma certa tendência à perda de força desta 
agremiação, em prol das posições conservadoras da democracia 
cristã. O mundo no qual estas forças governaram não mais 
existe: será. possível encontrar nelas respostas para o futuro? 

No caso italiano, a expansão acelerada do após-guerra per
mitiu a transformação de uma economia atrasada, com uma 
vasta e ineficiente agricultura, numa moderna economia capita
lista, a qual, em sua região norte, pelo menos, não se diferencia 
do resto do capitalismo central. 

Até o início dos anos 60, a intensa m�ração sul-norte, 
aliada à profunda divisão da classe operária ( sindicatos cristãos 
versus comunistas), favoreceram a contenção dos salários. 
Desde então, verificou-se uma radical mudança deste quadro 
. e, com a rápida ascensão dos salários, observou-se uma verda
deira explosão do mercado de consumo de massa. Com efeito, 
as residências italianas só foram massivamente equipadas com 
ffgadgets" modernos na década dos 60. Até então, era modes_
tíssimo o consumo de duráveis. Também no que se refere a 
· automóveis, esta foi a fase de massificação do consumo, pas
sando as compras internas de 0,5 para 1,3 milhões de unidades 
entre 1960 e 7049

• 

O milagre italiano foi o primeiro a desaparecer. Terminou 
deixando uma herança de crises e problemas não superados -
o que levou alguns a referir-se àquela economia como um caso 
de "maturidade precoce"5º. A desaceleração italiana parece, no 
entanto, ter-se dado por etapas. Em 1962/63, sem que tives
sem sido superados os problemas estruturais da região meri
dional, a economia atingiu algo parecido ao "pleno emprego". 

<l9 The World on Whce/s, The Conference Board, 15 de outubro 

de 1974. 

50 . M. Salvati. "Impasse for Italian Capitalism", New Left Review, 

n.0 76. 
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Seguiu-se uma fase de ativa busca de melhorias de produtivi
dade, racionalização do emprego da mão de obra, aceleração dos 

movimentos, etc. As classes dominantes deixaram passar nes

ses anos, possivelmente, a derradeira chance histórica para levar 

a efeito, sob seu controle, as reformas estruturais que permiti• 
riam equiparar as zonas atrasadas ao resto da economia (libe

rando, ao mesmo tempo, parte da mão de obra aí retida). As 
dificuldades seriam renovadas e agravadas no biênio 1968/69, 
em meio a uma onda de descontentamento popular e à multi
·plicação de novas formas de luta desenvolvidas pelos sindicatos. 

O "boom" em escala mundial de fins de 1971 e meados de 

1973 trouxe um alivio à economia italiana. Nãe> � obstante, ·à 
conjugação de uma produtividade industrial '"abaixo· da média 
para países desenvolvidos e salários em violenta ascensão fariam 
com que o custo unitário (por unidade produzida) da mão de 

obra italiana se tornasse superior ao norte-americatio111
• 

Não é preciso realçar que a crise do petróleo atingiria dura
mente a economia italiana - já, então, em ·meio a · uma pro
funda crise econômica e social. A combinação de problemas de 

maturidade com problemas típicos de subdesenvolvimento; a 
crise incontornável ( a curto prazo) do Balanço de Pagamentos; 
e o profundo descrédito das lideranças tradicionais parecem in
dicar que não há saída possível, neste país, sem grandes lnu
danças sócio-políticas. O "Compromisso Histórico" proposto 
pelo PCI à Democracia Cristã ( ou alguma variante que in

clua o partido Socialista) tenderá, pois, a ser levado· em 'con
sideração, num futuro próximo. De fato, só uma estrutura. po
lítica renovada poderá exigir do povo italiano. os sacrifícios por 

· que deve passar no período que se inaugura. · Isto não impede, 
no entanto, que, "arrumada a casa", se verifique, mais adian
te, uma transição ou retorno às regras do jogo capitalista. Nada 

51 Os dados são para 1973 e foram calculados pelo First National 
City Bank . Cabe lembrar que, ainda em 19 6 5, o custo unitário da 
mão-de-obra italiana era 20 % inferior ao norte-americano. The Com• 

petitiveness of U. S. Exports, The Conference Board, agosto de 197.+. 
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permite prever, contudo, o desfecho de experiências que não 
estão sequer claramente enunciadas - a imaginação política e 
a capacidade organizativa dos partidos italianos passarão, pois, 
por um teste histórico, nos anos vindouros. 

O Japão é, talvez, o caso mais ajustado ao nosso protótipo 
de "milagre". Ao longo do período de 1953/63, o produto_ ja
ponês cresceu a 10,9% ao ano, enquanto as exportações cres
ciam a 15,9% e o investimento a 19,2%52

• As enormes reser
vas de mão de obra foram genericamente absorvidas, caindo a 
�o de obra agrícola de 42 para 20% do emprego entre 1953 
e 1970. Já ao final dos anos 60, a economia se defrontava com 
os primeiros sintomas de escassez de mão de obra. 

É bem conhecida a resposta japonesa, uma vez atingido o 
"teto" do pleno emprego. Assim como a carência '4e minerais 
a levara a buscar r�cursos naturais onde quer que eles se en
contrassem no globo53

, a escassez de mão de obra levaria ao 
d_eslocamento de indústrias trabalho-intensivas para outros 
países54

• Com centenas de indústrias - especialmente no ramo 
eletrônico - transferindo-se para a Coréia, Singapura e Ma
lásfa, o .Japão marchava, no início dos anos 70, à frente das 
demais nações, em direção ao que poderíamos denominar de 
Super-Divisão Internacional do Trabalho. 

62 M. Sh.inohara, "Causes and Patterns in the Post-war Growth" 
·�m The Developping economies, 1970, vol. VIII. pg. 355. Shinohara 
ad�érte que, a · preços correntes, as exportações podem dar a falsa im
pressão de não cor·rer a frente do produto - isto, porém, é um equí
voco, decorrente da queda dos preços relativos das mercadorias expor
tadas. 
53 Já em 1970, as importações japonesas de recursos minerais corres
RPndiam a 90 % das necessidades internas. lchiro Nakaiama, "Future 
Direction of Economíc Growth# , em Developping Economies. 

-M ·De·· muito menos relevância, mas altamente reveladora das radicais 
·mudanças ocorridas no Japão, seria o início da importação de trabalha
dores estrangeiros, sobretudo da Coréia. 
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O rápido crescimento dos salários, observado a partir da 
segunda metade dos anos 60, não parecia colocar maiores pró
blemas, na medida em que o crescimento não menos veloz da 
produtividade mantinha sob controle os custos por unidade de 
trabalho. Os incessantes superavits no Balanço de Pagamentos, 
de· sua parte, além de determinarem uma intensa acumulação 
de reservas, permitiam uma violenta expansão das saídas_ de 
capital, viabilizando o movimento de transferência de indústrias 
para o exterior e possibilitando a implementação de gran
des projetos voltados para o fornecimento de matérias-primas à 
economia jáponesá. Começava-se, no entanto, a discutir os 
meios, formas e conseqüências de uma eventual desaceferàção 
do crescimento. 

Em meio a essa situação, a alta descontrolada das matérias
primas de 1971 a 73, viria a causar sérios transtornos. A tese, 
atribuída a um eminente técnico japonês, de que o principal 
insumo para a ·siderurgia eram "águas profundas", começava a 
ser posta em questão. Ora, o Japão havia sido convertido numa 
verdadeira bomba de sucção, responsável por cerca de 20% do 
consumo mundial de matérias primas, que ali chegavam vindas 
de todas as partes do mundo. Indubitavelmente, o chamado 
"choque do petróleo" daria cores dramáticas ao quadro ante
rior. Subitamente, o colosso japonês, a superpotência emergente 
dos anos 70, deixava ver os seus pés de barro. 

A capacidade de resposta da economia japonesa à multipli
cação do custo do petróleo surpreenderia a todos. Em apenas 
um ano, o país voltava a apresentar superavits nas suas con
tas externas. Por trás desta reviravolta, ocultavam-se, no en
tanto, problemas de outra natureza, que convém assinalar. 

As grandes empresas japonesas têm vínculos profundos 
com a sua mão de obra e, no fundamental, operam com recursos 
financeiros tomados de empréstimos. Em tais circunstâncias, s�o 
praticamente impedidas de despedir trabalhadores, e mais, 
devem pagar pelo capital, ainda quando não tenham lucros. Os 
vínculos "feudais" com a mão de obra, e a não necessidade de 
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recorrer ao mercado de capitais para a captação de recur:.;os 
financeiros são assim convertidos em desvantagens. Em duas 
palavras: os custos de mão de obra e de capital, rigidificados, 
atuam como se fossem custos fixos, sendo as empresas induzidas 
a trabalhar a pleno vapor para atender a --estes compromissos. 
Num outro plano, o próprio país é compelido a exportar "com
pulsoriamente" para .dar vazão ao produzido - . airida que isto 
se traduza na acumulação de brutais superavits. Se� margém 
de dúvidas, esta é uma situação insustentável num mundo em 
recessão prolongada. Sobretudo, quando se tem em conta que 
o poderio econômico do Japão não tem correspondência no seu 
poder de negociação na esfera internacional -'- do que se valem 
os norte-americanos . para impor sucessivas revalorizações ao 
yen. 

Tudo o que precede parece indicar que também no Japão 
deverão ocorrer profundas mudanças. Há que -vioélifiêár:..se · o 
próprio metabolismo de uma economia morítada para crescer, 
inigualável em sua capacidade de absorver, em anos, avanços 
que levaram décadas em outras partes, mas, que, para o seu 
embaraço, encontra-se hoje na fronteira tecnológica de um mun
do capitalista em crise. 

No curso das mudanças que se anunciam, também a estra
tégia internacional do Japão deverá ser - transformada. O país 
valeu-se ao máximo do processo . de descol�nização que lhe 

franqueou as portas das ex-colônias, permitindo-lhe obter, via 

comércio, o que nem sempre logrou alcançar através das armas. 
Presentemente, é muito mais difícil encontrar países dispostos 
a operar como "base" de recursos naturais não renováveis para 
outras economiasM. Por isso mesmo, alguns dos ramos que 
fizeram a força do Japão no pós-guerra - a metalurgia é um 

55 Será difícil esquecer · a facilidade com que as nações árabes, em pou
cas semanas, imituseram ao Japão a inversão de sua política com respeito 
ao Oriente Médio . Mais que a precariedade da economia japonesa, o 
episódio parece revelar a insensatez de uma política externa incapaz de 
prever para onde apontam os verdadeiros interesses do país. 
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bom exemplo - deverão ceder lugar a atividades mais ajusta

das aos recursos do país. 

No momento em que encerro este artigo, chegam notícias 
de que a "crise" começa a ser contornada. Nos Estados Unidos, 
cai a pressão inflacionária, abrindo caminho para a revisão da 

política de contenção; diversos países parecem já ter acomoda
do o seu Balanço · de Pagamentos aos novos preços de petróleo; 
por toda parte caem os juros, favorecendo, em princípio, a re
tomada dos investimentos. Seria, então o que vimos atravessan
do, apenas "a mais grave recessão do após-guerra"? 

É possível conceber dois tipos de crise capitalista. Aquelas 
em que o nível de atividade flutua - e é fácil ver que, em 
muitos casos, uma crise é pouco mais que isto - e aquelas em 
que um padrão de comportamento capitalista é posto em ques
tão. A despeito do obstinado esforço das correntes conservado

ras, jamais voltaram os "bons" tempos que precederam a Pri
·.meira Grande · Guerra. A crise atual parece ser deste segundo 
tipo. Se assim é, sua intensidade e duração não são as únicas 
questões relevantes. Tão ou mais importantes são as transfor
mações por que deve passar o sistema para reconstruir uma 
"normalidade" perdida. Como procuramos mostrar ao longo do 
artigo, algumas características - e vários mitos - da evolução 
capitalista no após-guerra se desgastaram e passaram à história. 

Campinas, dezembro de 1974. 
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CAPÍTULO II 

A CRISE ECONôMICA NORTE�AMERICANA: 
O CAPITALISMO AINDA É AQUELE :,. 

UMA TARDIA CONVERSÃO AO 
KEYNESIANISMO? 

Num livro lançado em 1962 e hoje" praticamente esqueci
do, Myrdal fazia um balanço sombrio da evolução norte-ame
ricana no após-guerra. "Em resumidas contas a taxa média de 
crescimento anual durante o decênio que_ terminou em 1962 fica 
bastante por baixo de 3% ao ano". E o que é mais, "não observo 

sinal algum que pareça indicàr que a economia norte-americana 
seja capaz por si mesma - isto é, como resultado das forças 
presentemente ativas em tal economia, incluída a política gover
namental" - de escapar a essa "rotina". O insatisfatório de
sempenho da economia norte-americana contrasta "não só com 
a URSS e os demais países comunistas da Europa mas também 
(com) a maioria dos países ocidentais e o Japão (que) expe-
rimentaram uma expansão econômica rápida e relativamente es-
tável". As razões do lento e instável crescimento norte-ameri

cano residem, para o .autor, na política econômica aplicada no 

_• Este artigo, redigido em meados de 19 7 5, foi refeito em fina de 

1977, tendo em vista sua publicação neste volume. 
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país, ou melhor e literalmente: "a queixa que se pode formu

lar em relação aos EUA é, por conseguinte, a de que ficou 

para trás na aplicação dos novos conhecimentos de como indu
zir o progresso econômico e, na decisão, por nós adotada, de 

aplicar estes conhecimentos em nosso proveito"1
• 

Justamente à época em que Myrdal publicava seu livro, 
verificavam-se, no entanto, importantes mudanças na condução 
da política econômica norte-americana - o que não parece ser 
percebido pelo autor. Mudariam os métodos e sobretudo a in
tensidade com que o Estado atuava sobre a economia. Simul

taneamente, tinha início um período de expansão sem prece
dentes na história norte-americana. No que segue, retratamos 
ainda que sumariamente, os dois padrões de política econômica, 
característico,; dos anos 50 e 60; isto nos fornecerá subsídios 
para o desenvolvimento posterior de certas proposições. 

No imediato após-guerra foi lançada nos EUA uma vigoro
sa campanha contra a presença do Estado na economia. Associa
ções patronais, imprensa e teóricos conservadores uniam-se num 

. coro que tinha um dos seus alvos prediletos no "dragão" da 
política fiscal keynesiana2

• A luta foi indiscutivelmente ganha 
pelos conservadores e, em conseqüência disto, tolhida a ação ·do 
Estado que voltava a guiar-se por preceitos típicos dos anos 
anteriores à Grande Depressão. O orçamento seria usado como 

instrumento de controle q'uantitativo da ação do setor público, 
importando apenas, ou fundamentalmente, que a soma dos gas

tos igualasse o total da arrecadação. Às variações automáticas 

1 Gunnar_ Myrdal, Em reto a Ia sociedad opulenta, Fondo de Cultura 

Economica, México, pgs. 15 e 16. Posições semelhantes a de Myrdal 
seriam a seguir defendidas por Angus Maddison, Crecimiento economico 

de occidente, Fondo de Cultura Economica, México, 1966, e Am!rew 
Sbonfield em seu influente M odern Capita/ism, op . cit. 

2 Veja-se, por exemplo, National Association of Manucturers, Tht 
American Individual Enterprise System, Me Graw Hill, 1947, e Sidney 
Alexander, "Opposition to deficit spending for tbe prevention of unem• 
ployment" em Income, Employment and Policy: Essays in Honor of A, 

Hansen, Norton, 1948. 
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da receita tributária caberia, basicamente, conter os auges e 

arrefecer as eventuais quedas da economia, sendo este e outrcis 
"estabilizadores endógenos" tudo o quanto restava da revolu�ão 
lZeynesiana; não haveria qualquer forma de planificação nos 
EUA. 

Pode-se discutir a eficácia dos dispositivos anti-cíclicos de 
caráter automático, até mesmo para a contenção das flutuações 
econômicas3

• Não cabe dúvida, porém, que a política econômica 
do período, em nada contribuia para a expansão a longo prazo. 
A atitude restritiva imperante nesta primeira fase pode ser elo
qüentemente retratada por uma só informação : as despesas ao 

nível federal - onde o gasto reflete de perto a política econômi-
ca - eram menores em 1961 do que em 19544

• 

A reativação da política econômica norte-americana a que 

nos referíamos anteriormente, data da chegada de Kennedy ao 
poder. A mudança ·de atitude observada daí por diante levaria 
o Conselho de Assessores Econômicos a proclamar, em 1965, o 
advento de uma "nova era". Oficialmente, a transformação era 
associada à adoção de princípios keynesianos. "No que concer
ne a Eisenhower e seu gabinete, a teoria geral poderia nunca 
ter sido escrita", diria triunfante um keynesiano, comentando a 
guinada obserV2da da política econômica norte-americana5

• Em 
sua versão norte-americana, o keynesianismo não se limitaria, 

3 Shigeto Tsuru tende a aceitar que a recessão de 19 5 3 foi exitosa• 
mente combatida pela ação dos estabilizadores endógenos de que dispu• 
nha a economia norte-americana. Adonde va el capitalismo? Edicionea 

de Occidente. Barcelona, Espanha, 1965, pgs. 18 e 19. R. A. Gordon 
coloca claramente em questão esta hipótese em "The stability of the 
US. Economy", incluído em Is the Business Cycle Obsoltte?, coletânea 
organizada por M. Brofenbrenner, John Willey and Sons, Nova York. 
19 6 9. Shonfield de sua parte, sugere que estes mecanismoB eram um 

entrave à expansão, op . cit , pgs . 1 6 e 1 7 . 
4 Stagnation, Instability and Intemationa! Competition, Raford Bod
dy. e James Crotty, A.E.R., maio de 1976, pg. 29. 
S Michael Stewart, Keynes and After, Penguim Books, 1967, pg. 281. 
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contudo, à busca do pleno emprego: ao invés de um papel "cor
retivo", a política econômica teria agora uma função "propulso
r�" do crescimento6

• O extraordinário êxito obtido de 1962 a 
69 - o mais intenso e prolongado período de contínua expan
são da história norte-americana - seria, em suma, basicamente 
devido ao emprego da "política fiscal com mais vigor e maior 
flexibilidade do que antes de 1%1"''._ 

Um exame retrospectivo do período mostra que as mais 

importantes medidas expansionistas consistiram em sucessivas 
reduções de impostos que, combinadas com crescentes gastos 
militares, resultaram em repetidos ( e também crescentes) dé
ficits fiscais. Mais precisamente: a administração Kennedy, 
imediatamente após a posse, elevou substancialmente os gastos 
militares; logo a seguir, criou incentivos fiscais) para investi
mentos e facilitou as cláusulas de amortização de equipamentos. 
As grandes reduções de impostos, porém, só seriam consegui
das por J ohnson que, de sua parte, voltaria a elevar considera
velmente as despesas militares. 

As reduqões de impostos têm, em princípio, efeitos expan
sionistas. Assim, também, as despesas bélicas, feitas a desco
berto, .dilatam a demanda com que se defronta a economia. 
Longe, porém, de constituir uma nova concepção de política 
econômica, essas providêncic:is con!3istem, fundamentalmente, . na 
multiplicação de medidas tendentes a · "inflar" a ecÔf!Ôm1a: Por 
outro lado, as referidas providências, quando e como foram 
tomadas, pouco ou nada tinham a ver · com as necessidades da 
economia. Vejamos esta questão mais de perto. 

As reduções de impostos mais importantes, solicitadas na 
fase de retomada ( 61-2), só vieram em 1964-65, quando não 
mais eram necessárias. Os gastos militares, de sua parte, não 
foram em nenhum sentido controlados ou programados. As des
·pesas com o Vietnam, em particular, cresceram como uma bola 
de neve de 65 a 69, passando de 5 bilhões de dólares em 1966, 

8 W. Heller em R. A. Gordon, op. cit., pgs. 26. 

' R . A . Gordon, op . cit . , pg. 2 7 . 
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para quase 30 bilhões em 1%9. Durante esses anos, ainda que 
quisesse, o governo não lograria elevar os impostos para finan
ciar uma guerra crescentemente impopular. Conseqüência disto, 
no ano final de 1%8, por exemplo, o governo federal incorreria 
em gigantesco déficit, injetando assim volumosa soma de re

cursos numa economia movendo-se a pleno vapor. Convenha
mos: uma "política" que toma corpo através de tais medidas, 
não obstante estimule a economia e promova o "pleno empre
go"• - constitui, de fato, uma desordenada seqüência de es
tímulos ao mundo dos negócios. Keynes continuava sendo evo
cado, é de supor-se, para legitimar (desinibir) a atu�o dos 
poderes públicos, ou, mais precisamente, para facilitar "a acei
tação do Déficit público como um respeitável instrumento de 
política econômica"9

• 

UM LONGO CICLO POL1TICO 

A v_e!sJ.!ldeira . razão de ser da guinada ocorrida na política 
ecotiõmTé� IJOrte-_<!_mericana reside, a nosso ver, em outra parte; 
êlã&ve ser entendid-ª,.__a.ntes_-d_e· ��i� -�a'ci;;-como ·a iéaçãÕ de 

�J)qência.he_gemônicaqu�o�.-�..ê_(!1!}l�:s.:" ãineaçaoa: Re-

-sumidamente: o revigoramento da política econômTca··pãrte- do 
trauma que atinge as classes dominantes norte-americanas, ao 
se tornar patente a r�-�--J��E.<!::_,de terreno s!_C?_s_J�!J.:�., para_ 
os seus aliados e, sobretudo, para a U.R.S.S. A tomada de 

consciência do declínio talvez possa mesmo ser datada : ela 
surge com o choque produzido pela primeira façanha soviética 

1 A campanha do Vietnã foi acompanhada de uma elevação do número 

de pessoas empregadas pelas ·Forças Armadas, de 2.6 para 3,5 milhões 
de homens, entre 1965 e 68, The Federal E;,udget its Impacto on ih� 

Economy. 1975 Edition, pg. 25. 
• Shonfield, op. cit. , pg . 3 5 7 . O que acabamos de dizer refere-se • 
l'rática da Mnova economia" e não às intenções de seus' idealizadores. 
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no espaço em 195710
• A seguir, a atitude dos soviéticos, pas

sando a definir metas de igualação e superação dos norte-ame
ricanos - política oficializada por Krushchev em seu discurso 
de encerramento do XXII Congresso do P.C. soviético - for
neceria farta munição para as correntes "renovadoras" dentro 
dos EUA. Finalmente, a revolução cubana, ao levar o socialis
mo às portas do país, iria dramatizar o cenário político norte
americano. Neste contexto, ganharia desmedido vulto a figura 
combativa e jovial de Kennedy que pa-ssou a encarnar, aos olhos 
de inúmeros norte-americanos, a própria aceitação do "desafio 
soviético". Com todas as letras e segundo o recém/émpossado 
Secretário do Tesouro: "o principal fato da política econôrci� 
dos EUA nos anos 60 é o desafio soviético"11

• O conserv� 
Tismo de Eisenhower era já coisa do passado. Havia que re
,cuperar o tempo perdido, expandir-se a todo o custo e, se pos
sível, alcançar a Lua: segundo Kennedy, porque "ela está lá", 
mas, com certeza, porque melhor símbolo não se poderia en
contrar para a reafirmação do abalado prestígio norte-ameri
cano12. 

A importância da ação do Estado como elemento def la
grador e realimentador da expansão no período que tem início 
a fins de 1961, leva a pensar na ocorrência de um longo "auge 
sintético", ou melhor, de um prolongado, "ciclo político", para 
usar uma expressão cunhada por Kalecki num penetrante arti
go publicado em 1943. O auge, propriamente dito, duraria cerca 
de 8 anos. A seguir, o retorno à "austeridade" sob Nixon 
que se substancia, antes de mais nada, numa redução de 30 

10· O relatório sobre planejamento nos EUA, publicado pela Comissão 

de Orçamento em 1965, aponta o "início da era Sputnik como o ponto 

de partida para as novas preocupações com os métodos da ação gover

namental". Shonfíeld, op. cit., pg. 346. 

U Citado por Theodor Prager, "The Politícal Element in Post-War 
Economic Growth", op. cit., pg. 331. A mesma época, chegava Me 

Namara a Washington; seria interessante contrastar suas concepçõeii e 
c�al· influência com a- retórica oficial de inspiração "neo-keynesiana". 

l2 Discurso· de Kennedy em Houston,- News Week, 24 de setembro de 

1962. 



para 20 bilhões de dólares nos gastos com o Vietnã - é segui
do de uma retração que dura aproximadamente 15 meses. No
vamente, contudo, a economia seria vigorosamente estimulada 
a partir de 1971, dando lugar ao "sobreaquecimento" que acom
panha a triunfal reeleição de Nixon em 72. Desta feita, o 
governo acionaria, simultaneamente, todos os instrumentos ex
pansionistas a seu dispor, levando o mundo dos negócios ao 

paroxismo e deflagrando um auge febril em escala internacional. 
Recapitulando : o período que se abre com a resposta 

Kennedysta ao desafio soviético é reforçado pela política de 
manteiga e canhões de J ohnson e - após um lapso de pouco 
mais de um ano - culmina com a euforia que acompanha a 
reeleição de Nixon. Nada espelha melhor a tônica expansionista 
adquirida pela ação do governo central ao longo do período do 
que o orçamento federal: de 1945 a 54 foram registrados 5 
déficits e 5 superavits; de 1965 a 1973 seriam registrados 8 
déficits e um (modesto) superavit13

• 

Num artigo rece!ltemente publicado procurei mostrar a 
importância dos mini-ciclos políticos na evolução - e crise -
-da economia inglesa no após-guerra14

• De que maneira o longo 
ciclo político norte-americano, que vimos de caracterizar, dis
tingue-se do tipo de flutuação observado na Grã-Bretanha? 
Creio que o contraste entre ambos pode ser estabelecido me
-diante uma sumária recapitulação de certas peculiaridades da 
economia inglesa nos anos 50 e 60. 

A economia britânica teve, no correr do após-guerra, um 
desempenho medíocre, caracterizado por um modesto crescimen
to, crises recorrentes e - grande vitória em relação à experiên
<:ia dos anos 20 e 30 - relativo pleno-emprego. Não cabe 
dúvida sobre a natureza marcadamente "política" das flutuações 
inglesas do após-guerra : a retomada bem como a retração são 

la "Keynesian chickens come home to roost", editorial de Monthly 
Review, abril de 1974, pg. 7. 
14 Vi.de atrás, capítulo I. MA Cdse atual à luz da evolução capitalista 
.do após-guerra" . 
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comandadas por mudanças de política econômica - daí pro
vindo a expressão pejorativa política de "stop and go". 

Duas razões igualmente fundamentais faziam com que a 

retomada da economia inglesa fosse pouco duradoura: a eco
nomia encontrava-se permanentemente (mesmo quando em re

cessão) à beira do pleno-emprego16 ; e a expansão tendia logo 
a esbarrar com problemas de Balanço de Pagamentos, dada a 
crônica tendência deficitária da economia inglesa. Em tais cir
cunstâncias, conquanto não se chegasse a enfrentar crises pro
fundas, tão pouco havia ''fôlego" para a sustentação de am
plos movimentos expansivos. Reativada a economia, tornava-se 
particularmente difícil obter mão· de óbra adicional e cresciam 
desmesuradamente as ·importações, õ que não· tardaria a impor 
a revisão da política econômica16• Por último, mas também im
portante, os movimentos aos dois sentidos eram profundamente 
afetados por contingências do calendário eleitoral. 

Dadas as características que vimos de assinalar, as flu
tuações inglesas do após-guerra pouco teriam a ver com os 
ciclos econômicos engendrados pela dinâmica capitalista. O teto 
do Balanço de Pagamentos era muito baixo, a taxa máxima de 
desemprego aceitável muito reduzida, sendo, ainda, frequentes, 
as reviravoltas ditadas pela luta dos grandes partidos políticos. 
Contrariamente, em seu longo movimento expansivo dos anos· 
60, a economia norte-americana pôde ignorar (praticamente) 
os problemas do Balanço de Pagamentos e não enfrentou limi
tações sequer comparáveis no que toca à obtenção de mão de 

obra. Em tais condições tornou-se possível pressioná-la ininter

ruptamente "para cima". 

l5 A própria consciência de que as recessões eram curtas e suans Irra. 

va as empresas a não despedir seus empregados nas fases dr retração 
Vide Charles Kindleberger, op. cit., pg. 84. 

Mi •Postwar Business Ciycles in the United Kingdon", R. C O 

Matthews, in Is the Business Cycle Ovsolete?, o p. cit .. pgs. l 't7 , 

126-132. 
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O CICLO ECONôMICO SUBJACENTE 

O extraordinário crescimento norte-americano no período 
aqui focalizado deve, a nosso ver, ser examinado em dois níveis. 

Numa primeira aproximação há que ter em conta fatores 
imediatamente vinculados à expansão, entre os quais se destaca 
a política sistematicamente expansionista adotâ.dá a partiy- âe 
fins de 1%1. A· um - outro nível de análise, porém, devemos 

indagar-nos sobre os mecanismos que permitiram que a eco

nomia, sob a pressão de reiterados estímulos, atravessasse um 
ciclo expansivo de grandes proporções :._ em flagrante con-_,,.
traste, digamos, com o verificado na experiência inglesa. Neste 

caso, há que abandonar a esfera da política econômica e passar 

a focalizar mecanismos básicos da acumulação capitalista. Ao 

encaminhar a análise nesta direção, estaremos retinindo con-= 

<lições para entender o esgotamento do- ciclo expansivo iniciàdo · 
em 1961, e, além disto, - o mergulho- da economia americana na 
presente crise. · 

De 1958 a 1%2, ó crescimento médio da economia ameri
cana foi de cerca de 2% ao ano. Dai por diante, a economia 
como um todo passaria a expandir-se rapidamente; de 1962 a 
73, o produto industrial evoluiria a 5% ao ano, taxa pouco 
inferior à média (6,6%) obtida pelos demais países "centrais"; 
O desemprego, que, ao ter início a retotnad�, situava-se em 
cerca de 6%, praticamente desaparecia de 1966 a 69. Somente 
o setor manufatureiro, entre 61 e 68, elevou de 16 para 20 
milhões o número de seus empregados17

• 

Praticamente em concomitância com o desaparecimento do 
desemprego, atinge-se elevadíssimo índice de utilização da ca-

17 The Conference Board, "Capital lnvested in Manue�un•,. 

1.0/11/1973. A rigor, a taxa de desemprego permaneceria, de· 66 a 

69, ligeiramente abaixo de 4 % , o que, pelos critérios norte-americaJIOI. 

equivale a Mpleno ·emprego". 



pacidade instalada (92%) no setor manufatureiro18
• Também 

à mesma época ( 1965-6), é registrada uma importante muta

ção no comportamento das grandes corporações, que passam a 

recorrer, crescentemente, a fontes externas para o financiamen

to de suas aplicações19
• Intimamente relacionado com tudo o 

que precede, o índice de preços, que permanecera quase inalte

rado de 1958 a 65, eleva-se firmemente a partir de 1966. À 

medida em que esta situação se delineava, desaparecia o tra

dicional superavit em conta corrente da economia norte-ameri

cana. A volumava-se, em conseqüência, o déficit global ( tido em 

conta os movimentos de capital e os gastos governamentais no 

exterior), e os Estados Unidos passavam a inundar o mercado 

internacional com dólares20
• 

As informações que acabamos de reunir indicam claramen

te a conveniência da divisão do período 1961-73 em duas 

etapas, sendo a linha divisória, digamos, o ano de 1966. Esta

belecida a separação, vejamos como "jogam" nos dois períodos, 

alguns fatores fundamentais na engrenagem capitalista21
• 

O arranque ocorrido nos primeiros anos da década foi 

acompanhado de rápidos ganhos de produtividade. Trata-se de 

um fenômeno de há muito observado nos períodos de retoma

da: à medida que se absorve capacidade ociosa, tendendo-se ao 

aproveitamento "ótimo" das instalações, cresce, rapidamente, o 

produto obtido por trabalhador. 

18 The Economic Report of the President, fevereiro de 1974, pg. 291. 

19 R . A. Gordon, op. cit., pg. 18. Vide, também, o abundantemente 
documentado "Banks: Skating on thin Ice", de H. Magdoff e P. 

Sweezy em Monthly Review, fevereiro de 1975. 

20 Geral d M. Meier, Problems of a Wor/d M onetary Order, Oxford 

University Press, 1974, pgs. 104-11 O. 
11 As questões a seguir levantad:is, referentes à •anatomia do ciclo" 

foram tratadas em páginas clássicas por Marx, Mitchell e Schumpeter 

(em ordem cronológica) e, recentemente, retomadas no brilhante artigo 
entitulado "Class conf!ict, keynesian policies aad the business cycle" de 

Raford Boddy e James Crotty, Monthly Review, outubro de 1974. 
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Por volta de 1965, começa a ser sentida pressão sobre a 

capacidade instalada e, daí por diante, a expansão deve enfren

tar diferentes tipos de problemas. Surgem pontos de estrangu

lamento; há que disputar e treinar mão de obra; e tende a 

elevar-se a proporção de investimentos na ampliação e cons

trução de estruturas. O ritmo a que cresce a produtividade do 

trabalho é, em conseqüência, prejudicado. 

O pagamento médio por hora de trabalho, durante o 

período aqui observado, cresceu lentamente nos EUA quando 

em contraste com o observado na Europa. Conseqüência disto, 

a hora de trabalho paga na Alemanha, por exemplo, passa de 
25 % a mais de 80% do equivalente norte-americano entre 

1960 e 73. Aqui, também, há que se ter em conta, no entanto, 

a atuação de mecanismos cíclicos. Se de 1962 a 65, a remune
ração por hora de trabalho crescia a 3,9% ao ano, a partir de 

1966 passa a crescer a 6% a.a.22• A elevação dos salários a um 

ritmo muito superior ao crescimento-�da produtividade deveria, 
em princípio, causar uma acentuada pressão sobre os lucros 

na segunda metade elos anos 60. Isto porém pode, em boa 

medida, ser contornado, dado que o "aquecimento" da economia 

( aliada a certas características estruturais da economia ameri

cana e ao comportamento das autoridades monetárias) favorecia 
a elevação dos preços dos produtos de maneira a reduzir a alta 

"real" dos salários. 

Se compararmos, no entanto, a evolução do custo do tra

balho por unidade de produto obtido23
, com a evolução dos 

preços, veremos, mais uma vez, observar-se uma mudança fun

<lame:1-1tal em 1966: o custo do trabalho por unidade produzida 

passa a avançar à frente dos preços, estendendo-se o fenôme

no, pelo menos, até 1971. Os motivos aqui podem ser, tanto a 

decepcionante evolução da produtividade, quanto, pura e sim

plesmente, a velocidade adquirida pelos salários. O importan-
-

23 The Conference Board, "Sta-tistical bulletim", fevereiro de t 974. 

23 Observe-se que, se os salários se elevam ao mesmo ritmo que a pro

dutividade, o custo do trabalho por unidade produzida mantém-se cons

tante. 
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te é que, nestas circunstâncias, tende, a verificar-se uma efecti
va compressão dos· lucros24

• 

A deterioração das condições de lucratividade do capita1 
remete-nos ao cerne da crise a que chega a economia norte
americana em fins dos anos 60. A taxa de lucro sobre o capital 
( antes dos impostos e para as corporações não financeiras) 
reduz-se, entre 1965 e 1969, de 16% para 9% ao ano25

• A 

aceleração da alta de preços não mais fornecia umá def-esa eficaz 
para os lucros - mas servia, isto sim, para estimular a com
batividade dos sindicatos. Em tais condições, e não obstante 
o crescente apeio às fontes externas de financiamento, os in
veitimentos manufatureiros tenderiam a declinar, em termos 

reais ( deflacionados) a partir de 197026
• 

A economia, no entanto, - sobretudo os setores finan

ceiros e mais que nada as suas projeções internacionais -
atravessaria, ainda, uma breve fase de intensa euforia, cortada, 
finalmente, pelo "choque do petróleo". 

O que precede refere-se, genericamente, ao conjunto das 

· corporações não financeiras. Uma análise detida da questão 
deveria, contudo, introduzir certas distinções. Antes de · mais 

nada, haveria que apartar os setores de maior dinamismo 
· tecnológico. Além disso, caberia tratar, separadamente, a pro
dução orientada para os organismos de "defesa", já que a de
terminação dos lucros escapa, neste caso, em grande medida, 
à ação dos mecanismos anteriormente referidos. Finalmente, 
haveria que indagar em que medida as empresas multinacionais 
teriam conseguido proteger sua rentabilidade global mediante 
manipulações na esfera internacional. Feitos todos os descontos 

24 Veja-se, a respeito, a provocativa introdução de E. Nell (pgs. XVII 

a XXI) à edição americana da obra de Andrew Glyn e Bob Sutcliffe, Bri

tish Capitalism, Workers and the Profir Squeeze, Penguín, 1972. 
25 Dados calculados por W. Nordhaus e apresentados pela Business Week, 

23 de junho de 1975, pg. 87. 
26 "The rising toll of obsolescence" Business Week, 30/11/197-+ 
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e admitidas as devidas ressalvas, permanece, no entanto, a ques
tão fundamental do comportamento cíclico da taxa de lucro nos 

anos 60: a elevação de 11 % para 16% entre 1961 e 65 e queda 
daí por diante até os 9% já mencionados, em 1969. 

A EUFORIA VISTA DE PERTO; O VALE-TUDO 
NIXONIANO 

Por volta de 1968 os sintomas de "sobreaquecimento" da 

economia eram inequívocos. A guerra do Vietnã, direta ou in

diretamente, exercia grande pressão sobre o mercado de traba

lho; os EUA tinham então (1967), cerca de 4 milhões de civis 

ocupados em atividades relacionadas com a "defesa" e mais 3,5 

milhões de homens em uniforme27
• Os trabalhadores, reforçà

dos pelas condições vigentes no mercado de trabalho e perce

bendo que seus ganhos salariais tendiam a ser devorados pela 

alta de preços, tornavam-se cada vez mais combativos. Segun

do o Economic Report of the President de 1968 (pg. 19) eles 

estavam agora tratando de incluir "suas expectativas de altas 

de preços nas reivindicações salariais". Sob pressão da deman

da, e com a capacidade competitiva da indústria american.a em 

flagrante erosão, as importações subiam em flecha, acarretan

do a perda de fatias do mercado interno de aço, automóveis -e 

inúmeros outros bens, para japoneses e· europeus. 

