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O Tríptico do Juízo Final é um quadro do pintor holandês Hieronymus Bosch, datável por 
volta de 1482. Bosch, tal como nós, viveu num tempo histórico de crise civilizatória. O feudalismo 
vivia sua longa crise terminal - tal como nós hoje, vivemos sob a crise de civilização do capital 
moderno. Na época de Bosch, o capital moderno emergia. Na nossa época, ela explicita sua 
produção destrutiva, caracteristica de sua senilidade estrutural.  A fonte para esta representação do 
Juízo Final no quadro de Bosch é o Apocalipse de João. Na parte central, no alto, quase separado do 
restante da composição, aparece Jesus Cristo juiz, que está apoiado sobre um arco-iris enquanto 
aos lados, sobre nuvens, estão a Virgem Maria e São João Batista com um exíguo número de 
eleitos; no restante da composição foi representado o mundo do pecado e as penas impostas aos 
pecadores, cada um de eles torturado por diabos-grelos e figuras monstruosas, devido aos seus 
próprios vícios: abrasados, asados, ensartados, empalados, pendurados de ganchos de açougueiros, 
obrigados a beber, inseridos em estranhas máquinas, etc. Ao contrário de outras representações 
do Juízo Final, em que justos e pecadores estão mais igualados, aqui predomina o número dos 
condenados, que sofrem diversos castigos, sem deixar quase espaço para os bem-aventurados.
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ApreSentAção

O livro A Crise capitalista no século XXI: Um debate Marxista, publicado 
pelo Projeto editorial Praxis e organizado por Giovanni Alves e Francisco Luiz 
Corsi, é produto das atividades do XII Seminário do Trabalho: Precarização do 
trabalho, crise capitalista e colapso ambiental, realizado na Universidade Estadual 
Paulista (unesp) - Campus de Marília, de 22 a 27 de novembro de 2020. O evento 
foi realizado por meios virtuais com as lives sendo transmitidas para o canal da RET 
no You Tube e a página da RET no Facebook. O canal no You Tube do Grupo de 
Pesquisa “Estudos da Globalização” também participou das transmissões on-line. 

O livro teve a colaboração de autores que participaram da discussão das Mesas 6 
e 8 do evento, intituladas A Natureza da Crise do Capitalismo Global e Crise 
Capitalista: Financeirização ou Queda da Taxa de Lucros?, respectivamente. 
O livro contém também artigos de outros renomados pesquisadores do tema, que 
aceitaram em colaborar com a publicação. Foi o caso de Rolando Astarita, na 
Argentina; Michael Roberts e  Alfredo Saad-Filho, na Inglaterra; Andrés 
Piqueras, na Espanha e Eleutério Prado, do Brasil. Agradecemos a colaboração 
destes autores que aceitaram enriquecer - mais ainda - esta fundamental coletânea 
que visa discernir os elementos essenciais da crise do nosso tempo histórico.

Os vários artigos que compõem o livro abordam de modo crítico, o tema da 
natureza da crise do capitalismo no século XXI a partir da perspectiva marxista. As várias 
abordagens da crise capitalista são bastante ricas e necessárias para o entendimento da 
crise do capitalismo global. O debate sobre a crise capitalista nunca foi tão urgente para 
todos aqueles que buscam fazer a critica do capital nas condições de sua crise estrutural. 

Prof. Dr. Giovanni Alves - UNESP/RET

Prpf. Dr. Francisco Corsi - UNESP 

(Organizadores) 
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¿Un capitalismo terminal?

        Andrés Piqueras1 

Introducción

El capitalismo padece una enfermedad crónica de la que no pue-
de escapar y es la que va agravando su estado tendencialmen-
te, aunque logre pasajeramente combatirla, contrarrestarla o 

aplazar sus más deletéreos efectos. Efectos que muy a menudo se toman 
por causas de las recurrentes crisis que, como recidivas, sacuden el modo 
de producción capitalista.  Esas crisis a veces se convierten en recesiones 
e incluso en depresiones y tienen una variada gama de manifestaciones 
externas: de subconsumo o sobreproducción, financieras, por desajustes 
macroeconómicos, exceso o defecto de circulante, o conmociones origi-
nadas por la propia competencia… Tales manifestaciones de las crisis sir-
ven a menudo para elaborar explicaciones causales superficiales cuando 
no directamente erróneas.  En realidad, las crisis estructurales del capi-
talismo parten de un común denominador, que Marx nos descubrió, y 
que es el que se niega a entender la ciencia económica ortodoxa: la caí-
da del valor (como plusvalor). La cual va implicada en la crónica ten-

1 Profesor titular de Sociología y Antropología Social. Universitat Jaume I (Castellón). 
É miembro del Observatorio Internacional de la Crisis.

1
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A crise capitalista no século XXI12

dencia a la sobreacumulación de capital. Esa misma enfermedad tiene 
hoy sus síntomas en los distintos procesos de desplazamiento morbo-
so que sacuden al capitalismo, especialmente el de la financiarización. 
Circunstancia que acarrea deletéreas consecuencias para las sociedades 
humanas y para el hábitat, pero que también mina por dentro las pro-
pias bases constitutivas del capitalismo, haciéndole entrar en una espiral 
ficticia y desquiciada que bien puede ser indicadora de su fase terminal.

1. Composición orgánica del capital y caída de la tasa de ganancia

El desarrollo capitalista comporta una tendencial mayor utilización de (e 
innovación en) tecnologías intensivas en capital, lo que entraña una menor 
utilización de fuerza de trabajo por unidad de capital puesto a producir. Dicho 
de otra forma, el capitalismo presenta una tendencia a reducir el trabajo vivo 
(seres humanos) en la producción directa de mercancías. Circunstancia que 
lleva implícito un crónico proceso de sobreacumulación de capital invertido 
por unidad de valor (y por tanto de plusvalor) que se es capaz de generar. 
El valor refleja un tiempo abstracto que tiende a promediarse, el tiempo 
socialmente necesario para la obtención de una determinada mercancía 
(objeto o servicio), en función del desarrollo tecnológico alcanzado en 
cada momento histórico. A lo largo del decurso del capitalismo ese 
avance tecnológico ha seguido la flecha desde la manufactura a la 
robotización, pasando por los procesos de mecanización y automatización:

¿Qué significa esto? Que según aumenta el peso relativo del capital fijo 
(maquinaria o tecnología en general) sobre el variable (seres humanos) en 
la composición orgánica del capital, puede aumentarse la productividad, 
pero no tanto el valor. Esto es, se genera en proporción a la productividad 
un menor valor, dado que disminuye el tiempo socialmente necesario 
para producir las mercancías2. También significa que el trabajo humano 

2 En realidad con esta expresión aludimos a la cantidad de trabajo directo e indirecto que está depos-
itado en ellas (siendo el directo el que realizan los seres humanos y el indirecto el que contienen los 
medios de producción –materias primas e instrumentos de producción- que utilizan aquéllos, y que 
ya procuraron otros seres humanos –por eso llevan incluido un tiempo pasado o “trabajo muerto”-). 
Sin embargo, consideremos simplificadamente, para facilitar el ejemplo, el tiempo de trabajo social-
mente necesario, sin desglosar. Si en un determinado momento (T) hacer una mercancía, p.e. una 
mesa de escritorio, pudiera llevar 10 días de trabajo abstracto (valor = 10 días = 240 horas = 14.400 
minutos); y en otro momento más tarde (T’) esa mercancía pudiera hacerse en 10 horas (10 días o 
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¿Un capitalismo terminal? 13

abstracto propio de la relación salarial capitalista, va perdiendo relevancia 
en la generación de valor.  El “trabajo vivo” (el ser humano) va quedando 
relegado como agente de la producción, mientras que el protagonismo es 
para el “trabajo muerto” (las máquinas). Éstas (que contienen un valor 
en función del tiempo abstracto de producción que conllevó concebirlas, 
diseñarlas y fabricarlas) se desgastan con el uso, es decir, transfieren 
(indirectamente, en diferido) parte de su valor en cada función que 
realizan produciendo objetos o servicios. Pero no generan valor nuevo: 
fueron fabricadas para producir esas mercancías (esa potencialidad estaba 
incluida en su valor original: por eso forman parte de lo que Marx llamó 
capital constante). En cambio los seres humanos trabajan, generando 
valor nuevo al hacerlo (de forma directa y presente). De ahí que, mediante 
el proceso de sustitución de seres humanos por máquinas, el capital sin 
quererlo va socavando no sólo su fuente de valor, sino consecuentemente 
también, la de plusvalor, pues la fuerza de trabajo no sólo es la única que 
crea valor nuevo por capital monetario invertido, sino que ese valor es 
mayor que el que estaba contenido en la maquinaria y en ella misma como 
mercancías; es decir procura a la clase capitalista, que es la que compra la 
fuerza de trabajo, un “plus”-valor o plusvalía: esta es la sustancia del valor. 

El valor como plusvalor, fuente de toda ganancia capitalista, es la 
medida al cambio con otras mercancías de la plusvalía extraída en cada 
una de ellas (el tiempo de trabajo humano abstracto empleado para 
producirlas y que no ha sido pagado: el plustrabajo o trabajo de más). 
Parte de esa plusvalía se convierte en capital al ser reinvertida en la pro-
ducción. El capital, pues, no es sino trabajo no pagado reinvertido para 
producir: la base de este modo de producción que toma de él su nom-
bre, y que, por tanto, está basado intrínsecamente en la explotación del 
ser humano por el ser humano. En definitiva, la sobreacumulación de 
capital se da cuando el capital productivo, aquel que se reproduce a sí 
mismo de forma indefinida [en el ciclo dinero-mercancías (medios de 
producción y fuerza de trabajo)-producción-nuevas mercancías-nuevo(-
mayor) dinero (D-M –P– M’-D’)], no es capaz de crecer en un nuevo ciclo 
en medida correspondiente al nivel adquirido previamente, y por tanto 

240 horas pasarían a ser 10 horas o 600 minutos = 0,04 veces del valor conseguido en T). Si en algún 
otro momento (T’’) el desarrollo tecnológico permitiese hacer la mesa en 10 minutos [600 minutos 
pasarían a 10 minutos = 0,016 veces el valor en T’, y 0,0007 el valor original en T (dado que de 10 
días o 14.400 minutos se ha pasado a 1 día o 1.440 minutos)], el valor de esa mercancía tendería a 
reducirse en proporciones parecidas al intercambiarse en el mercado.
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A crise capitalista no século XXI14

no puede completar su ciclo de valorización, generando un capital que 
compense el capital invertido (no puede ni siquiera conservar el mismo 
valor que ya tenía antes de comenzar el nuevo ciclo de valorización). 
Con ello se descomponen también las condiciones materiales de produc-
ción y de reproducción de la existencia social del capital, vale decir, de 
la propia sociedad. Ese dramático camino pasa por diferentes procesos. 
Vamos a seguirlos oportunamente, empezando por los más inmediatos: 

1) Como cada vez hay menos fuerza de trabajo implicada en la gener-
ación de valor, crece enormemente en la economía capitalista el peso de las 
actividades no dedicadas directamente a la generación de nuevo valor (lo 
que clásicamente se ha llamado “trabajo improductivo”3: el capital a interés 
y el capital mercantil, pero también la esfera estatal), y consecuentemente 
hay más capitalistas y asalariados no productivos que tienen que repar-
tirse para sus ganancias y salarios respectivos el menguante valor que se va 
generando. Con el tiempo esta inversión de la importancia entre el capital 
productivo y el improductivo supone un enorme peso para la economía 
capitalista en general, que conduce a su lenta pero constante asfixia.

2) Por otro lado, la más escasa fuerza de trabajo que va quedando en 
los procesos productivos, ha de ser explotada más para compensar la pér-
dida de plusvalor ocasionada por la incesante incorporación de tecnología. 