Neste contexto seria bem recebida a política de contenção 

de Nixon, que pode ser sumariamente retratada, através das 

seguintes informações: em 1969 era obtido o primeiro superavit 

fiscal em muitos anos, seguido de um modesto e indesejado 

déficit em 1970; neste último ano, os empréstimos comerciais 

17 "Capitalism and the "Militar-Industrial Complex•, The obstaclea 

to "Conversion H, de Michael Reich e David Finbelbor em Economica, 

Mainstream Readings and Radical Critiques, organizado por David Mer

melstein, Randon House, Nova York, 19 7 6, pg. 18 8. 
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crescem apenas 4,5% contra uma média de 9% no quadriênio 
precedente (e 15% no triênio subseqüente) 28• 

A recessão iniciada a meados de 1969 parece, no entanto, 
ter surpreendido a equipe de Nixon, tanto pela sua intensidade 
quanto pelo seu escasso efeito no combate à inflação. De janeiro 
a dezembro de 1970, o desemprego cresce de 3 para 5 milhões 
de pessoas. A meados de 1970, a produção encontrava-se 6,6% 
abaixo do nível atingido em julho de 1968. Os preços, no en

tanto, continuavam a subir e sucediam-se importantes greves 
como as da General Motors e a dos ferroviários - o q.ue le
varia o Presidente a solicitar legislação especial para a repres
são a tais movimentos. 

A derrota sofrida nas eleições parlamentares de 1970 pa
rece ter impactado profundamente o presidente, decidido a 

obter um segundo mandato em 1972. A política de conten
ção começa a afrouxar e não tardará a ser substituída por um· 
programa de expansão "controlada" - com a evolução dos sa-
lários e os preços supostamente arbitrados pela administração. 
Ao invés de um efetivo controle de rendas e preços, a adminis
tração irá promover, no entanto, uma decidida retomada dos. 
negócios. Com a oferta monetária e o volume de crédito cres:. 

cendo aceleradamente (provocando uma extraordinária expan
são do endividamento das empresas e dos consumidores) e O· 

ressurgimento de déficits comparáveis aos registrados no auge 
da campanha do Vietnã, a economia retoma à excitação de 
1968, ingressando a seguir num clima de franca euforia. 

Aos estímulos no plano interno, somava Nixon uma, 
violenta ofensiva internacional, combinando desvalorizações, 
ruptura do vínculo dólar-ouro, elevação de tarifas e redução da. 
"ajuda" externa. As sucessivas valorizações impostas ao marco, 
como ao yen - combinadas com a explosão salarial que si
multaneamente se verificava nll. Europa e no Japão - permiti
ram a recuperação da competitividade por parte de vários seto-

28 The Econornic Report of the President, 19 7 4, pg . 31 . 
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res da economia norte-americana. A conseqüente retomada das 

exportações por sua vez viria adicionar novos estímulos à so
breexcitada economia norte-americana. O PNB que caía ao 
ritmo de 4% no último trimestre de 1970, passaria a crescer a 
9%· a.a. no primeiro trimestre de 1971211

• Em meio à febril 
expansão dos negócios, Nixon declararia: "Eu agora sou key
nesiano". 

Não é preciso frisar que a improvisada "política de ren

das" nixoniana dificilmente poderia ter êxito em meio a este 

contexto. Assim sendo, em 1973, o programa de controle de 

_salários e preços já não é mais que uma sombra do projeto 
inicial. Os preços sobem, explosivamente, e as empresas se mos
_ tram, desta feita, "mais rápidas no gatilho": em 1973, o paga
mento por hora de trabalho· cresceria 8% enquanto os preços 
subiam 10% e a produtividade 5%, "o que ajudava o desempe
nho dos lucros"3º. Os movimentos reivindicativos, de sua parte, 
crescem assustadoramente, traduzindo-se em agudos choques 
que se estendem a novas áreas sociais - ganhando notoriedade 
as demandas - e imposições de diferentes categorias de funcioná
rios municipais e estaduais. Multiplica�e os casos de atrela
menfo ·dos salários à elevação dos preços, enquanto desdobram
se em novas direções as reivindicações dos empregados31

• 

A aceleração inflacionária,· bem como o aguçamento das 
i:ensões sociais estavam a indicar claramente que a euforia-Nixon 
era insustentável. A reversão da política expansionista não era 
-contudo admitida pelo Presidente ; uma nova fase de conten
ção só- faria evidenciar que os EUA haviam de fato ingressado 
no regime de "stop and go" . 

. 29 The Conference Board, "Corporate Profits. Manufacturing", 1 .0 de 
maio de 1974. 
IO The Conference Board, "Corporate Profits, Manufacturing", 1 .0 de 
maio de 1974. 
31 "Public Employees vs. the Cities. What is the price of labor peacc 
when militant unions confront the nation's cities? • em Business Week, 
21 de julho de ! 975. 
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O auge detonado pela política Nixon-Connaly assumiu pro
porções mundiais. Nunca: antes o capitalismo como um todo se 
expandira com tal solidariedade e tamanho ímpeto. A oferta 
de diversos produtos primários revelou-se, no entanto, incapaz 
de �tender às necessidades rapidamente crescentes dos grandes 
centros industriais. Este fenômeno, combinado com certos aci
dentes climáticos (por exemplo, a seca na URSS) e reforçado 
J)Or movimentos especulativos, resultaria na exacerbação da alta 
dos preços dos produtós primários iniciada a fins dos anos 60. 
O� .EUA ( ao contrário, digamos, do Japão) a um só tempo ga
nhava e perdia com o movimento altista: a receita derivada de 
suas exportações agrícolas iria triplicar de 1970 a 1974, en
quanto subiam, ta;nbém, desmesuradamente, os seus gastos com 
a importação de matérias primas. 

É neste quadro, único talvez na história do capitalismo, que 
viria a ser detonada a "bomba árabe", através da quadruplica
ção do preço do petróleo. Além de por um ponto final ao clima 
de euforia, o gesto da OPEP vinha oferecer às autoridades 
responsáveis pela condução da política econônili;_a norte-ameri
cana - e de outras nações - um excelente bode expiatório. 
A conjuntura seria agora revertida, ingressando-se numa nova 
fase 

A PASSIVIDADE DE FORD (Mr. VETO) 

A meados de 1974 chegaria à presidência um conservador, 
.republicano do meio-oeste que, segundo suas próprias palavras, 
havia· "gasto toda sua vida política lutando contra os déficits 
fiscais"32

• Inspirado na velha "filosofia" de seu partido, Ford 
empregana os seus primeiros meses na presidência fazendo re
comendações triviais ao povo norte-americano. Enquanto isto, 
Ârthur Burns, do Banco Federal de Reserva (tecnicamente in
deoenrlente da oresidência) patrocinava a mais severa política 

32 Time, 2 7 de janeiro de I 9 7 5 . 
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monetária dos últimos anos. Na segunda metade de 1974, em 
pleno processo inflacionário, a oferta monetária crescia a uma 

taxa anual de apenas 2%, menos da metade do considerado 

necessário para o crescimento estável da economia. 
Aparentemente, não havia ainda consciência de que se in

gressava numa crise de grandes proporções. Até setembro de 
1974, parecia haver mesmo um certo consenso de que a crise 

acarretaria, no i,ior dos casos, "um moderado declínio" -

houve mesmo quem acrescentasse, que isto prestaria uma im

portante ajuda no contrôle da inflação33
• Quando a queda dos 

negócios começou a se tornar patente, por volta de outubro, 

muitos passaram a sustentar que se tratava apenas de um 

movimento de liquidação de estoques. Se assim fosse, seria de 

presumir-se uma rápida recuperação ulterior - dado o que, as 

empresas não deveriam despedir trabalhadores ou mesmo aban

donar os seus planos de expansão. 

Nos primeiros meses de 1975 era outro o quadro. No últi

mo trimestre do ano anterior, o P.N.B. norte-americano havia 

se retraído ao ritmo de 9% ao ano; de janeiro a março do ano 

entrante a velocidade da queda era de uienos 11 % . A taxa de 

desemprego eleva-se agora a 0,5% ao mês: à retração do consu

mo privado, que em certa medida anunciara a crise, somava-se 

agora a queda abrupta dos investimentos. Crescia a capacidade 

ociosa das indústrias e avolumavam-se os estoques em mãos do 

comércio. 

Em janeiro de 1975, em sua mensagem à nação, Ford em

pregaria um novo tom : "milhões. . . estão sem trabalho. Os 

preços estão demasiados altos e as vendas muito lentas. . . as 

dificuldades são globais". Não obstante o tom ameaçador e o 

anúncio de que era chegado o tempo de "levar a América numa 

nova direção", o programa Ford era certamente tímido. As 
palavras pomposas mais pareciam destinadas a aplacar os ânimos 

da oposição democrática. O que a administração de fato pro-

33 News Week, 24 de fevereiro de 1975, pg. 60. 
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punha, era, basicamente, a devolução de 12% dos impostos de 
renda pagos em 1974 (possivelmente a mais conservadora for
ma de "inflar" a economia)34, e a imposição de uma pesada 
tarifa sobre o petróleo importado, coI)lbinada à liberalização dos 
preços do produto obtido internamente. Esta última medida, em 
princípio contraditória (por realimentar as pressões inflacioná
rias), revelava a opção do governo frente à crise energética: aos 
mecanismos de mercado caberia orientar ( e financiar) a res
posta da economia norte-americana311

• Finalmente, a administra
ção se empenharia por todos os meios em conter o gigantesco 
déficit fiscal - em grande medida acarretado pela própria 

recessão. Em suma, eram tais as limitações do programa, que 
o governo seria acusado de assistir à "queda livre" da economia. 

Aos tradicionais argumentos conservadores contra o dé
ficit, a inflação, etc, os partidários da política de rédeas curtas 
de Ford-Burns adicionam outras razões para justificar a rigidez 
do programa de contenção. Elas provêm - em resumidas con
tas - da convicção de que a partir da segunda metade dos anos 
60, os Estados Unidos caíram no plano inclinado das políticas 
de "stop and go". Sumariamos, a seguir, o <li.agnóstico de um 
banqueiro de Filadelfia que apoia sem restrições a atual polí
tica governamental36

• 

O Banco Federal de Reserva tentou terminar com a infla
ção em 1966, mas, antes que isto se desse, foi abolida a política 
de contenção ( em 1967), retomando o processo inflacionário a 

34 A devolução seria substituída em 1975 por um corte permanente de 

·9% nos impostos pagos por indivíduos Time de 27 de janeiro de 1975, 

"Ford's rísky plan against slumpflation" . 

35 "Trying to fill an energy vacuum", Business Week, 30 de junho 

de 1975. 

36 Um grande número de depoimentos no mesmo sentido é apresentado 

em sucessivos números de Business Week e Fortune, Vide, por exemplo, 

"Long range inflation is still the worry", Business Week, 26 de maio de 

1975, e "The slow road back to full employment", Fortune, junho de 

1975 As declarações do banqueiro acima aludida estão em "ln defense 

of the Federal Reserve", Business Week, 2 de junho de 1975. 
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partir de um "resíduo" ( de elevação anual de preços) eqmva
lente a 2,8% ao ano. Novamente os freios foram aplicados a 
partir de 1969 - provocando a recessão de 1970-71. A fins de 
1970, prematuramente, a política restritiva seria abandonada 
(com os preços ainda subindo a 4,3% ao ano), dando lugar à 
exuberante política expansionista de 1971-72. A severa política 
de contenção que caracteriza o governo Ford começou a dar 
os seus frutos em dezembro de 1974. Desta vez, porém, há que 
levar a Juta até o fim sem ceder à tentação de uma guinada 
expansionista, que permitiria uma fácil retomada, mas realimen
taria a inflação a partir de um resíduo maior que os anteriores. 
Caso contrário, poderíamos ter por certo, o governo eleito em 
1976 se veria às voltas com uma nova onda inflacionária e teria 
que enfrentar uma crise ainda maior que a atual. 

SOBRE O SIGNIFICADO DA CRISE NA 
DINÂMICA CAPITALISTA 

Deixemos a esfera da política econômica - e sua raciona

lização - retornando às determinações fundamentais da di

nâmica capitalista. Com este intuito, lançaremos mã0--de uma 

velha tese, segundo a qual as crises teriam um efeito saneador 

( vale dizer, corretivo) na evolução do capitalismo. A elas ca

beria, por exemplo, ampliar periodicatl"\ente o desemprego, de 

maneira a conter os salários e preservar a dis::iplina so:ial, in
dispensável ao bom funcionamento do sistema. 

Nos anos 50 e 60, como é bem sabido, não se verificou em 
momc:nto algum, a existência de desemprego em ampla escala. 
A curta e aguda crise centrada em 1970, de sua parte, não 
obstante provocar um grande volume de desemprego, não com
primiu salários e nem sequer reduziu o (crescente) poder dos 
sindicatos. Teria, pois, a referida tese perdido o seu valor, 
diante da realidade capitalista do após-guerra? 

Para responder a esta questão necessitamos ter em conta, 
primeiramente, que, dadas a aceleração inflacionária registrada 
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nos anos de 1968 e 69, e a pouca duração da recessão, o desein, 
prego não poderia, de fato, reduzir a combatividade sindical 
Por outro lado, o desemprego era, à época, considerado uma 
anomalia passageira, continuando o governo ofidalmente com
prometido com a sustentação do pleno emprego. Em outras pa;.. 
lavras, a inflação mantinha viva a combatividade sindical, en
.quanto o desemprego não tinha o efeito intimidante de outrora. 

Na atual retração, pelo contrário, vem se dando uma pro
gressiva reconstituição do quadro "clássico" das crises capitalis:. 
tas. Enquanto o desemprego atinge níveis não observados desde 
os anos 30 (9% no presente momento), um coro de vozes de
fende o retorno às antigas regras do jogo - especialmente no 
que toca à aceitação de uma boa dose de desemprego. O próprio 
presidente se incumbiu de anunciar, na sua mensagem de feve'

reiro de 1975, que o desemprego será mantido até o fim desta 
década a um nível superior a 6%, sendo este o preço- a pagar 

para o efetivo controle da inílação37
• 

Q���m.ais _ _g.,e _ __p.ei:to,-como __ opei:a __ Q ___ d.e.s_eQipregQ 
como mecanismo de preservação da ordtm so:ial capitalista. 
--o desempr"ego, :como é bem sabido, não à:ting�-��if�;�e
mente os vários segmentos da força de trabalho. Tomemos, pois, 

os trabalhadores da construção civil, que vinham se tornando a 
"oveli:a negra" do sindicalismo norte-ârrtericàno - não só por 
suas exigên-:ias salariais, cc..mo pelas cláusulas que vinham adi
cionando aos contratos coletivos. 

37 A revista Fortune que dedicava o seu editorial de julho de 19 7 4 a "Re

volta contra o pleno emprego", um ano após, explicaria a manuten-

5ão por longos anos -do desemprego por urna "lei econômica� (Okun's 

law) . Seria fácil, embora fastidioso, prosseguir desfiando declarações 

de autoridades que se "rebelam" contra o pleno emprego. Aos novos 

defensores da inviolabilidade das leis de mtrcado (em particular no 

que toca ao emprego) sornam-se, naturalmente, velhas vozes, de há 

muito não ouvidas. Veja-se a propósito, as declarações de Hayek ent 

Visão, dezembro de 1974, e, num tom mais moderaelo, o relatório do 

F _ M . I. para 19 7 4 . 
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A meados deste ano, o desemprego na construção civil -
que depende profundamente da política de crédito do Banco 
Federal de Reserva - já atingia 19% dos trabalhadores38

• Com 
o setor em profunda crise e os sindicatos na defensiva, começa 

a crescer a contratação de mão de obra não sindicalizada. Re

centemente, o audacioso comportamento de um contratador de 
"bagrinhos" ( que aparece numa foto protegido por um indiví
duo armado de. um rifle) era referido como uma verdadeira 

"cruzada"; a ele se referiria uma fonte patronal de Nova York, 

como uma "luz condutora"39
• 

Presentemente, com os trabalhadores não sindicalizados já 
representando 40% da mão de obra do setor, começa verdadei

ramente a ceder a posição dos sindicatos : "rancorosamente, po
legada por polegada, alguns sindicatos estão retirando as cláu

sulas restritivas dos contratos". A esse respeito, diria um tra
balhador : "nenhum de nós gosta de abandonar coisa alguma, 
mas um homem razoável abre mão de um objeto de luxo para 
preservar o .necessário"4º. 

A construção civil é, sem dúvida, um caso limite }-por isso 
mesmo, deixa às claras a função disciplinadora do desemprego, 
ingrediente fundamental das crises. Em outras frentes, como, 
por exemplo, nas administrações municipais e estaduais, a re
cessão vem também permitindo importantes "avanços" no sen
tido de "por a casa em ordem"41• 

É importante frisar, no entanto, 4ue a desejada mudança 
na relação de forças não se traduz, mecanicamente, em melho
ria dos lucros. A política de rédeas curtas é mesmo, de imedia
to, prejudicial aos lucros. Os benefícios que ela trará só virão 
quando da retomada, ou mais precisamente, quando : chegada a 
recuperação, cresça o emprego, eleve-se a produtividade do tra
balho, mas os salários não a acompanhem. É nesta fase, enfim, 

38 Business Week, de 2 de junho de 1975, pg. 80. 

39 Business Week, de 9 de junho de 1975, pg. 44. 

40 Business Week, 2 de junh,:, de 1975. 
41 Vide o já citado artigo "Public employees vs. tbe cities�. 
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_(JUe vêm à tona, materialmente, os benefícios advindos para o 
capital da efetiva ( re) ordenação da sociedade. 

Mas os efeitos "saneadores" das crises longe estão de li

mitar-se ao reforço da disciplina social. De fundamental im

portância é, também, a liquidação de empresas marginais, o 
-desaparecimento de técnicas obsoletas e o surgimento de novas 

técnicas. Neste plano, -as crises teriam por efeito não apenas 

"podar" periodicamente o capitalismo, como reforçar o movi
mento secular de concentração de capital. 

É muito cedo para saber em que medida a atual crise terá 
efeitos desta ordem sobre a economia americana. Alguns indí
cios levam, no entanto, a supor que existem desde já forças ope
rando nesta direção. 

Sabe-se que as falências de pequenas empresas ( definidas 
segundo padrões noi:te-americanos), que em 1972-73 estavam 
por volta de 9.000 pdr ano, poderão atingir, em 1975, a cifra de 
12000, se prosseguir o ritmo observado nos primeiros meses d� 
corrente ano. Por· outro lado, há razões para crer que vários 
-dos improvisados "conglomerados" surgidos nos últimos anos 
deverão fragmentar-se42

• Mais importante talvez que estes dois 
fenômenos é o surgimento de situações verdadeiramente críticas 
em algumas grandes corporações - o que pareçe chocar-se com 
certas hipóteses, bastante ingênuas, sobre o alcance do "plane
jamento" levado a efeito pela moderna grande empresa. Na 

realidade, diante da possível quebra -de gigantes, o que sim vem 
sendo levado é que o governo tem a obrigação de ampará-los, 
para impedir as conseqüências nefastas de sua falência. "As 
imensas corporações dos EUA tornaram-se centros de - empre
go e geração de renda tão importantes que ele ( o governo) não 

42 HSmall Business, The maddening struggle to survive" (Speciàl 

Report) e "Why the profits vanished at Singer", em Business Week, 

30 de junho de 1975. 
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ousa permitir que uma delas feche ou saia dos negócios"4ll. Em 
outras palavras, a crise tende a podar; cabe, no entanto, ao Es
tado impedir ou atenuar tal movimento, através de expedientes 
que, em última análise, implicam na "socialização das perdas". 
De qualquer forma ( e ainda que não disponha de evidências a 
·esse respeito), creio que, no correr da crise, mesmo que não 
pereçam gigantes, numerosas plantas, tecnologicamente arcaica�, 
.mas que lograram sobreviver ao longo do ciclo expansivo ini
_ ciado em 1961, deverão, finalmente, ser modernizadas ou fe
.chadas. 

O anterior nos remete à questão do (relativo) obsoletisn10 
_de amplas porções do aparelho produtivo norte-americano. A 
.este problema, vêm somar-se, presentemente, certas· conseqüên
.cias da quadruplicação do preço do petróleo: empresas do seto_r 
químico voltam a ter em conta o carvão como possível matéria 
prima básica; nos meios ligados à siderurgia, passa-se a dis
cutir o emprego do gás sintético, ou mesmo da energia nu :lear ; 
considera-se. em determinados casos, o abandono do gás_ ( natu
ral) e a reconversão para o óleo ( mudança bastante o'nerosa, 
especialmente na petroquímica). A todas essas novas necessida
des há que adicionar as tradicionais insuficiências de certos ser
viços públicos norte-americanos. Vejamos de relance esta ques
tão. 

Após anos a fio de rápida expansão eco:i.ômica, deflagrada 
e recorrentemente espicaçada pela criação de demanda, o dese
quilíbrio entre os setores privados e público - já em 1958 
denunciado por Galbraith - tornou-se verdadeiramente grave. 
Para poupar palavras, citemos apenas o virtual colapso dos ser
viços de transporte de massa, limpeza, e, em menor medida, 
comunicações, na região de Nova York. Os exemplos poderiam 
ser multiplicados, bastando, porém, acrescentar que uma signi
ficativa fração das linhas férreas norte-americanas está conde-

'!.3 "When Companies get too big to fail", em Business Week, 27 de 

janeiro de 1975. 
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nada, enquanto muitas empresas do ramo são consideradas ir,. 
recuperáveis. 

MAIS UMA VEZ POL1TICA ECONôMICA 

Não cabe dúvida de que o governo norte-americano atua, 
em profundidade, sobre a economia do país. Seu instrumental 
de ação encontra-se, no entanto, fortemente viesado em favor , 
de mecanismos de estímulo ou desestímulo- ao mundo dos ne- \ 
gócios. Este padrão de política econômica; herdeiro- em última 
análise de uma visão keynesiana do capitalismo ( e de seus 
males), vem sendo crescentemente questionado, tanto à direita� 
quanto à esquerda. Recentemente, num feroz ataque ao atual 
aparato de política econômica, disse Leontieff: "Considerando 
a · grande variedade de· meios e a extensão. na qual ·o governo 
afeta a operaç_ão da economià-dos. EUA,· uma :de nossas rileno-

1 
Ies preocupações deveria ser a· falta de mecanismos para acele
rar, frear ou manobrar que possam ser usados para levá-la 
suave e seguramente através de um dado caminho. A verdadei
ra dificuldade é que� no momento, o governo não apenas des
_conhece o caminho a tomar, como nem sequer dispõe de . um 
mapa. Para fazer as coisas pior, um membro da equip� aperta 
o acelerador, um outro freia, um terceiro manobra e um quarto 
toca a buzina"44

• 

Juntamente com a onda critica, cresce a aceitação, por parte 
da comunidade dos negó:::ios, de que algumas das transforma
ções que se têm p:'.la frente deverão ser conduzidas a nível de 
setor - não podendo ser induzidas põr "rnacropolíticas". Assim, 
por exemplo, a reconversão das fontes energéticas, bem como o 
desenvolvimento de novas fontes, deverão ser orienfádos por 

44 Wassily Leontieff, "National Economic Plamiing - Metbods and 
Problems", em The Economic system in an age -�f Discontinnuity: Long

·rang e planning or market ·reliance? New York University Press. _1976, 
pg. 39. 
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organismos especializados. E isto não apenas pela complexida
de e o longo prazo de maturação de tais empreendimentos, como 
tambpm porque certos projetos deverão ser amplamente subsi
diados ( e as eventuais perdas "socializadas"). A ação direta e 
localizada do Estado tem precedentes; afinal, já no desenvol

vimento das usinas termo-nucleares, ao governo coube tomar as 

iniciativas fundamentais, prover de vultosos fundos as empresas 

contratadas e, com certeza, absorver grandes perdas. Nas atuais 

circunstâncias, porém, a ação direta governamental deverá es

tender-se a atividades não relacionadas com o complexo indus

trial militar. Em simultâneo, a intensificação prevista da luj:a 

pela defesa do meio ambiente multiplicará, necessariamente, a 

interferência do Estado sobre uma imensa gama de atividades. 

Um outro plano em que deverão ocorrer mudanças signifi

cativas, trazendo consigo, mais uma vez, um mergulho do Esta

do na esfera dos negócios privados, é o financiamento das in

versões. Parece indiscutível que a captação de recursos median

te o lançamento de ações em Bolsa não mais poderá ter o papel 

que lhe coube na tradição norte-americana. Segundo estimativa 

da Bolsa de Nova Iorque, as necessidades de capital "da indús

tria americana num futuro previsível poderiam atingir 50 bi

lhões de dólares por ano. Parece que em 197 4 ( as Bolsas) pro

duzirão apenas 5 bilhões"46
• 

Uma possível maneira de contornar a insuficiente geração 

de fundos - defendida por influentes porta-vozes do mercado 

de capitais - seria a criação de uma grande entidade financeira, 

-encarregada de absorver e, ulteriormente, repassar papéis 

vinculados aos novos grandes projetos46
• Isto equivaleria, em 

certa medida, a ressuscitar a Corporação Financeira de Recons-

45 "The economic crisís in hístorícal perspective•·, part II, Monthy 

Review. abril de 1975. 
46 Felíx Rohatkn, • A Wall Street Call for a new RFC and State 
Planning'", reproduzido em D. Mermelstein, The Economic Crisis 

Reader, Vintage Books, Nova York, 1975. 
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trução criada sob Hoover e que teve seus grandes momentos na 

era Roosevelt. 

Não é fácil aquilatar o real significado e, sobretudo, a 

viabilidade deste tipo de projeto, aparentemente tão adequado 

às circunstâncias. Isto porque inovações desta natureza impli

cam em alteração das relações Estado - corporação. Até o pre

sente, as únicas áreas em que a interpenetração Estado-corpo

ração foi amplamente aceita foram a "defesa" e, genericamente, 

a indústria da "pesquisa e desenvolvimento". Não nos esqueça

mos, porém, que a ativa participação do Estado ( sob as mais 

variadas formas) em novos grandes projetos é algo usual em 

outras experiências capitalistas: transparece aqui uma face 

nitidamente arcaica do capitalismo americano. Onde mais, no 

mundo, enfim, poderia alguém resumir e exaltar o "credo" do 

presidente, afirmando que: "Ele real e verdadeiramente acredita 

que o mínimo de governo é o melhor �overno" ?47
• 

Segundo diferentes autores, entre os quais Marx, Mitchell 

e Schumpeter, a crise, além de purgar a economia de seus ex

cessos provoca uma acumulação de forças que levará, mais 

adiante, à retomada da expansão. 

Os fatores menores com que se pode contar para a retoma

da da economia são, basicamente: a redução dos estoques; a 

recuperação da confiança dos consumidores - ajudada pelo 

desgaste dos bens duráveis de consumo; o cancelamento do ex

cesso de dívidas assumidas no auge; e a queda da taxa de 

ju::os. Estes fatores só fazem, no entanto, preparar o terreno 

para a entrada em cena do determinante maior da recuperação: 

47 De um ajudante do presidente Ford; vide, ainda, na mesma re

portagem. as inverossímeis palavras do atual chefe do Conselho de As

sessores Econômicos, News Week, 24 de fevereiro de 1975. Extraor

dinária, também, é a virulência do The Wall Street Journal, nos ata• 

c;:ues ao projeto de Humphrey e J. Javits sobre a criação de um ór

gão de planejamento. 
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a retomada dos investimentos. A recuperação dos investimentos 
- que tem como cota mínima a reposição de máquinas e equi
pamentos desgastados - deve trazer consigo a introdução de 
novos processos produtivos e o lançamento de novos produtos 
no mercado. 

No presente caso, os agentes menores da recuperação, a 
reconstituição de estoques, a reativação das compras por parte 
dos consumidores, etc. vêm se fazendo sentir de forma inequí� 
voca. A recuperação dos investimentos ( da qual não há sequer 
indícios), porém, deverá enfrentar os mais sérios obstáculos. 
Lembremos, antes de mais nada, que o ciclo expansivo iniciado 
a fins de 1961 estendeu-se excessivamente daí resultando um 
elevadíssimo nível de endividamento e uma marcada compres
são de lucros. Tão ou mais importante é o fato de que nos 
primeiros anos desta década parecem ter-se dado, em simul� 
tâneo, o esgotamento do ciclo expansivo dos anos 60, e o co-

1 meço do fim de um conjunto de técnicas que acompanharam o 
l crescimento capitalista ,iesde os anos 20 - sendo os exemplos 
l mais notórios tudo aquilo que direta ou indiretamente se vin-

cula ao petróleo e ao automóvel. Vista a questão por este pris
ma, surge, naturalmente, a provocativa hipótese de que, ao tér
mino de um ciclo Juglar ( em torno de 10 anos), atingiu-se a 
embocadura de um Kondratieff ( ciclo de longa duração, apro
ximadamente meio século). Seja como for, se não retomam os 
investimentos, a recuperação não chega a consolidar-se, con
vertida numa nova_ trajetória ascendente. Antes pelo contrário, 
ela se mantém débil e vacilante, correndo o sério risco de abor
tar, ou, quando muito,_ de dar início a uma fase de expansão 
instável e rastejante. 

Campinas, setembro de 1975. 
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CAPÍTULO III 

PROGRESSO TÉCNICO: MITOS DO 

PóS-GUERRA E IMPASSES A TUAIS
1 

Com o vigoroso crescimento econômico do pós-guerra, 
criou corpo a idéia de que se havia ingressado numa nova fase 
na evolução do Capitalismo. Esta nova fase teria como uma de 
suas características fundamentais a Grande Empresa Moderna, 
figura central na expansão econômica contemporânea. 

A Grande Empresa Moderna, foi dito e em regra aceito, 
tem como um de seus traços marcantes a capacidade de gerar 
e aplicar, continuamente, novos conhecimentos técnicos. Essa 
função estaria a cargo dos gastos em "Pesquisa e Desenvolvi
mento", através dos quais seriam permanentemente concebidos, 
<lesenvolvidos e lançados novos produtos e novos proces!;OS pro
<lutivos. Dotadas de um vasto departamento de Pesquisa e De
senvolvimento (P. e D.), as Grandes Empresas Modernas 
(G. E. M.) teriam se revelado um "instr'i.tmento quase perfeito 
para fomentar as mudanças t�cnicas"2

• Nelas, "as invenções são 
realizadas quase metodicamente", podendo-se "constatar uma 

1 Este artigo tem por origem urna comunicação feita em co-autoria 

com JosP Tavares de Araújo Junior, e apresentada ão Seminário sobre 

Ciêric1a e Tecnologia realizado pela Universidade Estadual de Campi

nas em dezembro de 197 7. 
2 J. K. Galbraith, Capitalismo, Zahar Editores, Rio, 1960, pg. 92. 
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correlação bem definida entre o número de engenheiros encar

regados de pesquisa aplicada ( e os fundos de que eles dispõem) 

e os resultados no plano das invenções"3
• Além de determinar 

o ritmo do avanço técnico, a G.E.M. poderia também condu

zi-lo na direção desejada: "um milhão de dólares gastos ( em 

pesquisa) num tipo de bem deve induzir aproximadamente 

tanta invenção quanto a mesma quantia gasta em qualquer outro 

bem"4
• 

Estas suposições podem, no entanto, ser seriamente ques

tionadas; a começar pelo papel dos gastos de P. e D. no pro

gresso técnico registrado no pós-guerra. Os elementos desta 
crítica são encontráveis em difererites autores que, mediante 

estudos de caso ou através de trabalhos de caráter mais abran

gente, permitem ver que a onipotência tecnológica da G.E.M. 

pertence ao reino da mitologia5
• 

Este trabalho de revisão crítica está porém longe de poder 

ser considerado concluído. Antes de mais nada, porque a atual 

crise econômica fornece novos elementos para o estudo da evo

lução capitalista do pós-guerra e, em particular, do progresso 

técnico aí verificado. Além disso, porque a imagem onipotente 

3 W. R. Maclaurin, "The Sequence from Invention to Inovation", 

Quarterly Joumal of Economics, fevereiro de 1953. 

4 J. Schmookler, lnvention and Economic Growth, Harvard Univer

sity Press, 1966, pg. 172. Uma síntese das posições deste autor pode 

ser encontrado em J. Schmookler, "Econoniic Sources of lnventive 

Activity em The Economics of technological change, editado por N. Ro

senberg, Penguin, 19 71. 

5 Merecem destaque, a este propósito, as obras de J. Jewkes, D. Se

wers e R. Stillerman, intitulada L' invention dans l'mdustrie. De la re

cherche à l'exploration 60 exemples recents, Les Editions d'Organiza

tion, Paris. 1966, e a penetrante crítica feita por N. Rosenberg a 

Schmookler (lnvention ... , op. cit ) em "Science. lnvention and 

Economic Growth", The Economic Joumal, maio de l 974. Ao longo 

do texto serão feitas diversas outras referências inclusive a C. Freeman, 

cujas críticas a J. Jewkes et ai. não me parecem em absoluto convin

centes. C. Freeman, The Economics of Industrial Jnnovation, Penguim 

Books, 1974. 
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da G.E.M. marcou profundamente o pensamento a respeito cljs 
países "dependentes", devendo a superação desta crença acar
retar um reexame da tese da "'dependência tecnológica". 

PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS 

Nada mais fácil do que apontar os notáveis avanços tecno
lógicos do pós-guerra. Neste período, irrompem a petroquímica, 
a eletrônica, e, à ela associada, a indústria da computação ; são 
revolucionadas a indústria das drogas medicinais e a aeronáuti
ca - permitindo a realização de notáveis proezas técnicas. De 
cada uma dessas matrizes tecnológicas serão derivados, inces
santemente, novos e novos produtos. 

Diante de tais evidências, não teria cabimento questionar 
o dinamismo tecnológico do período. Tão pouco caberia negar 
que no pós-guerra, mais que nunca, a inovação foi convertida 
em contundente arma de competição intercapitalista. O que pa-

i rece discutível é que esta aceleração tecnológica se deva à pre
sença e atuação da G.E.M. - e ao seu prestigioso departamen
to de P. e D. 

Comecemos por recordar certos antecedentes que permitem 
colocar em perspectiva histórica o período em questão. 

- Os últimos anos do século XIX e o período que se es
tende até a Primeira Grande Guerra foram particularmente 
férteis no estabelecimento de paradigmas científicos em campos 
até então praticamente inexplorados. J. Bernal se referiu a essa 
fase como o "primeiro período, o heróico, da física moderna"6

• 

- Às vésperas de ambas as guerras mundiais, bem como 
no transcurso das mesmas, foram realizados grandes saltos tec
nológicos em resposta à brutal pressão dos acontecimentos7

• 

6 John D. Berna!. Historia Social de la Ciência, Ediciones Península 

Barcelona, 1964. vol. II. pg. 43. 

'1 Vide C. Freeman, op. cit., caps. 2. 3 e 4; e David Landes, The 

Unbound Prometheus, Cambridge University Press. 1972, cap. 7. Am

bo1 fornecem ampla bibliografia especializada. 
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- Os novos filões científicos, bem como certas inovações 
fundamentais tiveram no entanto seus efeitos retardados: ao 
longo dos anos 30, porque a prostração do capitalismo implica
va a redução dos investimrntos a níveis irrisórios; durante a 
Segunda Grande Guerra, porque todos os esforços e avanços 
eram canalizados para a guerra. A este propósito, cabe lembrar 
que mesmo nos EUA, país que se beneficiou enormemente da 
guerra, a produção per capita, excluídos os gastos do governo, 
era, em 1945, aproximadamente igual à de 19398

• 

A verdadeira es:::alada do -conhecimento científico e do po
tencial tecnológico encontraria, por fim, o seu desaguadouro no 
período da Pax Americana que tem início no imediato pós
guerra. 

SOBRE A GRANDE EMPRESA MODERNA 
E OS GASTOS DE PESQUISA 
E DESENVOLVIMENTO 

Ao enquadram::nto histórico da aceleração tecnológica 
observado no pós-guerra, há que combinar um exame crítico do 
pro:::esso de criação tecnológica levado a efeito pelas grandes 
corporações. 

A mais infundada das suposições em torno à onipotência 
tecnológica dá G.Ê.M. parece ser a de que ela orienta b pro
gresso técnico conferindo-lhe continuidade e conduzindo-o na 
direção desejadá. É cada vez mais patente para todos aquilo que 
os tecnólogos sempre souberam ; vale dizer: que existem, em 
qualquer momento, setores em ebulição tecnológica e setores 
"frios" onde parece ter sido atingido uma espécie de ponto
morto tecnológi::o. Nos setores em ebulição, a competição in
tercapitalista simplesmente impõe o dinamismo tecnológico: 
"numa indústria onde reine o avanço técni::o as empresas serão 
muito motivadas a se engajar em pesquisa"9

• Desponta aqui 

8 Segundo Simon Kuznets, em Crescimiento Economico de Pós-Guer

ra, UTEHA, Mfxico, 1965, tabela 6, pg. 110. 

9 Jewkes, op. cit., pg. 146. 
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uma certa precedência da tecnologia sobre o padrão de compor
tamento das empresas. Esta precedência pode ser observada. 
ainda mesmo no caso de empresas de notória agressividade 
tecnológica. Assim, por exemplo, a grande empresa norte-ame
ricana Litton ( que conta com vários êxitos tecnológicos pró
prios) ao definir a sua estratégia de crescimento admite evitar 
setores de "tecnologia estática" e buscar aqueles ramos onde as 
"inovações técnicas devem continuar a um ritmo rápido"1º. 

Tudo isto se choca não apenas com o arrogante economicism� 
de Schmookler ( que faz da técnica uma "variável dependente" 
do gasto em pesquisa) como da suposição de Galbraith e de 
muitos outros de que, no mundo atual, o progresso técnico flo
resce ali onde umas poucas G.E.M. atuam no seu habitat, - o 
mercado oligopolizado11

• 

Ao anterior, há que adicionar-se que, excetuados alguns 
ramos produtivos, o progresso técnico não se tornou necessaria
mente muito custoso, e continua a ser realizado por empresas 
de médio e m�smo de pequeno porte. Isto é particularmente 
evidente no que toca às invenções, que continuam a ser realiza
das em Universidades, empresas de todo tamanho e até mesmo 
por indivíduos isolados, como o mostraram J. Jewkes, D. Se
wers e R. Stillerman em obra já citada. A este propósito, con
vém lembrar que, comentando o trabalho destes autores, pon
dera Freeman que a obra se refere às mais importantes inven

ções do século, as quais tiveram, no entanto, em muitos casos, 
de ser desenvolvidas pela P. e D. das Grandes Corporações12

• 

As observações de Freeman não invalidam o que dizíamos. An-

10 R. Helles, "The Legend of Litton", em Business Stategy, ed por 

H. 1. Ansoff, Penguin, 1971. pg. 360. 
11 Galbraith, op. cit., pgs. 9 6 e 9 7. Longe estamos, no entanto, de 

sugerir a mera inversão da ordem causal defendida por Schmookler. 

Isto implicaria no retorno a um "determinismo tecnológico" possivel

mente tão pobre como o ewnomicismo que vimos de atacar. Vide a 

propósito o estimulante artigo de N. Rosemberg "Marx as a student 

of technology", Monthly Reuiew, julho-agosto de 197 6. 
12 Freeman, op. cit .. pgs. 69, 70 e 208-210. 
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tes de tudo, porque o próprio retorno à distinção schumpeteria-· 
na entre invenção e inovação implica o reconhecimento de uma 
divisão de trabalho que diminui sensivelmente o papel da 
G.E.M. no ciclo da criação tecnológica. Além disso, porque no 

tocante à inovação strictu sensu, o próprio Freeman se encarre..; 
ga de afirmar, páginas adiante, que "elas (as pequenas firmas) 
aparentemente produzem mais inovações por libra (.;e) de gas� 
to em P. e D. que os seus grandes competidores"13

. 

Restabekcida a clássicá distinção entre invento e inovação,_ 
vejamos por um momento o conteúdo desta última, uma vez 
"institucionalizada" pda G.E.M. 

Vi�tos de perto, os gastos de �e D. das empresas são es� 
sencialmente "D", ou seja, desenvolvimento, e raramente, ('P"; 
pesquisa. A este propósito, lembra Freeman, que "diversos le
vantamentos (Nelson, Peck e Kalachek) mostraram que, mesmo 
nos Estados Unidos, a maior parte (most of) dos gastos de 
P. e D .... relaciona-se antes que tudo com o curto prazo e as 
"melhorias"14

: Trata-se, em suma, do aprimoramento (real ou 
fictício) de produtos e da obtenção de novas aplicações para os 
mesmos produtos e processos. São exemplos disto o planeja
mento de um novo "modelo" - como o Ford Mustang, que 
tanto impressionou a Galbraith, a adaptação do uso de circuitos 
eletrônicos para um novo fim, e a produção de um "novo" me
dicamento, mediante uma variação de-d�sagem. E111 todos esses 
casos, pouco ou nada é efetivamente criado do ponto de vista 
lecnológico. Quanto· à ciência, indiscutivelmente nada tem a ver 
com esses procedimentos que se movem dentro do perímetro do 
saber estabelecido16

• 

13 op. cit., pg. 217. 

14 Freeman, op. cit., pg. 267. 

15 Para um exame da relativa incompatibilidade da empresa privada 

com a pesquisa básica, vide R. Nelson, "The Simple Economics of 

-Basic Scientific Research", em The Economics of Technologica[ Chan

ge, N. Rosemberg, op. cit., pg. 148-163. 
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Tudo o que precede parece indicar que, ressalvados os casos 
excep,_ionais, as atividades de P. e D. pouco apresentam que 
justifique a áurea que as envolve. A mística do P. e D. é, no 
entanto, altamente conveniente à Grande Corp::iração, especial_. 
mente nos EUA, onde, segundo Galbraith "se (a f;,_E.M.) não 
QOssui laboratórios deve inventá-los, um relatório anual que não 
fale em investigações é inconcebível"16

• 

O EMPARELHAMENTO DE DIVERSAS NAÇÕES 
E A DESACELERAÇÃO TECNOLÓGICA 

A maioria das inovações fundamentais que marcaram o 
pós-guerra - surgidas, ou não, em anos anteriores - irrom
pem ao findar dos anos 40 e ao longo dos anos 50. Nos anos 
60, ressalvadas certas exceções, pare:::e predominar o desdobra
mento desses troncos17 e a difusão, em escala internacional das 
inovações. 

16 Op. cit., pg. 9 5. Observe-se, a propósito, que é prática corrente 
a obtenção de recursos governamentais ( no mais das vezes, direta ou 
indiretamente das Forças Armadas) para a cobertura dos gastos de P. 
e D .. Nos EUA, em meados dos anos 5!J, eram cobertos pelo governo 
federal, 84 % dos gastos de P. e D. da indústria Aeronáutica, 54 % 
na área dos equipamentos eletrônicos e 5 2 % na área dos instrumentos 
científicos, Jewkes op. cit., pg. 142. 

17 Observe-se que certas inovações de grande r,epercussão constituem, 
por veus, um mero desdobramento de princípios amplamente conheci
dos. Um bom exemplo disto seria o microprocessador em uma só chapa 
de silicone (chip) que viria a reduzir o tamanho e baratear drastica
mente as calculadoras eletrônicas - além de multiplicar as possibilida
des e usos do controle eletrônico de operações. O avanço, realizado em 
1969 por uma empresa então pequena (depois de um ano apenas de 
fundada), constitui um caso típico de desdobramento, não obstante o 
seu grande impacto econômico. Com efeito, a tecnolog1a da época já 
permttia a concentração de um grande número de circuitos em peque
nas chapas � a mudança consistiu, essencialmente, na concentração de 
todo o circuito de lógica e aritmética numa só "chip". "O Silicon Val
lty, onde o incrível "chip" revolucionou a indústria dos computado
res", Jornal do Brasil, 26/2/78. 
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Durante ambas as décadas, setor por setor, podem ser 
observadas verdadeiras filas tecnológicas à frente das quais en
contram-se (praticamente sem exceções) empresas norte-ameri
canas. As economias capitalistas menos avançadas medem o se� 
avanço pela presença e o lugar ocupado nas várias filas. O obd 
tivo a alcançar é pois, evidentemente, o emparelhamento com os 
EUA nas diversas fronteiras setoriais da técnica18

. 

O final dos anos 60 trouxe duas transformações funda
mentais a este quadro histórico. 

Primeiramente, verificou-se em sucessivos setores uma 
tendência ao emparelhamento tecnológico de diversas nações19

, 

trazendo consigo sérias restrições a0--padrão de crescimento até 
então observado em determinados países : "Recentemente dada 
a equiparação com os países mais avançados. . . a transferência 
de tecnologia estrangeira tornou-se mais difícil e menos efeti
va. A indústria japonesa tem agora que originar e desenvolver 
para si mesma tecnologia de alta originalidade e superioridade 
competitiva"20. 

Por outro lado, em diferentes setores começaram a surgir 
indícios de uma desaceleração do dinamismo tecnológico do pós
guerra, não obstante o continuado esforço no sentido da criação 
de novas técnicas. Um caso bastante estudado a esse respeito, 
é o da indústria farmacêutica, onde, de acordo com um estudo 

18 Este objetivo chega a ser explicitamente reconhecido no caso japo

nês, onde a política tecnológica é formulada com o propósito de "pre

encher o hiato (gap) tecnológico entre o Japão e os países avançados 

e especialmente os Estados Unidos". Keichi Oshima, "Research and 

Development and Economic Growth in Japan", em Science and Tech

nology in Economic Growth, editado por B. R. Williams. Macmillan, 

Londres, 1973, pg. 319. 
19 Esta proposição supõe várias ressalvas não relevantes ao nível de 

generalidade em que se situa o texto. Para evitar mal entendidos lem

bremos, no entanto, que pelo menos nos setores diretamente hgados à 

demanda militar e no campo agrícola, os EUA continuam a manter 

inegável posição de hegemonia tecnológica. 

20 Oshima, op. cit., pg. 3 23. 
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recente "em muttas áreas terapêuticas. . . às inovações prati
camente desapareceram na década dos 60. Comparando o núme
ro de novas drogas introduzidas nos EUA em 1957-62 com 
63-67, observa-se um notado declínio ... "21

• Outros casos po
deriam ainda ser referidos, entre eles o da petroquímica que no 
imediato pós-guerra manteve em verdadeira efervescência os 
mais diversos ramos produtivos e mercados, através de grandes 
saltos realizados na obtenção de fibras sintéticas, plásticos em 
geral, fertilizantes, etc. A indústria de alimentos, que ainda nos 
anos 60 lançou no mercado os produtos de preparo instantaneo 
se limita hoje segundo o Diretor de Pesquisas Técnicas da Ge
neral Foods Corp. a obter "variações tais como novos sabores 
e embalagens para produtos existentes"22• 

A desaceleração tecnológica que parece se verificar a partir 
dos anos 60 não é contudo facilmente "demonstrável". Primei
ramente, porque esta última década, por razões que não cabe 
aqui discutir, constjtue um dos períodos mais dinâmicos da his
tória do capitalismo sendo que, no seu transcurso, teria lugar 
um intenso movimento de difusão internacional de inovações. 
Além disto, porque algumas das inovações surgidas ao findar a 
guerra custaram a "atravessar" a estrutura produtiva, avançan
do setor a setor até os mais recentes anos. Um bom exemplo 
disto, é a tecnologia do Contrôle Numérico, cujo desenvolvi
mento inicial está ligado à indústria aeronáutica durante o pe
ríodo bélico e que, no começo dos anos 70, co'ntinuava penetran
do em novos ramos.23 

Caberia por fim lembrar que a referida desaceleração não 
deve surpreender já que, se por um lado o imediato pós-guerra 

21 Benjamim Cohen, Jorge Katz e William Beck, "lnnovation and 

Foreign Investment Behavior of the U.S. Pharmaceutical Industry", ci• 

tado em Progresso Técnico e Integração Vertical da Indústria Farmac;u

tica, mimeo.. FINEP, 19 77. 
22 "Vanishing lnnovation", em Business Week, 3 de julho de 1978, 
pg. 60. 
23 L Nabseth e G. F. Ray, The Diffusion of New Industrial Pro

cesm C:ambridge University Pr0�. Londres, 1974, cap. 3. 
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herdou de períodos anteriores um riquíssimo acervo de inova
çõs, por outro, não existem na realidade os pretensos "instru

mentos quase perfeitos para fomentar as mudanças técnicas". 
Nada disto implica, porém, em negar a possibilidade de uma 
futura retomada do dinamismo tecnológico24

• Os primeiros 

passos nesta direção podem mesmo já estar sendo dados: os 
laser, com um vastíssinn potencial de aplicações, já tem alguns 

usos assegurados. Por hora, no entanto, cumpre re::onhecer que 
a torrente tecnológica do pós-guerra atingiu um remanso - e 
isto não poderá deixar de ter amplas e profundas repercussões. 

A CRISE ENERGÉTICA E Ã INDETERMINAÇÃO 

DOS CAMINHOS DA TÉCNICA. 

Tendo presente o que precede, tratemos de incorporar uma 

nova questão ao nosso quadro. 
A expansão capitalista do pós-guerra contou crescentemen

te com o petróleo ( e o gás natural), tanto como fonte energéti

ca, quanto como matéria prim3.. O movimento nessa direção sur
gira anteriormente nos EUA, país rico em petróleo e possuidor 

de uma florescente tecnologia petroquímica. As próprias nações 

bem dotadas em carvão e detentoras de tecnologias alternativas 

( como a Inglaterra e a Alemanha) adotariam, no entanto, a 

24 O acima dito não implica supor a ocorrência de uma desaceleração 
do avanço científico. Existem, no entanto, autores que afirmam a ocor
rência de um fenômeno dêsta ordem. Assim B. L. R. �mith e J. R. 
Karlesky concluem em "The State of Academic Science" (New York, 
1977) que "as descobertas que estão agora sendo feitas têm por base 
pesquisas iniciadas há muitos anos, o sistema está operando mas 
há perturbadores sinais de que o impulso adquirido durante a II Grande 
Guerra e mantido por 15 anos a seguir foi perdido". Uma opinião 
semelhante vem de ser dada pelo prtsidente da Fundação Europ'.ia da 
Ciência. Ambas as referências encontram-se em Georges Ferné, "Techno
logy and Science Pohcy. trabalho apresentado ao seminário promovido 
pelo C N Pq., e o International Council for Science Policy Studies, 
Rio, março de 1978. 
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partir dos anos 50, as soluções norte-americanas - . tomando 
lugar, n�ste como em outros ramos industriais, nas filas tecno
lógicas anteriormente mencionadas25

• 

É bem sabido que o consumo do petróleo não poderia con
tinuar crescendo ao ritmo observado nos anos 50 e, mais ainda, 
nos anos 60. Pelo menos no que toca à sua utilização para a 
produção de energia elétrica, no entanto, não parecia existir 
motivo para grandes preocupações. Data de 1956 (Calder Hall) 
,a geração comercia1 de energia a partir da fissão atômica e se 
admitia, em regra, que as centrais nucleares poderiam se in
cumbir da produção em ampla escala da energia elétrica em 
meados dos anos 70 ou, ao mais tardar, a partir dos anos 80. 
A esta época, já deveriam estar em uso, na siderurgia pelo 
menos, a energia Térmica de origem nuclear.26 

A quadruplicação do preço do petróleo ocorreu, no entan
to, muito antes que o átomo se afirmasse como uma fonte eco
nômica e versátil de energia primária. Conseqüentem�nte, a 
drástica elevação de preços viria impor um inesperado "raciona
mento via preços" dos usos do petróleo. Enquanto isso, e por 
diversas razões, que vão do encarecimento dos equipamentos 
'( em parte, apenas, por razões de segurança) à brutal elevação 
·<lo custo do urânio e ao baixo fator da carga atingida nas usi
nas termo-nucleares, o KW (quilowatt) nelas produzido - em 

25 As curvas de preço do óleo e do carvão "cruzariam" em 195 6, 
-tornando-se daí por diante praticamente insustentável a carboquímica 
já então decadente. Convém lembrar, no entanto, que a ICI e a IG 
_FARBEN. haviam logrado grandes êxitos no período 30-45 na ob
tenção de combustíveis líquidos, borracha sintética e alguns p"ásticos 
a partir do carvão. M. J. Gart. "The British Company that Found a 
VJay Out", em Ansoff, op. cit. pgs. 3 28 a 342. 
26 Refletindo as convÍcções . da época, o· Plano Trienal de Desenvol
_vimento Econômicó' e Sociai' (1963-5) previa para o Brasil ·"a úi:ili-
.- . . . 

_zaçfo de energia nuclear para a· produção de eletricidade em larga 
escala: mediante recursos próprios em técnicas e combustível. a partir de 
1975 ", Plano Trienal, Síntese, Presidência da República, Dezembro de 
1962, pg. 114. 
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flagrante tõntraste com o esperado - voltava a ser, em muitas 
partes, mais caro que o KW obtido nas termo-elétricas con
vencionais a carvão. Nestas condições, à escassez e carestia do 
petróleo vinha somar-se a frustração da alternativa nuclear -
pelo menos no que toca aos reatores em uso. 

Para que se faça uma idéia das dimensões do impasse daí 
nascido poderíamos citar um estudo sobre diferentes "cenários" 
energéticos para a Alemanha no ano 2000: num extremo, admi
te-se a possibilidade de que 140 GW sejam gerados em usinas 
nucleares· ( cobrindo 44% do total de energia primária consu'

mida) ; no outro, supõe-se que---a- geração nuclear seja respon
sável por apenas 2SGW. Esta última quantidade de energia 
elétrica poderia, no entanto, ser atendida, com as usinas pre:. 

sentemente em operação ou em diferentes estágios de projeta
mento e construção !27 

As incertezas trazidas pela crise energética, vem somar-se 
outras, direta ou indiretamente vinculadas à escassez e carestia 
do petróleo. Ocorrerá de fato um retorno significativo ao car
vão, não apenas como fonte de calor, mas também como matéria 
prima industrial? Sob que forma será o carvão transportado 
e oferecido às Índústrias? Ocorrerão substituições e mudanças 
de vulto no que toca ao sem número de derivados do petróleo 
que se infiltraram nas mais diversas indústrias e, notoriamen
te, no consumo doméstico do após-guerra? 

A crise do petróleo vem ainda alimentar o debate sobre as 
formas de transporte e, em particular, o transporte urbano de 
massas. Ocorre, porém, que, ao se questionar os sistemas con-

?:1 Energy Futures for the Federal Republic of Germany, Energy Po

licy, março de l 9 7 7. A brutal queda da demanda de reatores regis

trada nos países capitalistas avançados nos últimos anos (75, 76 e 

77) deixa totalmente incerto o futuro desta indústria que ainda em 

19 73 parecia das mais promissoras. "Panorama e Pei:spectiva da Ener

gia Nuclear", Luiz Pinguelli Rosa, Simpósio Nacional de Energia, So

ciedade Brasileira de Física, março de 1978. 
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sagradm de transporte, fica em questão muito mais que isto� 
mais um passo e se está discutindo o próprio padrão de urba
nização que conhecemos e, com ele, o estilo de vida material 
criado pelos norte-americanos nas primeiras décadas do século 
e que veio a internacionalizar-se nos anos 50 e 60. 

O choque do petróleo deixou claro\ por fim, que depender 
cada vez mais dó exterior para o suprimento de combustíveis e 
matérias primas básicas envolve riscos também crescentes. Su
bitamente, a geografia e, em particular, as fronteiras nacionais 

voltavam a contar. No plano tecnológico, a lição era clara: os 
países deveriam buscar reconciliar-se com a sua base de te'
cursos naturais e humanos. 

É muito cedo para saber as implicações do esforço que vem 
sendo desenvolvido nessa direção, especialmente no campo ener: 
gético. A mudança _ de orientação é, no entanto, profunda: se 
das comportadas filas tecnológicas dos anos 50 se evoluiu 
para o emparelhamento tecnológico de diversas nações, pode
ríamos agora tender para um relativo policentrismo tecnológico. 

INTERROGANTES DE UM NOVO QUADRO. 

A crise do petróleo acarretou uma desconcertante movi
mentação de preços relativos. Os transportes foram encarecidos, 
certas modalidades mais, outras menos ; o carvão foi barateado 
face aos demais combustíveis, especialmente o urânio ( cujo 
preço se elevaria ainda mais que o do petróleo), mas encare
cido quando em confronto com as demais mercadorias ; caiu 
relativamente o custo dos adubos orgânicos; sofreram forte 
depreciação os automóveis de grande porte, etc. Segundo alguns, 
�te reescalonamento dos preços relativos haveria de propiciar 
uma onda de investimentos destinados a reestruturar o aparelho 
produtivo em resposta às novas condições de mercado. Nos 
EUA, em particular, dada a penúria financeira em que se en-
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contravam as corporações industriais, isto deveria provocar o 
surgimento de uma situação de "fome de capitais"28

• 

A medíocre retomada que vem se verificando nos anos mais 
recentes caracteriza-se, contrariamente, pelo baixo nível do in
vestimento em capital fixo. Ao invés da realização de grandes 
investimentos capazes de reestruturar o aparelho produtivo, 
existe a tendência a aplicações modestas, destinadas a incremen
tar o aproveitamento das matérias-primas, a poupar energia e 
- no curso destas melhorias - a economizar mão de obra. 
Com esses propósitos, recorre-se amplamente ao emprego de 
dispositivos de controle eletrônico e programação de operações29

• 

Visto globalmente, ao invés de uma onda de investimentos capaz 
•de reestruturar o aparelho produtivo, estamos diante de uma 
reação d·fensiva, consubstanciada num gênero de progresso 
técnico que visa tirar "mais do mesmo", tendendo com isto, a 
prolongar a vida útil da estrutura produtiva existente. Obser
ve-se, a propósito, que as melhorias visando o contrôle da po
luição - que· têm absorvido um consideráv"l volume de re
·cursos - são também, no essencial, tecnologicamente conser
vadoras: trata-s�., afinal, de melhorar o desempenho das insta
lações e motor-:s · em operação. 

O gênero de progresso técnico que acabamos de mencionar 
não é certamente aquele que predominou no pós-guerra. Entre 
os traços mar::antes deste último p�ríodo destacam-se, como foi 
visto, o surgimento de um conjunto de Ínovações fundam"ntais 
e a extraordinária capacidade de desdobrá-las. Em ambos os 
planos, observa-se um movimento de diversificação, que se ex
tende da base do aparelho produtivo, mediante o surgimento 
de novos setores, à sua superfí 2ie através do incessante lança
mento de novos modêlos. de produtos. Este processo de diver
sificação, intenso nos EUA, avançaria aos saltos em outras 

28 Vide, por exemplo, "The desperate search for more capital". Bu

siness W eek, I 4 de serem bro d� 1 9 7 4. 

29 "Even the smallest machine will have its own "brain", Business 

Week, 14 de setembro de 1974. 
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nações. Por toda parte, um movimento de tal naturtza se- Y.\ 
rneava oportunidades de lucro, incitando e realimentando· o 
avanço da acumulação. 

Este tipo de evolução pode, em princ1p10, voltar a se ven
ficar através de um feixe de inovações reunindo, por exemplo, o 
laser, a fusão atômica controlada, novos· meios de transporte, a 
mineração submarina, etc. Se assim for, o medíocre desempe
nho do capitalismo nos últimos anos representaria apenas um 
compasso de espera, imposto pelo fato de qu<ya uma crise de 
várias dimensões, veio a somar-se a indeterminação dos rumos 
da técni::a em setores verdadeiramente estratégicos. 

Suponhamos, no entanto, que em contraste com o anterior, 
esteja se ingressando num período de reduzido dinamismo tec
nológico, com predomínio das melhorias destinadas a acomodar 
e p1 �servar a estrutura produtiva vigente. Em tais condições, 
a manutenção e ampliação dos lucros torna-se um problema de 
natureza profundamente distinta. Com efeito, a mudança técnica 
constitue a mais fertil e comoda (politicamente) fonte de lucros 
no capitalismo. Reduzido o seu papel, o sistema tenderia a: 

- voltar a operar com elevada dose de desemprego e/ ou 
valer-se da repressão, para disciplinar os trabalhadores e conter 
os salários ; · 

;] 

- ou avançar na direção de um "capitalismo consentido" 

em que lucros e investimentos sejam explicitamente barganha
dos com as classes trabalhadoras. 

Sintomas de regressão do primeiro tipo foram percebidos 
nos EUA e na Inglate1ra nos anos i � e 75, mas, dificilmente, 
poderiam vingar como tendência30

• Ensaios em direção à segun
da solução vêm sendo feitos por empresas isoladas e defendida 
por certos grupamentos políticos. 

30 Vide: • A crise econom1ca norte-americana", neste volume, pgs. 

47 a 74. Observe-se que, em "Política! Aspects of full employment", 

Kalecki se refere ao nazismo como um regime em que • A pressão po

lítica substitui ,, pressão econômica do desemprego", Setected Essays on 

the Dynamics of the Capitalist Economy, op. cit. pg. 141. 
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Em quaisquer dos casos, desprovido de um elevado dina

mismo tecnológico, o capitalismo seria, necessariamente, muito 

diverso daquele que conhecemos no pós-guerra. O medíocre 

desempenho observado nos mais recentes anos - que muitos 

tomam por um ritmo lento de recuperação - estaria então 

anunciando uma nova fase na evolução histórica do capitalismo. 
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CAFfTULO IV 

O MITO DO DESENVOLVIMENTO ECONôMICO 

SEGUNDO CELSO FURTADO� 

INTRODUÇÃO 

Em O Mito do Desenvolvimento Econômico estão presen
tes algumas das teses que percorrem toda a obra de Celso Fur

tado. Por exemplo, a de que o subdesenvolvimento deve ser 

entendido com um fenômeno histórico singular. A caracteriza
ção das economias sub-desenvolvidas por contraste com as cen

trais continua sendo um recurso analítico fundamental. Acredi

to, porém, que não obstante esses elementos de continuidade, 

existem importantes inovações na mais recente obra de Furta

do. É para elas que procuro chamar a atenção nesta resenha. 

Fundamentalmente, as recentes preocupações de Furtado 

são as de caracterizar a evolução do capitalismo no pós-guerra 

e reinterpretar a questão do subdesenvolvimento. No que se 
segue, suas proposições serão inicialmente sumariadas e, a 

seguir, analisadas criticamente1
• Antes, porém, cabe um escla

recimento sobre o título da obra em exame. 

• Publicado por Pesquisa e Planejamento Econômico, vol. 4, dezem• 

bro de 1974. 

1 O breve artigo final sobre o economista e a análise econômica não 

será aqui comentado. 
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As VPrdadeiras r:i.zões que explicam porque o desenvolvi
mento é um mito devem ser buscadas no segundo ensaio, "nú
cleo teórico de todos os demais" (pg. 11), onde o autor recons
trói a sua teoria do subdesenvolvimento. Para os espíritos mais 
positivos e para o público em geral, existe, porém, uma explica
ção anterior, mais simples e de maior impacto. O desenvolvi
mento é também um mito, por razões de ordem física: é im
possível estender os padrões de consumo dos povos hoje desen
volvidos ao resto da humanidade, porque isso é incompatível 
com as · disponibilidades de recursos do que Boulding chamou 
de a Nave Espacial Terra. Em suma, só agora nos damos conta 
( nós os passageiros de segunda classe) qtrê não há bilhetes de 
primeira classe para todos os seres humanos, sendo portanto 
"o desenvolvimento econômico simplesmente irrealizável" (pg. 
75). 

Essa linha de raciocínio está imbuída do espírito do Clu
be de Roma2

• É evidente, porém, que o autor não compartilha, 
no fundamental, da visão catastrofista daquela equipe. Nem no 
referente ao ·crescimento populacional, nem no que toca às bar
reiras físicas ao crescimento ( esgotamento dos recursos natu
rais e poluição insuportável), já que a aceitação desse fato leva
ria a prever o estancamento ( ou a catástrofe) das próprias 
economias centrais3

• Deixemos, pois, de lado as páginas que 
derivam de Limits to Growth ; elas parecem ser um mero expe-

2 Esta e outras implicações dos inventários de recursos terrestres, 

muito em moda nos Estados Unidos, são discutidas por Robert Heil

bronner: #Ecological Armageddon", in The New York Review of 

Books (abril, 1970). 

3 As curvas em "S" de The Limits to Growth e o tamanho de suas 

economi·as indicam que a Europa e o Japão seriam, nos próximos de

cênios, os grandes consumidores marginais de recursos não renováveis. 

A este bloco de países corresponderia pois, a intensificação do consumo 

predatório de recursos, o qual. mantidas as tendências observadas 

(em 1970), levaria ao dilema crescimento zero ou colapso. Ver espe

cialmente, os capítulos III e V, m Limits to Growth, Dennis L. Meadows 

et alii, A Potomac Associates Books, N.Y., 1972. 

92 



ão" (pg. 72). E isso não por razões físicas: a explicação 

j 
deve ser buscada na natureza do fenômeno "subdesenvolvi-' 
mento". Antes de ter em conta a nova concepção de Furtado do 
subdesenvolvimento, cabe, no entanto, rever a sua caracteriza
ção do "quadro estrutural" e das tendências recentes do capita
lismo. 

O CAPITALISMO CENTRAL: UNIFICAÇÃO 
SOB O CONTROLE DAS GRANDES EMPRESAS 

Verificou-se no pós-guerra o transplante da "forma oligo
pólica de coordenação de decisões" (pg. 30) do âmbito das 
nações ( e em particular dos Estados Unidos) para a esfera 
internacional. Nesse terreno, mais que em qualquer outro, "a 
grande empresa leva v/mtagem" (pg. 33). Com efeito, o nov

o cenário, além de permitir novas economias de escala, dá mar
gem a um desenvolvimento sem precedentes da capacidade da 
grande empresa para organizar mercados, administrar preços e 
distribuir recursos financeiros. Conseqüenteme1,1te, as grandes 
empresas tornaram-se no pós-guerra "o verdadeiro elemento 
motor no plano internacional" (pg. 55). A importância disto 
pode ser vista levando-se em conta que "a estabilidade e a 
expansão dessas economias (centrais) dependem fundamental
mente das transações internacionais" (pg. 35). 

Ao dinamismo da economia central soma-se um movimen
to de "homogeneização", através do qual os países menos ricos 
crescem mais rapidamente, tendendo todos a um patamai: 
comum de riqueza (pg. 39). À medida que se eleva a proquti
vidade, crescem também os salários, não havendo no centro 
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problemas de distribuição de renda (pg. 100). Por outro lado, 
a ausência total de referências à elevação do coeficiente capi, 
tal/produto no centro, que contrasta com as repetidas alusões 
ao problema nas economias periféricas, leva a crer que a estru
tura e a dinâmica do capitalismo central permitem evitar esse· 
tipo de problema. 

Os problemas não parecem, enfim, residir no plano eco
nômico. A estrutra oligopólica sobre a qual essa economia se 
assenta co1:_stitui "um poderoso instrumento de expansão eco
nômica" (pg. 30), e as dificuldades parecem antes provir da 
superestrutura política presentemente em crise. A essa s�peres
trutura cabe "promover a ideologia da integração", "arbitrar 
conflitos regionais", "velar pela integridade das fronteiras" e 
"entender-se com o adversário" (pg. 59). O término da guerra 
fria porém colocou em questão o exercício dessa tutela at' 
então, direta ou indiretamente, exercida pelos Estados Unidos. 
A própria evolução da política interna norte-americana parece 
indicar uma redução da capacidade do governo de exercer cer
tas funções no plano internacional (pg. 43). Nessas condições, 
é perfeitamente possível que a referida superestrutura seja 
reconstituída "em bases mais internacionais" (pg. 43). 

Não há, porém, garantias de que os esforços nessa dire
ção sejam efetivamente bem sucedidos, podendo surgir solu
-ções nacionais discrepantes. A posição de Furtado é, no entan
to, clara : a economia internacional não pode ser fragmentada 
e os Estados nacionais devem se acomodar à nova ordem sob 
pena de "perder em grande parte as vantagens que significa 
integrar o centro do sistema capitalista' (pg. 39). 

Admitamos como Galbraith4, Marris, Furtado e muitos 
outros, que a grande corporação constitui uma forma superior 

4 J. K. Galbraith, The N ew Industrial State, New York, New Ame

rican Lib. 19 7. O autos ressalta os mesmos at.ributos da grande em-
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de estruturação do capital5• Não resta dúvida, por outro lado, 
que estes gigantes vêm assumindo o controle das transações 
internacionais. Cabe, no entanto, pecguntac , é válido earact

� zar a "evolução estrutural do capitalismo" a partir desses ele
mentos? Mais que isto: é possível derivar daí as atuais tendên
cias do sistema? 

A Inglaterra é, depois dos Estados Unidos, o país sede d<" 
maior núm�ro de corporações gigantes. Além disso, a penetra
ção do capitalismo no_rte-americano na Inglaterra foi maior que 
em qualquer outro país central ( excetuado o Canadá) 6. Sabe
mos, no entanto, que a economia britânica rastejou durante 
todo o pós-guerra, o que aliás é um prolongamento ( melhora
do) do ocorrido nos anos 207, cujas raízes parecem encon
trar-se na "Grande Depressão" do fim do século XIX. 

Observemos por um momento um setor de grande impor
tância na expansão européia do pós-guerra: a indústria auto
mobilística. Essa indústria teve um comportamento medíocre 
na Inglaterra e apresentou acentuado dinamismo na Alemanha: 
uma elevada fração da indústria nos dois países é, cont

::J
do, 

propriedade das mesmas empresas norte-americanas8
• 

-

presa, procurando caracterizar a nova etapa do capitalismo a partir do 
comportamento típico da moderna corporação. 
5 Para uma análise crítica do desempenho da grande empresa (especial
mente a norte-americana) ver S. fixmer e R. Rowrhorn, "Multinatio
nal Corporations and Internatiorial O!igopoly. The Non American 
Challenge" in C. Kindleberger, The lntemational Corporations, Toe 
MIT Pr8SS, 1970. 
6 Ver Hymer e Rowthorn, op. cit., pgs. 73-79. 
7 N. Kaldor, "Conflicts in National Economic Objectives", in The 
Economic Journal, March 1971. 
8 A observação é tomada de N . � que se pergunta como é pos
sível que a produtividade da indústria automobilística inglesa tenha 
crescido a 2,7 % ao ano enquanto a da alemã crescia a 7 o/o, sendo "gran
des segmentos da indústria automobilística em ambos os países contro-
1.idos pelas mesmas firmas americanas". Ver Causes of the Siow Rate 

oi Economic Growth of the United K1ngdon, Cambridge, 1966, pg. 13. 
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Essa e outras observações parecem sugerir que o grande 
ciclo expansivo do pós-guerra deve ser entendido a partir de 
outros elementos. A compreensão dos "milagres", como da 
"enfermidade" britânica ou da "maturidade precoce" italiana, 
exige que se tenham em conta as condições do mercado de tra
balho europeu no pós-guerra, que se estudem as relações entre 
investimento e progresso técnico e se examinem as políticas 
econômicas dos diferentes Estados nacionais. São também esses 
fatores que permitirão entender e contrastar o renascimento 
espetacuiar do capitalismo em nações profundamente atingic:tis 
pela II Grande Guerra com a medíocre performance da econo
mia norte-americana ( mormente nos anos 50). 

A febre de teses e estudos empíricos centrados sobre 
empresas multinacionais faz lembrar o impacto provocado pelo 
estudo pioneiro de Berle e Means9

, quando foi oficialment;-J 
reconhecido o peso (já então dominante) da grande emp� 
norte-americana. Aparentemente, estavam lançadas as bases 
para uma nova interpretação da sociedade norte-americana. Isso 
foi, aliás, tentado dez anos depois, e com grande alarde, por 
James Burnham10

• A efetiva reinterpretação do capitalismo vi1 
ria, no entanto, de Keynes e de Kalecki, sendo que o primeiro, 
se permitiu ignorar totalmente o fenômeno da grande empresa' 
ao refazer em profundidade a Teoria Econômica de sua época1 

O tamanho e o comportamento das empresas não permi
car��terizar a dinâmica capitalista,, quer por períodos, quer 
nações. Quanto ao tamanho, convém lembrar que, a fins do 

se o XIX como no pós-guera, em auges com em depressões, 
nos Estados Unidos como no Japão, percentagens crescentes 
das vendas vem sendo concentradas em um número relativa
mente reduzido de empresas11

• As formas de ação da grande 

9 A A Berle Junior e Gardner C. Means, The Modem �orporat�:l 
und Private Property, New York, The MacMillan Co.. 194 7 . ::J 
10 James Burnham. The Managerial Revolution, N. York, John Day 

Company, 194 l. 
11 Não estamos afirmando que este seja um movimento constante e 

u,iiforme. Se tomarmos, por t:Xemplo, certas indústrias "madurasp como 
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empresa tampouco constituem um terreno firme para a caracte. 
rização de etapas na evolução do capitalismo; entre outras 
razões, porque as grandes empresas têm uma grande capacida
de de adaptação ao meio ambiente12 e a conjuntura com que se 
defrontam. 

O intenso ciclo expansivo registrado no capitalismo cen
tral durante o pós-guerra não nos parece, em suma, explicável 
a partir do avanço e das metamorfoses da grande empresa. 
Aliás, no períoçlo (l!le agora se inicia, as grandes empresas 
deverão conquistar novas "economias de escala", promover o 
"intercâmbio tecnológico" e realizar "movimentos de capitais" ; 
mas não se reproduzirão as mesmas "elevadas taxas de cresci
mento" ( associadas por Furtado ao anterior) (pg. 55). O qua
dro apresentado por Furtado é, na realidade, o de uma "Idade 
de- Ouro" romovida elas grandes em r às. Essa idealizaçao 
nao corresponde à evolução do pós-guerra e dificulta a compre
ensão da crise atual do capitalismo. 

O SUBDESENVOLVIMENTO E O CONSUMO 
DAS ELITES 

Não é fácil formar uma idéia clara do "núcleo teórico" 
(pg. 11) a que Furtado se refere na Introdução e que está 
contido no segundo capítulo de seu livro13

• 'As idéias princi-

a automobiiística, a de alumínio, a de petróleo (produção ·e refino) 

e a de papel, observa-se (para o capitalismo como um todo) um movi

mento de relatíva "desconcentração" no pós-guerra Ver R. Vemon, 

"Competition Policy Towards Multinational Corporations", in Ame

rican Economic Review, maio de 1974, pgs. 278-279. 

12 O que aliás é realçado, repetidas vezes, em O Mito do Desenvolvi

mento Econômico. 

13 Trata-se, segundo o autor, de "um novo esforço de apresentação• 

de idéias inicialmente sugeridas no ensaio entitulado Análise do M odeio 

brasileiro, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1972. 
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pais - dispersa!:> e apresentadas sob diferentes prismas ao lon
go do ensaio - aparecem, no entanto, de forma concisa nas 
páginas 92 e 93. Sigamos o autor, tendo presente que o texto 
refere-se, genericamente, aos países integrantes da "periferia". 

"A divisão internacional do trabalho ... deu origem a um 
excedente, o qual permitiu às classes dirigentes . . . ter acesso 
a padrões diversificados de consumo" (pgs. 92/93). Esse exce
dente não derivou da introdução de novas técnicas e sim da 
"realocação de recursos visando a obter vantagens comparati
vas estáticas no comércio internacional" (pg. 78). "Em conse
qüência, os países periféricos puderam elevar a taxa de explo-
ração sem que houvesse redução na taxa de salário real" (p · 1 
93) ... "Dessa forma, surgiu nos países periféricos .um per-
fil de de nda caracterizado por mar ada descontinuidade" 
(pg. 93). 