3 El trabajo productivo a partir de la relación del valor pero teniendo en cuenta la reproducción social 
de la economía como un todo (reproducción ampliada del capital social), le consideramos bajo el 
punto de vista substantivo o del contenido y tiene dos expresiones, concreta y amplia. La expresión 
concreta, a su vez, puede ser directa o indirecta:
a/ Trabajo productivo directo “…en el sentido de la producción capitalista, es el trabajo asalariado 
que, al ser cambiado por la parte variable del capital (la parte del capital invertida en salarios) no sólo 
reproduce esta parte del capital (o el valor de su propia fuerza de trabajo), sino que produce además una 
plusvalía para el capitalista. (...) Sólo es trabajo productivo el trabajo asalariado que produce capital.” 
(Marx, 1980a: 137). Y éste se centra en el ámbito exclusivo de la producción de bienes y servicios. 
b/ Trabajo productivo indirecto es todo el conjunto de actividades indirectamente ligadas a la pro-
ducción de bienes y servicios, véase las de supervisión, dirección, diseño, creación, investigación. 
El trabajo productivo por la forma se contempla exclusivamente desde la óptica de los distintos 
capitales individuales. Desde esa óptica la definición amplia de trabajo productivo comprende todo 
el ciclo de reproducción del capital, donde destaca la actividad comercial. Bajo esta definición se 
considera productivo todo aquel trabajo que genera plusvalía (y sólo el que genera plusvalía) en 
cualquier sector de la economía. Sin embargo, esa condición no será suficiente, como digo, para 
la reproducción ampliada del capital como un todo social. Por eso desde el punto de vista de la 
substancia del valor es improductivo.
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¿Un capitalismo terminal? 15

Pero tampoco la plusvalía aumenta proporcionalmente a la explotación de 
la fuerza de trabajo, sino de forma decreciente. Esto es así porque según 
aumenta para el capital social global su composición orgánica, tiende 
a aumentar también con ello la tasa de plusvalor o tasa de explotación: 
mayor va siendo la proporción del trabajo excedente (no pagado) frente 
al trabajo necesario (el que precisaría la fuerza de trabajo para manten-
erse a sí misma si no tuviera que generar plusvalía para otros, y que es 
el tiempo que cuenta en el salario). Pero no aumenta en cambio la masa 
total de plusvalor en la misma proporción, dado que el trabajo necesario 
que resta por capitalizar va disminuyendo drásticamente según avanza esa 
inversión y composición orgánica del capital.  Dicho de otra manera, el 
trabajo necesario disminuye en la misma dimensión que crece el trabajo 
excedente (es decir, el que trabajan los productores exclusivamente para la 
ganancia de quien compra su fuerza de trabajo). Y conforme disminuye 
ese trabajo necesario es más costoso en inversión de capital apropiarse del 
trabajo necesario que va quedando. Además, por mucho que se explote 
a la fuerza de trabajo en la obtención de más plusvalía, si su número se 
reduce, al final la plusvalía no puede compensar la pérdida de valor. Vea-
mos, si en un determinado momento se avanza un capital para producir, 
y tenemos 10 personas asalariadas, y cada persona proporciona 4 horas de 
plusvalía por día, tendremos un resultado de 10 x 4 = 40 horas por día. 

Si en un segundo momento introducimos maquinaria hasta el punto de 
dejar sólo 2 personas trabajando, aunque aumentemos la plusvalía a 8 horas 
por día (la totalidad de la jornada laboral oficial), el resultado será 2 x 8 = 
16 horas de plusvalía. Y finalmente, como señalaba Marx, por mucho que la 
clase capitalista quiera aumentar la explotación, el aumento de la plusvalía 
por persona no puede exceder las 24 horas del día.  En definitiva, si el proceso 
de acumulación se quiere llevar al límite --como es la tendencia de cada 
unidad de capital, por definición--, hasta el propio beneficio (fuente de la 
acumulación misma) se convierte en obstáculo para la acumulación, de forma 
que el capitalista pretende acumular a un ritmo superior al de los beneficios. 
Se explica así también porqué la tasa de acumulación tiende históricamente 
a ser más alta que la tasa de plusvalía (de nuevo sobreacumulación). 

O dicho de otra forma, cada vez se necesita más capital constante para 
generar valor en escala decreciente del cada vez menor tiempo de trabajo 
necesario que va quedando. Cuando esto ocurre, y el capital crece aún 
más deprisa que el beneficio, el capital se siente a sí mismo en su apogeo, 
la acumulación parece atravesar una etapa próspera e incuestionable, la 
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A crise capitalista no século XXI16

conciencia social ve confirmada su fe en el progreso que el capitalismo es capaz 
de generar, pero al mismo tiempo, por debajo, imperceptiblemente, la Tasa 
General de Ganancia Media tiende a descender, independientemente de 
que algunos capitalistas puedan ver aumentar su particular tasa de ganancia. 
En la Tabla 1 se expresa cómo se ha dado la caída de la tasa de ganancia 
para las 500 principales corporaciones transnacionales estadounidenses. 

La tasa de ganancia industrial en Japón pasó de 31,6 entre 1955-59, a 
14,5 entre 1991 2000; y en Alemania cayó de 30,3 entre 1949-59 a sólo 
5,2 entre 1991-2000. En EE.UU. lo hizo de 25 a 17,7 para esas mismas 
fechas (Brenner, 2009), y en el año 2000 todavía era la mitad de la de 1948 
(Duménil y Lévy, 2016).  Para explicar esta tendencia sigamos fijándonos en 
los propios problemas de la productividad. Si, como hemos visto, cada vez 
queda menos margen para que los aumentos de la productividad repercutan 
en la elevación de la tasa de plusvalía, la propia productividad se convierte 
en un problema cada vez más difícil de resolver para la ganancia capitalista. 

Expresado desde otro prisma, según la automatización de los procesos 
productivos va haciendo que la cantidad de tiempo de trabajo depositada 
en cada producto sea menor, la productividad de cada trabajador debe 
aumentar (debe de ‘hacer’ más productos o servicios en la misma unidad 
de tiempo) para que la masa de beneficio realizable no disminuya (es decir, 
si ahora una mercancía sale con una décima parte del valor que tenía hace 
una década, han de fabricarse 10 veces más elementos de esa mercancía 
para no perder el total del valor anterior y por tanto la posibilidad de 
ganancia capitalista). Lo cual conduce a la paradoja de que más aumenta 
la productividad de las fuerzas productivas, más se necesita que aumente 
para intentar salvar el beneficio.  Así, si la productividad crece por ejemplo 
un 5%, la acumulación ha de crecer al mismo nivel para mantener el 
empleo (y por tanto las posibilidades de plusvalía). Pero para ello, además, 
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¿Un capitalismo terminal? 17

el consumo se ha de intensificar exponencialmente de cara a adaptarse a 
los aumentos de productividad y paralela elevación de la producción. El 
capitalismo, por tanto, está condenado a mantener una continua expansión 
del consumo a escala planetaria, lo que le obliga al logro de una pulsión 
consumista en las poblaciones –al menos en las que tienen una cierta 
capacidad de compra- y lleva a una permanente pugna entre los capitales 
particulares por expandir el mercado y apropiarse de una mayor cuota del 
mismo.  Esta circunstancia tiene sus lógicos límites absolutos en la finitud 
de los recursos y sumideros naturales.  También en las propias posibilidades 
de consumo de las poblaciones. Éstas, a la postre, se mostraron incapaces 
de seguir el ritmo requerido por la producción capitalista y su trepidante 
reducción del valor, aún más según bajaba su poder adquisitivo en función 
de la ofensiva generalizada de la clase capitalista por rebajar el precio de 
la fuerza de trabajo o por apartarla incluso de los procesos productivos. 

Contradictoriamente, la pugna por expandir y adueñarse del mercado 
termina expulsando a más población del mercado o reduciendo su 
participación en él. Efectivamente, según el valor (el tiempo socialmente 
necesario de producción) tiende a cero con la 4ª Revolución Industrial, el 
mercado tendría que expandirse hacia infinito en un planeta muy finito 
(para seguir ese ritmo de producción y de mercado, toda la población 
mundial debería tener una capacidad de compra cada vez más ilimitada 
y no sólo todos los recursos y energía planetarios se deberían multiplicar 
también exponencialmente, sino igualmente la capacidad de la biosfera 
de asimilar residuos).  Hay que ser muy irrealista para pensar que algo 
así es factible. O dicho de otra forma, estamos insertos en un modo de 
producción cuyas dinámicas estructurales resultan cada vez más irrealizables. 
De hecho, el capitalismo alcanza sus puntos críticos cuando sus posibilidades 
de expansión son sobrepasadas por el propio desarrollo de las fuerzas 
productivas que desata. Tal situación se empezó a alcanzar en los años 70 del 
siglo XX, y desde entonces el trabajo improductivo global superó un umbral 
histórico crítico, tanto en sentido absoluto como relativo, mostrando en 
adelante que  “la sociedad mundial cientifizada ha crecido demasiado para 
caber en las formas del sistema productor de mercancías” (Kurz, 2009: 34)4. 

4 La globalización y sus dinámicas de deslocalización empresarial, así como la ofensiva político-económica 
neoliberal, no fueron procesos ni naturales ni casuales, sino el resultado forzado para compensar, 
durante un tiempo, la caída de la tasa de ganancia en las economías centrales del sistema capitalista. 
En el primer caso invirtiendo el capital en ramas de actividad o en economías periféricas donde to-
davía no se había dado el proceso de sobreacumulación y donde aún se puede incorporar más trabajo 
vivo para la extracción de plusvalía (re-emprendiéndose así una acumulación extensiva de capital); 
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La contra-cara de ello es que sólo la dictadura de la tasa de ganancia que 
preside este sistema permite desaprovechar todo el potencial tecnológico 
en favor de las grandes mayorías, simplemente porque no es rentable. 
Vemos ahora cómo los procesos de automatización y robotización en 
curso han afectado al pilar del modo de producción capitalista: el trabajo 
asalariado (trabajo abstracto), del que se derivan el valor y el plusvalor.

2. La dilución y degradación del trabajo asalariado.

Vamos a centrarnos precisamente en este último punto, que 
arrastra consecuencias especialmente dramáticas para el conjunto de la 
sociedad. Lo descompondremos en tres dinámicas complementarias:

tendencia estructural a la eliminación del empleo o des-salarización.

Hasta ahora la lógica del pensamiento económico ortodoxo nos 
indicaba que el desarrollo tecnológico eliminaba trabajo en los campos 
en que se implantaba, pero que tal proceso no generaba pérdida de 
empleos sino un desplazamiento de los mismos, dado que la tendencia a 
la cualificación cada vez mayor de la fuerza de trabajo se correspondía con 

también expandiendo al tiempo el mercado, la velocidad de rotación del capital y el acortamiento 
de la vida de los productos. En el segundo caso, ofensiva neoliberal, imprimiendo mayores tasas de 
explotación de la fuerza de trabajo y menor redistribución del (menguante) beneficio conseguido al 
conjunto de la población; también buscando nuevos espacios de valorización donde antes se instalaban 
los bienes comunes y las actividades humanas de preservación de la vida (es decir, el conjunto de la 
riqueza social que quedaba fuera del mercado; lo que supone a escala interna igualmente una nueva 
acumulación extensiva de capital). Todo esto implica, asimismo, intensificar el abaratamiento de la 
naturaleza como fuente energética y de recursos (acentuación del fosilismo). 
La combinación de todos esos procesos ha proporcionado un margen temporal al capitalismo, pero 
al final uno tras otro van mostrando su agotamiento para continuar compensando la caída tendencial 
de la tasa de ganancia: la sobreacumulación llega también más rápido de lo deseado a las economías 
periféricas convertidas mediante la masiva inversión de capital externo en “emergentes” (mientras 
que cada vez es más difícil reinvertir masivamente en otras periferias según va quedando menos 
producción de valor para hacerlo); la velocidad y amplitud a la que se reproduce el mercado no pue-
den contrarrestar la densidad a la que desciende el valor; el incremento de la explotación tendente a 
aumentar la plusvalía alcanza un momento, como hemos visto, que no compensa la caída del valor; 
al tiempo que el empobrecimiento de la sociedad es contradictorio con la realización capitalista (o 
venta de lo producido). En cuanto a la mercantilización de las actividades sustentadoras de la vida y 
de la riqueza social en general, en su mayor parte tienen como objetivo apropiarse de más porción 
del valor ya generado, antes que crear nuevo valor. Por su lado, los límites ecológicos inherentes a 
todas estas dinámicas se hacen inocultables. Es importante tener en cuenta, por eso, que es el límite 
“interno” del capital el que presiona al sistema a su límite “externo” o ecológico.
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la creación de nuevas profesiones o tareas productivas. Así se abrió camino 
la tesis de la “sociedad postindustrial”, de Touraine, Galbraith, Bell, 
Toffler y otros. Sin embargo, esta tesis, con su conjunto de implicaciones 
teóricas, pudo ser válida hasta cierto punto5 para la Primera Edad de 
las Máquinas, en que la relación entre seres humanos y máquinas 
estaba más o menos sujeta a una razón de complementariedad. Esto 
es, aquéllas permitían a los seres humanos desligar el esfuerzo físico de 
sus habilidades, para poder desarrollar nuevos ámbitos de producción 
intelectual, al tiempo que las máquinas quedaban bajo el control 
humano. La Segunda Edad de las Máquinas, sin embargo, implica 
que éstas sustituyan también las capacidades intelectuales humanas. 