"A partir de certo momento ... o setor exportador entrou 
na fase de rendimentos decrescentes" (pg. 93). Era chegada a 
hora de "prodúzir para o mercado interno aquilo que se vinha 
importando" (pg. 81). A construção de sistemas industriais em 
"miniatura" enfrenta, no entanto, graves problemas: "peque
nez do m�rcado, falta de economias externas" (pg. 89), e a 
necessidade de empregar "técnicas cada vez mais sofisticadas", 
requerendo "dotações crescentes de capital" (pg. 88). Final
mente, o "custo crescente da tecnologia" facilita a "penetração 
das grandes empresas de ação internacio�al" (pg. 94), elevan
do "os custos em divisas estrangeiras da produção ligada ao 
próprio mercado interno" (pg. 92). 

Os argumentos anteriores parecem amplamente suficien
tes para se concluir ( como em meados dos anos 60) 14 pela ten-

14 Ver Subdesenvolvimento e Estagnação na A Latina, Rio de Janei

ro, Civi!i"z:ação Brasileira, 1966. Em O Mito •.. , Furtado volta a refe

rir-se à hipótese da estagnação e indica três saídas: a brasileira, a do 

tipo Hong-Kong e a chinesa (pg. 92) . O texto só desenvolve as carac

te, isticas do "Modelo Brasileiro" 
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dência à '!_Stagnação. Mas, não. :8 possível continuar crescendo 

desde que: 

i) "as classes que se apropriam do excedente" seiam ca

pazes de elevar a taxa de exploração (pg. 88) 15
; 

ii) as subsidiárias das grandes empresas internacionais 
assegurem ao país periférico o "acesso ao fluxo de inovação 
que está brotando no centro" (pg. 88). Este último fator é 

decisivo, pois o processo ficaria em questão "caso o fluxo de 

inovações técnicas devesse ser pago a preços de mercado" (pg. 
89). Mas isso não se dá, visto que para a grande empresa 
"esta tecnologia está praticamente amortizada" (pg. 89) .Resta 

J 
apenas perguntar: e os "crescentes custos em divisas estran
geiras"? Aqui de novo a solução provém da "extraordinária 

flexibilidade" (pg. 92) da empresa estrangeira. Através delas 
os "países periféricos vão se capacitando a pagar com mão-de
obra barata os seus crescente custos de rodu ão em moeda 
estrangeira" (pg. 92). 

Em suma, desde que continue a aumentar a taxa de explo
ração e cresça a participação da empresa estrangeira, a minoria 
pode continuar a seguir de perto o dernier cri do consumo cen
tral (pg. 94). Aí reside a verdadeira razão porque o desenvol

vimento é um mito (para a maioria), e aí deve ser buscada a 
explicação do processo "que amplia o fosso entre o centro e a 

"periferia" (pgs. 68/69). A esse processo não cabe o nome de 
"desenvolvimento"; o que há na periferia é apenas "moderni
zação" (pg. 81). 

Cabe adicionar um par de característi:as a esta síntese. A 
crescente escassez de recursos naturais e a des:::oberta das 

reservas de mão-de-obra por companhias internacionais parece 

15 O fato de que a crescente relação capital-produto - tão realçad. 

pela tese estagnacionista - não necessariamente comprima os 1ucros. 

desde que se eleve a taxa de exploração, havia sido apontada por M C 

Tavares e J Serra em "Além da Estagnação" Ver M C Tavares, 

Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro, Rio de Ja• 

neiro, Zahar, 1972. 
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oferecer certas vantagens à periferia (pgs. 64/66). De tato, porém, não é de se esperar grandes mudanças. Os recurs� naturais realmente relevantes estão concentrados em áreas escassamente povoadas e, portanto, as "modificações no conjunto da periferia serão pouco perceptíveis" (pg. 65). Quanto à disponibilidade de mão-de-obra barata, surge a possibilidade da exportação de trabalho, "sendo a taxa de salário o preço da exportação" (pg. 66). Talvez fosse mesmo possível forçar a alta desses salários para elevar a receita de divisas. Nem isso, porém, levaria longe : daí resultaria o surgimento de uma nova aristocracia operária e como "o grau de acumulação alcançado na economia (periférica) não permite generalizar essa taxa de salário, o fundo do problema do subdesenvolvimento não se modificaria" (pg. 68). 
O leitor familiarizado com a obra de Furtado terá obser-vado que essas suas recentes proposições são, em boa medida, novas. Dentre os aspectos presentemente realçados por Furta- / do, detenhamo-no,, inicialmente, sobce o significado da "min

j ria", presente desde os primórdios do subdesenvolvimento e , / que "não parece elevar-se significativamente com a industrialização" (pg. 72) 16• Furtado, ao que tudo indica, não se dá , conta de que, ao atribuir a essa parcela ( digamos, 10% d1 i' - população) uma renda similar à média 'do centro, e, ao resto da população, um nível de subsistência aparentemente imutável, ficam determinados os seguintes aspectos� a renda de cada país periférico, que, definido o nível de subsistência, será obtida pela soma de duas parcelas, 10% da população com renda equivalente à emédia nos países centrais e 90% da população ao nível de subsistência; 
16 Criticaremos aqui unicamente as implicações da rígida estrutura de 

consumo postulada por Furtado, Uma crítica mais profunda deveria 

discutir o próprio conceito de "minoria" e seu papel na evolução do 

capitalismo periférico. 
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o crescimento dessa renda, que será uma resultante de> 

crescimento da renda per capita no centro e da população no 

país subdesenvolvido; 

finalmente, o crescimento da renda per capita no país peri

férico, o qual, paradoxalmente, não dependeria do crescimento 

populacional aí verificado17
• 

17 As proposições- acima derivam das próprias sugestões de Furtado e 
podem ser evidenciadas pelo seguinte desdobramemo: chamemos Y p e 
Y'p, respectivamente, a renda bruta e a per capita no país periférico; 
Yc e Y'c, o mesmo no centro; P, a população e S, o nível de subsis
tência. A renda de um país periférico seria: 

Yp = 0,1.P.Y'c + 0,9.P.S; 
.i renda per capita: 

Y'p = O, 1. Y'c+0,9S; 
seu crescimento (mantido constante o nível de subsistência) seria: 

AY'p 0,1.t:.Y'c 
AY'p = 0,1 t:.Y'c, donde = -------- dividindo por 

0,1,Y'c: 

AY'p 

Y'p 

chamemos 

Y'p 0,1.Y'c + 0.9S 

AY'c 

9 S Y'c 
+---

Y'c 

------- de >... O fator >.. determina o crescimento da 
9 S 

+--

Y'c 
renda per capita no pais subdesenvolvido, uma vez conhecido o cresci
mento da renda no capitalismo central. Digamos que a relação entre o 
salário no centro e o da periferia (semelhante ao nível de subsistencia) 
seja de 10 para 1 (sugestão de Furtado, pg. 66). Conseqüentemente, a 
renda per capita crescerá na periferia aproximadamente, metade do que cres-

ce lá ( >.. = 

1 1 

1 + 0,9 
:::::::'. -- ) . Isto como se vê, independe 

2 
da expansão demográfica, quer no centro, quer na periferia . 
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O apego de Furtado à hipótese da minoria leva, assim, a 
uma série de determinações altamente inconvenientes. Face a 
elas, a transmissão do progresso técnico pela grande empresa, 
sobre o qual repousa "o dinamismo do sistema" (pg. 105), per
de autonomia e poder explicativo. Por outro lado, o modelo fiC"-i. 
aparentemente sobredeterminado, dado que o "potencial de cres
cimento" da economia ( que estabelece a sua trajetória de longo 
prazo) é também determinado a partir dos recursos reais dis
poníveis (pg. 10). 

Vejamos agora a questão dos salários. 

J 

É bem sabido que Furtado, neste como em outros traba• 
lhos recentes, supõe que os salários da maioria permaneçam ao 
nível de subsistência. Isso tem leva:do - diferentes autores a atri
buir um caráter "clássico" à análise de Furtado18

• Em O 

Mito. . . mais que nas demais obras, torna-se, no entanto, 
patente que não é a oferta abundante da mão-de-obra que expli
ca a permanência dos salários ao nível de subsistência. Esse 
fenômeno deve ser entendido ( segundo Furtado) à partir da 
estrutura e dinâmica da demanda da minoria: "O fator básico 1 
que governa a distribuição da renda e, portanto, os preços rela
tivos e a taxa de salário real" . . . "parece ser a pressão gera

pelo pro:esso de modernização" que busca "reproduzir as 
rmas de consumo em permanente mutação, dos países cên
cos" (pg. 82). Em suma, é � su:ção de recursos im osta 

_pela _ 2ermanente renovação do consumo da minoria e exige 
o aumento da taxa de exp oração pg. 88) impedindo, segundo 
o autor, a elevação 
tipo de explicação 
negar a ocorrência 

dos salários. Observe-se, por fim, que esse 
t 

(pela estrutura da d::manda) não implica 
de desemprego ou subemprego. Haveria ,,, 

18 Ver Pedro Malan e John Wells, "Furtado, Celso - Análise do Mo

delo Brasileiro", Resenha Bibliográfica, in Pesquisa e Planejamento Eco• 

nômico, vai. 2, n.0 2 (dezembro de 1972), pg 443; e E Bacha "So

bre a Dinâmica do Crescimento da Economia Industrial Subdesenvolvida", 

in Pesquisa e Planejamento Econômico, vol. 3, n.0 4, (dezembro de 

1973) pg. 937. 
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sobras de mão-de-obra porque os processos produtivos moder
nos, que absorvem todo o "capital" disponível, são altamente 
poupadores de trabalho. 

É evidente que o raciocínio de Furtado supõe a rigidez. 
das técnicas produtivas no setor moderno - hipótese plausí
vel se se tem em conta, entre outros elementos, o peso das 
empresas estrangeiras no setor. Admitida essa premissa, a 
argumentação de Furtado pode, no entanto, ser questionada 
em dois planos. 

A determinação dos salários a partir do mercado de pro

dutos está, a nosso ver, inevitavelmente comprometida com o 
esquema walrasiano de formação dos preços dos "serviços dos 
fatores", a partir do "mercado de bens finais". A refutação do 
esquema foi feita por Wicksell, retomado e aprofundado pelos 
modernos cambridgianos19

• 

Por outro lado, ao analisar os salários, Furtado refere-se 
unicamente ao que _se passa com a produção de bens moder
nos, que não são consumidos pelos trabalhadores. Ora, a deter
minação dos salários reais só pode ser estudada a partir das 
condições em que opera o setor produtor de mantimentos eJ 
manufaturados de consumo popular20

• Neste setor, a produtivi
dade e os salários encontram-se vinculados. Já no setor que 
produz para a minoria, a evolução da produtividade não res
ponde nem repercute (diretamente) sobre os salários, cons
tituindo um sério desafio teórico a explicação do comporta
mento dos preços e dos lucros (bem como o desdobramento 
destes em consumo de luxo e acumulação). 

O que acabamos de dizer tende a deslocar a análise para 
os salários, a produtividade e os lucros. Isso, ao que parece� 
constitui um erro para Furtado, já que "no estudo do subde-

19 Knut Wicksell, Lectures on Política/ Economy, London, Rout.edge 

e Kegan Paul Ltda., vol. 1 pgs. 98-99. 

20 É a partir do exame das condições do setor produtor de wage goods. 

que se deve entender as marcantes diferenças salariais existentes, por exem

pio,. entre Argentina e México - não obstante ambos os países con

tem <.0m minorias que disfrutam de padrões europeus de consumo. 

103 



,envolvimento não tem fundamento antepo, a anáHse ao nij ,. 
da produção" (pg. 80). Haveria que fundar a análise no im;_J 

rativo supremo· o atend" e consumo da classe dir" ente. 
O "consumismo"' dessa camada não reflete o comportamento 
das empresas e sim a "dependência cultural". Face a essas pro
posições, cabe apenas dizer que: se as relações entre salários, 
produtividade, preços e lucros não contam ; se tudo se adap

�
t 

à "regra de ouro" do consumo da elite, a economia a que � 
refere Furtado não é ca ºtalista. Trata-se de uma sociedade . � 
ôesprov-ida---de-dinâmiea-intema, onde uma maioria trabalha-
dora e pobre sustenta uma minoria consumidora. O quadr? faz7 
lembrar o singelo país a que chega o viajante de "A Máquina / 
do Tempo"; nela existem apenas Elois reduzidos a uma "bela j 
futilidade", e Morloks, seus "servos mecânicos"21• 

� 

Uma palavra sobre o caso brasileiro. 
A economia brasileira presta-se, segundo Furtado, para 

mostrar que "um país pode avançar no processo de industria
lização sem abandonar suas principais características de sub
desenvolvimento" (pg. 95) ; serve, também, para mostrar com 
a política econômica pode ajudar a criar o "perfil de deman
oa" que maximiza a transferência de progresso técnico (pg. 
106), provocando o crescimento acelerado do PIB. 

Essas proposições são basicamente coerentes com o 
"núcleo teórico" proposto no segundo ensaio22, restando saber 
em que medida têm a ver com o realmente ocorrido na econo
mia brasileira no pós-guerra. Por outro lado, trazem à tona 
aspectos relevantes do desenvolvimento recente da economia 

.:n H. G. Wells, The Time Machine, 2º ed., New York, Berkeley, 

1960 

.22 Não se pode dizer o mesmo do "potencial do crescimento" . . "de 

<erca de 6 % ao ano", o qual é determinado pela disponibilidade de re

cursos ( "recursos naturais"', "população" e "nível médio de vida" al

<ançado), e deveria ser atingido em anos "normais". 
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brasileira: o agravamento das desigualdades sociais e o avanço d:ts empresas estrangeiras. As (poucas) relações destacadas por Furtado não permitem, porém, caracterizar o padrão de desenvolvimento brasileiro. Em particular, a "estraté ia" concentradora atribuída ao overno não é convincen . fenômeno da concentração da renda, no período pós 64, não pode ser dissociado do combate à inflação e da súbita mudança na rela-

ção de forças entre trabalhadores e empresas. A hipótese de A \ii�a (<estratégia" cõricentradora produz, aliás, uma falsa idéia 1\ �ação entre o governo e a economia. A política econômica ' não tem nem a clarividência nem o alcance exigidos pela implementação de uma tal política de rendas. Além disso, a relação positiva entre concentração da ren.: da e aceleração do crescimento, da maneira como vem sendo enfatizada por Furtado, ºTite _ um_ fató fundamental: ela foi õbservada num perfocfo -a� reativação aa écônõmia e em - con:Eções de marcada . subutilização da capacidade instalada no setor produtor de bens duráveis. Lembremos, por fim, que as hipóteses de Furtado não permitem entender o boom de investimentos recentemente observado (referido pelo autor à página 108). Isto porque em O Mito . . . (pg. 104), como, também, na Análise do Modelo 1 Brasileiro, postula-se a estabilidade da relação investim::Jnto- · \ renda, cabendo às variações da relação produto-capital a expli- -o cação das mudanças da taxa de crescimento. 
1-

?'-� � { � ✓ A nosso ver, o desenvolvimento só �fistitui um mito quanconcebido como uma trajetória ideal,, como uma "Idade de uro". Mítica, em suma, é a imagem de um capitalismo sem problemas de distribuição, de técnica e de acumulação. O vigoroso processo de expansão capitalista verificado em vanas economias "subdesenvolvidas" é, pelo contrário, uma realidade imprevista e contundente. 
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CAPÍTULO V 

PORQUE NÃO KALECKI 1 

INTRODUÇÃO 

A obra de M. Kalecki foi drasticamente reavaliada nos 
mais recentes anos. Em conseqüência disto, a "conspiração do 
silêncio", até então imperante em torno de sua obra, deu lugar, 
em diversos meios, a uma atitude de irrestrito entusiasmo. Em 
1968, James O'Connor que a ele se referiu como "talvez o mais 
brilhante economista marxista do século", diria que Kalecki 
havia dado o "primeiro e gigantesco passo em direção à desco
berta das "leis de movimento do capitalismo monopolista" "2

• 

Mais recentemente, George Feiwel colheria aplausos das mais 
diferentes correntes de pensamento ao 'publicar seu monumental 
elogio a Kalecki3• Ninguém, contudo, fez mais por ele, que sua 

1 Meus agradecimentos a Fernando Cardim de Carvalho, com quem 

discuti em primeira mão, algumas das idéias aqui expostas. Agradeço 

também a Jorge Miglioli e a Mario Possas a leitura e os comentários 

a uma primeira versão deste artigo. 

2 Contracapa de Theory of Economic Dynamics, de M. Kalecki, 

Monthly Review Press, l 9 68. 

3 The Intelectual Capital of Michael Kalecki, A Study m economic 

Theory and Policy, The University of Tenessee f>ress, 1977. Vide a 

propósito, os comentários de K. Arrow, W. Leontieff e J. K. Gal• 

braith. 
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velha amiga e admiradora Joan Robinson, que segundo Sraffa_ 
tratava Marx como um Kalecki4

• < 

Dada a proeminência da obra de Kalecki no pensamento 
econômico contemporâneo e a importância da teoria dos ciclos 

em sua obra, caberia indagar por que motivos as suas idéias 
são praticamente deixadas de lado nessa sucessão de artigos 
sobre o ciclo expansivo capitalista do após-guerra. Esta é a 

razão de ser da nota que se segue. 

A brilhante série de trabalhos teóricos lançados por Kalecki 
a partir de 1933 refere-se, genericamente, à "dinâmica da eco
nomia capitalista". As muitas proposições ali contidas podem, 
no entanto, ser agrupadas em dois conjuntos. No breve artigo 
-intitulado "Sobre o comércio exterior e as exportações inter
nas" ( 1934), bem como no extraordinário "O mecanismo ele. 
retomada" ( 1935) prevalecem as teses de Kalecki acerca do 
funcionamento em - geral da economia capitalista. No famoso 

1 artigo ':Esquema de uma teoria do ciclo" (1933), contraria
mente, predominam suas proposições sobre as flutuações cícli
cas da atividade econômica ou, mais precisamente, sobre o 
"mecanismo do ciclo de negócios". 

O prestígio de Kalecki se justifica, a meu ver, pelas suas 
idéias acerca do funcionamento da economi� capitalista. Apa
rentando não ser mais que uma imaginosa retomada dos esque
mas de reprodução de Marx, elas traziam consigo uma nova 
visão do funcionamento do capitalismo. Sem ingressar de fato 
no fascinante mundo teórico kaleckiano recordemos algumas de 
suas mais ousadas proposições: 

• Joan Robinson, An Essay on Marxian Economics, prefácio a nov.i 

edição, New York, 1966, pgs. VI e VII. Em "Kalecki and Keynes", 

J. Robinson procura fazer um balanço geral da contribuição de M. 

Kalecki. Vide J. Robinson, Co/lected Economic Papers, vol. III. Basil 

Blackwell, 1965, pgs. 92 a 102. 
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"Os capitalistas como uma classe ganham exatamente o quanto investem ou consomem e se - num sistema fechado -eles deixassem de construir ou de consumir não poderiam ter lucro algum"5. "A criação de poder de compra para financiar investimentos adicionais eleva a produção à partir do baixo nível alcançado na depressão e, assim, cria lucros iguais aos investimentos ... "6• 

( Estas proposições trazem consigo a idéia - profundamente inovadora - de que os capitalistas decidem a sua própria sorte, ou melhor e como diz o próprio Kalecki, são os "donos ,de seu �o"7
• A sua mais importante mensagem consiste, no entanto, na sugestão de que o comando da economia pode ser transitoriamente exercido pelo governo. Assim, se o governo financia investimentos mediante a criação de poder aquisitivo: "depois de um certo tempo, o investimento privado substitui o investimento público: a prosperidade "artificial" dá lugar a uma prosperidade ·"natural" ... "8

• É desnecessário insistir sobre a originalidade e a oportu

nidade dessas idéias, que permitiram ao autor decifrar verdades de seu tempo : Kalecki, polonês, socialista e judeu, previu com trágica lucidez que o programa econômico de Hitler reergueria a economia alemã9• 

5 M. Kalecki, "Outline of a theory of the business cycle" em Selected 

Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy, ( 193 3-1970), 

Cambridge University Press, 19 71, pg. 12. 

6 M. Kalecki, "The mechanism of the business upswing", em Selec· 

ted op. cit., pg. 29. 

7 M. Kalecki, "Outline ... ", op. cit., pg. 13. 

8 M. Kalecki, "The mechanism of the business upswing" em Selected, 

op. cit .. pg. 33. 

9 "O estímulo a reativação econômica da Alemanha Nazista". artigo 

publicado na revista Polska Gospodarcza, em 1935, m1meo .. utilizado 

no programa de mestrado da Escola tina, Santiago. Chile, 1971. 
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OS MODELOS DE CICLO: CRíTICA 

DAS PREMISSAS 

No que se refere ao ciclo propriamente dito, Kalecki cons
trói sobre as seguintes hipóteses maiores : 

1 - o sistema é desprovido de tendência, vale dizer, "a 
economia retorna ao seu estado original após cada ciclo"1º; 

2 - a economia é fechada e o orçamento público mantém
se equilibrado11 _; 

3 - verificam-se defasagens entre as ordens de inves
timentos (I), a construção dos equipamentos (acumulação, A), 
e a entrega dos equipamentos (D). 

A primeira suposição denuncia um vício que atravessa toda 
a obra de Kalecki: a incapacidade de integrar expansão e flu
tuação. É bem verdade que a desconexão não agradava ao pró
prio autor que, mais de uma vez, tentaria introduzir uma "ten
dência" em -seu modelo de ciclo. Assim, já em 1943, decla-

' ·rava: "Eu agora não considero o problema do ciclo de negócios 
"puro", mas trabalho no último ensaio com a" tendência supe- ~ 
---

rimposta ao ciclo"12• A tal superposição se revelaria, no entan-
to, claramente insatisfatória, levando o autor a declarar em 
1%8: "Eu tentarei agora evitar a divisão do raciocínio ( argu
mento) nestes dois estágios ... "13• O resultado seria mais umà. 
vez desapontador. Kalecki parecia não perceber que a dese
jada integração supõe aquilo que ele jamais admitiu: que a 
reprodução ampliada - tanto quanto as flutuações - seja algo 
inerente ao capitalismo. Para ele - e esta é uma visão recor-

10 M. Kalecki. "Outline. op. cit • pg 1, e Theory of Economic 

Dynamics, Modern Reader Paperbacys. New York and London, pp. 1 21. 

11 M. Kalecki. Essays in the Theory of Economic Fluctuations, New 

York, Russel 8 Russel, 1972. pg. 117; e Theory of Economic Dyna

mics, op. cit. pgs. 119 e 145. 
12 G. Feiwell, op. cit., pg. 13 6. 

13 M. Kalecki, "Trend and the business cycle". em Selected . .. , op. 
cit., pg. 16 6. 
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rente ao longo de toda a obra - "como resultado do problema 
da demanda efetiva, a reprodução ampliada não é um estado 
óbvio e natural na economia capitalista"14• Mais precisamente, 
a expansão capitalista requer "estímulos externos", tais como 
as inovações ou a demanda de armamentos15

• Os ciclos, no 
entanto, seriam como que flutuações vegetativas, decorrentes da 
f�rma como é constituído e opera o capitalismo Em tais con
<lições, não é de surpreender que as relações entre ciclo e ten
•dência jamais deixem de ser "superimpostas" e artificiosas. 

A segunda premissa reflete a convicção de Kalecki de que 
os ciclos devem ser entendidos independentemente da adição ou 
subtração de demanda efetiva através de saldos verificados nas 
transações externas ou nas ·contas do governo. A mais imediata 
conseqüência desta postura, é a radical desconexão entre os 
modelos de ciclo e as fecundas proposições do autor acerca do 
"mecanismo da retomada". A recuperação deflagrada pelo go
verno, através de gastos a descoberto, é considerada "sintética", 
"artificial" -:- ainda que se converta a seguir em "natural". 
Consequentemente, as penetrantes observações de Kale::ki, em 
1943, sobre o provável surgimento de "ciclos políticos" no pós
guerra ficariam como um elo perdido no pensamento de Ka
lecki. Ali haviam sido, no entanto, entrevistos, com extraordi
nária lucidez, alguns traços marcantes do longo ciclo expansivo 
capitalista do após-guerra. Mais que isto, ali estava, em se
mente, a percepção dos mini-ciclos cog,nominados de "stop and 

14 M. Kalecki, "The problem of effective demand with Tugan-Ba

ranovski and Rosa Luxemburg". em Selected. . , op. c1t .• pg. I 5 I. 

15 M. Kalecki, "The mechanism of the business upswing". op. cit., 

pg. 30; "Costs and prices". em Selected, op. cit., pg. 54; "The 

problem. . ", op. cit., pg. 15 3 e "Class struggle and distribution of 

national income", em Selected, op. cit., pg. 161. Observe-se. no en

tanto, que Kalecki como Tugan-Baranovski antes dele. critica aqueles 

que tomam as exportações como um estímulo externo, não tendo em 

conta que elas são, a grosso modo, compensadas por importa;ões e 

que somente um superavit pode trazer consigo a ampliação da demanda 

efetiva. 

110 



go", chave para o entendimento da evolução inglesa do pós
guerra16. 

A segunda premissa é, além do mais, altamente reveladora 
do comprometimento de Kalecki com a experiência dos anos 
30. Assim, para o autor, tudo aquilo que não adicione ou 
subtraia demanda efetiva (por exemplo, um orçamento equili
brado) pode ser omitido. Pelas mesmas razões: "Se o governo 
toma emprestado dos capitalistas em seu próprio país e gasta, 
por exemplo, em armamentos, seguro àos desempregados, ou 
trabalhos públicos, o resultado é muito similar ao de um supe
ravit nas transações externas"17

• Na realidade, porém, o referi
do "resultado" só será "muito similar" em condições de notória 
carência de demanda efetiva, quando um forte impulso de de� 
manda - venha donde vier - tende a deflagrar um movimento 
recuperativo. Fora deste contexto - e, genericamente e 
cutras fases o ciclo econômico - os gastos em armas, as des
pesas soc1a1s e as transações externas não podem ser considera
das apenas pela ótica da demanda efetiva, e diferem indubita� 
velmente em seus "resultados". Em tais circunstância� a ma
�ao e uma ers .ectiva centrada sobre a demanda efetiva 
tende a acarretar um formalismo contábil através do_ qual:_ 

- os fenômenos definicionalmente contrapostos tais como 
a receita e o gasto público ficarão relegados ao limbo das reali
dades sem teoria ; 

- o conteúdo da renda e do emprego ( vaie dizer, a estru
tura da indústria, as técnicas produtivas, etc.) serão deixadas 
de lado no estudo da evolução do capitalismo. 

J. Robinson parece ter percebido, tardiamente, as perigo
sas conseqüências deste formalismo, à luz do qual são equiva-

16 Vide, "Aspectos Políticos do Pleno Emprego, que, como é fácil 

perceber, entronca diretamente em ··o mecanismo da recoroada dos ne
gócios". Ambos estão em Selected, op. cn .. 
\'7 M. Kalecki, "On foreign trade and "domestic exports", em Se

lected op. cit., pg. 18. 
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lentes, o complexo industrial-militar e as chamadas despesas 
sociais, o warfare e o welfare state18

• 

O silêncio de Kalecki sobre determinados aspectos da: evo
lução capitalista - aos quais cabe uma posição central em 
outras teorias do ciclo - implica por vezes na admissão de 
importantes hipóteses restritivas. Assim, por exemplo, a não 
distinção entre �ros e ��r<::_ ( ou, visto por outro ângulo, entre 
capital financeiro e capita mâustrial) traz consigo a suposição 
de que os movimentos relativos dos juros e dos lucros são irre
levantes no estudo das flutuações econômicas. Não caberia 
discutir· aqúi estas hipóteses implícitas. Convém no entanto ter_ 
presente, ue abstrai de · raticame te · u o o maís, 
a efasagem entre a dec.isão de investir e a incorporaçã,a_dos 

-�s equipamentos - a terceira premissa acima apontada -
adquire necessariamente uma importância capital na mecânica 
cíclica. A recuperação, por exemplo, será concebida (no modelo 
de 33) cerno_ um período em que os investimentos excedem a 
reposição de equipamentos, mas as entregas de equipamentos 
q,inda não atingiram este nível19

• 

Tampouco :caberia aqui discutir certas premissas menores, 
tais como a constância dos estoques ao longo do ciclo ( expli
citada em 1939)2º. Esta suposição seria aliás suprimida na 

18 J. Robinson, "The _ Second Crisis of Economic Theory"'. em 

Collected op. cit., vol. -IV, pgs. 92 a 105. Para um esforço no sen

tido da construção de uma Economia Política do Gasto Público veja

se James o· Connor, The Fiscal Crisis of t.'-ie State, St. Martin"s Press, 

New York, 1973. Para um exemplo bem sucedido de integra-;ão das 

trocas externas no exame das flutuações cíclicas, veja-se M. Shinohará; 

*Postwar -Business Cycles in Japan", em Is the Busmess Cyc(e Obso

lete? editor M. Bronfenbrenner, John Wiley 8 Sons, 1969. Vide tam

bém, as referências a Inglaterra e ao Japão, em "A crise atual à luz 

da Evolução Capitalista do Após-Guerra", neste volume. 

19 M. Kalecki, "Outline. op. cit., pg. 11. 

20 M. Kalecki, Essays . .. , op. cit., pg. 117. 
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versão de 1954, mediante a introdução de um mecanismo con
vencional de acelerador aplicado a. estoques. 

O MECANISMO DO CICLO: O "PRINCÍPIO DO 
AJUSTAMENTO DO ESTOQUE DE CAPITAL" 

" ... as ordens de investimento I são uma função crescente 
da acumuiação_ bru!a A e uma função decrescente do volu e de 
;9.uipamentos de, capital K"21• 

Esta afirmativa apresentada como uma conclusão resume, 
no fundamentai, o mecanismo que rege as flutuações do nível de 
negócios segundo Kalecki. Focalizaremos, no que segue, unica
mente, a sua segunda parte, ou seja, a proposição de que o 
investimento relaciona-se _inversamente com o volume de capi
tal. Trata-se de algo essencial na explicação das reve,·sõ(J.S 

cíclicas (passagens do auge à recessão e da depressão à re�uQ.e
ração) em Kale::ki·, e que constitui, de acordo com_ J �l!�On, 
"a base de todos os modernos modelos de ciclo"22

• 

�----- -------·- - �--·-- - ·-. ' A proposição de que o investimento é uma função decres-
cente do estoque de capital é normalmente referida como :'prin-_ 
9pio do ajustamento do estoque de capital". A ela se chega em 
Kalecki, por diferentes caminhos formais que não me parece 
relevante re::onstituir. Em que consiste porém, o seu funda

mento teórico'! 

A idéia de que o avanço da acumulação tende a refr:eai:-0s 
investimentos encontra diferentes justificativas em distint-0s 
contextos teóricos. 

Para um néo-clássico típico, o "princípio" se justifica a 

{ 

partir de uma norma maior que pode ser assirn sumariada. 
Todos os "fatores" enfrentam (supostamente) rendimentos 
marginais decrescentes. Vale dizer, o aumento no uso de um 

21 M. Kalecki. "Outline ... ", op. cit., pg. 8. 
22 "Kalecki and Keynes", em Co/lected, op. cit., vol. III, pg. 95. 
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I 

determinado "fator" ( no caso o capital) traz consigo uma 
queda de sua produtividade marginal. Como é esta que regula 
a "remuneração" do fator, a� (mantido o 
estágio em que se encontram as técnicas), acarreta a queda da 
taxa de lucro. Isto, por sua vez, desestim� 
inves!I� o que deverá ser refreada a formação de ca
E_ital23. 

Neste quadro teórico, portanto, a relação inversa entre es
toque de capital e formação de capital surge como parte inte
grante de uma suposta teoria da distribuição "funcional" de 
renda - nada tendo a ver com a explicação das flutuações 
econômicas. A análise se desenvolve, a rigor, em torno a uma 
situação de oferta global constante, obtida a partir de distintas 
combinações (dosagens) dos diferentes "fatores". 

Para certos keynesianos, o princípio do ajustamento do es
toque de capitais consiste numa "generalização" ( ou mesmo 
numa definição mais "frouxa") do acelerador. Matthews, se 
encarregaria, aliás, de mostrar que o acelerador pode ser obtido 
por manipulação _algébrica, a partir do princípio de ajustamen-rt<>24. Concebido como uma mera versão modificado do acelera
dor, o "princípio" não dispõe, nestes autores, de embasamento 
teórico próprio. Matthews se contenta em declarar, em seu 
favor, que - contrariamente ao acelerador propriamente dito 
.,- o princípio de ajustamento "deu resultados razoavelmente 
favoráveis", quando submetido a testes estatísticos. Acrescenta, 
no entanto, logo a seguir, que os testes são, na realidade, bas
tante inconclusivos, já que a relação é t'quase igualmente con
sistente com qualquer outra teoria de investimento". Não deve, 
pois, surpreender a desoladora conclusão a que chega o autor: 

23 Uma apresentação menos sumária exigiria que se tivesse em conta 

o comportamento do "preço de oferta" do capital. Vide a propósito, 

R. C. O. Matthews, 'The Business Cycle, Cambridge University Press 

1967, pgs. 34-5. 

24 Matthews. op. cit., pgs. 20, 40 e 41, L. Passinetti, Growrh and 

lncome Distribution, Essays in Economic Theory, Cambridge Univer

sity Press, 1974, pgs. 48-9. 
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"As flutuações no estoque de capitais devem ser semr;1re pr_o
porcionalmente menores que as flutuações na Renda Nacional, 
já que uma grande parte do estoque de capital sobrevive de ano 
a ano. Consequentemente, a relação capital-produto deve ser 
Oaixa no auge e alta na depressão, quaisquer que sejam ... -a.s-G<Ut--

� flutuação dos investimentos"25
• 

Mudemos radicalmente o cenário. Para um marxista, é tão 
forte a convicção de que o capital em expansão engendra as 
próprias dificuldades que entravam a acumulação - e originam 

[ 
as crises - que a existência de uma relação inversa entre o 
estoque de capital e a acumulação tende a ser aceita sem maio
res indagações. 

Uma breve reflexão é, no entanto, o bastante para deixar 
claro que Marx apontou razões específicas para que isto assim 
seja. Trata-se, antes de mais nada, do movimento ascendente 

-daêomposição orgânica do capital ( relação entre o capital cons
tante e o capital variável), que, ao provocar a queda ( tenden
cial) da taxa de 1ucros por unidade_�ital dificulta ou 
mesmo 1mpe�anço da acumulação. A proposição refere-se, 
genericamente, ao avanço da acumulação através de sucessivos 
ciclos, e o conflito entre o estoque de capital e a acumulação re
pousa aqui sobre conceitos nucleares da teoria da acumulação. 
Quando se tem em conta, no entanto, unicamente a fase ascen

dente do ciclo, a elevação da composição orgânica do capital 
( que atua fundamentalmente a longo prazo) não chega a exercer 
uma forte pressão sobre a taxa de lucros. Neste preciso con
texto, Marx lança mão de um argumento totalmente diverso. 
O avanço da acumulação na fase expansiva do ciclo exerce cres
cente pressao sobre o mercado de trabalho. Em tais circunstân
cias, a acumulação será entravada, a partir de certo ponto, pelo 
esgotamento do exército industrial de reserva e a conseqüente 
elevação dos salários: "as crises são sempre precedidas, preci
samente, de um período de alta geral dos salários, em que a 

25 Op. cit., pgs. 42-3. 
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1 classe operária obtém de fato uma, maior participação na parte do produto anual destinado ao consumo",rn. Por ambos os caminhos não faltam a Marx razões teóricas para afirmar que o avanço da a�umulação traz em si os germes de sua própria contenção. É importante perceber, no entanto, que os motivos pelos quais ; avanço da acumulação é detido, .dando lugar a reversão e à crise, diferem radicalme� Marx e Kalecki. Para o primeiro, a redução das lucros na al'ge não é jamais expli::ada por deficiência da demanda efetiva quer pela limita ão __ da __ consumo . _das-.n:mssas. quer pela i�suficiência dos investimentos. Mais precisamente, a "superprodução de capi� tais" que tende a manifestar-se no auge "não significa jamais outra coisa ue su er rodu ão d_ meios de rodu ão - meios de trabalho e de subsistência - suscetíveis de funcionar como capital. ou seja, de ser empregados para explorar o trabalho a uma certa taxa de exploração, já que, ao desce� -� de 
r exploração abaixo de certo limite, são produzidas perturbações e· paralisa ões do processo de produção capitalista, crise e �es-:� de capita1"2'!..... Vale dizer, para Marx, as condições iITupostas pela situação do auge prejudicam a extração de p]us-valia. E os capitalistas - que em Marx não são "o o de seu destino", e sim "funcionários do capital" --,- terão de buscar meiõsde acomodar-se e mesmo sobreviver à crise. A discrepância de pontos de vista foi apontada pelo 'próprio Kalecki em 1939: "Ele (Marx) não dá atenção ao problema do que ocorre se o investimento é inadequado para assegurar o equilíbrio em movimento e portanto não atinge ( does not approach) a idéia da posição chave do investimento na determinação do nível do produto total e do emprego". O problema teria, no entanto, sido percebido ( ainda que de forma imperfeita) por Rosa Lu-

26 Capital, tomo II. Fendo de Cultura Econômica, México, 1968, 

pg. 366. Esta questão é retomada em "O retorno do ciclo ... ", neste 

tomo. pgs. 126/175. 

27 O Capital. op. cit., tomo III. pg. 25 3. 
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' xemburg: "a necessidade de cobrir o "hiato de poupança" (gap 
of saving) por investimentos domésticos ou exportações foi ex
posto por ela melhor talvez do que por qualquer outro antes 
da publicação da Teoria Geral de Keynes"28

• 

Vejamos agora, como surge o princípio do ajustamento de 
estoque de capital em Kalécki. 