Frei y Osborne (2013) prevén 2 próximas ondas de mecanización. La 
primera ola tiene que ver con trabajos rutinarios o susceptibles de ruti-
niarización. Trabajos en transporte, ocupaciones logísticas, administrati-
vas y de oficina en general. El mercado para robots personales y de hogar 
está creciendo alrededor de un 20% anual. Las ocupaciones relacionadas 
con las ventas (cajeros, empleados de contabilidad y alquiler, así como 
televendedores). Trabajo de prefabricados y de construcción en general. 

La segunda ola estará centrada en sobrepasar el cuello de botella de 
la ingeniería relacionada con la creatividad y la inteligencia artificial. 
Los trabajos relacionados con las artes, la creatividad, la percepción 
social, la asistencia y cuidado de terceras personas, la dirección y ma-
nagement que requieren conectividad social, alta capacidad de inter-
pretación de comunicación, serán quizás los últimos reductos ante la 
computarización. Por su parte, el informe del Bank of America Merrill 
Lynch (2015) destaca ocho sectores estratégicos donde los robots ten-
drán un efecto económico revolucionario: inteligencia artificial; defen-
sa e industria aeroespacial; transportes; finanzas; salud; producción in-
dustrial; servicios domésticos y minería. El informe señala también que 
la llamada inteligencia artificial, es decir, la robótica en su aspecto más 
teórico (informática, matemática y lógica) relacionada con el Internet 
de las cosas crecerá en un 36% hasta 2020, gracias a empresas líderes, 

5 En realidad, una buena parte de los empleos se “desplazaron” gracias a la terciarización económica, 
expresada en forma de servicios sociales, es decir, de la redistribución de la plusvalía que acompañó a 
la construcción del Estado Social, el cual a su vez es resultado de las luchas de clase históricas Capital/
Trabajo, en gran medida una conquista de este último. Conquista que a su vez salvó al capitalismo 
de sí mismo, permitiéndole un nuevo ciclo de acumulación gracias al aumento de la redistribución 
y la consecuente alza de la demanda.
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como Apple, Facebook, Google, Hitachi o IBM. Todo indica que 
esta edad de las máquinas no es comparable a la que inauguró la máqui-
na de vapor (Brynjolfson y McFee, 2014; Rabilotta y Agnaïeff, 2016).

La automatización, que combina los avances en microelectrónica y la 
informática con los de la biogenética, nanotecnología, inteligencia artificial, 
neurociencia y robótica (Cuarta Revolución Industrial), promoverá cada 
vez más la delegación de los ámbitos de creación y los sistemas de control 
productivo a las propias máquinas (“inteligentes”), capaces de desarrollar 
mejores registros que los humanos también en estos campos.El camino de 
la innovación tecnológica puede entrar así en una espiral parabólica. Un 
reciente informe del Bank of America Merrill Lynch (2015) apunta a que 
los robots podrán hacer el 45% del total del trabajo de manufactura en 
2025, ahorrando 9 billones de $ en costos laborales. En muchos tipos de 
trabajos se está llegando ya a un punto de inflexión, en el que es 15% más 
barato emplear robots que seres humanos. El desplazamiento es ya evidente 
en cada vez más sectores. De hecho, la pérdida de capacidad de asalarizar a 
la población se hace cada vez más evidente para este modo de producción. 
Así, entre 1980 y 2007 la fuerza de trabajo mundial creció un 63%, de 
1.900 millones a 3.100 millones de personas. Pues bien, si consideramos 
dentro de ella la población desempleada, la empleada o auto-empleada 
de forma altamente vulnerable y la inactiva en edad laboral, sumaban 
unos 2.400 millones de personas, 70% más que la población ocupada 
regularmente (Foster, McChesney y Jonna, 2011 -quienes advierten que en 
ese enorme ejército de reserva mundial no se cuenta la creciente población 
que está sometida a relación salarial de forma parcial o discontinua-). 

Todo indica, entonces, que a la “crónica” incapacidad de extender la 
relación salarial a buena parte del mundo periférico capitalista (donde la 
subsunción real del trabajo al capital ha quedado incompleta), se suma en 
la actualidad la pérdida de capacidad de asalarización en las formaciones 
centrales del Sistema Mundial6. El proceso de des-salarización viene 
ayudado también por la digitalización de la economía, que conlleva la 

6  De hecho, gracias a algunas economías llamadas “emergentes”, esa proporción se ha invertido. El 
crecimiento del empleo en general se estanca en una tasa de 1,4% anual desde 2011 a escala mundial, 
mientras que en las formaciones centrales la media es de 0,1%. No hay que explicar la importancia 
que esto tiene para la reducción de la masa salarial mundial, que sólo en la UE fue de 485.000 
millones de dólares en 2013. Más detalles de lo señalado en este apartado, con su correspondiente 
bibliografía, pueden encontrarse en Piqueras (2017).
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extrema flexibilización de las relaciones laborales, la descomposición del 
trabajo humano en tareas más simples, la supervisión y dirección laboral 
monitorizada, así como la acentuación de la fragmentación del trabajador 
colectivo y también la de su apariencia laboral “autónoma” hasta el 
punto de dificultar cada vez más su identificación laboral y de clase. 

Pero ni la automatización ni la digitalización se introducen cuan-
do y donde la fuerza de trabajo resulta más rentable que ellas, por ser 
especialmente barata. Además, la propia “amenaza” de automatizar 
compañías o procesos productivos puede servir también para rebajar 
el precio de la fuerza de trabajo o mantenerlo por debajo de su valor.

 creciente desvalorización de la fuerza de trabajo

Podemos entender el desvalor de dos formas diferentes pero 
complementarias:

1 - Como pérdida de las posibilidades de generar valor o de 
contribuir al mismo.