Tomemos dé início o ensaio- de 1933. O prindpio aí está 
presente na equação básica I = m (B0 + A) - nK, através do 
membro -nK, onde n é um coeficiente necessariamente positi� 
vo, e K é o volume de equipamento de capital num momentó 
dado. Este membro da equação indica, em suma, que as ordens 
de investimento I são "uma função decrescente do volume de 
equipamento de capital"29• 

Um exame atento da referida equação revelará que o termo 
-nK ali esta presente,. pelas seguintes "razões": 

- porque a singela proposição de partida, segundo 1. qual 
os investimentos dependem da taxa de lucros e dos juros foi 
(por um motivo estritamente formal) redeiinida, dando lugar 
à função 

I p 

f (-, i), 
K K 

onde a proporção dos investimentos com relação ao capital, é 
função da taxa de lucros e dos juros. 

porque a relação 

I Bo + A 

- <p(---) 
K K 

28 M Kalecki, Essays . .. , op. cit., pgs. 45-6. 
29 M. Kalecki, "Outline ... " op. cit., pgs. 6 a 8. 
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foi, por hipótese, convertida na função linear 

I Bº + A 

m ----- - n; 

K K 

- porque nesta função linear, onde B0 é a parte cons

tante do consumo capitalista, e A é a produção de bens de 

investimento, o sinal que precede n é negativo. 

Acrescente-se, por fim que, para se chegar à referida equa

ção básica foi ainda descartada, de passagem, a taxa de juros, 

mediante a suposição de que ela é uma função crescente da 

p 
lucratividade bruta -. 

K 

Não é preciso sublinhar que o procedimento de Kalecki 

constitui, no caso, um exemplo gritante de formalismo, não 

sendo mesmo, em momento algum, discutido o conteúdo, bem 

como o embasamento das proposições30
. 

Na "Teoria do ciclo de negócios" de 1939, porém, Kalecki 

procura em mais de uma passagem dar uma fundamentação 

conceitua! ao princípio de ajustamento: "O investimento consi

derado como gasto é a fonte da prosperidade ... ". "Mas, ao 

mesmo tempo, todo investimento é uma adição ao equipamento 

de capital e desde o seu nascimento compete com as mais velhas 

gerações deste equipamento"31
. 

A proposição em si é fértil· e antêcip� uma das idéias cen

trais do célebre artigo de Domar sobre o crescimento econômi

co. No texto de Kalecki, porém, ela surge sempre associada 

à hipótese da constância da renda nacional ( y estacionário). 

30 Veja-se. a propósito. o comentário de Steindl a respeito da des

conexão entre ciclo e tendência em Kalecki. Para este amigo e admi

rador de Kalecki, a razão pela qual a acumulação interna não assegura 

o reinvestimento (na equação do ciclo de Kalecki) é "unicamente 

devida a peculiar formulação matemática das hipóteses", vide J. 

Steindl. Maturity and Stagnation in American Capitalism, Oxford Ba

sil Blakwell, 1952, pg. 195. 

31 M. Kalecki. Essays .. . , op. cit.: pgs. 148-149. 
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Por exemplo: "Assim, podemos concluir que quanto maior o 
equipamento com uma renda nacional constante, menor será a 
taxa de investimentos"32

• A hipótese, no caso, esvazia o signi
ficado da proposição, pois interessa justamente saber por que 
razões a partir de um certo ponto, ou momento, a formação 
de capital deixa de ser acompanhada de expansão da renda ... 33

• 

No ensaio de 1954 intitulado "Determinantes do Investi
mento", da mesma forma, pão são em regra justificadas as 
hipóteses que se s�cedem ao longo do texto34

• O princípio do 
ajustam-:'.nto do capital surgirá agora da decomposição da va
riação dos lucros 

.ó.P .ó.P .ó.K 
em--e--

• K .ó.T .ó.T 

O sentido da decomposição é o de diferenciar a taxa de lucro 
em relação ao tempo (T). Ocorre, porém, que como observou 

p 
Steindl, - corretamente diferenciada em relação a T resulta 

K 
numa equação não linear : 

d p dPK- PdK dPK - PI 

dT K K2 K2 

Este resultado introduziria no entanto, grandes dificuldades na 
equação do investimento. Por outro lado, a inclusão da varia
ção da taxa de lucro entre os determinantes do investimento é 

32 Idem, pgs. 140, 141 e 146-147. 
33 De forma análoga, na última versão do modelo de ciclo, datada 
de 1968, é proposta uma relação inversa entre taxa de lucro e nível 

de investimento, que depende da constância de tudo o mais. "É claro 
que quanto maior, ceteris paribus, o nível de investimento, menor é a 
taxa de lucro que ele "capta", M. Kalecki, "Trend and The Business 

Cycle", em Selected, op. cit , pg. 169. 
34 M. Kalecki. Theory of Economic Dynamics, op. cit., pgs. 98 e 99. 
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em si questionável: "não há fortes razões a priori ou ernp1ncas 
11ue nos forcem a fazer esta hipótese", adverte Steindl35

• Ora, 
suprimida a referida hipótese, o princípio do ajustamento do 
capital desaparece . , . ou . terá de ser reintroduzido por outro 
expediente formal. 

A convicção profundamente arraigada em Kalecki de que o 
aumento do estqque .de capital exerce uma influência negativa 
sobre os •investimentos decorre, no meu entender, de que para 
ele, o cido não comporta ex ansão. Em out�as palavras, a fa e 
ascendente o ciclo consiste apenas em recuperação. Expansão 
seria algo distinto - a ser .explicado, mesmo no modelo de. 
68, a partir dos "doinponentes de ten-dência" (trend com
ponents). Em tais condições, o "mecanismo do ciclo" tem seu 
raio de ação limitado ao processo de reconstituk_ão 1zeriódica 
d_o. estoque de. capital. Uma vez rti_eitQ __ o_ es.tm111e... de capital, Q 

impulsa expansivo é desativado e o mecanismo . dq__c_iç!Q_r_eyf!J"-
ilil!L-

Admitàmos, no entanto, que a fase ascendente do ciclo não 

r 
se limita à recuperação e prossegue· através da expansão. Os 
investimentos que corporificam a expansão implicam a geração 
-de salários e lucros, bem_ como demanda de equipamentos e ma
teriais. A entrada em operação dos novos equipamentos e fá
bricas, por sua vez ( independente de seu efeito líqi.iido sobre o 
emprego), acarreta a elevação da demanda de matérias-primas, 
.produtos semi-acabados, energia e serviços de toda espécie. 
,Consequentemente, a ativação das novas instalações e fábricas 
acarreta encomendas adicionais que favorecem a propagação do 
-

movimento expansiva Desta fonna, não é apenas "enquanto 
gasto" ( como quer Kalecki), que o investimento deve ser to
mado como um elemento ativador da economia, e o "fato de 
que o investimento é não apenas produzido, mas também pro
dutor" não constitui, por si, um obstáculo à expansão36

• 

35 J. Steindl, op. cit .• pgs. 195-6. 

36 Essays .. op. cit., pg. 148. 
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Só é possível ignorar as características fundamentais da di
nâmica capitalista que vimos de ressaltar, se se postular que a 
-expansão não é inerente ao capitalismo, e se fizer omissão sis
temática da relações intersetoriais. Kalecki incorre em ambos os 
equívocos. O primeiro, explícita e repetidas vezes: ainda em 
-1967 afirmaria que, se por algum motivo cessa a expansão, 
"não restará na economia nenhum traço do aumento anual de 
4 ou mesmo 3% que ocorria anteriormente. A economia pode 
situar-se num estado de reprodução simples em torno do qual 
se darão as flutuações cíclicas"37. O segundo equívoco, menos l evidente, resulta da "integração" dos Departamentos de Marx, 
que permite ª

, 
K�lecki abstrair da� trocas intersetoriais e pen�ar 

em termos "hqmdos"38 - como e de praxe entre os keynesia
nos. 

Esta última operação ( a integração vertiéal dos · departa
mentos), sob a aparência de uma ·mera eliminação de · dupla
contagens, tem de fato -as mais ·sérias conseqüêndas teóricas : 

-----' uma vez que se omitem as trocas intersetoriais - e, 
portanto, a demanda cruzada e as pressões que daí nascem 
numa economia em expansão - fica magnificado o papel da 
demanda final, especialmente aquela exercida pelos capitalistas. 
Estes, na ausência de condicionantes "objetivos" investem, se 

esejarem39, o que favorece a imagem do capitalismo como um 
sistema guiado pelo estado de ânimo dos cap�talistas. Por outro 
lado, dado a proeminência da demanda final, tornar-se-á mais 
fácil "entender" o crescimento - aliás medíocre - de países 
com elevados gastos militares (EUA e Inglaterra), do que a 
expansão - verdadeiramente vertiginosa - de um país· como 
o Japão, onde a acumulação, altamente centrada sobre a produ-

37 "The problem of effective demand ... ", op. cit., pg. 1 O. 
38 "Las ecuaciones marxistas de reproduccion y la economia moder
na" em Economía y Administracion, Universidade de Conccpcion, 
Chile, n.0 18, 1970 (Número especial em ho�enagem a Kalecki). 
39 Kalecki. "The problem of effective demand ... ", op. cit., pg. 14 7. 
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ção de meios de produção, parece ser uma demonstração ao 

vivo da relevância das teses de Tugan Baranovsky40 ; 

- não haverá espaço algum para o tratamento do progres

so técnico como um processo de transformação e diversificação 

dos setores produtivos. O progresso técnico surgirá então como 

algo imaterial cuja "influência" ( sic) pode ser apreendida atra

vés de um coeficiente a mais introduzido na equação que pre

tende reunir ciclo e tendência41
• 

RETROCESSOS 

A parte a questão do "princípio do ajustamento", não 

seria difícil criticar outras peças da mecânica cíclica de Kalecki. 

Dentre elas, por exemplo, a proposição de que "as decisões de 

investimento D .são uma função crescente da poupança bruta 

total S", num período anterior F = a S 42
• 

t+>.. t 
Convém lembrar a esse respeito que uma das mais vigoro-

sas contribuições de Kalecki ( e de Keynes) foi, exatamente, 

a radical superação da doutrina, profundamente arraigada, ainda 

nos anos 30, de que a poupança precede e condiciona os investi

mentos. No brilhante ensaio "O mecanismo da recuperação" 

40 Tugan Baranovsky, na sua crítica aos ,subconsumistas (retomada 

por Lenin) havia advertido para a necessidade de se manter presente 
o "consumo produtivo" no estudo da expansão capitalista_ É através 

dele que se p-ode entender situações em que a produção de aço e a de 

carvão é' ampliada para que possa crescer a produção do aço e a de carvão. 

A presença da demanda intermediária é, no caso, fundamental. já que a 

ela cabe apontar os passos necessários à consecução do crescimento. Na 

sua ausência, aliás, a que se poderá atribuir o reforÇo da acumulação num 

período de construção ( ou reconstrução) das indústrias de base? A uma 

postura delirantemente otimista por parte dos capitalistas? Vide T. Ba

Baranovsky, Les Crises lndustrielles em Angleterre, Paris, M. Giard E,. 

Briere, 1913, especialmente pags. 215 a 222. 
41 Kalecki, Trend and Business •" ", op. cit., pg. 70. 
42 Kalecki. Theory of Economic Dynamics, op. cit., pgs. 9 9 e 1 O 1. 
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de 1935, Kalecki havia mesmo afirmado num tom desafiador: "Os lucros, para colocar as coisas paradoxalmente, são inve;l dos antes mesmo de serem gerados"43
• Na equação acima porém, os investimentos � . ser função da poupança 1!2 período �r44

• E mais, dependem numa proporção constante "a", que, adiante se dirá, não se sabe se é maior ou menor que 115
• Os motivos pelos quais Kalecki permanece em dúvida sobre o valor de "a" sugerem, no entanto, que o coeficiente poderia igualmente ser tido como. mutável ao longo do ciclo .......:. o que alteraria, profundamente, a evolução cíclica. O desenvolvimento do texto deixa claro, aliás, que o valor dos parâmetros é arbitrádo para que se chegue onde se pretende chegar. Isto é a mesmo explicitado quando a propósito do coeficiente 1 + e ( que substitui o anterior "a" no desdobramento da análise) é dito : "nós suporemos que este coeficiente é menor que 1 pelas a seguintes razões. Será visto depois que, se ---> 1, não 1 + c haveria de fato ciclo algum e o desenvolvimento da economia capitalista também seria diferente do processo que conhecemos. Além disso, porque a análise dos dados americanos para o a período 1929-1940 dão para --- um valor significativamente 1 + c menor que 1"46

• O argumento não poderia s�r menos convin-
4'3 Kalecki, "The Mechanism of Business Upswing", op. cit., pg. 29. 
44 O raciocínio parte, a rigor, da poupança interna das empresas de 
onde se passa a seguir para a poupança total privada, mediante a supo
sição de que uma está "relacionada" com a outra. A passagem do pia. 
no "micro" ao plano "macro"

, 
aqui como em outras partes, não é 

minimamente discutida, Theory . .. , op. cit., pgs. 54, 99. 
45 Theory ... , op cit., pg 105. 
46 Theory of Economic. . , op. cit., pg. 105. Mais adiante, acres

a 
centará Kalecki, que a "hipótese ---< 1 é uma condição necessária 1 +c 
para a existência do ciclo", pg. 126, nota 2. 
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cente'. Até �esmo porque, há de convir-se, o período 1929-1940 
é dos mais infelizes para o estudo do "desenvolvimento a longo 
prazo da economia _capitalista". 

Serão ainda os "possíveis1
' valores de --- e do éoefi.:. 

1 + c 
ciente y que irão determinar nó prosseguimento da análise não 
dpenas se há ciclos, mas ainda se as flutuações serão de caráter 
explosivo, regular ou evanescente. A estas alturas, cabe dizer, 
já se torna:am irreconhecíveis as proposições do autor. Seu 
modelo de ciclo passa agora a absorver os mais distintos "cor� 
pos estranhos" teóricos: a discussão das diferentes trajetórias 
{ senóides) parece um mero eco - dos resultados . obtidos por 
Samuelson com a combinação multiplicador�acelerador47 ; para 
o caso da oscilação explosiva, surge a sugestão Harrod-Hick� 
siana do "teto"48

; caso o ciclo tenda a desaparecer (movimento 
evanescente), introduz-se a tese de Slutsky-Frish dos "choques 
erráticos", que realimentam as flutuações ... 49

• 

É hoje -amplamente difundida a tese de que a obra de 
Keynes foi deturpada e "domesticada" por seus companheiros 
e discípulos de direita trabalho que teve início ao tempo 
mesmo do lançamento da Teoria Geral. Kalecki, que antecipou 

47 P. A. Samuelson, "Interactions betwe'en the rnultiplier analysis 
and the principle of acceleration··, em Rcadings in Business Cycle Theo• 

ry The Arnerican Econornic Association, George Allen and Unwin Ltd, 
2° ed. 1954 pgs. 261 a 269. 
48 Observe-;e que a idéia do teto é, na realidade, urna alternativa 
teórica para o princípio do ajustamento do estoque de capital . Ao 
invis dos investimentos serem detidos pelo crescirnemo do estoque de 
capital. eles crescem cumulativamente até chocar-se com urna deterrni• 
nada barreira Esta proposição, necessária a Harrod, não se coaduna 
com o fundamental da dinâmica . cíclica de Kalecki. R. Harrod, Eco· 

nomic Dynamics, The Macmillan Press, 1973, pgs. 34-5. 
49 R C O Matthews, The business cyc/e, Cambridge University 
Press, 1967, pgs. 25-30. 
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traços fundamentais da "revolução keynesiana" e diagnosticou 
com inigualável agudeza as condições de recuperação do ca
pitalismo a partir da prostração dos anos 30, d�ixou-se ele pró
prio encurralar pelo limitado quadro teórico e o formalismo ' 
pós-keynesiano50. Para ele, ainda em 1%8, a "peça de resis
tência da economia" consistiria "em duas relações: uma baseada 
no impacto da demanda efetiva gerada pelo investimento sobre 
os lucros e· a renda nacional; a outra mostrando a determinação 
das decisões de· investimento, dito de maneira geral, pelo nível 
e a taxa de variação da atividade econêmi::a"51

. Isto não passa, 
a meu ver, de uma tentativa a mais de derivar a dinâmica ca
pitalista, no fundamental, da interação entre o multiplicador e 
o acelerador - ambos, sem dúvida, devidamente redefini

dos52. 

50 Já nos� logo após a sua chegada a Cambridge, perce
be-se urna postura defensiva - e tendente ao ec'etisrno - na obra de 
Ka!ecki. Assim, ao apresentar o "princípio do risco crescente" - um 
rico filão para a teoria do crescimento da empresa - Kalecki apressa-se 
em declarar que "esta proposição parece estar em contradição com a teo
ria clássica (sic) da produtividade marginal do capital e do trab�lho, 
mas esta contradição é apenas aparente", Essays in the Theory . .• , op. t:) 
cit., pg. 102. 

51 Kalecki. "Trend and ... em Selected, op. cit., pg. 165. 

52 Vide N. Kaldor "A Model of the Trade Cycle", em Economic

loumal, 1940, pgs. 78-92 e, para urna visão geral da dinâmica cíclica 
pós-keynesiana, R. C. O. Matthews, The business cycle, op. cit .• 
cap. II. 
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Introdução 

CAPÍTULO VI 

O RETORNO DO CICLO 

'Por lo demás, aqui todo aparece al 
revés, en este mundo hecho de papel." 

(Karl Marx) 

Tanto para aqueles que acreditavam ter o capitalismo 
ingressado, após a II Guerra, numa nova era.J em que as eco
nomias passavam a ser "conduzidas" pela política econômica 
governamental, quanto para os que criticam o capitalismo atra
vés de um paradigma teórico inspirado na década dos 30, os 
anos que se estendem de 1965/6 a 1973 constituem um perío
do francamente desconcertante. O principal traço perturbador 
consiste, possivelmente, no fato de que o crescimento prosse
gue - e reponta com virulência, de fins de 1971 a meados de 
73 - mas ocorre uma redução nítida, ainda que irregular, da 

� O fenômeno revela-se particularmente acen
tuado no caso das corporações não financeiras, cujos lucros 
sobre a receita teriam caído, nos EUA, de 20,9% para 12,9% 
entre 1965 e 701

• A importância do fenômeno, registrado não 

1 "Key Deterw.inants of Profit Margins Nonfinancial Corpora

tions
»

, The Conference Board, Statistical Bulletim, fev. 19 7 4. O fe-
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apenas nos EUA, como em outras economias capitalistas avan
çadas é indiscutível: afinal, m=lhor indicador não pode haver 
de que o capitalismo caminha em meio a crescentes dificul
dades. 

* * * 

Até os anos 20 deste século era amplamente difundida a 
tese de que o término de um _período de expansão traz consi

f}
g_ ·· 

a alta dos salários, a elevação dos jl!roS e outrns fa!ores ten
dentes a comprimir a margem de ·lucros. De a-::ordo com 
Steindl, este, no entanto, seria um "raciocínio equivo-::ado, do 
qual Marx não conseguiu livrar-se completamente e a maioria 
dos outros economistas só se afastou num passado recente". O 
autor se refere, mais precisam=nte, ao aumento dos salários 
que, segundo ele, "não poderia jamais reduzir os lucros desde 
que os investimentos ( e o consum_o d�s capitalistas) se n:iante
nham elevados ... 2. Steindl fala aqui em nome de keynesia
nos, kaleckianos e marxistas afins, segundo os quais, para a 

�

conomia como um todo, os lucros só odem ser ela 
ariação do gasto dos capit�listas ( investim :nto e consumo), 
/ou claque es que gastam em seu lugar ( o governo, o comple

xo industrial militar, etc.). Para estes autores, não tem mes-
h'-----

nómeno pode ser aferido por diferentes 'critérios, dando marg.em a cer-

tas controversias; o seu sentido e a sua intens ·d ade não' oarecem contudo 

estar em questão. Certas fontes referem-se à taxa de lucros sobre o ca

pital. Outras procuram confrontar diretamente lucros e salários; entre 

os autores que assim procedem, destacam-se R. Boddy e J. Crotty no 

sugestivo "Class Conflict, Keynesian Policies, and the Business Cyc'e", 

Monthly Review, outubro de 1974. O trabalho pioneiro neste terreno 

pertence, no entanto, a A Glyn e Bob Sutcliffe, British Capitali�m 

Workers and the Profas Squeeze, aqui referido na edição da Penguim Books 

de 1972. Entre as demais fontes empíricas destacam-se: A. Okun e ·::; 

Perry, "Notes and Numbers on the Profits S·queeze" e sobretudo W. 

Nordhaus, "The Falling Share of Profits", ambos em Brookings Papers 

on Economic Activity. nos números 3 de 1970 e 1 de 1974. 

2 Steindl, op, cit., pgs 23 7 
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mo sentido falar em compressão dos lucros. Os lucros, diria J. 

Robinson, pertencem à esfera da realização, ou seja, "aquela 
parte do esquema de Marx que se preocupa com a realização 
da mais-valia"3

• 

A nova concepção viria a se estabelecer de forma quase 
absoluta. 

Nos meios acadêmicos, os trabalhos de Aftalion, Cassei e 
Mitchell seriam totalmente esquecidos_. E quando se pretendia 
mostrar o_ que havia sido a economia "pré-keynesiana", o fan
tasma de Pigou e a indefectível lei de Say eram inevitavelmen
te invocados. Marginalizada e resistindo a quaisquer intentos 
de classificação, a obra de �}Jumpeter era lembrada ( com cer
to desconforto) a propósito de questões tais como "inovações", 
ou "desenvolvimento econômico"; a corrente central da teoria 
econômica corria no entanto por outros canais. 

Ao tempo em que se estabelecia o império de Keynes nas 

universidades, um grupo de autores, encabeçados por Joan 
Robinson e Paul Sweezy iniciava um trabalho de aproxima
ção Marx-Keynes. O trabalho consistia, em boa medida, na 
"descoberta" em Marx de idéias - e até mesmo premissas 
- keynesianas, estando os autores sinceramente conven i� 
dos de que "existe muito em Marx. . . que toma novo signifi-:
cado e se ajusta ao devido lugar, quando lido à luz das contri
buições feitas por Keynes"4

• 

Os resultados obtidos seriam , os mais surpreendentes. 
Steindl pretende haver mostrado que, pelo menos em sua con
cepção de longo prazo, a visão de Marx da distribuição da 
renda entre capitalistas e trabalhadores coincide com o ponto 
de vista keynesiano5

• Kalecki, de sua parte, chegaria a demons-

S J. Robinson, "The Relevance of Economic Theory", em Col/ected, 

op. cit., vol. IV, pg. 1 21. 

4 Paul Sweezy, "John Maynard Keynes", reproduzido em Teo-

ricos e Teorias da Economia, Zahar, Rio, 1965, pg. 17. 

5 Steindl, op. cit., pg. 23 7. Um parecer inteiramente diverso seria 

sustentado por N. Kaldor no provocativo "La evolucion dei capitalismo 
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trar que a "fórmula básica de Harrod-Domar pode ser inferida -i dos esquemas marxistas de reprodução ampliada" devida- � mente redefinidos, é claro6
• 

É muito difícil avaliar o impacto que esta "modernização" 
teórica teve sobre o marxismo7• No que concerne às questões 
aqui focalizadas, no entanto, creio que a sua influência foi deci
didamente noCiva. 

Marx havia dado início ao estudo das condições que acom
panham o "auge" cíclico. Este seria um período muito parti
cular em que não obstante as crescentes dificuldades enfrenta
das pela "criação" da mais valia, o ca italismo continua e� 
expansão e ingressa num estado de uforia. relevância dest.:J 1 fase dificilmente poderia ser exagerada. Nela o capitalismo fo

_
r-

- ça, em vão, os seus próprios limites, com o que deteriora as 
condições em que opera e prepara a crise que se avizinha. No 
paradigma teórico inspirado pela experiência dos anos 30, con
tudo. não haveria lugar para esta fase. Sobre o capitalismo dos 
a la luz de la economia Keynesiana", incluído na coletànea de artigos 

de sua autoria intitulada Ensayos sobre Estabiíidad y Crescimiento, ed.'. 

Ternos, Madrid. 

6 M. Kalecki, "Las ecuaciones marxistas de reprodución y la econo-. 

mia moderna", em Economia y Administración, op. cit., pg. 1. 
7 As sementes lançadas por P. Sweezy e J. Robinson caíram em 

solo fértil. Não tardaria a surgir uma profusão de trabalhos dos quais 

é difícil dizer se produziram um Marx fantasiado 'de keynesiano ou se 

reeditaram Keynes com roupagem marxista. A coletânea entitulada Marx 

and Modem Economics editada por David Horowitz, Modem Reader 

Paperbacks, 1968, constitui um marco nesse sentido. Alguns dos tra

balhos ali presentes não passam de verdadeiros exercícios de linguagem, 

buscando "traduzir" Marx em termos familiares aos keynesianos (e vi

ce-versa). Este esforço seria levado a extremos por M. Bronfenbrenner em 

"Das Kapital for the Modem Man", onde é dito que o autor "não 

se considera um marxista, mas um eclético imperfeitamente inconsisten

te", - uma advertência sincera, mas não de todo necessária (pg. 222). 

A maioria dos artigos reunidos na coletânea organizada por S. Tsuru, 

Aonde vai o capitalismo?, op. cit., reflete o mesmo esforço de aproxi

mação aplicado, no caso, à interpretação do "capitalismo do pós-guerra". 
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nossos tempos paira, supostamente, o espe:tro da insufi'--iêncía 
da demanda - e a Grande Depressão deve ser entendida "não 
como a �Grande Exc!São, e sim como a conseqüência normal do 
funcionamento do sistema econômico americano". Em tais cir-
cunstâncias, caberia à economia política - e, em particular, à 
sua "crítica" - explicar a depressão como "muito lógica"8 e, 
na sua ausência, apontar os expedientes que permitiram evitá-

\ la9
• 

Retomemos. a questão inicial. 
No intenso auge que se estende de 1965/6 a 73, houve ple

no emprego ( com exceção de cerca de 18 meses entre 1969 e 
1970) e notória intensificação das lutas sindicais; verificou-se 
uma elevação a princípio moderada e. depois galopante dos 
preços das matérias-primas ; aumentaram desmesuradamente os 
encargos finan:eiros das empresas; e houve, ao que parece, 
sensível redução no ritmo de crescimento da produtividade do 
trabalho10

• É justamente este o tipo de fenômeno que deveria 
ocorrer de acordo com certos autores - !_o1_o_�_ eles "p��_-key
nesianos" - na fase que precede a crise. Ainda segundo as 

��ontes, submetidas a tais pressões, e enfrentando di-

B P. A. Baran e P. M. Sweezy, Capitalismo Monopolista, 7ahar 

Editores, Rio, 1966, pg. 239. 

9 Vide "The problem of effective demand with Tugan-Baranovski 

and Rosa Luxemburg", em M. Kalecki, Selected essl:lys .. . , pgs. 146-155, 

é J. Robinson, •The Second Crísis of Economic Theory", em Collected, 

op cit., vol IV, pgs. 92 a 105. Inúmeros outros trabalhos poderiam 

ser citados. O exemplar mais acabado deste tipo de produção é talvez 

• El Capitalismo dei Desperdício", de A. Kozlík, Siglo XXI. México, 

1968, obra à qual não se pode negar uma boa dose de humor e ima

ginação. 
10 Refiro-me, em particular, à desaceleração verificada na produção 

por hora de trabalho nas atividades industriais, um fenômeno que com

preende, mas, certamente, não se reduz à desaceleração tecnológica possivel

mente verificada a partir dos anos 60. Vide W. Nordhaus, "The Re

cent Productivity Slow- down", Erookings 1-apers on Econom:c Acti

vity, 3, 1972, e neste volume, "Progresso técnico: mitos dos pós-guerra 

e impasses atuais." 
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ficuldades de tal ordem, as empresas não lograriam sustentar 
os seus lucros - o que manifestamente ocorreu. 

Em vista do que precede parece se aplicar a um amplo 
espectro de autores a frase de Schumpeter : �� 
muito e · a m ainda ai u te o último ac!..rt�o,_.....,,._..., 
sécu!Õ"1i. -Keynes-·lamenrnu - cetfa º 

·vez-·que· Ricardo � não 
Malthu� tenha sido a matriz do pensamento teórico em eco
nomia. A observação parece ser, a muitos títulos, equivocad'.:l ; 
além disso, cabe_ria t_alvez lamentar, pelo menos no referent� à 
"g._inâmi_s:.ª __ ca,pitalista", que Keynes e não S,,;humpeter tenha sido 
a matriz do pensamento ac�ico do pós-guerra. � 

* * * 

As pagmas que se segu:>m dedicam-se, no fundamental, à 
reconstituição do problema do auge e da compressão dos lu
cros em Marx. Trata-se de um trabalho de "desobstrução teó
rica", imposto pelo bloqueio criado em torno a estas questões. 
Ao final, valendo-se amplamente de uns poucos e valiosos tra
balhos recentemente ·saídos12

, apresento um esquema teórico vi-

11 J A Schumpeter, "The march into socialism", American Economic 

Review, 1950. 
12 Destacam-se entre eles, além dos trabalhos já citados, a introduçã·:> 
por E. Nell da edição americana do livro de A. Clyn e Bob Sutcliffe. 
"Stagnation, lnstability and International Competition" de R. Boddy 

e J. Crotty em American Economic Review, maio de 1976, bem como 

o artigo "Who will Plan the Planned Economy?" ' incluído em The 
Economic Crisis Reader, editado por D. Mermelstein, Vintage Books, 
New York, 19 7 5, dos mesmos autores, são, no meu entender, menos 
relevantes que o artigo saído na Monthly Review anteriormente citado. 

Vários outrns artigos de grande interesse para o estudo da evolução 

do capitalismo no final dos anos 60 e no início dos anos 70 constam 

da referida co'etânea editada por Mermelstein. São também de interesse 

certas passagens do livro de E. Mandei, Le troisieme âge du Capitalismc, 

(particularmente o capítu'o IV, do tomo I) Union Ginerale D'Editions, 
Paris, e, sobretudo a resenha desta obra por Bob Rowthorn, "Mandel's 

"Late Capitalism", em New Left Review, 98, julho-agosto de 1976. 
Referencias à questão podem ainda ser encontradas, por exemplo, em 

Gamble e Walton, Capita!ism in Crisis, The Macmillan Press Ltd, Lon-
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sande ressaltar os determinantes da compressão de lucros numa 

conjuntura de "auge e sobrevida da expansão" como a recen

temente atravessada pelo capitalismo. 
0

A tarefa é árdua e o 

fôlego é curto. Se, no entanto, o que segue estiver fundamental

mente equivocado, restará o consolo de que o acentuado declí

nio da taxa de lucros, que não apwas caracteriza aquele perío

do, como impõe severas condições à eventual retomada da ex

pansão capitalista nos próximos anos, não parece encontrar 

explicação entre keynesianos-kaleckianos e marxistas afins13
. 

don, 1976. Por fim, o texto inédito de P. Garegnani, "On the theory 
of distribution and value in Marx and the Classical econornists". rnirneo, 
apresentado ao Seminário sobre o Progresso Técnico na Teoria Eco

n,:mica, promovido pela Unicarnp, em 1974, constitui um trabalho de_ 
grande interesse que se desenvolve ao nível dos fundamentos teóricos do 
presente debate. 

r 13 Um crescente grupo de autores busca retornar a questão do declínio 
dos lucros, através da famosa "lei da queda tendencial da taxa de lucros",. 
Acredito que ·este não seja o caminho adequado para o estudo do declí
nio recentemente ocorrido na taxa de lucros. Quando mais não seja, 
porque não ocorreram no período mudanças técnicas capazes de elevar 
sensivelmente a .composição orgânica. Quanto à alta observada no preço 
das matérias: primas, eleva em princípio a composição orgânica, mas 
não tem a ver senão formalmente com o mecanismo da lei. 

Os que pensam crise via lei da tendência tendem a crer que as 
crises evitam o cumprimento da lei; o pro�lerna aqui discutido consiste, 
precisamente, no forte declínio efectivamente ocorrido durante anos a fio. 
Concordo, no entanto, com os autores filiados a esta corrente ao sus
tentar que a crise prepara (através de diferentes mecanismos e por pro
cessos mais ou menos demorados) as condições da retornada ulterior - a 
qual não tem pois que ser promovida por gastos militares ou outras 
·�terceiras pessoas". Vide a propósito o debate M. Cogoy versus P. 
Sweezy, nos artigos M. Cogoy, "Les Théories neo-rnarxistes, Marx et 
L'accurnulation du capital, Les Temps Modemes, set/out., 1972; P. M. 
Sweezy, "Quelqties problernes de la thiorie de l'accurnulation du capitalH 

em Les Temps Modernes, jan., 1974, e, especialmente, a réplica de 
Cogoy entitulada "Ba1sse du Taux de profit et théorie de l'accurnulation", 
em Temps Modemes, n° 330, 1974, pgs. 1231 a 1255. Vide também 
o nco e controvertido "Terceiro Round" (pgs. 271 e 324) de Rosa 
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I - AUGE C!CLICO E COMPRESSÃO DE LrJ., 
CROS: A QÚESTÃO TEÓRICA EM MARX 

Ricardo concebia os lucros como um "resíduo dos salá
rios"14. Em suas próprias palavras: sendo a manutenção dos 
trabalhadores _o "consumo necessário", os lucros estariam na 
dependência da "proporção necessária a esta produção"15

• Nuni 
quadro teórico ricardiano, a possibilidade de os salários esma-· 
garem os lucros é portanto evidente. 

Marx retóma · a- questão, inserindo.:a no âmbito· maior da 
teoria da acumulação. Trata-se de estudar a "influência que o 
incremento do capital exerce s_2pt't!_.� S.Qrte_da.classe-..operana•>H. 

!
Sua primeira preo

. 
cupação·�-;:;�s1ste em rebater aqueles que su

bordinam a "sorte da classe operária" a uma suposta "lei na
' tural" - a chamada lei da população, vulgarizada pelos escritos 
\ de Malthus17

• A resposta de Marx é de que o· capitalismo pos
!
\ 
sui �s suas própri�s, l�i: intern��• �ão _est:11do subordinado aos 
movimentos de populaçao. A argumentaçao se desenvolve em 
'<luas etapas. 

Suponhamos que o avanço da acumulação provoque uma 
"desproporçã? entre o c.cp]!_C!._l e a força de trabalho explorável"18

• 

Sabe-se que "a crescente demanda de força de trabalho enca
rece esta mercadoria como qualquer outra"19

• Basta no entanto, 

Luxemburg em The Accumulation of Capital. Modem Reader Pa
j>erbacks. N, York, 1968. 
14 A expressão é de De Quincey, citado em M.' Dobb, Theories of 

Value and Distribution since Adam Smith, Cambridge, 1973, pg. 70. 
15 The W orks and Correspondence of David Ricardo, Edição Sraffa, 
vol. 1, pg. X.'<XII. 
16 El Capital, op. cit., tomo I. pg. 517. 
l,'1 À época em que Marx redigia o primeiro tomo do "O Capital'" 

(1865), vinha à luz a 6.ª edição dos "Princípios" e J. S. l\,füY, o 
economista mais respeitado de seu tempo e que acatava, no fundamental. 
o chamado princípio da população (referido por Marx como o "dogma 
dos economistas"). Mill, Principies of Political Economy, Pelican Classics,, 
1970, capítulos V. a VII. 
18 El Capital, op. cit., tomo I. pg. 523. 
19 Idem, tomo III, pg. 481. 
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que "a acumulação se amorteça ao subir o preço ·do trabalho' , 
\"- para que os salários voltem a cair. Vê-se, pois, "que o próprio 
i mecanismo do processo de produção capitalista se encarrega de 
1 . . 

1 vencer os obstáculos passageiros que ele mesmo cria"2º. A 
1 acumulação detim, pois, o comando do pro::esso: quando os 
i salários cres::em "não é a diminuição operada no crescimento 

absoluto ou proporcional da ·força de trabalho ou da população 
\ operária que faz com que sobre capital, e sim o contrário: é o 

increm ·nto do capital que faz com que seja ·ins1:1fici�nte a força 
_,_,___ ______ .,,._,,�--,.._ _ _, __ ...... �--� ... --------�·-- - -

• . --• �·-····-1. �-tra�áveK:.:_ Em suma, quando os salários sobem 
ou descem, "os economistas qu

-
e interpretam aqueles fenômenos 

da acumulaç�o dizendo _que num _ caso faltam operários, no 
outro, sobram" só fazem revelar sua "ignorância, e total ·des

/ conhecimento dos fatos."21
• Isto po;que" "são estas variaçõe; 

1 absolutas na acumulação de capital as que se refletem como va-

riações relativas na massa da força de trabalho, o que induz a 

crer que (elas) se devem às oscilações próprias a esta" ( a for
ça de trabalho) 22

• Em suma, e "para dizê-lo em termos matemá
ticos: a magnitude da acumulação é a variável independente". 
Aos salários, por sua vez, não cabe ajustar a população às ne
cessidades do capital. Seu papel é subordinado; os salários se
guem a acumulação, ou, nas palavras de Marx : "a magnitude 
do salário (é) a variável dependente, e não à inversa". 

Em toda a argumentação precedente, Marx acompanha de 
perto as inspiradas páginas de A. Smith acerca da evolução dos 
salários23

• Posteriormente, no entanto, o ataque à pretendida 
"lei natm:al da população" será retomado, já agora em meio à 
teoria marxista da acumulação. Pretende-se, desta feita, mos
trar que o capitalismo plenamente constituído não mais depende 

20 1ckm, tomo I. pg. 523. 
21 El Capital, op. cít., tomo I. pg. 524. No mesmo sentido, Theories 

of Surplus ''alue, tomo II, Lawrence f5 Wíshart. London, 1969, pg. 54�. 
22 El Capital, tomo I. pgs. 523 e .524. Crífo do próprio autor, pa
rentesis acrescentado por A B . C. 
23 A. Smith, The Wealth of Nations, cap. XVIII, The Modern 
Líbrary, New York. 
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'da força de trabalho disponível que lhe oferece o cres::imento 
natural da população"24

. Isto porque a adoção de novas técnicas 
produtivas permite aos capitalistas dispensar· trabalhadores re
metendo-os de volta ao chamado "exército industrial de reser
va". Em tais condições, o capitalismo em expansão determina 
não apenas a demanda como a própria "ofe1'.ta"·de mão de obra. 
Armado deste novo argumento, Marx voltará a atacar. Malthus 
- agora com mais virulência . e propriedade. Assim, referin
do-se à sensível elevação dos· salários ocorrida na Inglaterra de 
1849 a 59, pergunta : diante de :tal alta, que fizeram· os patrões? 
"Esperar que os trabalhadores do campo animados por esta bri
lhante retribuição ( os maiores salários) procriassem. até fazer 
baixar os salários, como o imaginam os dogmáticos cérebros dos 
economistas? Nada disto ! O que fizeram foi introduzir mais 
máquinas ... "25

• 

As conclusões a tirar são evidentes·: 0 , 

- os movimentos dos salários estão duplamente subordi- \ 
nados a movimentos próprios do capital, vale dizer, à intensi� \ 

• 1 dade da acumulação, e à adoção de técnicas poupadoras de mão 
de obra; 

- a acumulação não se acomoda aos movimentos da po- / 
pulação, vale dizer, o capital não está subordínado a uma "pre- / 
tensa lei natural da popuiação". f O anterior deixa claro que os salários não podem consti
tuir uma real ameaça para o sistema. Pelo · contrário�a lei da 
acumulação. . . e��-redução. do grau de explora@O ·ao 
traballioou-·�alta do preço desta que possa fazer pe:;;g;;; 
- constante do regime capitalista_ e a 
reprodução do capital sobre uma escala cada vez mais ampla"� 
----· 

. 
------ --�-

* * * 

24 E/ Capital, tomo I, pg. 537. 
25 El Capital, op. cit .. tomo!. pg. 540. Grifo e parênteses nossos, 

A.B.C. 

26 É! Capital. tomo I, pg. 5 24, e, no mesmo sentido ver, K. Marx e 

F. Engels, Selected Works, vol. I. Moscou; 1962, pg. 446. 
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Tendo em conta o que precede, indaguemo-nos agora 
sobre o que o.corre ao longo de uma fase expansiva, caracteri-_ 
zada pela "iniciação em massa de novas empresas de grande 
alcance"27

• 

As melhorias técnicas incorporadas no curso da expansão 
reduzem mas não anulam as necessidades adicionais de mão 
de obra: "No progresso da indústria, a demanda de trabalho_ 
não avança, portanto, ao mesmo rit.mo que a acumulação de. 
capital. Ela_ vai _ainda assim aumentar, mas aumenta num ritmo 
decrescente quando em confronto com o aumento do capital"28

.· 

As reservas de mão de obra deverão pois ser consumidas, de
saparecendo com isto o exército industrial de reserva. O pro-

� bleina virá à tona na etapa aqui referida como auge, quaodo 
salários e aos m -

última fase é caracterizada por 
Marx como de "superprodução de capital", a que equivale, se
gundo o autor, i''superprodução de �eios de produção -
meios de trabalho e de s�tên.cià · - su-cetíveis de funcionar 
como capital, quer dizer, de serem empregados para explorar o 
trabalho a um certo grau de exploração, já que ao descer este 

grau de ex lorf!,{ão abaixo de cer.to....Jimite-se::produzem pertur-
b� aralisa ões do ..J.Qce.sll d! pm.d.u._ção ca italista ... "29

• 

A superprodução de capitais traz consigo o acirramento da 
�ompetição entre os capitalistas, luta que "vai acompanhada pela 
alta transitória dos salários e pela nova bajxa temporal da quota 

-de lucros que dela deriva"30
. As condições com que o capital se 

defronta no auge não lhe permitem, em suma, "explorar o tra-
� 

balho no grau requerido pelo desenvolvimento "são, normal" do-
processo de produção capitalista, num grau de exploração que 
.aumente a massa de lucros em correspondência à massa cres-

E/Capital, op. cit., tomo III, pg. 459. 

Selected, op. cit .. vol. I. pgs. 444-445. 

29 E/ Capital, tomo III. pg. 253. The.ories of Surp/us Value, op. 

vol. II, pg. 533. -cit., 

30 E/ Capital, tomo III. pg. 254. 
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cente do capital empre�do, que impeça, portanto, que a_ 9.uot� 
de lucros diminua na mesma medida em que aumenta o capital, 
ou - mesmo mais, rapidamente"31

• 

Chegado a este ponto, o capitalismo perde, pois, o controle 
das condições de geração da mais-valia. Ora, a pro_dução de 
mais-valia "é o fim direto e o motivo determinante da produ
ção capitalista"; é ela que define o seu "caráter específico"atZ. 
Conseqüentemente, a expansão encontra aqui os _ seus próprios 
limites. Estes não r..esidem na técnic;- e nem são impostos ·pefa · 
natureza ( como ueria Ricardo sendo unicamente ditados pela
i'f[fs;;;;.;;mia interior e fundamental'�-�-d�_p;�d�çã� -capit;lista. 
Nada disto, porém, coloca em perigo o sistema. As dificuldades 
são estritamente conjunturais. A qualquer momento, a retração 
da acumulação poderá eliminar a tensão existente no mercado 
de trabalho - com o que cessará a compressão dos lucros, 
surgindo em seu lugar problemas de outra natureza. Além disto, 

) 
a superprodução de capitais pode ser atenuada pela remessa de 
fundos para o exterior; trata-se de "capital sobrante com res

peito à população operária ativa no país"34 que irá buscar, em 
outras partes, melhores condições de auto-valorização. 

O que precede se refere, unicamente, à última fase da ex
pansão cíclica, aquela a que denominamos de "auge e sobre
vida da expansão". A alta de salários aí verificada comprime �� 
lucros35 dificultando ou mesmo impedindo a valorizsJ, ão do ca- · 
pital36• A expansão é assim refreada, em decorrência das difi-

31 Idem, pg. 253. 
32 El Capital, op. cit., tomo III. pg. 243. 
33 Idem, pg. 243. 
3'!. Ibidem, pg. 253. 
35 o lucro é, em Marx, uma transfiguração da mais valia, sendo a 

massa de mais-valia "identica" à massa de lucros (EI Capital, op. cit., 

tomo III. pgs. 63 e 172). Nesse sentido, pois, a compressão da mais

valia equivale à compressão dos lucros. 

36 Na tradição marxista, a possível compressão dos lucros pelos salá

rios reapareceria com frequência fora do contexto do auge e sem as pre• 

cauções com que Marx, em regra, se referia à questão (vide, por exemplo, 
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culdades com que se depara a .,, criação" de mais valia, e o auge, 
a bem dizer, inaugura a crise. 

* * * 

Após a criação da mais-valia - "absorvido" o trabalho não 

pago - deve verificar-se a sua "realização" mediante a venda 
do produto. Que problemas coloca este "segundo ato do pro
cesso"?. De acordo com Marx, a realização pode vir a ser limi
tada "pela proporcionalidade entre os distintos ramos de pro
dução e pela capacidade de consumo da sociedade"37

• Esta pas
sagem, que veio a constituir o foco de uma intensa controvérsia 
tendo por expoentes T. Baranovsky �e· Rosa Luxemburg, é aqui 
referida, tendo em vista, unicamente, o prosseguimento do nosso 
estudo do auge e da compressão dos lucros em Marx. 

Em que consiste a crise de realização por desproporção? 
Os mecanismos de mercado não ga�t�� - � crescimento 

equilibrado dos diferentes setores integrantes de uma economia 
capitalista. Os ramos produtores d� meios de produção em par
ticular tendem a crescer excessivamente. Isto porque o longo 
prazo de maturação elos investimentos nestas áreas e a intensa 
"demanda cruzada" verificada, digamos, entre aço, carvão e 
transportes faz com que, durante algum tempo, a sua falta seja 
intensamente sentida, levando os indicadores de mercado a fa-

Salário, Preço e Lucro, capítulos II e XI:7') 'Assim, em Hilferding, pode
se ler: "na sociedade capitalista, o crescimento do consumo significa di
minuição da taxa de mais-valia e, em conseqüencia, do lucro". É evi
dente que Hilferding infere aqui uma queda da taxa de mais-valia de 
uma mera elevação de salário , Le Capital Financier, Les Éditions de 
Minuit, Paris, 1970, pg 332. Da mesma maneira afirmaria Lemn: "en
quanto o capitalismo for capitalismo, o excedente de capital não se con
sagra à elevação do nível de vida das massas do país, já que is:o significa 
a diminuição dos lucros dos capitalistas e sim ao refor:o destes lucros 
mediante a exportação de capitais ao estrangeiro, aos países atrasados", 
"El Imperialismo Fase Superior do Capitalismo", Obras Escoíhidas, 

Moscou, 196Q, pg. 216. 
37 El Capital, tomo III, pg. 243. 

138 



vorecer exageradament� as aplicações _em tais ramos. Os. exces
sos serão no entanto percebidos, quando começarem a entrar em 
operação as novas fábricas. A crise será então deflagrada, tendo 
início nos setores hipertrofiados, mas propagando-se rapidamen
te ao resto da economia, dada a interdependência característica 
dos setores integrantes de uma economia capitalista. 

O que acabamos de expor constitui, em sua expressão mais 
simples,_ a ex lic!!: ão de Tugan Baranovsky _p�i:_�_ a� __ cr._ises ca_
pit?-]Ls!__as38 ,_ É fundamental perceber que a crise de realização 
retratada por Túgan -iiaâa -tem a ver com a ''insuiicíêncià da de
mandã efeti��". De- fat�,- ao-1nv6s--de umâ-baixa --''pfopênsão a 
i .nvestir", vemos -aqui .. os- capitãlisl:as guiados p�las-cõndiçoes de 
mercado se excederem em seus investimentos na esfera dos 
meios de produção. A crise, aliás, não nasce ao nível da "de
manda final,,_-�- sim_ no.int€rior, .• �estrimiia--pxoduti11:a,:..... c_omo 
reflexo da hipersensibilidade cíclica de determinados setores. 

. 
. ----

\ Tiidisêufivelmente, porém, a crise vista por -Ttigàií-[ deflagrada 

1 
por problemas (setoriais) de realização. Em tais condições, a 
expansão é detida antes do ingresso da economia na fase de "su-

v 
perprodução de capitais". 

A argumentação de Tugan é se_m dúvida poderosa. Da ma
neira como é apresentada, no entanto, mostra pelo menos . um 
ponto fraco: não há porque admitir que os capitalisra-s-tenh-am 
de se guiar ( em suas decisões de investimentos) pelos preços 
de momento, e ignorar o que os demais capitalistas estejam 
simultaneamente fazendo39. Aliás, se fossem apenas estas as ra-

38 T. Baranovsky, op. cit., especialmente capítulo III. 
39 A tese de Tugan não depende, contudo, das razões por ele apon-

tadas para a ocorrência de desproporç,ões. O filão teórico por ele 

desroberto consiste, no fundamental, em· pensar setorialmente a evolu 

ção do capitalismo, quer mediante o esquema departamental marxista 

(como faz o próprio Tugan), quer atravzs da distinçfo schumpeteriana 

entre os setores onde se verificam inovações que "m� rcam época". e o 

resto da economia. Não cabe aqui estender-se sobre o imenso potencial 

teórico da obra de Tugan. Registre-se, no entanto, que, lamentavel

mente, o autor se deixou prender nos liames da teoria dos "fundos em-
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zóes de ser das crises capitalistas, elas poderiam ser eliminadas 
pela melhoria dos critérios de avaliação de mercado. 

* * * 

Suponhamos que os setores que produzem meios de produ
ção cresçam em correspondência às necessidades da economia 
e não ocorram crises de desproporção. Regressamos, com isto, 
ao quadro que nos interessa. A economia em expansão absorve 
toda a _mão_de obra disponível e os salários tendem a disparar. 
A situação é assim pintada por Marx: "Nestas épocas, não é 
somente o consumo de meios de vida necessári�� qu�� ; 
a classe operária ( à qual se incorpora agora todo o exército de 
reserva) participa também momentaneamente no consumo de 
artigos de lu.xo para ela normalmente inacessíveis e, além disso, 
na classe de artigos de consumo necessários, que em outras 
condições só são "necessários" como regra geral para a classe 
capitalista, o que por sua vez provoca a alta dos preços"4º. 

Com o _capitalismo expandindo-se, sem o colchão amortece
dor do exército de reserva, não teria cabimento supor a insu
ficiência do consumo social (também dito "solvente") 41• E nem 
tampouco caberia supor o retraimento dos capitalistas, que, pelo 

prestáveis", o que viria a restringir desnecessariamente o alcance de 
suas proposições. Sobre este último ponto, vide, espécialmente, op. cit .• 
pgs. 259 a 262. 
40 

cit., 
41 

El Capital, tomo II, pg. 366, e Theories of Surplus Value, op. 
tomo II, pg. 494. 
A crescente pressão exercida sobre o mercado de trabalho impli-

caria a rigor, em aceleração dos salários. Não é por outra razão que 
Marx considerava a tentativa de explicar a crise pela insuficiencia · do 
consumo das massas como uma tolice; esta insuficiência existe sempre, 

mas, justamente, diminui às vésperas da crise! O Capital, tomo II. 
pg. 366. Como observou o agudo T. Baranovsky, o sub-consumo po
deria em princípio, explicar a estagnação, jamais porém, as crisP.s cícli

cas, pg. 244. Pelas mesmas razões não tem cabimento supor, no esp
�
a o  

do ciclo, uma "função-consumo" com um hiato crescente entre a pro
dução e o consumo - como no famoso gráfico de Hansen. 
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contrário, estarão correndo aos bancos e tentando responder à 
altura, às excepcionais condições de mercado com que se de

ontam. Nesta fase, não há, pois, seguramente, problemas de 
ércado. Muito pelo contrário, "os negócios se mantêm bri
antes" e "Qs___di.Letores_de.j;g!'}cos e comei:ciant€� ••. - "se feli
am mutuamente pelo esplendor e a solidez dos negócios"42

. 

-----·--
- - - - - --

-____ .,, _ _, ---

* * * 

Mas o auge, além de acarretar a alta de salários, traz 
1 

consigo a elevação da taxa de juros: "ao final do ciclo a taxa 
1 elevada de juros coincide com a s� er-abundància de capital 
, · dustrial"43

• Os empresários, no entanto, continuam a tomar 
; dinheiro emprestado, entre outras razões, porque "as empresas 

uma vez iniciadas têm que ser levadas adiante"44
• Esta situação, 

em que "se opera consideravelmente com simples capital-dinhei-
1 ro ... "45 é sumamente propícia aos movimentos especulativos. 

Ingressa-se assim· num "mundo feito de papel", em que "tud_?, 
aparece ao revés"46; onde multiplica-se o "capital fictício"47, 

efü[mrntu--u---c-aptfãl 1ndustriã1 se e ronta com o movíment� 
adverso dos salários e dos juros. Nesta situação, em que "toda ) a trama do processo de reprodução repousa sobre o crédito"48

, 

qualquer adversidade poderá levar à súbita retração do crédito. 
Quando este "cessa repentinamente", têm início a quebra e o 42 El Capital, op. cit , tomo III, pg . 455. O otimismo que acompanha a expansão e arrebenta em euforia no auge seria repetidas vezes ironizado por Marx, segundo o qual: "Não houve jamais um período de] prosperidade, no curso do qual (os otimistas burgueses) não tenham aproveitado a ocasião para demonstrar que desta vez o destino implacável seria vencido'º (grifado por Marx), Mandei, La formation de la 

pensée Jconomique de Karl Marx, François Maspero, Paris, 1967, pg. 73. 43 El Capital, tomo III, op. cit., pg. 459. 44 El Capital, tomo III. op. cit., pg. 481. 45 Idem, pg. 460. 46 Idem, pg. 460. 41 Idem, pg. 463. 48 Idem, pg. 460. 
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pânico. "Por isto, à primeira vista, a crise aparece como um:l simples crise de crédito e de dinheiro"49• 
'/ 

* * * 

Chegados a este ponto, pretendemos levantar, ainda que de passagem, uma importante e delicada questão. Inicialm::nte, como vimos, o auge trazia consigo, unicamente, a çompressão da mais-valia pelos salários. Agora, porém, entra em cena um conflito de outra espécie: os juros ___ ..t�.!'ldern a "comer" os lucros. Ter em conta este tipo de fenômeno exige, no entanto, um importante desdobramento teórico. Além da 
�a._..r.ealizaç:'ía da maiS=..'@Jia há::__que ter em conta, 
especificamente, a apropriação da ___ mais-valia. É preciso, pois, 
Íazer. i�da�ações sobre os ;;�;�ismos q�e -���eguram ao capital-dinheiro e aos senhores da terra ( em sentido lato) apropriar-se de trabalho não pago. Há ainda que indagar, se o aguçamento. dos . conflitos (indiscutivelmente "secundários") entre, digamos, industriais, banqueiros e "senhores da terra", 
acarretado pelo auge, traz consigo a alteração desses me
canismos. 

Marx havia sugerido que o auge debilita o "capital produtivo" em benefício do capital dinheiro. Nada disse, contudo, acerca do quinhão apropriado pelos donos de terras, minas, etc, numa conjuntura de auge. Segundo M. Dobb, de 1871 a 1873 
( ao final de um longo período expansivo e às vésperas da Grande Depressão), o índice de preços para os produtos minerais saltou de 86 para 131, "indicando o aparecimento de pontos de estrangulamento nos primeiros estágios da produção"5º. Um movimento de preços semelhante porém marcadamente mais in

tenso ocorreria neste século nos anos que encerram o surto expansivo do pós-guerra. 
49 Idem, pg. 460. 
50 M. Dobb, Studies m the Development of Capitalism, International 

Publishers, New York, 1947, pg. 302. 
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A elevação dos juros (frente aos· lucros), bem como a alta 
�esmesurada do preço das matérias primas não afetam, ein 
prindpio, quer a criação, quer a realização da mais valia. 
Juntamente com a elevação dos salários ( que esta sim, ameaça, 
em princ1p10, a geração da mais-v

. 
alia) o movimento a

· 
lt

. 
ísta dos l 

juros e das matérias primas vêm, no entanto, compor uin qua- 1 
dro adverso ao capital "industrial", típico da "alta conjuntu
ra". É justamente o surgimento desta composição de tendências, 
onde se destaca, fortalecido pelas circunstâncias, a figura do 
capital financeiro e · à - qual respondem as empresas industriais 
buscando aproveitar-se ( e, ao mesmo tempo, d�fender-se) do 
quadro com que se defrontam, que define a trama de relações 
características daquilo a que denominamos "auge e sobrevida 
da expansão". 
· - Não há como duvidar da riqueza das sugestões de Marx 
---. retomadas e desdobradas _p�r _Hilferdin�1- p_ara o estudo 
das q:md}ções em que· opera o capitalismo, , uma y_ez..ehegaàa à 
fase do auge. Tão ou mais evidente no entanto, é o fato de que 
_este gênero de análise prima pela ausência na literatura mar
xista. Por que? 

Em parte, seguramente, a resposta há de ser buscada na 
história : a do capitalismo e, mesmo, a do socialismo. Em parte, 
,no entanto, essa omissão quase sistemática se explica ao nível 
da teoria enquanto tal. 

O problema nasce da preocupação de Marx em demons
trar a redutibilidade dos juros e da renda do· solo à sua fonte 
comum - trabalho não pago - com o que se estabelece uma 
continuidade teórica entre a "lei do valor" e as "formas trans
figuradas" de mais valia52

• Perder de vista esta procedência 

5l Le Capital . .. , op. cit.. especialmente capítulos XVII a XIX. 

52 . Vide, a este propósito, a carta de Marx a Engels datada de 

1862. e refenda ao problema da renda da terra. El Capital, tomo IlI, pg. 

828. Segundo o autor, "O único que eu tenho que provar teoricamente 
é a _possibilidade da renda absoluta sem infringir a lei do valor .. 

Ricardo nega esta possibilidade, eu a afirmo" ( grifo de Marx}. Vide 
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constitue a caract�rística fundamental da "economia vulgar" 
para a qual o lucro, a renda e o salário são "os frutos anual
mente consumíveis de uma árvore perene, ou melhor dito, de 
três árvores ... "53

• Esta preocupação de Marx tem o mérito de 
negar pela raiz ( como o fizera Ricardo) a independência d� 
quotas partes do produto social absorvidas, respectivamen� 
pelos trabalhadores e pelas demais classes sociais54

• Ocorre, 
porém, que os lucros, os juros e a renda da terra, além de 

redutíveis ã mais-valia, têm relações entre si. Essas relações 
definem um campo teórico por onde passa necessariamente a 
teoria dos ciclos. Marx, no entanto, raramente se deteve no 
estud_o destas questões55

• Preocupa:o, q�ase
1 

exclusi�amente, de-
nciar este "m·1ndo encantado e mvert1do' do capital, onde as · 
mas transfiguradas da mais-valia "apagam a sua origem e 
segredo de sua existência"56, e o juro (por exemplo) "apare"-

\ 
ce como algo independente . . . emanado do capital como de sua 
própria fonte"57• Ocorre, porém, insisto, que as formas em que 
se "cristaliza" a mais-valia têm, entre si, relações teorizáveis -
como aliás se pode ver, em certas passagens do próprio Marx. 
O problema existente em Marx seria magnificado pelo "mar-

também a esse respeito, o capítulo sobre "A Renda absoluta". em O 

Capital, tomo III, especia1 mente as páginas finais. 

·53 El Capital, tomo III. pg. 760. 

·G! P Garegnani, op. cit. 

55 Trecho que se estende da pg. 455 à 463 do III tomo do EI 

Capital constitui uma bela exceção. As relações juro versus lucro ali 

referidas (especialmente à pg, 459) lembram claramente o processo 

cumulativo de \Vicksell, lnterest and Prices, Macmillan and Co., London, 

193 6. cap. VIII. A integração da renda da terra no estudo da evolu

ção capitalista (seu relacionamento com as finanças, seu papel na con

juntura, etc), porém, ficaria relegada a um plano menor ( senão inexisten

te) do qual seria retirado - ainda que momentaneamente - pelo 

brilhante A questão agrária de Kautsky. 

56 El CapitaL op. cit., tomo III, pg. 63. 

57 Idem ,pg. 767. 
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xismo vulgar" que se satisfaria em redescobrir incansavelmente 

"por trás" do lucro e do juro ... a mais valia. 

* * * 

Diversos autores de extração não marxista vtnam a 

contribuir para o entendimento das condições peculiares ao 

término da expansão cíclica. Entre eles haveria que destacar 

Spiethoff, Aftalion e Cassel, que, segundo Hansen, devem 

"muito a Marx· e às idéias derivadas de Marx por outros"68
• 

Também Mitchell e Schumpeter, sobretudo, haveriam de trazer 

importantes elementos para o estudo desta questão69
. O choque 

de 29 e o síndrome da Depressão viriam, no entanto, interrom

per esta profícua caminhada teórica - e marcar profundamente 

o marxismo do pós-guerra. Para o paradigma teórico resultante 

daquela experiência histórica60 não mais interessariam, no estudo 

58 Hansen e Clemence
! 

op. cit., pg. 13 8. Esta coletânea permite formar 

uma primeira idéia acerca da obra dos autores da chamada "escola con
tinental" que acabamos de mencionar. Uma visão sintética da concepção 
de ciclo em M!tchell consta de Readings in Business Cycle Theory, Geor
ge Allen and Unwin Ltd, London, 1954. 
59 As idéias básicas de Schumpeter referentes a ciclos encontram-se 
nos capítulos III e IV de Business Cycle, MacGraw-Hill Book, New 
York, 1964. 
60 Este paradigma não é contudo referido apenas aos anos 3 O deste 
século. A Grande Depressão do século XIX, o declínio secular da Grã
Bretanha e uma suposta crise latente nos EUA desde 1907 - que só 
não veio à tona antes de 1930, dados os "estímulos externos" decor
rentes do automóvel e da Primeira Guerra Mundial (Baran e Sweezy, op. 
cit. cap. 8) - são também referências típicas daqueles que creem na 
"senilidade" do capitalismo. No que se refere ao declínio da Grã-Breta
nha - que "coincide" com a violenta erupção da Alemanha, de outro1 
países europeus e dos EUA - a questão é ampla, complexa e continua 
em discussão. Vide por exemplo, o provocativo "Capitalism and in
dustrial development: some lessons from Britain's experience" de N. Kal· 
dor, bem como o artigo de A. Singh, "UK industry and the world eco• 
nomy: a case of de-industrialization?", ambos em Cambridge Journal of 

Economics, 19 7 7, I. Quanto a conceber as grandes inovações como "es-
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�o ciclo econômico, as condições reinantes no. mercado de tra�_ 
balho, o relacionamento capital industrial versus financeiro61, os 
surtos tecnológicos, e praticamente tudo o mais que tenha a ver 
com o engenho dos lucros. A evolução do capitalismo seria su 
postamente regida pela demanda, sendo esta manipulada, se
gundo uns, por Dr. J ekill ( a política· monetária e fiscal), se
gundo outros, por Mr. Hyde ( o "complexo industrial-militar"). 

* * * 

Ao concluir esta parte do trabalho, gostaríamos de adicio-
nar umas poucas palavras sobre a passagem do auge à depres
são. 

Deflagrada a crise, os negócios especulativos arrebentam 
como "bolhas de sabão"62 e os capitalistas, temerosos reduzem 
a� suas encomendas� meios de produção, bem como os seus 
gastos em geral. Aqueles que se preparavam para atendê-lo

n
' 

vêem frustrados os seus intentos, tendo início um processo 
rnmul,ativo de retrações que justificam novas retrações. Nes� 
espiral descendente, a cada nível, um certo volume de produção 
� levado a efeito mas a mais-valia assim criada não será intei
ramente realizada - com o que, a cada "round", é violada a 

�· Marx pouco se deteve sobre o estudo desta última fase. 
Para ele, ao que parece, após a crise propriamente dita, viria a 
qepressão63 

,------, fase jamais teorizada pelo autor. A chamada 
"Grande Depressão" dos - anos 70 deiX:ou-o mesmo, em certa 

Úmu'o externos", que vem como que retirar o capitalismo de sua tra
i.etóri·a "senil. não constitui um argumento a ser tomado a sério. 
61 Com respeito a esta precisa questão, Keynes constitui uma exceção, 
Teoria Geral, op. cit., cap. 22. O relacionamento carital industrial 
�ersus financeiro desapareceria, no entanto, nos chamados "modelos" de 
ciclo pós-Keynesianos que. em sua esmagadora maioria, jogam com o 
acelerador ( ou o princípio do ajustamento do capital) e o multiplicador 
(redefinido ao gosto do autor). 
6:2 El Capital, tomo III, pg. 4�'.l. 
63 El Capital, torno II, pg. 1 6 5. 
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medida, perplexo. "Os fenômenos que esta crise acusa são 
extraordinários e diferentes em muitos aspectos dos do passa-' 

do" ; ao que agrega, · com modéstia e ironia: "Por isto, há que 
observar como se desenvolvem atualmente as coisas até chegar 
a sua maturação antes de "consumi-las produtivamente", queró 
dizer, "teoricaménte"64

• 

II ACUMULAÇÃO E CICLO; CONTROVÉRSIAS 

A existência em Marx de uma tase cicltca oe compressao 
de lucros não foi apenas omitida; em alguns textos ela é referi
da como uma relíquia teórica clássica, preservada por Marx é 
superada pela "economia-moderna". A crítica desses texto� 
constitui, portanto, uma tarefa necessária, se se pretende efeti.: 
vamente superar o bloqu�io teórico anteriormente reíeridÓ. Esta 
é a razão de ser das páginas que se seguem, que incorrem, in-

' 

du�itavelmente, no detestável vício de pretender mostrar o 1'que 
Marx realmente disse". 

Distribuição de Renda; Um Marx Cambridgeano 

Vimos anteriormente que, ao afirmar que a "magnitude da'. / 
acumulação é a variável independente", Marx estava negaiidd 
que a acumulação capitalista fosse condici�nada pela gopulaçao: 
E mais: que, ao acrescentar que o "salário é a variável depen! 
dente", Marx estava se contrapondo à tese então amplament� 
difundida de que a população seria, nas palavras de J. S. Mm: 
"a força ativa na determinação da remuneração do trabalho"65. 

� Steincll, no eritan�o, a proposição de Marx irá adquirir 
um significado inteiramente . diferente. Marx estaria ( suposta

:

mente) dizendo que "os salários reais no longo prazo têm que 

6l Carta a Danielson, datada de 1 O de abril de 1879. El Capital, tomo 

II, pg. 480. 

00 J. S. Mill, op. cít., pg. 112. 
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ser limitados de maneira a deixar no produto líquido o suficien

te para o capitalista ( uma vez coberto o seu próprio consumo) 

acumular a uma dada taxa de longo prazo". Para o curto prazo, 

no entanto, acrescenta Steindl, "Marx postula uma relação que 

é completamente contrária àquela que prevalece no longo prazo: 

quer dizer, que o salário real é o fator primário e a taxa de 

acumulação é determinada por ele"66
• 

A interpretação parece ser inteiramente descabida. 

Em lugar da contenda originária com Malthus, foi colocada 

uma outra questão: na distribuição da renda entre os lucros e 

os salários, qual é a variável independente e qual é a variável 

dependente? É em função desta (outra) questão que Mar 

surgirá afirmando para o curto prazo algo "completamente con

trário" ao que prevalece no longo prazo. Daqui nascerá a re

comendação de Steindl, que considera "da maior importância 

desembaraçar" a relação de longo da de curto prazo, para a 

qual, afirma Steindl, os "keynesianos nunca tiveram muito 
uso"67

• A inconsistência de Marx residiria, em suma, em afir

mar que no longo prazo os salários se ajustam à acumulação, 

enquanto que, no curto prazo, o inverso seria verdadeiro. Marx, 

porém, não pensa nem uma coisa nem outra. Para ele, as con
dições do mercado de trabalho - entendido latu-sensu -68 são 

sempre relevantes. Além disso, se um intenso período de ex

pansão acarretar a integral absorção do exército de reserva, o 

prosseguimento da acumulação provocará a elevação do preço 

da mercadoria força de trabalho a ponto de prejudicar os lucros 

- o que certamente não implica que os salários sejam uma 

"variável independente". 

O equívoco de Steindl reside não apenas em omitir o con
texto em que surge a afirmativa de Marx, como em enxergar 
Marx com óculos cambridgeanos. A tese de que os lucros cons-

66 J. Steindl. Maturity and Stagnation in American Capitalism, Oxford 

Basil Blackwell, 1952. pgs. 231 e 232. 

67 Steindl, op. cit .. pg. 234 e 235. 
ooi Vide adiante, pg. 15 3. 
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tituem uma espec1e de "parcela prioritária" na distribuição das 
rendas pertence notoriamente a Kaldor para quem, resumida
mente, os "salários (não os lucros) são os resíduos"69

• De igual 
maneira, J. Robinson repetidas vezes afirmaria que "são antes 
os requerimentos dos lucros que determinam o que é deixado 
para os salários ... "7º. 

Se fosse correta a interpretação proposta por Steindl, 
Marx seria - no que se refere à questão distributiva - um 
precursor de K_aldoi:_. Não apenas esta interpretação constitui 
um equívoco, como o modelo de Kaldor não passa de um hábil 
jogo a partir de identidades keynesianas, ou, nas palavras de 

Kahn, de uma "versão glorificada da id�ntidade poupança-in
vestimento"71. De acordo com ela, a pronunciada queda das 

margens de lucro verificada ao longo da sobrevida da expansão 
(de 1965/6 a 73) simplesmente não poderia ter ocorrido72

• 

Salários e Técnicas; um Marx quase neo-clássico 

É amplamente difundida a idéia de que o progresso técnico 
constitui em Marx a resposta dos capitalistas à pressão dos sa

lários. Dobb, Sweezy, · Steindl e J. Robinson compartilham esta 
opinião. Hicks, Blaug e outros veriam mesmo na relação salá-

69 É igualmente notório. que esta tese - que se encontra em embrião no 

Treatise de Keynes - havia sido, em boa medida, antecipada por 

Kaleki. N. Kaldor, "Model of Distribution", em Growth Economcis, edi

tado por Amartya Sen, Penguin Books, 1970. 
!/O Collected, op cit , vol IV, pg 120. 
71 R. F. Kahn, "Analysis of Growth", em Growth Economics, op 

cit., pg. 141. 
72 Kaldor tentou recentemente explicar a crise dos anos 70 pela evo

lução dos "termos de intercâmbio" a nível mundial. A exp!ica;ão não 

convence e, menos ainda, o remédio proposto: uma política de estoque 

-0e compensação para os produtos primários a fim de evitar os "ciclo� 

perversos e desnecessários na atividade industrial mundial. N. Kaldor, "Jn

flation and Recession in th2 Worid Economy", The Economic Journal, 

dezembro de 1976. 
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do-técnica uma ponte entre Ricardo, Marx e os neo-clássicos -
trata-se do chamado "�ita-füçardc_( de Hayek.73 Tão ou mais 
difundida é a convicção de que, de acordo corri Marx ( e su
postamente no capitalismo), a introdução de novas técnicas 
produtivas permite aos capitalistas exercer um efetivo controle 

�obre as condições do mercado de trabalho. 

� 
Admitidas estas idéias, torna-se difícil entender as referên-

cias de Marx ao � cíclico. Esta é uma situação em que; 
como v_imos, os salários sobem a ponto de prejudicar a forma .. 
ção dos lucros. Para que isto ocorra, é necessário que o cxér� 

A � cito de reserva tenha sido integralmente absorvido e, ainda, que 

rv� a elevação dos salários por alguma razão ( ou razões) não seja 
respondida pela introdução de técnicas - capazes de reduzir às 
necessidades de mão de obra. 

* * * 

Primeiramente, umas poucas palavras sobre os determi-
nantes do progresso técnico. 

Os trabalhos de Marx acerca da transição da manufatura 
para a grande indústria e, a seguir, sobre o desenvolvimento do 
sistema fabril. implicam uma visão de progresso técnico pro
fundamente diversa da que lhe é usualmente atribuída. A idéia 

?3 Vide. M. Dobb, Economia Política y Capitalismo, Fondo de Cultu

ra Economica, México, 1961, pg. 89; e P. Sweezy, Teoria do Deseri• 

volvimento Capitalista, onde se afirma que Marx havia "pensado na in

trodução de máquinas que poupam trabalho como uma reação mais ou 

menos direta dos capitalistas· contra a tendência crescente dos salários", 

Zahar Editores, Rio, 1962, pg. 121; Steindl, op. cit., pgs. 23 3-4. 

Quanto a J. Robinson, refiro-me mais à sua interpretação de Marx do 

que à sua própria posição teórica, ainda que a autora tenha declarado 

(para surpresa de seus leitores) que "a mais interessante e importante 

idéia marxista incorporada no meu modelo de acum ui ação consistr em 

que a demanda de trabalho em excesso acelera o progresso técnico"; 

Col/ected, op. cit., vol. III. pg. 51; J. R. Hicks, Theory of 

\Vages; M. Blaug, "Technical Change", em Economic Theory in Re

trospect, Richard D. lrwin INC, Illinois, 1968, pgs. 100-1 (entre 

outras passagens) . 
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central consiste, basicamente, em que, ao longo dessa evolução, 
verifica-se uma progressiva "objetivação" dos processos pro
dutivos que, a um só tempo, reduz e subordina o papel do tra-" 

balhador, e constitui uma estrutura técnica relativamente autô
noma do capital. Abre-se com isto um crescente espaço para 
a me�ânica, a química e as demais ciências no âmago mesmo da 

/ produção. As ciências são postas a serviço do capital e a "In
venção se torna um ram ó ·os"74

• Em tais condições, 
inútil acrescentar, a introdução de melhorias técnicas não têm 
porque aguardar a pressão dos salários75

• 

74 K. Marx, Grundrisse, Foundations of the Critique of 

Economy, Allan La�e. 1973, pg. 6. 
75 Coube a Nathan Rosemberg demonstrar de forma cabal o predomí
nio desta concepção do progresso técnico na obra de Marx. Não é di
fícil, contudo, apontar passagens em que Marx refere o progresso técnico 
à pressão dos salários. Em determinados casos, verificam-se, possivelmen
te, equívocos de interpretação, em outros, porém, fica absolutamente pa
tente a sobrevivência- em Marx da concepção Ricardiana de avanço téc
nico como resposta à elevação dos salários. Em "Salário. Preço e Lucro'; 
chega mesmo a ser dito que a adoção de nova máquina e outras mudanças 
destinadas a elevar a -produtividade constituem o "método geral pelo 
qual tem lugar urna reação, mais rápida ou mais lenta do capital contra 
uma elevação dos salários ... ", Selected Works, op. cit .. vol. I, pg. 444. 
Passagens apontando na mesma direção podem ser encontradas no término 
do capítulo sobre a Mais Valia Relativa (especia1 rnente pg. 258) e no 
início dé Maquinaria e Grande Indústria, pg. 302, I;.l Capital, tomo 1. De 
N. Rosemberg, vide, em particular, "The direction of Technological chan
ge: inducement rnechanisms and focusing <levices", e " Karl Marx on the 
economic role of science", (reimpressos) na coletânea Perspectives 

on Techno[ogy, Cambridge University Press, 1976, veja-se ainda "Marx 
as a student of technology", em M onthly Review, julho-agosto de 19 7 6. 
A relativa autonomia do avanço tecnológico como conseqüência da autono
mização da estrutura técnica do capital foi também devidamente realçada 
por Luiz Gonzaga Beluzo, em Um Estudo sobre a Critica da Economia 

Política, tese de doutoramento, UNICAMP, 1975, pgs. 68 e 69. Obser
ve-se que Steindl conclui, por uma espécie de redução ao absurdo, "que 
Marx não pensa o progresso tecnológico como inteiramente regulado pelo 
nível de salários reais", op. cit., pg. 234. Admitida a sua relativa auto
nomia, um surto expansivo poderia, em princípio, levar ao esgotamento 
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Interroguemo-nos agora, por um momento que seja, acerca 
<los resultados do progresso técnico e, em particular, da intro
dução de novas máquinas, sobre o emprego. 