2 - Como pérdida de la propia importancia en el proceso de 
generación o reproducción de valor.

Veamos cómo se ensamblan uno y otro.

El desempleo masivo estructural resultante tiene que ser acompañado 
de otro conjunto de medidas tendentes a rebajar la capacidad antagonista 
de las organizaciones de clase y el poder social de negociación de la fuerza 
de trabajo a límites mínimos (a ello estuvo orientada la ofensiva neoliberal): 
a) ataque a los derechos colectivos de la población asalariada; b) extensión 
de la jornada y de la intensidad del trabajo sin la correspondiente elevación 
del salario; c) profunda reestructuración productiva en orden a aumentar 
tanto la velocidad de rotación del capital (acortamiento del tiempo desde 
que se producen la mercancías hasta que se venden) como la desorganiza-
ción y debilidad de la fuerza de trabajo. Todas estas medidas conducen a 
la devaluación o desvalorización del “trabajo vivo” también por su precio. 
Esa brutal ofensiva para la aniquilación de conquistas históricas y la dis-
minución del valor de la fuerza de trabajo, hace que ésta pase de nuevo a 
estar cada vez más subordinada al capital privado. Se disparan con ello los 
procesos de re-proletarización de la sociedad, con el consiguiente aumen-
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to de la explotación del trabajo no-pago (fundamentalmente de las muje-
res).  La devaluación generalizada de la fuerza de trabajo se da de forma: 

1/ Parcial 

Mediante la reducción de los precios de producción de los bienes de 
consumo corriente. Las innovaciones científicas provocan un ‘desplaza-
miento técnico’ que hace inútiles capacidades y funciones previamente 
ejercidas, lo que suele desembocar en un relegamiento a tareas de nivel 
inferior. Como quiera que se requiere una reducción del número de años 
de formación de una fuerza de trabajo sub-ocupada, se emprenden refor-
mas educativas que permiten la adquisición de titulaciones en menos años.

2/ Total 

El ‘desplazamiento técnico’ también hace inútiles capacidades y 
funciones previamente ejercidas. Crece la cantidad de fuerza de trabajo 
descartada (sin valor alguno), con el parejo incremento exponencial del 
desempleo, subempleo y autoempleo. Las reorganizaciones administrati-
vo-educativas abolen cualificaciones y oficios específicos, ejerciéndose una 
obsolescencia programada del currículum. Se potencia, por el contrario, la 
“flexibilidad” de la fuerza de trabajo, con sus correlatos de “polivalencia” 
y “movilidad”. Lo que significa en la práctica el no reconocimiento de las 
cualificaciones previas ni de la experiencia acumulada. Según disminuye la 
potencialidad de generar valor, tal tendencia expande en cada vez más secto-
res de la fuerza laboral la posibilidad de caer por debajo de su capacidad de 
reproducción7. Esta circunstancia se conoce con el nombre de sobreexplo-
tación, que se da cuando la mayor parte del trabajo necesario es hecho 
también “excedente”, y el salario y/o cualquier otro tipo de retribución 
no alcanza a cubrir ni el mantenimiento de la fuerza de trabajo, esto 
es, cuando el precio de ésta está por debajo de su valor (del valor que 

7  Aquí ha habido una aparente salvedad, que es que con el aumento de importancia de la tecnología 
punta de la Cuarta Revolución Industrial en los procesos productivos, la fuerza de trabajo que queda 
por arriba es la más cualificada técnicamente, lo que va encareciendo en principio su precio. Para 
contrarrestar esa tendencia se disparó la propaganda de lo “cognitivo”, que comenzó a utilizarse en 
los pasados años 70 y 80, en Canadá y Estados Unidos (bajo nombres como “la sociedad del saber”, 
“la economía del conocimiento”, etc.), y sirvió para canalizar importantes fondos públicos hacia 
la formación de programadores, técnicos en informática, genetistas, microbiólogos, programas de 
formación de técnicos, especialistas, ingenieros, etc. Así hasta conseguir el suficiente ejército de reserva 
de fuerza de trabajo cualificada, que permitió empezar a hacer descender también significativamente 
su precio. Para ahondar en este apartado, Piqueras (2018).
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incorporan las mercancías que necesita para su supervivencia, como las 
nuevas generaciones de fuerza de trabajo experimentan especialmente).  

La sobreexplotación de la fuerza de trabajo que permanece inser-
ta en los procesos productivos se dispara y esparce en el capitalismo 
terminal para intentar compensar tanto la pérdida del valor como del 
plusvalor, y aumenta también incluso, de nuevo, la explotación por 
fuera de la relación salarial o con vinculación sólo parcial a la mis-
ma (es decir, se multiplican las formas de explotación mientras de-
cae la estricta relación salarial). El capitalismo siempre convivió con 
esas formas de explotación (Van der Linden, 2008). De hecho, es cru-
cial el papel jugado en la acumulación por el trabajo que no es pa-
gado, en forma de trabajo generizado, etnificado, racificado… de-
pendiente, que ha tenido en común quedar fuera de la ciudadanía 
que se construyó en torno al trabajo “libre”- asalariado, la contrapar-
te (a menudo no libre, marcada con un estatus inferior, de exteriori-
dad) de expropiación o desposesión que siempre fue necesaria para 
mantener las dinámicas de explotación salarial. Pero la relación fun-
damental del capitalismo, a la que las otras se subordinaban, y que 
le distinguía como modo de producción, fue la salarial. Sin embar-
go, ahora, aquellas otras formas de explotación vuelven a crecer en 
importancia, lo que es indicativo también del proceso de involución 
de este sistema. En suma, el mismo desarrollo de las fuerzas produc-
tivas que convierte a la fuerza de trabajo cada vez más en superflua, 
abarata los costos de la fuerza de trabajo todavía utilizada; aumen-
tando así la parte alícuota de la plusvalía en el tiempo de trabajo to-
tal gastado (Kurz, 2016). Pero, como puede deducirse fácilmente, la 
eliminación subrepticia de la substancia del valor a través de la mi-
nimización de la fuerza de trabajo total implicada en la producción, 
da lugar a un proceso galopante de disolución de esa implicación (por 
pérdida generalizada de ganancia), en una retroalimentación sin salida.

brutalización de las relaciones laborales. 