Como é bem sabido, Marx parte aqui das idéias contidas na 
.3.ª edição dos Princípios de Ricardo76

. Sua preocupação central 
consiste, no entanto, em combater a teoria do "fundo de salá
rios" segundo a qual, simplificadamente, haveria um montante 
predeterminado de capital destinado ao pagamento dos salários. 
Marx pretende então mostrar que a adoção de processos meca
nizados ·de produção implica que parte do capital variável seja 
cristalizado sob a forma de capital constante. Esta conversão 
reduz pura e simplesmente a demanda de mão de obra, ficando 
patente a inexistên:ia do tal "fundo de salários". A análise, 
porém, não se detém neste ponto : "Ainda que nos ramos em 
que é implantada, a m3.quinaria desloca forçosamente certo nú
mero de operários; pode no entanto, ocorrer que, em outros 
ramos, provoque uma demanda maior de mão de obra"77

. Por
tanto, para a economia como um todo e levada em conta a for
mação de novos capitais ( em decorrência mesmo da alta lucra
tividade que acompanha a introdução de melhorias técnicas) ·o 
resultado final da adoção de novas máquinas é incerto. Ou seja, 
ainda que numa primeira instância poupem mão de obra, as 
novas técnicas podem resultar em ampliação do emprego. A 

<lo exército de reserva e à subida descontrolada dos salários, em detrimen

to dos lucros. Esta possibilidade não é contudo contemplada pelo autor. 

primeiramente porque para ele os lucros constituem uma "parcela priori

tária" na partilha do produto (lembre-se, a propósito, que Steind! ex

plicitamente nega a hipótese kaleckiana da determinação da distribuição 

via mark-up, op. cit., pg. 71). E se não bastasse isto, porque não há 

verdadeiramente surtos expansivos no capitalismo pensado por Steindl. O 

capitalismo contemporâneo, neste como em outros autores, consegue 

quando muito. escapar à estagnação "como até- agora escapamos desde a 

guerra", P. Sylos - Labini. Oligopoly and technical Progress, edição 

revista, Harvard University Press, 1969, pg. 217. 

76 D. Ricardo, The works. op. cit., vol. I. capítulo XXXI. 

"On machinery". 

77 El Capital, tomo I, pg. 367. 
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conclusão é inequívoca: uma intensa expansão, acompanhada da 
mtrodução de técnicas pode acarretar o esgotamento do exército 
de reserva e o progresso técnico garante apenas que a necessi
dade de trabalhadores avance a um ritmo inferior à formação 
de capital78

• 

O fato de o texto de Marx ser inconclusivo no que se re
fere ao resultado final da introdução de melhorias técnicas não 
se choca com a afirmativa - recorrente ao longo do capítulo 
sobre a Acumulação79 

---, de que o capital em expansão determi
na não apenas a .demanda como a própria "oferta" de trabalho. 
O que se pretende ali realçar é que, mediante a adoção de ·novas 
técnicas, o capital realimenta o exército de reserva - o qual 
está, em simultâneo, sendo reabsorvido. Os dois movimentos 
são, no entanto, relativamente independentes e nada garante que 
a dispensa e a reabsorção de trabalhadores se equivalham. 
Mesmo porque os determinantes do progresso técnico não resi
dem no mercado de trabalho e as suas conseqüências reincidem 
sobre o processo de acumulação, voltando a afetar as necessida
des de mão de obra. Supor que o progresso técnico permite 
efetivamente regular o mercado de trabalho implica omitir estas 
distinções. Equivale, em suma, a concebê-lo como um termos
tato através do qual o · capitalismo ( ou a "e-::onomia de merca
do"?) mantém uniforme a temperatura do mercado de traba
lho : estamos aqui em pleno território neo-clássico - e a grande 
distância do capitalismo80

• 

Linguagem Marxista 

K eynes-K aleckianas 

Premissas e Conclusões 

Em um dos seus últimos trabalhos, Kalecki pretende de
monstrar a impossibilidade da elevação dos salários comprimir 

78 Marx e Engels, Se/ected, op. cit., vol. I. pgs. 444-5. 
79 E/ Capital, tomo I. cap. XXIII. 
80 Segundo Blaug, "a idéia de um mecanismo de aju.çte governando 

as inovações procede de Marx", op. cit., pg. 242. Sua interpretação, 

diametralmente oposta à de Rosemberg, anteriormente referida, constitui 

um caso exemplar de leitura neo-clássica de Marx. 
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os lucros81
• Parte, para tanto, de uma redefinição dos esque

mas de reprodução de Marx que distingue : um setor pro
dutor de bens destinados aos investimentos ( D .I.) ; outro que 
produz artigos destinados ao consumo dos capitalistas (D.II); 
e finalmente, um terceiro, cuja produção está orientada para. 
o consumo dos trabalhadores (D.III). Admite-se, então, a 
ocorrência de uma alta de salários e pro:::ura-se mostrar que 
os lucros, comprimidos em D.I e D.II, crescerão compensato
riamente no terceiro departamento. "Como resultado, o total de 
lucros mantém-se inalterado, a perda em D.I e D.II. . . sendo 
contrabalançada por um igual ganho em D.III". 

Não apenas a linguagem empregada por Kalecki é marxis
ta, como a conclusão parece ser uma decorrência da proposi
ção de Marx de que os lucros do setor produtor de "meios de 
consumo" são idênticos aos salários pagos no setor produtor de 
meios de produção. Uma observação atenta permite, no entan
to, perceber que o raciocínio de Kalecki depende unicamente de 
uma premissa - e esta premissa é rigorosamente keynesiana. 
Com efeito, ·ao dar início ao tratamento da questão, afirma Ka
lecki: "pode ser admitido que o volume de investimento e o 
consumo capitalista são determinados por decisões tomadas a 
priori em r�lação ao curto prazo considerado e não são afeta
dos pela elevação dos salários durante o período". Ao excluir, 
de partida, a possibilidade de que o montante de renda ( ou . 
produto) apropriado pelos capitalistas seja comprimido, Kalecki 
tudo resolve ( vale dizer, encerra a questão) antes mesmo de 
iniciar o raciocínio. Com efeito, se o montante apropriado pelos 
capitalistas, haja o que houver, encontra-se pre-estabelecido, ele 
não será certamente comprimido! A conclusão está pois con
tida na premissa e os departamentos constituem um mero or
namento analítico. 

Kalecki menciona mais adiante a possível redução do gasto 
dos capitalistas. Essa retração só poderia se dar, no entanto, 

81 Kalecki, "Class struggle and distribution of national income", em 

Selected, op. cit. 
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num segundo momento. Como porém já estaria "provado" que 
no primeiro momento não _ocorreria compressão de lucros - e 
dado que as decisões dos capitalistas são "baseadas em sua ex
periência corrente" - tampouco haveria "razão para cortar o 
investimento e o consumo capitalista no momento seguinte". 
Assim, "se a decisão de cortar não é tomada de imediato diante 
do mero fato da alta de salários ( o que foi excluído por hipótese 
:_ ABC) ela não será de forma alguma tomada"82

• O raciocínio 
continua pois a, girar em torno da premissa ... 
_ Quando se admite, ainda que por hipótese, uma redistribui
ção dá renda � favor dos trabalhadores, admite-se, necessaria
mente, a possibilidade de uma retração do consumo e demais 
gastos dos capitalistas. Em tal caso, os lucros em D. I e D. II 
seriam duplamente prejudicados: pela alta dos salários e pela 
retração das vendas. A alta dos salários pagos em D. I e- D. II, 
implicaria, efetivamente, em maiores lucros em l). III, mas a 
retração das vendas prejudicaria os lucros em D. I e D. II sem 
possível compensação em D. III. Se, além disso, ( o que é de 
presumir-se), fosse reduzida a produção em D. I e D. II, a 
massa dos salários aí, pagos não cresceria na mesma proporção 
que a alta verificada nos salários - desta vez em prejuízo dos 
lucros em D. III. 

Vê-se, assim, que a compressão dos lucros como resultado 
da alta dos salários é uma hipótese compatív�l com o esquema 
interdepártamental. Marx, aliás, mais de uma vez tratou a 
questão da alta dos salários nesses termos. Suas conclusões 
aparecem em dois tempos. Numa primeira etapa, ocorreria uma 
redução dos lucros obtidos na produção de artigos outros que 
não os "wage goods", enquanto os produtores destas mercado
rias "teriam na alta dos preços de suas_ mercadorias uma com
pensação pela elevação dos salários"83

. Ulteriormente, no entan-

82 Kalecki, "Class, , , op. cit., pg. 15 8. 

83 K. Marx, "Wages, Price and Profit" em Selected, op. cit., pg. 402. 

Vide também, El Capital, tomo II, pgs. 304-305. 
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to, "ao invés de limitado a alguns ramos da indústria, a queda 
da taxa de lucros resultante da alta dos salários se tornaria 
geral"84

• 

A Questão do "Mark-Up" 

De acordo com um grande número de autores, a obra de 
Marx efe e-s unicamente ao chamado "ca itali o concorren
cial". Neste sim teria sentido a compressão dos lucros pelos 

" custôs; no ita · mo monopor ta. __,,....,..,,_,o o a ou ue . 
seja), orém, as empresas estabelecem ("administram") os· 
seus pre os de ven a, san o adiante as ressõe ust� 
Num tal contexto, os lucros tornam-se_i!!}une __ , ......,cc.:...::.::.:.:.:::.....::.: 

sto._,, 

Tomemos a questão como ela surge em Kalecki, num tra
balho publicado em 1939. 

Num "modelo de livre concorrência" os custos marginais 
são cres'.:entes a curto prazo85

• Em tais condições, um aumento 
da quantidade demandada acarreta necessariamente a elevação 
dos preços ; a alta não é porém decidida pelo produtor que 
simplesmente atende ao mercado sob condições de custo mar
ginal crescente. 

Em condições de "concorrência imperfeita" ou oligopolista, 
contrariamente, a curva de custo "na maioria das empresas é 
mais ou menos horizontal"86

• As empresas podem portanto -
dentro de uma faixa razoavelmente ampla - atender à deman
da sem maiores alterações de custo. Conseqüentemente, às varia
ções de mercado não é dado estabelecer os preços de venda. 
Os re os terão de s de ermi do el --i;u:éw:i-as_em� 
o que sera feito tendo em vista, basicamente, os custos primos 
( salários e matérias primas), aos quais será adicionada uma 
margem de lucro (mark-up). 

84 Marx, "Wages. . ", op. cit., pg. 403. 

85 Kalecki. Essays tn the Theory of Economic Ffoctuations, op. cit., 

pg. 76. 

86 Idem, pg. 80, vide também pgs. 40-41 e 76-80. 
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A tese de Kalecki merece de saída um sério reparo. Os 
custos crescentes a que estariam submetidas as empresas "na 

u a rata-se 

-..;::==-....:::::..:.==-t:.:::.::.....,..----�ando acomodar, em sua 
"grande síntese" da teoria dos preços, a contribuição da cha-
mada corrente austríaca, para a qual os preços são determina
dos no mercado e pela demanda. O próprio Marshall adverte, 
no entanto, que o papel determinante do mercado só se verifica 
em condições especiais - a que denominou "curto prazo". Em 

@
<lições normais, Õs preços seriam mesmo determinados pelos 
tos m:tis uma margem dita "normal" de lucro. 

Voltemos por um momento a Marx. 
Não obstante as diferenças existentes em outros planos, o 

preço normal de Marshall corresponde ao "preço de produção" 
de Marx87

. Além disso, segundo Marx, "a mais comum obser
vação mostra que uma demanda aumentada irá em alguns casos 
deixar os preços de mercado absolutamente inalterados ... "88 O 
autor não está evidentemente, se referindo a casos de "concor
rência imperfeita" e sim ao fato de que, segundo o seu - con
siderável - conhecimento das condições de operação das em
presas capitalistas, não haveria porque supor que o aumento da 
produção acarretasse elevação de custo por unidade de pro
dução. Sraffa, em 1925, iria ainda mais longe, declarando em 
sua (primeira) crítica aos postulados do neo-classicismo, que 
"a experiência quotidiana mostra que um grande número de em
preendimentos - e a maioria daqueles. que· produzem manu
faturas de consumo - trabalham em condições de custo indi
vidual decrescente ... "89

. 

Os preços, em suma, ressalvadas as condições excepcionais, 
jamais foram determinados no mercado. A solução proposta 
pelos austríacos e seus seguidores refere-se a preços que da-

87 J. Robinson, Collected, op. cit., vol. III. pg. 164. 

88 Se/eced, op. cit., vai. I. pgs. 408. Em outros casos, acrescenta Marx, 

haverá "uma temporária alta de preços seguida de uma maior oferta. 

seguida de uma redução de preços a seus níveis originais". 

89 Economic Joumal, dezembro de 1926, pg. 542. 
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riam vazão a quantidade dadas de produtos. Este tipo de teoria. 
como observou ferinaménte j. Robinson (numa referencia ª 

1 
Walras) poderia explicar os preços ( relações de troca) esta-
1:>elecidos entre os bens distribuídos pela Cruz Vermelha num 
campo de concentração90 ; jamais poderiam, no entanto, expli
car a determinação dos preços no capitalismo, entendido como 
um sistema de produção de mercadorias, sob o império de de-
terminadas relações de produção91

. 

Quanto à retratação do "capitalismo concorrencial" como 
um sistema em que os produtores unicamente observam e 
acatam os sinais provenientes do mercado92

, não passa de uma 
peça do arsenal ideológico dos ultra-conservadores . 

.Partir para o estudo do capitalismo como ele se apresenta 
hoje, através de uma crítica das condições supostamente impe� 
rantes, num mundo de concorrência supostamente perfeita, é 
um equívoco que só serve para magnificar os avanços suposta
mente ocorridos na teoria econômica93

• Afinal, pouco ou nada 
adianta adicionar realismo a uma ficção !94 

* * * 
90 J. Robinson, Economic H eresies, The Macmillan Press, London, 

1972 pg. 4. 

91 A doutrina da determinação dos preços a partir dos mercados 

pode ser desenvolvida no sentido de contemplar a produção de mercado• 

rias desde que se parta de estoques dados de "fatores de produção". A;. 

•crítica radical deste tipo de concepção tem início em Marx com "Glosas 

marginales a! Tratado de Economia Política de Ado'fo Wagner", El 

Capital, tomo I. pgs. 713 a 724, passa por J. Robinson (vide, entre 

•outros artigos, "Capital Theory up to date", em Collected, vol. IV) e 

culmina com Sraffa em Production of Commodities by means of Com

modities., Cambridge, 1960. 
·92 Vide, por exemplo, F. R. Hayek, The road to seddom, Phonix 

Books, The University of Chicago Press, 1958. 

·93 Este é um vício que atravessa, a meu ver, toda a obra de J. K. 

Galbraith. Vide, em particular, Capitalismo Americano, op. cit., capítulo 

II e Economics and the Public Purpose, Penguin Books, 1977, capítulos 

2 e 3. 
'94 J. Clifton, "Competition and the evolution of the capitalist mod, 

·of production", em Cambridge Joumal of Economics, 1977, I. 
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Em "Aspectos Políticos do Pleno Emprego", saindo do 

seu mar-:o teórico habitual, Kalecki se pergunta sobre as con

dições de funcionamento de uma economia capitalista que se 

encontra a pleno emprego. Afirma, então, que um prolongado 

pleno emprego resultaria no fortalecimento do poder de barga

nha dos trabalhadores, ponderando, a seguir, que "o aumento da 

taxa de salário que resulta de um maior poder de barganha 

dos trabalhadores é m cnos capaz de reduzir os lucros do que 

de aumentar os pr.eços"95
. A proposição se chocava frontalmen

te com as posições de Pigou, Robbins e Hayek, para quem 

uma elevação dos salários "imposta" por forças extramercado 

iria simplesmente provo:ar desemprego. Ela também conflita, 

no entanto, com determinadas posições de Marx, que em sua 

polêmica com Weston afirma: "ele nos diz que os salários 

regulam os preços das mercadorias, e, conseqüentemente, quan

<lo os salários sobem os preços têm que subir". Marx ataca, 

com a habitual virulência, esta concepção, atribuindo, no entan

to, a Ricardo o mérito de haver "destruído a velha e gasta 

falácia popular de que os salários determinam o preço ... " das 

mercadorias96
. 

Não discutiremos aqui as razões de fundo da postura de 

Marx97
• Cabe, no entanto, agregar umas poucas palavras, antes 

de mais nada, sobre o sistema monetário implícito em Marx. 

Trata-se de um padrão moeda-mercadoria, em que o nível 

geral de preços tem um "centro de gravidade" estabelecido 

95 Selected, op. cit., pg. 141 

96 Se/ected, op. cit., vol. II, pg. 415-416. É curioso obs�rvar que 

J. Robinson referindo-se a Keynes afirma que "ninguém àquele tempo 

havia jamais discutido a influência dos salários sobre os pre;os" (Col

lected, op. cit., vol. IV, pg. 93). No Ensaio sobre a Teoria Marxis

ta, a hipótese de que os salários determinam os preços - que Marx 

atacava como uma "velha e gasta falácia" - é mesmo apresentada como 

uma descoberta "moderna", vide, op. cit., cap. X. 
97 O seu exame levaria, inclusive, à discussão de certas premissas 

tii;i:cdmente keynesianas. como a de que o salário - e não a moeda -

rnnstitui a unidade de medida e de que as economias capitalistas são 

pensadas como sistemas "fechados". 
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pelo custo relativo da produção, digamos, do ouro. Neste con
texto, uma alteração dos salários - que não seja um mero 
reflexo de variações na produtividade do trabalho, quer na pro
dução <ie "necessidades", quer na do ouro98 

- deverá provocar 
"distúrbios temporários", após os quais "os preços retorna,
riam aos seus níveis e equilíbrio anterior"99

• 

O que precede não significa que Marx concebesse o capi
talismo operando exclusivamente com moeda-mercadoria. Pelo 
contrário, �le tinha conhecimento da criação de moeda por 
parte dos bancos: "graças à extensão e concentração do siste
ma bancário, muito menos moeda é requerida para circular o 
mesmo montante de valores ... "100• Enquanto meio de troca, a 
moeda seria pois multiplicada pelo sistema bancário; isto, con
tudo, não deveria, em princípio, violar a regra de que o valor 
da unidade monetária é estabelecido pelo valor do metal pre
cioso correspondente._ Marx não chegou a se deter sobre as 
relações entre a massa de moeda bancária ( apenas referida aos 

98 De acordo com Marx, em "9 9 casos sobre l 00" as lutas salariais" 

seriam unicamente defensivas, tendo por objetivo a preserv.i�ão do 

valor da força_ de trabaiho, Selected, op. cit., pg. 446. 
99 Selected, op. cit., pg. 403. Vide também El Capital, vol. II, pgs. 

304-5. Esta ordem monetária comporta diversas variantes históricas, 

sendo as. mais notáveis o "padrão-ouro" e o "padrão-ouro-de-câmbio", 

originariamente centrado na libra esterlina, mas restabelecido apç,s a U 

Grande Guerra, tendo por base o dólar. , No primeiro caso, o nível 

geral de preços só irá variar como reflexo da alteração do valor da 

mercadoria a que cabe a função de "equivalente geral". No segundo 

caso, as ;noedas nacionais não têm ligação imediata com o ouro, mas 

as autoridades garantem a sua conversibilidade a uma taxa fixa, numa 

moeda de aceitação internacional ( ela sim, provavelmente ligada ao ouro). 

Aqui, .também, a moeda, enquanto unidade de medida, constituí um 

parâmetro - definido pela paridade oficial em torno da qual ocor

reriam apenas ligeiras oscilações, tendentes a provocar, com maior oii 

menor presteza, movimentos corretivos a nível internacional. Pam 

uma visão geral do funcionamento deste regime, vide R. Triffin, Our 

lntemational Monetary System, Randon House, lnc. 1968, especial

mente capítulos l e 2. 
100 Selected, op. cit., pg. 41 O. 
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metais preciosos) e a moeda-mercadoria. No entanto, sabia 

apenas que "estas duas sortes de moeda atuam uma sobre a 

outra"101 e mais: que, no auge, o excesso de moeda-bancária ( e 

de outras formas de moeda) traz consigo a alta geral de preços 

e a euforia102. A moeda bancária surge, assim, como um fator 

de intensificação das crises, com o que a moeda e o crédito são 

tentativamente, integrados à análise das flutuações cíclicas. 

Observemos, por fim, que no contexto do auge e em meio 

à "inflação geral_de preços que o acompanha"1º3, Marx (um 

pioneiro na concepção de mark-up) não teria porque negar que 

a alta dos salários fosse, em boa medida, transferida para os 

preços - desde que isto não implicasse a negação do esmaga

mento de lucros, que, caracteristicamente, acompanha o auge. 

Nas páginas que se seguem, tendo por pano de fundo o auge 

recentemente atravessado pelo capitalismo, procura-se apresen

tar um esquema interpretativo em que estão presentes mark-up, 

inflação e declínio de lucros. 

III - AUGE CJCLICO E COMPRESSÃO DE 

LUCROS; A .EXPERIÊNCIA RECENTE 

Introdução 

O capitalismo cresce através de surtos expansivos com

preendendo três fases: retomada, expansão propriamente dita, 

e auge. No mais recente surto expansivo, a retomada se esten

de, digamos, de 1939-40 ao término da guerra; a expansão 

cobre o período que vai de 1948-9 a meados dos anos 601º4
; 

enquanto de 1965-6 a 1973, o capitalismo atravessa o mais 

intenso auge de sua história. 

101 {dem 
102 El Capital, op. cit., vol. III, pg. 462. 
103 Idem. 

104 De l 9 4 5 a 4 7 verifica-se um interregno onde prevale,em a desmi

litariza;ão e a busca de novos rumos. Vide adiante. 

161 



Ao longo da expansão, bem como durante o auge, verifi

cam-se flutuações menores. Assim, o período que se estende do 

final de 1961 ao final de 1%2 pode ser tido, no caso norte
americano, como uma retomada dentro da própria expansão. 

Da mesma maneira, a fins de 1%9 e durante o ano de 1970 o 
auge é interrompido, mas reacende nos anos 71-3. Não obstan
te a sua relevância, esses altos e baixos ( usualmente denomi
nados "refiação" e "recessão") só serão aqui marginalmente 
referidos. o-nosso foco, ·de atenções consiste, de fato, no auge 
recentemente atravessado pelo capitalismo, quando, em meio a 
uma situação inflacionária, recrudescem os conflitos sociais, 
desfaz-se a ordem institucional estabelecida no imediato pós
guerra, e o capital industrial, cerne e motor da expansão, 
enfrenta condições crescentemente adversas - que se tradu
zem no progressivo ( ainda que irregular) declínio de sua taxa 
de lucros. 

O Capital Industrial na defensiva 

Na última fase do ciclo expansivo, a economia opera em 

condições de pleno emprego e a um elevado nível de utilização 
da capacidade instalada. Por razões que não caberia aqui dis

cutir, esta situação tende a se fazer acompanhar de inflação. De 
1961 a 1%5, nos Estados Unidos, os preços dos produtos indus
trializados se mantiveram praticament� estáveis, elevando-se de 

apenas 0,4% ao ano, em média. Daí por diante o quadr0 se 
transforma, e os preços passam a crescer a 2% e 3% ao ano. 
Em 1969, o índice geral de preços se elevaria de 4,8%. Final
mente, e já num outro contexto, de junho de 1973 a junho de 
1974, os preços saltaram de 14%1º5

. 

A situação de pleno-emprego favorecia em princípio aos 

trabalhadores, que, além disso, eram mantidos em pé de guerra 

l05 Gardiner Means, "Simultaneous lnflation and Unemployment". 

A Chalenge :o Theory and policy", na Coletânea "The Roots of Jn. 

flation," organizada por John Blair, Burt Franklin � Co., Nova Yorque, 

1975. 
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pela alta contínua do custo de vida. As empresas, de sua par

te, elevavam recorrentemente os preços e, dado o esgotamento 

do exército de reserva, tratavam de atrair crescente proporção 

de mulheres, jovens ("teenagers"), e trabalhadores de tempo 

parcial, além de pagar horas extras ( ampliar a jornada) aos 

seus trabalhadores1º6
. 

* * * 

Suponhamos que as empresas, simplesmente, acatem as 

reivindicações dos trabalhadores e "passem adiante" a eleva

ção dos salários, majorando os preços. Isto naturalmente irá 

justificar uma nova rodada de aumentos salariais Fica 

assim estabelecido um jogo de empurra entre empresas e tra

balhadores; nele, em princípio, nem um lado nem o outro per

de. Perderão, sim, os grupos so::iais não ( ou menos) organiza

dos, praticamente indefesos diante da alta dos preços. 

Até o presente assinalamos apenas o agravamento do con

fronto empresas-sindicatos. Tornemos o quadro mais comple

xo e mais real. 

Os dados abaixo fornecem uma sumária idéia do crescen

te endividamento das empresas ao longo do surto expansivo. 

1950 
1960 
1970 

Investimento das corporações Norte-americanas 

( em bilhões de dólares) 

Investimento direto por parte 
dos proprietários 

94 

140 
201 

Empréstimo de longo 
prazo de todo tipo 

66 
154 
363 

Fonte: "Statistical Abstract of the United States", 1973, Washington, 
pg. 479.107 

106 Geoffrey Moore, "Productivicy, Economic Growth and lnflation: 

Recent experience in the Light of Mitchell's Hypotesis", publicado em 

Productivicy, Conference on an Agenda for Economic Research on Pro

ductivity." 
107 Os dados constam de Henry Magdoff e Paul Sweezy, "Banks, Skatin 

on thin Ice, Monthly Review, fev. de 1975. Vide também, "The Debt 
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A crescente dependência de recursos tomados de emprés
timos têm sérias conseqüências. Antes de mais nada, porque os 
juros tendem a ser sensivelmente maiores que a remuneração 
corrente dos acionistas. Tão ou mais importante, no entanto, é 
o fato de que os recursos financeiros obtidos externamente ele
vam substancialmente as obrigações correntes das empresas. 
Numa palavra: à medida que se endivida, a empresa paga mais 
pelo seu capital e vê reduzido o seu raio de manobra diante de 
situações aàversas.108

• 

Adicionemos um novo elemento ao nosso quadro. 
A utilização intensa e sempre crescente de uma determi

nada família de técnicas, durante um grande número de anos, 
tende, em princípio, a provocar o surgimento de fenômenos 
localizados de escassez - e elevação de custos - de certos 
recursos naturais não renováveis. O problema, evidentemente, 
pode ser contornado pelos grandes (países) consumidores me
diante o crescente apelo a importações. Isto, no entanto, poderá 

revelar-se um salto da "frigideira para o fogo", desde que a 

médio ou longo prazo voltem a surgir problemas de suprimen

to: o abastecimento corrente de matérias-primas e fontes ener
géticas "estratégicas" se encontrará, então, na dependência do 

comércio internacional, de suas vicissitudes e, em particular, da 

política econômica das nações fornecedoras. Sem desdobrar o 
tema - que só pode ser devidament� tratado através de refe

rências específicas a produtos, e países - lembremos que de 

1%8 em diante, e acentuando-se enormemente de 1971 a 73, 

verifica-se uma recuperação e mesmo uma reversão dos termos 

de intercâmbio, em favor dos países fornecedores de matérias

primas e fontes energéticas. 

A alta dos preços relativos dos recursos não renováveis 

-e dos produtos primários, em geral - implica a elevação da 

Economy", no número especial da Business Week, de 12 de outubro de 

1974. 

108 A proposição seria retomada mais adiante. 
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"renda da terra" apropriada por aqueles que, direta ou indire• 
tamente, controlam a sua provisão109

. Acrescenta-se, desta 
maneira, uma nova pressão de custo sobre as empresas indus
triais - pressão esta que poderá ainda ser exacerbada pela 
manipulação de estoques e demais manobras altistas, por parte 
do grande capital comercial-financeiro internacional. A situa
ção, difícil, sem dúvida, para o capital industrial, será, por fim, 
decididamente agravada, se os trabalhadores, visando apenas 
preservar os seus ..salários, exigirem integral compensação pela 
elevação do custo de vida - no qual incide, naturalmente, uin 
componente altista proveniente da elevação dos preços dos pro
dutos primários. 

A combinação dessas tendências adversas cria um quadro 
que pode ser assim sumariado : 

Recorrentemente, as empresas elevam os seus preços de 
venda e os trabalhadores impõem o reajuste dos seus salários. 
Desde que a alta de preços corresponda à de salários - e sen
do insignificante ou mesmo nula a variação da produtividade 
- os salários reais se mantêm constantes e assim também a 
taxa de exploração. Se, no entanto, como tende a ocorrer, o 
capital financeiro lograr absorver (por diferentes mecanismos) 
uma crescente porção de mais-valia, e assim também o fizerem 
aqueles que possuem ou controlam os recursos naturais, a manu
tenção da taxa de exploração não mais permitirá a sustenta
ção dos lucros do capital industrial. Em outras palavras, trans
ferir "apenas" 100% da pressão salarial não mais será o bas-

109 No caso do petróleo, dadas as características do produto, a dilapi

<lação das reservas norte-americanas ( de acordo com o interesse das 

grandes companhias), a audácia da OPEC e a convergência (até certo 

ponto) de seus interesses com os das "sete irmãs", a tendência seria 

levada a extremos. De novembro de 1965 a julho de 1973 eleva-se de 

O, 9 6 para l. 8 8 dólares, em média, a receita por barril de óleo, direta

mente absorvida pelos governos da OPEC. De então a janeiro de l 9 7 4, 

ela saltaria para 7,00 dólares por barril, John Blair, The Control of 

Oil Vintage Books, Nova Yorque 1978, pg. 269. 
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tante. Haveria · que transferirQ�
----

�levar os preç:s além da 
elevação verificada nos salários, no entanto, significa estimular 
a pronta e vigorosa resposta dos sindicatos, num quadro el'n: 
que estes se encontram seguramente_ fortalecidos, enquanto a� empresas, altamente endividadas, necessitam de um elevado e 
{ninterrupto fluxo de receita, tendo muito a perder com a inten
sificação dos conflitos, a escalada das reivindicações, as greves, 
e outras formas de pressão. 

O anteriór deixa no ar pelo menos uma importante ques
tão. PÓr quê r�zã� as e�presas não elevam a intensidade do t�a� 
balho, não introduzem novas máquinas e outros meios capazes 
de aumentar a produtividade do trabalho, e contornar as pres-

- . sões de custo -com quê se dekontam_? 
A resposta a -esta' c�mplexa· questãctdeve �ser buscada em 

dois planos. Primeiramente e a despeito do que pensam, em 
regra, os economistas, o trabalho não é um "insumo" como, 
digamos, o ácido sulfúrico. O seu teor de "acidez" é, na reali
dade; variáyel e - como nenhum capitalista ignora - dos mes- · 
mos traballiadores, com as mesmas máquinas e os mesmos pro-: cessos produtivos, é possível obter mais· ou menos trabalho e 
produção. Isto posto, convenhamos que, em meio ao auge, bene
ficiados pela certeza do emprego fácil, e envolvidos numa 
atmosfera de conflitos, os trabalhadores dificilmente admitirão 
intensificar o seu esforço ... no 

Quanto ao possível recrudescimento. da introdução de . novas 
técnicas, dificilmente . se - v:erificarã.. E- isto pôr diferentes razões 
110 Esta é uma importante questão a separar Marx de Ricardo. Para o 

primeiro, a engrenagem capitalista tem que ser entendida a partir dos 

bastidores da produção. Para os economistas, em geral, a empresa é uma 

�caixa preta" onde entram insumos e saem produtos. Modernamente, 

apenas Mitchell e Kalecki chamaram atenção para o fenômeno da disci

plina nas fábricas e suas implicações. W. Mitchell, Business Cycles, Uni

versity of California Press, 1913, capítulo 14. M. Kalecki, Political 

Aspects of Full Employment, em Se/ected, op. cit. No presente momento, 

contudo, este tipo de questão volta a ser objeto de estudo de numerosos 

autores. 
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que vão da situação financeira das empresas em meio ao auge 
( endividamento, lucratividade, etc.), a problemas de natureza 
mais "tecnológica" ( a onda de inovações já foi, no fundamen
tal, desdobrada e difundid_a) 111• 

Não seria este o local adequado ao exame destas teses. 
Para os limitados objetivos deste artigo, basta assinalar que 
uma sensível queda no ritmo de crescimento da produtividade 
do trabal?o foi de fato_ obse�ada, nos Estados Unidos, a par
tir de meados dos anos 60. Mais precisamente, e segundo fon
tes oficiais, a desa�elerâção dat� de 1966112• Comparando perío
dos, o produto obtido por hora de trabalho nas corporações não, 
financeiras, que vinha crescendo a 4,2o/o ao ano de 1960 a 65,. 
passa a elevar-se a 1,8% a.a. de 1965 a 69113. 

A queda ocorrida no ritmo de crescimento da produtivida
de torna em princípio impossível que as rendas de'riva:das da 
propriedade e os salários -cresçam· "pari p-assu"; o capitalisrnC> 
se aproxima, assim, de um "jogo de soma nula", onde o avan
ço de um grupo implica perdas de outro. No caso, a sobrecarga 
de juros e de "renda da terra", não podendo ser lançada sobre 
os ombros dos trabalhadores, deverá ser absorvida pelas "cor
porações não financeiras" - bastando, para isto, que elas não 

consigam transferir para ós preços a totaliâade das pressões de 

custo com que se defrontâm-. -
A redução da lucratividade torna mais difícil levantar 

recursos mediante a venda de títulos, o que obriga a uma depen-

111 Vide Schumpeter, Business Cycle, ob. cít., capítulo • A anatomia 

do Cyclo". A tese pertence também a Kondratieff, cujas principais idéias 

são comentadas por G. Garvy num ensaio publicado por Hansen e Cle

mence, em Reading_s in Business Cycle and National lncome, ob. cit. 
112 Productivity, Third Annu3l Report, março de 1974, Washington. 

pg. 5. 
113 Moore, o. cit., pg. 54. O autor descreve e interpreta de forma bas

tante convincente, a queda verificada no ritmo de elevação da produti

vidade do trabalho no período. Vide também, a propósito, os dados. 

referentes à indústria em W. Nordaus, "Tbe Recent Productivity Slow

dow", ob. cit. 
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dência cada vez maior de fontes externas de financiamento; 
Neste, como em outros planos114, entram em operação meca
nismos determinando o progressivo agravamento das condições 
de funcionamento das empresas industriais. 

Pouco ou nada, contudo, irá de imediato transparecer. A 
elevação (crescente) dos preços exalta oportunidades e oculta 
perdas. O capital financeiro, de sua parte, dá rédeas· à indús
tria, permitindo-lhe prosseguir em seus investimentos. Trata
se, no entanto, de uma "sobrevida da expansão", que prossegue 
em meio a estagnação da produtividade, ao endividamento cres
cente, e ao declínio dos lucros do capital industrial115• 

A Grande Empresa no Auge 

Em meio ao virtual colapso da economia norte-americana 
de 1929 a 193_2, os preços de certos produtos - como veículos 
motorizados, implementos agrícolas, aço e cimento - baixaram~ 
de apenas 12% a 16o/o. Outros produtos, no entanto, como têx
teis, produtos alimentares e produtos agrícolas, tombaram de 
39% a 54o/o. 

Na seg�nda metade dos anos 50, seria constatado um fenô
meno considerado de enorme gravi��.de.;·:aigumas indústrias 
respondiam à recessão elevando os·' seus preços de venda. O 

114 O estreitamento das margens de lucro, tanto por razões internas 

( escassez de recursos próprios), como por, externas ( dificuldade de atrair 

recursos), torna menos provável a realização de grandes investimentos 

destinados à reciclagem tecnológica da capacidade instalada - em pre

juízo da evolução da produtividade do trabalho. 
115 Em 1973, o Investimento Bruto corresponde, nos Estados Unidos, 

.a cerca de 15 ,5 % do Produto Bruto - como em praticamente qual

quer outro momento ao longo do pós-guerra. A sua sustentação, no 

entanto, se deve, agora, a outros mecanismos. O investimento, ao contrá

rio do que querem Keynes e Kaiecki, constitui fundamentalmente uma 

resultante - e não um ponto de partida, ou uma "variável indepen

dente". Além disto, acumular ao mesmo "nível'º, no início, a meio 

termo da expansão, ou em pleno auge, tem significados profundamente 

diversos. 
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fenômeno se tornaria ainda mais patente na recessão 69-70, que 

seria _"respondida" por algumas indústrias com sensíveis majo
rações de preços. Finalmente, de junho de 1973 a junho de 
1974, a retração dos negócios se fez acompanhar de grande ele
vação dos preços de determinados produtos. Visto através da 
teoria econômica convencional, este comportamento dos pr.eços 
é inteiramente anômalo e revela o surgimento de um "poder", 
através do qual as empresas, ao invés de acatar as condições de 
mercado, impõem os seus próprios desígnios, sob a forma de 
preços que se �levam justamente quando a demanda se retrai. 

Esta seria a explicação de um fenômeno econômico sem prece
dentes, a "inflação administrada"116, que vinha pôr em cheque 
o receituário de política-econômica "neo-keynesiano"117• O pro
blema, denunciado perante um comitê do Senado em 1957, 
viria a realimentar uma das mais caras ( ê inócuas) tradições 
norte-americanas : o temor e a "luta" contra o poder dos mono
pólios. 

Diferentes estu_dos empíricos indicam que os produtos em 
que se verifica a elevação de preços nas recessões provêm de 
indústrias dominadàs por umas poucas grandes empresas. Em 
que medida o "poder - de mercado"118 exibido por estas grandes 
empresas permite-lhes evitar a compressão de lucros que acom
panha a fase final da expansão cíclica? Tratamos, no que segue, 
de integrar alguns resultados obtidos nestes estudos119, com a 
análise anteriormente desenvolvida. 

116 G. Means, "Simultaneous ... ", oh. cit., pg. 11. 
117 A "anomalia" tende a impedir que a alta de preços seja contida 

através de medidas de contenção da demanda global; além disto, 
coloca por terra a "curva de Phillips", objeto de fé inconteste ao longo 
dos anos 60. 
118 Carl Kaysen, "The Corporation: How Much Power? What 

Scope?", na coletânea organizada por Edw;rd Mason, "The Corpora

tion in Modem Society", Atheneum, New York, 1973. 
119 Utilizaremos, sobretudo. o trabalho de J. Blair, "Inflation in 

the United States" - "A Short-Run Target Return Model", em J. 

Blair, "The Roots", ob. cit., pgs. 33 e67. 
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Admitamos, de partida, uma distinção entre : produtos 

�'concentrados", em que as quatro maiores empresas realizam 

mais de 50% das vendas, e "desconcentrados", em que as qua

tro maiores empresas realizam menos de 25% das vendas120
• 

Aceita a classificação, cabe ressaltar que os mesmos estudos 

que provam que os preços dos produtos concentrados se ele

vam nas recessões, também indicam que os preços dos produtos 
desconcentrados se elevam mais nas retomadas ou "refiações". 

Assim, se-na retração verificada de dezembro de 1969 a dezem

bro de 1970 o preço médio dos produtos desconcentrados bai
xou 6,1 % e o dos concentrados se elevou 5,9%, na refiação 
que se segue (tomados somente 12 meses) "o preço médio pon

derado dos produtos concentrados subiu apenas modestamente 

( 2,7 % ) , enquanto para os desconcentrados a alta seria três 

vezes superior (7,8%) "121. Além disto, se nos abstrairmos das 
flutuações menores e tomarmos o período que se estende de 

1965 a 1972, veremos que o índice de preços para as indústrias 

concentradas não tende a se elevar mais do que o das indús

trias desconcentradas122. 

Estes últimos dados parecem indicar que, estranhamênte, 

as indústrias concentradas só empregam o seu poder de merca

do na retração. Ou será que a explicação do fenômeno deverá 

ser buscada em outra parte? 

No seu estudo anteriormente re�erido, Blair procura mos

trar que, admitindo-se a determinação dos preços pelos custos, 

120 Blair, "The Roots," ob. cit., pg. 3 5. 

121 Blair, ob. cit., pg. 48. 
122 Alfred Eichncr, "A Theory of the Determination of the Mark-up 

under Oligopoly", Economic Journal, dezembro de 1973. O a11tor (que 

emprega os termos indústria "oiigopolista" e indústria "competitiva"), 

ao_ comentar o comportamento dos preços na euforia registrada de fins 

de 1970 a fins de 1972, observa (à página 1188) 0 "as indústrias oli

gopolistas, ainda que contribuindo para a alta do índice de preços por 

atacado, serviram no entanto para atenuar o que de outra maneira teria 

sido uma taxa de inflação ainda mais extraordinária." 
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acrescidos de uma margem,-objetivo de lucro123
, a "anomalia" 

anteriormente referida passa a ser um comportamento ( em 
maior ou menor medida) imposto pelas circunstâncias. Primei
ramente, porque, como foi amplamente constatado124, a redu
ção da quantidade produzida se faz acompanhar de redução da 
produtividade do trabalho ( elevando-se o custo do trabalho por 
unidade de produto). De acordo com o autor, isto decorre de 
que as empresas ao reduzirem a produção não dispensam os 
trabalhadores qualifj�ados. Por outro lado, claro, a diminuição 
das quantidades produzidas eleva os custos fixos por unidade 
de produto. Tidos em conta os dois fatores, compreende-se que 
os cortes de produção provoquem substancial elevação dos 
custos unitários. A empresa poderá "tolerá-los", na medida em 
que não diminuam substancialmente o fluxo de caixa previsto 
para o atendimento de compromissos vários. Caso contrário, 
irá majorar os preços e reconstituir aproximadamente a sua 
"margem-objetivo" de lucros. 

Quanto à modesta elevação dos preços dos produtos con
centrados nas fases de refiação, ela se explicaria, antes de mais 
nada, pela redução de custos que acompanha o aumento da 
produção. Além do que, em tais condições, aumentar os pre
ços implica elevar a margem de lucros e, portanto, fomentar o 
ingresso de novos concorrentes na indústria125

• 

O estudo de Blair focaliza a variação dos custos unitários 
que decorre de mudanças nas quantidades produzidas - as 
quais se relacionam, por sua vez, com a ocorrência de reces-

123 Como é bem sabido, a determinação dos preços via custos ·constitui 

uma longa tradição que, historicamente, tem um de seus pontos altos 

nas considerações de Marx sobre os "preços de produção". A iinha se

guida por Blair e referida aos custos médios totais, procede, no entanto, 

diretamente de R. Hall e C. Hitch, "Price Tbeory and Business Beha

vior", Oxford Economic Papers, maio de 1939. Uma corrente distinta 

e (também) de grande interesse, foi desenvolvida por Kalecki. Vide, por 

exemplo, Theory of Economic Dynamics, op. cit., cap. I. 
124 Vide dados referentes a 16 indústrias em Blair, oh. cit., pgs. 58-9. 

125_ Oh. cit., pg. 63. 
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sões e refiações. Algumas de suas proposições podem ser refor

çadas e outras superadas, se retornarmos ao nosso marco ana

lítico: a fase final de um longo surto expansivo. 

-Desde logo, reduzir a produção e, praticamente, não des

pedir trabalhadores, constitui uma prática adequada a situa'

ções de prolongado pleno-emprego. Por outro lado, ao términó 

da expansão, o crescente apelo às fontes externas de financia

mento "enrigece" os custos financeiros das empresas. Por 

ambos õs motivos, crescem proporcionalmente os custos 

"fixos" enfrentados pelas empresas. Ora, quanto maior a pro

porção de custos fixos, maior a elevação do custo unitário de 

produção, provocado por um mesmo corte de produção, e, con'

seqiientemente, maior a alta de preços requerida para garantir 

o fluxo de caixa considerado necessário126
• 

O anterior apenas reforça o texto de Blair no que toca a 

explicação daquilo que algum pedante chamou de "flexibilidad<:! 

perversa _dos preços".127 A "perversidade", ao que parece, 

consiste apenas em deixar mais uma vez patente, a pobreza da 

126 O crescente apelo as fontes externas de financiamento, supõe, no 
entanto, que o objetivo acima não seja inteiramente alcançado. 
ll!-7 Naturalmente não· é difícil apontar casos singulares de elevação dé 
preços que vão além (ou mesmo muito além) <l,o ocorrido com os.cÚsfos. 
Dois casos notórios, são os do aço em J 9 6 2 e o dos automóveis em 

1974. Para o aço vide John F. Kennedy, �Attack on the Steel Prité 
Increase e Roger - Blough, "Defense of -the Steel Price · Increase", · na co0 

letânea editada por Edwin Mansfield Monopoly Power and Economic 

Performance, W. W. Norton t!1 Company, Nova Iorque, 1964. A excep
cional elevação -�J. determinados preços na retração iniciada a fins de l 97 3, 
por sua ve'!-! �em a ver, entre outros fatores, com o prolongado declínio 
relativo dos preços das indústrias oligopolistas no período janeiro de 
1970 a março de 1973. (Vide Eichner, op. cit., pg. 1187). Observe-se, 
a propósito, que ironicamen_te, a brutal retração das compras de auto
móveis após a alta de preços decidida em 1974 (evidentemente abusiva) 
elevou a tal ponto os custos médios de produção que, supostamente, 
tornou necessários os novos preços. Blair ob. cit., pg. VII. 
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teoria econômica convencional, naquilo que consiste o seu "for
te" : a teoria dos preços. 

Voltemos agora para o ocorrido, genericamente, na fase 
final de um longo surto expansivo ; isto nos permitirá o re
torno a questão da compressão de lucros. 

Ao término de uma longa onda expansiva, caracterizada 
por intensa renovação tecnológica, as grandes e tradicionais em
presas que dominam as diferentes indústrias concentradas, têm 

que _conviver com produtores recém-estabelecidos. Estes novos 
produtores ( novas- empresas ou novos ramos de antigas empre:'" 

sas) frequentemente operam com técnicas atualizadas. As gran
des e tradicionais empresas, contrariamente, apresentam um 
maior um menor grau de "heterogeneidade tecnológica" expli
cada, basicamente, pela resistência a sucatear equipamentos -

ou mesmo plantas - ainda capazes de um desempenho razoá
vel. 128 · A relativa superioridade dos produtores recém surgi
dos ( que poderá também ser explicada por fatores outros que 
não. a tecnologia), torna "comum", a situação em que o "maior 
produtor não é o� mais eficiente".129 Em tais condições, a em
presa ( uma ou mais)) que exerça a "liderança de preços" es� 
tará sob permanente ameaça de não ser seguida ao majorar 
os preços. Compreende-se: As indústrias mais eficientes e me-

128 O argumento, inspirado em Schumpeter, está presente ( de diferentes 

màrieiras) nos chamados · modelos de "geração de equipamentos". Vide, 

por. exemplo, W. Salter, Productivitv and Technical Change, Cambridge 

University Press, 1966, cap. IV. 
129 Blair, ob cit., pg. 64. A proposição evidentemente se choca com 

a crença amplamente difundida, de que quanto maior, mais eficiente será 

a empresa. Numerosos estudos realizados de diferentes perspectivas. ne

gam esta crença. Não se trata, contudo, de afirmar o seu contrário: em 

determinadas indústrias (como a automobilística, pelo menos no interior 

do território norte-americano) os antigos líderes mantêm uma superio

ridade inquestionável. Vide os trabalhos de Morris Adelman, Joe Bain 

e Edwin Mansfield, na coletânea organizada por este último e anterior

mente referida. Quanto aos argumentos de Galbraith, em particular, veja� 

se a resenha e crítica de V./. Adams, intitulada "Another View of the 

new Industrial State"', também na coletânea de Mansfield. 
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nores têm muito a ganhar em não acompanhar ( ou fazê-lo de
fasadamente) as majorações de preços decididas pelos grandes: 
isto lhes permitirá, em princípio, ampliar a sua fatia de mer
•cado130. Surge assim, neste contexto de final de expansão, uma 
•convergência de interesses entre as empresas ascendentes, os 
sindicatos - interessados em impedir que a alta de preços ex
•ceda a dos salários - e o governo - interessado em conter a 
inflação. 

Se nos transpusermos para o plano internacional, o argu
mento anterior deverá ser revisto e reforçado. 

Ingressam agora, em nosso quadro - referido natural
mente ao pós-guerra - empresas francesas, italianas, japo
nesas, etc. Estas empresas, contando velada ou abertamente com 
o apoio das respectivas políticas nacionais, não tem maior inte
resse em acompanhar as majorações de preços decididas pelas 
firmas internacionalmente dominantes ( matrizes mais sucur
.sais). E, mais, à medida que adquiram peso significante no 
mercado internacional, passarão a impor preços que, em maior 
ou menor medida, deverão ser acatados pelos grandes produ
tores tradicionais. No campo da eletrônica, por exemplo, as 
empresas japonesas arrebataram ao longo dos anos 60 a lide
rança mundial dos preços de diversos produtos. Para as em
presas norteamericanas ( e, sobretudo, para as inglesas), inútil 
adicionar, a pressão competitiva exercida pelos novos produ
tores passaria a constituir um fator a mais, a acentuar a ten
dência geral à compressão dos lucros. 

O que acabamos de afirmar, não apenas comporta excessões, 
,como pode e deve ser qualificado. Ninguém ignora, por exemplo, 
que "jogando" internacionalmente, as grandes empresas podem 
compensar perdas locais ( e setoriais). Nada disto, porém, lhes 
permite contornar a�pressão dos lucros, 
na fase final da ex an - cíclica - cujas causas mais profundas, 

l_-=::::::::::::::::· -:::-:;: sr ---.--- •~·-

130 Quanto ao risco por elas enfrentado, não deve ser grande, dado que 

a menor eficiência por parte das grandes empresas desaconselha a criação 

de situações conflitivas. 

174 



tratamos de apontar na seção precedente. Parece, pois, justificado afirmar, parafraseando Marx, que "As grandes empresas] fazem sua própria história, mas não a fazem exatamente conforme os seus desejos; não a fazem sob circunstâncias escolhidas por elas e sim sob as circunstâncias com que se deparam, dadas e transmitidas pelo passado" .131 

131 Mesmo as famosas "sete irmãsH do petróleo, exemplo predile.:o de 
um certo tipo de literatura econômica, não escapariam à regra geral. Os 
ganhos excepcionais por elas realizados em l 9 7 3 e 7 4 apenas "reverteram 
a tendência declinante iniciada ao final dos anos 60, indiscutivelmente, 
como um resultado do ingresso no mercado internadonal. de indepen
dentes sediados na Líbia, e, no mercado doméstico (norte-americano), 

de refinarias". J. Blair. "The Contrai of Oi!, Vintage Books. H 1974, 

pg. 314. 
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CAPÍTULO VII 

ASPECTOS POLITICOS DA EXPANSÃO 

CAPITALISTA DO PóS-GUERRA 

O surto expansivo capitalista de que trata este livro pos
sui um marco político que, estabelecido durante a II Grande 
Guerra e no imediato pós-guerra, seria confirmado e qualifi
cado ao longo da expansão e, por fim, progressivamente supe
rado a partir- de meados dos anos 60. As notas que se seguem 
referem-se ao estabelecimento e a ulterior desintegração deste 
balizamento político. Trata-se de uma temática que o autor toca 
com desconforto e só o faz tentativamente, por considerá-la in
dispensável à compreensão do surto capitalista do pós-guerra. 

* * * 

É comum realçar a importância dos mercados criados pela 
guerra no reerguimento do capitalismo em 1939-40. Poucos 
têm em conta, no entanto, que a "guerra total" - quando o 
gasto militar chegou a atingir cerca de 70% da Renda Nacional 
Norte-americana1 

- .!!:__ouxe consigo , enormes alterações no 
funcionamento do capitalismo. Mais de dois terços das ativida
des econômicas voltavam-se pãra o Estado, que, de uma ou 

Seymour Harris, Introdução a Postwar Economic Prob!ems. McGraw 

Hill, Nova Iorque, 194 3, pg. 2. 
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outra maneira, decidia - não raro "programava" - o que 
produzir e, com maior ou menor efetividade, estipulava con
tratualmente as margens de lucro. 

Além de assumir um certo grau de comando sobre a maior 

X 
parte do aparelho produtivo, o Estado ( ou melhor, as coalizões 
no poder) levaria a efeito durante ou ao término da guerra, 1 
importantes reformas sociais, implantando ou ampliando siste
mas de seguro social, saúde e educação.2 Compreende-se. A. 
guerra total c_ome�a_ !1-ªs fábricas e prossegue em todos os níveis 
da vida social. Não seria possível exigir o esforço e a disciplina 
requeridos pela vitória prometendo apenas "sangue, suor e lá
grimas". Haveria que ceder diante de certas reivindicações, ga
rantir a cada cidadão um mínimo de segurança e de condições 
de vida, e reduzir ( ostensivamente, de preferência) alguns pri
vilégios. 

Por fim, mas também relevante, o Estado assumiria o qua
se total controle da pesquisa e do desenvolvimento de novas 

técnicas. 
\ A partir do imenso poder alcançado durante a guerra, � \ 

Estado iria sem dúvida retroceder. Jamais, contudo, para os , 
níveis de atuação característicos dos anos 30 - nem siquer

) caberia aludir aos anos 20. Assim, se tomarmos por indicador 
o peso relativo das atividades estatais, veremos que, por volta 
de 1950, o Estado teria assumido (aproximadamente) as pro
porções com que estaria presente ao longo da expansão 
do pós-guerra. No caso inglês, o gasto do Estado como per
centagem da Renda Nacional salta de 26% para 45% entre 
1937 e 1951; dai por diante, no entanto, move-se relativamen-
te pouco, atingindo 50,5% em 1973. Nos Estados Unidos, a 

2 Summer Slichter, Labor After the War, em Post war ... , ob. cit., 

pg. 243 e seguintes; Ian Gogh, "gastos del Estado en el Capitalisme 

Avanzado", "em El Estado en e/ Capitalismo Contemporaneo•, coletânea 

organizada por Heinz Sonntag e Hector Valecil!os, Siglo XXI. Mexico, 

1977, pg. 268. 

177 



parcela dos gastos do governo de 1953 a 1973, se elevaria de 
27,5% a 32,7%.3 

Fora das condições excepcionais criadas pela guerra não 
seria certamente peqnitido ao Estado assumir o porte e as 
responsabilidades adquiridas durante o período bélico.4 O con
trole pelo Estado de setores chaves da economia ( carvão, aço, 
transportes, etc.), bem como o seu comprometimento com a 

ampla prestação de serviços sociais à população, uma vez es

�abeleci_dos jriam no en�anto revelar-se irreversíveis.5 Os "gas
tos sociais" tenderiam mesmo a expan�ticamente, 
�endo, ao entanto, o seu crescimento compensado pela retração 
( sempre em termos _relativos) dos gastos militares.6 Por fim, 

3 Fonte OCDE. Vide Tabela em Bob Rowthórn, #Late Capitalism" em 
"New Left Review", julho-agosto de I 976. Advirta-se que o (modesto) 
crescimento relativo do Estado acima indicado resulta em parte de um 
"viés" observado na evolução da produtividade do trabalho. Com efeito, 
a produtividade do trabalho em atividades corno justiça, educação, saúde, 
diversões, etc: (se é que pode ser mensurada) se eleva lentamente, ou 
mesmo não se eleva de todo. Conseqüentemente à medida que sobe o 
custo médio da· hora de trabalho, cresce necessariamente o peso relativo 
destas atividades no todo da economia. Evidentemente, dado que o Es� 
tado reúne uma grande massa de atividades deste gênero, o seu peso rela
tivo deve aumentar mesmo que os serviços prestados cresçam ao mesmo 

ritmo que a produção de mercadorias. 
4 O controle estatal de determinados setores básicos, que dificilmente 
seria conseguido após 3 anos de discussão, ' mais de urna vez terá sido 
decidido, após três minutos de bo_!llbaí:deio. 
5 O controle de setores estratégicos pelo Estado já havia sido estabele
cido antes da guerra, por regimes fascistas. No caso italiano, o "holding• 
do ferro e do aço (FINSIDER) data de 193 7. enquanto o IRI é de 
1933. Avinson Wormald, Growth-Prornotion: The Creation of a Mo
dem Steel Industry na coletânea "The State as Entrepeneur, • editada 
por S. Holland, Weidenfeld and Nicolson, Inglaterra, 1973. 
6 A parcela de gastos militares declinou firme, ainda que irregularmente, 
ao longo do pós-guerra. Nos Estadoo Unidos, por exemplo, ela baixou 
de 13.2% do produto em 1953, para 8.8% trn 1963 e 5.9% em 
1973 (tendo no entanto, voltado a aproximar de I O% no auge da 
guerra do Vietnam). No Reino Unido, a queda foi de 9 % em l 953, 
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a responsabilidade do Estado para com o desempenho da eco
nomia passaria a ser amplamente aceita e mesmo "cobrada" 
Afinal, se a experiência de combate à crise nos anos 30 deixar

] um saldo discutível, a organização e a mobilização para a guer-
ra haviam produzido resultados inquestionáveis7

• Esses resul
;:_ 

tados varriam preconceitos, quebravam resistências e, sobretu-
do, teciam uma malha de interesses em trono a nova realidade 
que era assim historicamente "absorvida". Estabelecera-se, a 
bem dizer, um nmw patamar histórico no· relacionamento esta
do-economia. E é a partir deste novo patamar, que o Estado irá 
participar ampla e profundamente no surto expansivo do pós
guerra. 

* * * 

Com 30 milhões de homens e mulheres ocupados em fun.:. 
ção da guerra, num país onde praticamente nada seria destruído 
pelo conflito armado, e onde se mantinha viva a memória de 
uma década de depressão quase ininterrupta, a "reconversão" ao 
término da guerra foi desde cedo considerado, nos Estados 
Unidos, como uma questão da maior gravidade. 

A convicção generalizada era de que, cessado o esforço de 
\guerra, o mercado doméstico não seria capaz de absorver a 
�odução total, com a economia operando a níveis razoáveis de 
emprego. Havia, portanto, · que buscar saída na ampla e de
simpedida exportação de mercadorias e de, capitais.8 Isto, po-

Para 6. 1 % em 1963 e 4,7% em 1973. Fonte OECD, tabela apresen

tada em "Late Capitalism", de Bob Rowthorn, New Left Review, nú

mero 98. 

'l Escrevendo em 194 3, S. Harris se fazia uma singela pergunta que, 

seguramente, ocorreria a muitos outros: Se nós podemos atingir sob o 

ímpeto do gasto de guerra - como em 1 94 1 -1942 - uma situação 

de pleno emprego, e (a despeito da enorme produção para a guerra) o 

maior standard de vida conhecido na história do mundo, porque não o 

podemos atingir na paz?" ob. cit .. pg. 3. 

8 Lloyd C. Gardner, "The New Deal. New Frontiers and the Cold 

\Var: a Reexamination of American Expansion," 1 933-1945 em David 
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rém, supunha o acordo dos demais países no sentido de reduzir 
os controles e baixar as tarifas e demais obstáculos que, desde 
a I Grande Guerra, vinham segmentando o mundo capitalista. 
Tratava-se, pois de remar contra o que parecia ser a corrente 
da história e defender o retorno ao "liberalismo", num mundo 
em que o próprio Império Britânico "vinha se fechando como 
uma ostra".9 Mas o "projeto" norte-americano era ainda muito 
mais ambicioso. De acordo com o "Economist" (1942), a 

U
Administração Americana pretendia estabelecer no pós-guerra 

ma nova ordem, "uma nova fronteira, uma fronteira de expan
são ilimitada", e o "instrumento seria o capitalismo industrial, 

perando em grandes traços, sob condições de empresa priva
a" _ 10 

Em flagrante contraste com a situação norte-am�ricana, as 
demais nações seriamente envolvidas no conflito tinham pela 
frente não apenas a reconversão como, sobretudo, um brutal 
esforço de "Reconstrução". Como levá-lo a cabo, porém, era 
algo por decidir-se - e as forças políticas que se erguiam das 
cinzas da guerra propunham, em regra, caminhos muitos distin-

Horowítz, Corporations and the Cold War. Monthly Revíew Press, 1969, 
pgs. 105 a 140. Existiam contudo, diferentes opiniões acerca do que 
fazer no pós-guerra, na Administração Americana. Alguns ardorosos de
fensores do New Deal desejavam, por exemplo, o aprofundamento e a 
ampliação daquela experiência de política econômica. Para a defesa de 
um amplo programa visando "reconstruir a América" no pós-guerra. vide 
Alvín Hansen, "The Postwar Economy", em S. Harris, ob. cit., especial
mente pgs. 22 a 26. A opinião majoritária, no entanto, sonhava com 
a generalização da política de "portas abertas". e a criação de "uma no
va fronteira de expansão sem limites" Lloyd Gardner, ob. cit., pg. 118. 
9 Lloyd Gardner, ob. cít., pg. 118. O próprio Keynes, como se sabe, 
opunha-se a "generalização da política de portas abertas" defendida pela 
Administração Americana, batendo-se por soluções do tipo bem estar na
cional (Nacional Welfare). Vide a propósito o estimulante artigo de 
Stephen Hymer, "Internatíonal Politícs and Internatíonal Economícs: A 
Radical Approach" em Leon N. Lindberg et allí," Stress and Contra

d;ctwn in Modern Capitalism, Lexíngton Books 1975. 
10 Citado no artigo de S. Hymer anteriormente mencionado. 
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tos do "retorno ao assado" preconizado pelos norte-america
nos. De fato, naquilo que parecia ser uma verda eira encruzilha

�istórica, não faltavam forças defendendo o nacionalismo 
e/ou o avanço em direção ao socialismo - concebido de distin
tas maneiras. 

Não caberia aqui recapitular como, nos diversos países eu
ropeus e no Japão, o capitalismo contornou o Cabo das Tor
mentas do imediato pós-guerra. Sabemos, no entanto, que um 
a um, ao findar os anos 40, os vários países teriam decidida � 
sua sorte. 

Num primeiro momento, as mudanças se faziam perceptí
veis sobretudo a nível político. Na França e na Itália, os co
munistas eram excluidos do poder ; na Grécia a revolução so
cial era esmagada ( com intervenção britânica) ; no Japão, der
rotada a tentativa de greve geral de 47, os trabalhadores e suas 
organizações não mais teriam voz ativa ; logo adiante, cairia o 
governo trabalhista inglês. Em alguns destes países - notada
mente na Alemanha e no Japão - além disto, a velha arist

�


cracia de raízes agrárias e outras forças tradicionalistas seriam, 
pela primeira vez na história, totalmente excluidas do poder. 
Em todos estes casos, de forma mais ou menos evidente, con-: 
vergia-se para o projeto norte-americano. 

Na Europa Central, contrariamente, vários países seriam 
integrados ao chamado bloco soviético. Aque

. 
la encruzilhada do 

pós-guerra revelava-se pois enganosa. Dela partiam apenas dois \.
-./ 

caminhos, opostos e pouco nacionais : a Pax Americana ou o 0 
loco Soviético.11 � 

Encerrava-se um breve e dramático momento histórico, 
tendo início a "Grande Comemoração" capitalista, que se es
tenderia do começo dos anos 50, a meados da década dos 60. 
As intensas lutas e os violentos choques de classe ocorridos de 

11 As agruras enfrentadas pela Iugoslávia (obviamente uma excessão), -só fazem confirmar a regra acima. Quanto a China. trataria de ocultar a sua originalidade - até 195 8-9 - sob uma fachada ostensivamente pró-so�.
t..-....,__ 
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1917-18 à segunda metade dos anos 30 eram, agora, cotsas do passado. As randes derrotas sofridas no imediato ás-guerra pelas forças populares, a "guerra-fria" ( separando católicos e -comumstas, socialistas e comunistas), a incorporação à classe operária de milhões de indivíduos oriundos de regiões atrasadas ( não raro estrangeiros) e por último, mas de grande importância, a substancial elevação do padrão de vida da classe operária, estabeleceriam as condições de uma duradoura trégua política. . _ 
� 

Internacionalmente, o capitalismo passava a contar com um poderoso "inimigo externo" a desafiá-lo ( emprestando-lhe, com i�to, a sua própria juventude) � a facilitar-lhe a �o�são. E, mais,. dispunha agora de um verdadeiro centro hegemomco, em torno do qual gravitavam política e economicamente as várias nações - pelo menos, digamos, nos 10 primeiros anos do surto expan-sivo.Neste sistema, politicamente coeso, e em que a naç. ão m�� avançada mostrava às demais, "a imagem do seu próprio fu ro", o desaparecimento das barreiras ao comércio multiplicaria extraordinariamente as oportunidades de intercâmbio. Complementando a tarefa, a dissolução dos impérios coloniais, ( item de grande importância na chamada política de portas abertas) viria franquear o acesso às matérias primas, às fontes de energia, à mão-de-obra barata e, naturalmente, aos mercados, de nomerosas nações em . formação. É costume ressaltar o fato de que 
<0r o tudo isto beneficiava enormemente o capital norte-americano, 
T (indiscutivelmente o arquiteto da nova ordem). Caberia no en� - �� tanto ter presente �e as oportunidades oferecidas por este novo 
fiv' \ marco ao renascente capitalismo japonês, excediam, de longe, 

· \./, t o que aquela nação havia anteriormente tentado obter ao custo 
t,{1 A�

✓ /de várias guerras.12 

9 � e:#" ---

7✓ 
12 Em 1950, a economia japonesa já era altamente dependente de im-� �ortações, no tocante àquelas matérias primas e fontes energéticas, cujo intenso uso iria caracterizar o seu crescimento do pós-guerra. Neste mesmo ano, enquanto os Estados Unidos importavam 9 o/o do minério 
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Tomados em conjunto, a desobstrução político-institucio

nal das transações de toda ordem e os vários saltos tecnológi

cos ( em transportes, comunicações e processamento de dados) 

permitiriam ao capital atingir no pós-guerra uma fluidez sem 

precedentes históricos.13 

* * * 

Na segunda metade dos anos 60, a armação político-insti

tucional forjada no imediato pós-guerra, desdobrada e consoli

dada durante· a expansão, começa a sofrer sucessivos abalos. A 

intensificação dos conflitos sociais, tendo por protagonistas os 

sindicatos, os negros, e outras minorias; o "curto circuito" po

lítico ocorrido em diversos países em 1968; a impossibilidade 

de vencer, e, finalmente, a derrota no Vietnam ; a ruína do sis

tema monetário internacional ; a inverossímel campanha do co

ronel Kadafi contra as gigantes do petróleo, e, a seguir, a explo

são dos preços deste produto, assinalam o desmantelamento da

quela ordenação. 

De que maneira a desestruturação político-institucional do 

capitalismo assinalada por estes episódios se relaciona com a 

de ferro e 8 % do petróleo de que necessitavam, o Japão importava, 
respectivamente, 62% e 82%. J .J. Kaplan, Raw Materiais policy: Ja
pan and United States", em wThe Japanese Economy in lntfrnational 

Perspective", ed. por Isaiah Frank, The John Hopkins University 
Press", Baltimore, 1975, pg. 234. 
13 O conceito de "fluidez" não parece ter sido Jamais devidamente ex
plorado. Possivelmente, porque, como sugere Clifton. o maior ou menor 
grau (e as diversas formas) de competição em mercado terminaram por 
encapsular a temática maior da mobilidade do capital. Observe-se, inci
dentalmente, que para Marx, "Quanto mais desenvolvida está a produção 
capitalista em um país. . . tanto mais fluído o movimento do capital. 
que passa de uma esfera a outra", sendo que a "fluidez" é uma "ten-

J dência do modo capitalista de produção, a qual se impõe, inexoravelmente, 
não obstante todos os obstáculos que em grande parte ele mesmo se 
impõe". �El Capital," Livro I. Capítulo VI (Inédito) Sig'o XXI. 
Argentina, 1972, pg. 47. Vide, a propósito, J. A. Clifton. "Competition 
and The Evolution of the Capitalist mode of production", oh. cit. 
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-conclusão do surto expansivo do pós-guerra? Longe de tentar, 
siquer, responder a esta questão, tratamos a seguir de tecer 
alguns comentários sobre o lugar da política na fase crítica em 
que o capitalismo ingressa por volta de 1966. 

Torna-se patente, no período em questão, a ocorrência de 
um relaxamento da disciplina social no ca italismo. Os traba

��dores negociam, Item por item, as con ições de ua subordi
�ção ao capital. Os mais distintos grupos e movimentos sociais 

testam � sua_ força, criando fatos políticos de maior ou menor 
relevância. Em simultâneo, novas formas de controle legal do 
-capitalismo são introduzidas, visando coibir abusos, atenuar, ou 
contrabalançar aspectos negativos do funcionamento do sistema . 

., ::r° E as vitórias que vão sendo obtidas aqui e ali, mostram que as 
�r, ,. "regras do jogo" podem, em princípio, ser alteradas e, sobre

� � tudo, que a força política é, efetivamente, algo relevante. 
✓ � Internacionalmente, também, desafia-se com relativa impu

�/ q/' y nidade e, não
. 

raro com verdadeiro êxito, a ordem estabelecida. 

/ -:f} A situação não revela apenas mudanças nas relações de 
Ç / força. Há uma 

. 
e�etiva de�estabilização nas relações e2t:e elas,� , ses, grupos sociais, e naçoes, enquanto arrebenta o cimento 

V da ideologia dominante, criando espaço para o florescimento de 
um sem número de movimentos e tendências. A maré mon
tante das reivindicações e as tendências centrífugas da política 

\ 
/J 

:atingem necessariamente o Estado, pressionando-o contradito
riamente. Sem descomprometer-se no fundamental dos interes
ses mais gerais do capitalismo ( acumulação, estabilidade, etc.), 
•Os Poderes Públicos deverão atender à crescente demanda no 
sentido da ampliação do "salário social" dos trabalhadores, 
acomodar grupos recém-in:orporados à vida urbano-industrial, 
,e proteger setores do capitalismo vitimados pela própria expan
são. 

Em meio a tais circunstâncias, o capitalismo não mais se 
:apresenta como uma sólida estrutura e, sim. como um� 
paralelogramo de forças. Nele, classes não dominantes, grupos 
.sociais diversos, e nações e ergentes, adquirem voz ativa. Mas 
estas forças capazes, em maior ou menor medida de se defen-
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<ler e de se afirmar, não logram - e, em regra, nem mesmo pretendem - reestruturar o regime sócio-político de que pa� r· ticipam. A atividade política cresce, se diversifica, mas não di-reciona a evolução. O quadro que, em seus traços maiores, viemos de esboçar ,configura uma situação de "crise orgânica" do capitalismo14
. É fundamental atentar para o fato de que a crise orgânica irrompe enquanto o capitalismo (ainda) se encontra em expansão. Mais precisamente, ela se manifesta em meio ao auge, com o capitalismo têndêiido a "i.i!J:rapassar os seus próprios li Neste sentido, pois, longe de constituir um "reflexo" a crise econômica, a crise orgânica a precede e mesmo ajuda a provocá-la: a combatividade dos trabalhadores, a crescente pressão J sobre os orçamentos públicos e o desaparecimento da hierarquia· entre as nações encontram-se na raiz mesmo das dificuldades econômicas que começam a manifestar-se em pleno auge. A crise orgânica não apenas assinala a superação de uma certa ordenação capitalista, como põe a nu os limites deste sistema social. De fato, não se trata apenas de que determinadas instituições como o regime monetário, ou os serviços sociais do Estado) ingressam numa situação crítica. Ocorre que os trabalhadores, com maior ou menor êxito, pretendem agora de- i terminar os seus salários (reais), e as próprias condições de trabalho (intensidade, disciplina, etc.); além disto, os mais variados grupos sociais procuram estabelecer mediante pressão política, as vantagens e benefícios que lhe São devidos. Em tais condições, o sistema será inevitavelmente atingido em sua parte mais sensível, o capital industrial.15 O capital financeiro, no entanto, poderá prosseguir registrando ganhos fabulosos. -desde que não os "realize". Quanto aos trabalhadores, chegado 

14 O lermo, cunhado por Gramsci, é aqui livremente utilizado. C. Buci 

- G. ucksman, Sobre o conceito de crise do Estado f sua história, em 

"O Estado em Crise," coletânea organizada por Nicos Poulantzas, 

GRAAL. Rio, 1 9 77. 

15 Vide atrás, "Auge Cíclico e Compressão de Lucros: A Experiência 

Recente." 
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este momento, deverão avançar ou recuar ... 
efetivamente, levar o sistema além dos seus 
guir, forçosamente, ceder terreno. 

* * * 

e se não lograrem1 
limites, irão, a sej 

A crise orgânica precede e colabora para a crise econômi
ca. Esta, recessão ou depressão, se caracteriza, antes de mais 
nada, pela queda no ritmo de expansão, ou, mesmo, do nível de 
atividade_ e . ç!e �mprego., Trata-se portanto de uma "crise de 
desempenho". Ao invés de desestruturação, a crise de desem
penho, em st mesma, revela apenas. insuficiência na operação do 
sistema, folga, ao invés de tensão. 

A primeira vista se tende. a pensar que a crise de <lesem-: 
penho - que evidentemente traz consigo novos problemas -
deverá agravar a crise orgânica. Isto, porém, constitui um 
equívoco. Vejamos porque: 

Os problemas do auge surgem, indisfarçavelmente, como 

problemas do. capitalismo: o sistema é criticado e -mesmo "con
denado" pelos seus aspectos negativos quando· em pleno vigor. 

Busca"se, em maior ou menor medida, ir além dele. Os proble
mas trazidos pela crise de desempenho, no entanto, podem em 
regra ser resolvidos, desde que o sistema se "recupere", vale 
dizer, volte a funcionar tão bem - e tão mal - como antes. 
Assim, não obstante a crise de desempenho seja, em si mesma, 
um produto âo capitalismo, ela coloca em- foco problemas que 
o sistema apresenta, unicamente, em ·seus maus momentos. 

Além disto, com a queda do nível de atividade surgem áreas 
de interesse comum entre as empresas e os trabalhadores, entre 
o capital e a rlàção. Os trabalhadores e a nação são assim "cap
turados", tornando-se: em grande medida, reféns do capital: a 

� recul)eração de setores ·econômicos, de regiões, e mesmo do país 
dependerá da resistência e da reação à crise por parte das em
presas. Por outro lado, o ressurgimento do _desemprego e, ge
nericamente,. a insegurança propagada pela crise, exercem uma 
pressão no sentido do reforço da disciplina social. Conseqüen-
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temente, o rol de problemas, aparentemente ampliado, efetiva:1 mente se reduz ... e retorna ao perímetro de segurança do sis-) tema ... Enquanto na crise orgânica o capital se encontrava na defensiva, agora ele retorna ao centro do palco. Mas a problemá-tica da crise, seguramente, não lhe permitirá manter-se unido. Que problemas enfrentar prioritariamente, que reformas introduzir, que avanços sociais "absorver" e, enfim, que tipo de gasto público reduzir ou aumentar são, caracteristicamente, questões a respeito das _guais divergem as várias frações do capital. E estas divergências deverão aumentar, na medida em que a busca. do poder político leve a formação de alianças com diferentes camadas da população. Percebe-se, pois, que a crise econômica - quando suficientemente intensa e duradoura - restaura, apenas, as grandes premissas políticas do capitalismo. Não resolve, porém, o problema do poder, e em particular, não especifica as ordenadas políticas do período subsequente. Caso con-
:\ trário, a lógica do capital se bastaria a si mesma, e a política seria, em ultim_a análise, irrelevante ... 
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