La automatización afecta negativamente a la organización de la 
fuerza de trabajo, reforzando por contra el poder y control de la 
supervisión, haciendo más y más fácil la monitorización de la actividad 
laboral y socavando al mismo tiempo las posibilidades de solidaridad 
entre la población trabajadora. Lo más probable es que el despotismo 
patronal aumente según se debilitan las formas organizativas del Trabajo, 
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crezca el ya de por sí ingente ejército laboral de reserva mundial y 
se obstaculice, por otra parte, la fluida consecución de la ganancia. 

De hecho, la caída de la tasa de ganancia aneja a la automatización, así 
como la pérdida de capacidad de asalarización, se han venido paliando en 
parte mediante una variada gama de dispositivos de extracción de plusvalía 
absoluta (formas de explotación pre-tyloristas, tyloristas y neo-tyloristas), 
correlacionados con la vinculación altamente inestable, fragmentada o 
parcial a la relación salarial, o incluso con el trabajo fuera de la misma. 

La precariedad laboral resultante de ello es del todo patente en as-
pectos como: a) la temporalidad laboral (en torno al 14% en la media 
de la UE antes de la pandemia);  b) la importancia de las modalidades 
de trabajo sin relación laboral; c) la creciente extensión de la figura de 
los “falsos autónomos”; d) la cada vez mayor dimensión de la economía 
sumergida (alrededor de un cuarto del PIB español); e) las peores condi-
ciones laborales en relación a aspectos como los bajos salarios, el desa-
juste entre la formación adquirida y el puesto de trabajo desempeña-
do, la prolongación de la jornada laboral (a menudo sin compensación 
económica) y la flexibilidad horaria, así como la elevada incidencia de la 
siniestralidad laboral; f ) el menor acceso a la protección social; y g) una 
tutela colectiva debilitada por el recorte de los derechos protegidos por 
las normas internacionales de trabajo, incluidas la libertad sindical, la 
negociación colectiva y la protección contra el acoso y la discriminación8. 

Toda esta economía política de la inseguridad (Beck, 2002) y el 
miedo laboral (Bourdieu, 2001), coinciden en la disminución del 
valor de la fuerza de trabajo (pauperización) y en la reducción de su 
poder social de negociación. Lo cual, a la postre, deja una población 
asalariada en condiciones de hacer de ejército de reserva de sí mis-
ma: contratada y despedida a discreción, abordará cada nueva rel-
ación laboral con un listón reivindicativo más bajo, con un menor 
poder social de negociación9. Lo cual sólo es posible si los salarios se 

8 El International Social Survey Programme tiene abundantes referencias sobre la degradación 
del trabajo en Europa. Una selección de las mismas en Santos (2012).

9 Dicho de otra forma, ya no es la población desempleada la única que ejerce una presión a la baja 
sobre los salarios, sino que es cada vez mayor la presión que ejerce al respecto la propia población 
empleada. Brenner apuntaba que en EE.UU. “más de la tercera parte de los trabajadores, aunque 
actualmente tengan un empleo, constituyen un enorme ‘ejército de reserva de empleados mal pagados’, 
que junto a los desempleados ejercen una poderosa presión a la baja sobre los salarios” (2009: 433).
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deprimen por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Si tenemos en 
cuenta que el salario es el principal elemento de distribución de rique-
za, podemos deducir la significación social de estos procesos, especial-
mente por lo que toca a la desigualdad (Piqueras y De la Cruz, 2014). 
Tienen profundas consecuencias también en la creciente incapacidad 
de auto-reproducción de la fuerza de trabajo: eso que llaman “pobreza”. 

3. Financiarización de la economía. Un sistema cada vez más ficticio 
(y disparatado).

Al atascare el circuito primario de acumulación (donde se produce 
plusvalor según una dinámica de reproducción ampliada y donde los 
ciclos de valoración están en función de la producción y circulación 
de mercancías), se tienden a priorizar o acentuar en el capitalismo tres 
tipos de desplazamientos: uno espacial dentro del circuito primario 
de acumulación, otro espacio-temporal hacia el circuito secundario 
y terciario de acumulación y un tercero absoluto, buscando la 
ganancia fuera de la acumulación, es decir, fuera de la producción10. 
El desplazamiento espacial se realiza hacia lugares donde la composición 
técnica del capital es menor y por tanto el peligro de sobreacumulación 
no es inminente. Hacia territorios “periféricos” dentro de cada Estado 
y hacia las periferias del Sistema, allá donde existan más posibilidades 
de rentabilizar inversiones, en un movimiento hacia las localizaciones 
con mejores condiciones para la rentabilidad de la inversión (cercanía 
de materias primas, exacciones o ventajas fiscales, una fuerza de trabajo 
con menor poder social de negociación y más barata, etc.). Aquel 
capital se exporta bien en forma de inversión directa (repatriándose 
casi todas las ganancias), bien en forma de préstamos que aseguran el 
cobro de intereses a futuro (así como de intereses de intereses, etc.)11. 

2. El desplazamiento temporal del capital excedente consiste en que 
los flujos de capital se alejen del terreno de la producción y el consumo 

10  Estos desplazamientos acompañan al desplazamiento técnico-organizativo (hacia nuevas líneas de 
producción, uso de nuevas tecnologías, etc.) y al desplazamiento entre ramas o incluso sectores de 
actividad, que están permanentemente presentes en las dinámicas de acumulación y competencia 
capitalistas. El conjunto de procesos aquí descritos son sólo una parte de los que se pusieron en 
obra para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia tanto en el ámbito de la valoración como 
en el de la realización (ver para mayor detalle y bibliografía sobre los mismos Piqueras, 2014). 

11 La llamada “cooperación para el desarrollo” ha sido una de las vías potenciadas para coadyuvar 
a ambos procesos.
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inmediatos (circuito primario de la economía), para invertir en infrae-
structura productiva a ser rentabilizada en un futuro más o menos le-
jano (circuito secundario de la economía: instalaciones, capacidad de 
generación de nueva energía, nuevas vías para el traslado de mercan-
cías y fuerza de trabajo, etc.), o bien en gasto social que favorezca la 
investigación y el desarrollo y, en general, la cualificación de la fuerza 
de trabajo en el porvenir (circuito terciario de la economía)12. Sin em-
bargo, en la actualidad ese desplazamiento temporal está siendo in-
tegrado en un tipo de desplazamiento espacio-temporal en el que la 
inversión se dirige a ámbitos del circuito secundario que no repre-
sentan una fuente de inversión productiva a futuro, sino especulati-
va, como verbigracia, los mercados del suelo, vivienda e hipotecario.

3. El desplazamiento financiero implica una especie de trasmutación 
de los medios de acumulación de capital por la que el proceso de 
valorización mediante la producción de valores de cambio y la 
consiguiente reproducción ampliada del capital (D-M-D’), es 
subordinada a la vía monetaria de realización de la ganancia (D-
D’), desatando el movimiento más ficticio e irreal de la acumulación 
capitalista, el espejismo de que el dinero “produce” dinero por sí mismo, 
sin la mediación del trabajo. El capital financiero especula al alza con 
la realización de beneficios futuros (hipotecando el presente a costa 
del futuro). Según acabamos de ver, a cada vez más capital-dinero le 
cuesta realizarse productivamente, por lo que intenta valorizarse a sí 
mismo fuera de la relación laboral, a través de todo tipo de inversiones 
especulativas- rentistas-parasitarias, como simple dinero. Es a esto a 
lo que se ha llamado “financiarización de la economía”, que es algo 
substancialmente diferente de una fase financiera del capital y tiene 
consecuencias mucho más profundas. Básicamente significa que el 
dinero deja de hacerse capital-dinero y de contribuir, por tanto, al ciclo 
de acumulación (que era para lo que estaban destinadas las finanzas). 
A falta de esa conversión, lo que hace es procurar una suerte de “vida 
artificial” a la economía capitalista mediante su desmaterialización 
(desligamiento del dinero respecto de cualquier mercancía), así como 

12 La inmediatez y cortoplacismo del “interés” de los diferentes capitalistas, nunca les permitió 
terminar de apostar abiertamente por este desplazamiento temporal de la ganancia, por lo que 
tuvieron que recibir el “empujón” de la lucha de clases que posibilitó que el Estado (como “capital 
colectivo”) asumiera esas tareas con muy diferente entusiasmo en unas y otras sociedades.

Livro 1.indb   16Livro 1.indb   16 12/09/2021   13:12:4412/09/2021   13:12:44



¿Un capitalismo terminal? 27

a través de la ingente creación de capital ficticio13. Marx desarrolló el 
concepto de “capital ficticio” al menos en los capítulos 25 y 29 del tomo 3 de 
El Capital (1980b), en donde lo definió como las reclamaciones acumuladas 
(o títulos legales) sobre las ganancias futuras en la producción capitalista, 
es decir, sobre el “capital efectivo” o “real” (el que es invertido en medios 
de producción y trabajo, o el que permanece como capital monetario). Las 
acciones y los bonos no funcionan como capital real; son simplemente una 
reclamación sobre los beneficios futuros, por lo que el valor de capital de 
dicho papel es totalmente ilusorio. El documento de acreencia sólo sirve 
como título de propiedad que representa al capital real. Porque el capital 
no existe dos veces, como capital realmente invertido y como capital cuyo 
valor son títulos de propiedad de acciones. El “capital efectivo” sólo existe 
en la primera forma; mientras que las acciones son simplemente títulos de 
propiedad de una parte correspondiente de la plusvalía que se supone se 
deberá obtener. Sin embargo, advierte Marx, con el desarrollo del capital a 
interés y el sistema de crédito, el capital parece multiplicarse a sí mismo, por 
los diversos modos en los que el mismo capital, o tal vez incluso la misma 
reclamación sobre una deuda (o un posible capital) aparece en diferentes 
formas en manos distintas. La mayor parte de este “capital monetario” 
es, no obstante, puramente ficticia. La deuda pública constituye una de 
las formas del capital ficticio. Las otras son las acciones empresariales, la 
mayor parte de los activos bancarios y los derivados. Se trata, en suma, de 
un dinero que busca reproducirse a sí mismo por fuera del capital industrial 
(es decir, más allá del valor como plusvalor), pero que también puede hacer 

13 Marques y Nakatani (2009 y 2013) explican detenidamente esas formas. Sobre la definición y 
explicación pormenorizada del concepto de capital ficticio y su enorme sobredimensión actual, pueden 
consultarse además, Carcanholo y Nakatani (2000, 2015) y Carcanholo (2009 y 2011). El Bank for 
International Settlements en su Quarterly Review de junio de 2011, reportaba haber recibido datos 
bancarios hasta diciembre de 2010 por un total de 601 billones de dólares en derivados emitidos, 
lo que suponía más de 10 veces el PIB mundial. Otras fuentes estiman, sin embargo, ese monto de 
capital ficticio en torno a 30 veces la riqueza mundial “real”. En cualquier caso, en 2012 el Banco de 
Basilea confirmaba que el monto total de derivados financieros superaba los 720 billones de dólares, 
lo que suponía un crecimiento de un 20% en poco más de un año (Dierckxsens y Jarquín, 2012:40).       
          Recordemos, a tenor de la enorme masa de capital ficticio creada, la advertencia de Arrighi 
(1999) de que cada vez que sucede la prevalencia del capital financiero sobre el productivo y el 
mercantil en el reparto de la plusvalía quiere decir que un determinado modelo de crecimiento y la 
potencia que se ha hecho hegemónica con el mismo, entran en su fase decadente. Estamos en estos 
momentos sumidos en la segunda fase universal de financiarización del sistema capitalista, tras la que 
surgió con la Primera Gran Crisis sistémica.
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las veces de un auténtico capital, como si procediera de la valorización del 
trabajo humano (de ahí su “ficción” y la de la economía que sustenta).

Con el proceso de financiarización de la economía se busca una sal-
ida ilusoria: que las dinámicas de valorización y realización del capital 
tendieran a converger, dándose el empotramiento de los tres principales 
momentos del proceso económico capitalista: financiación – produc-
ción -  realización. La financiarización apuntala y refuerza, además, los 
otros desplazamientos y está imbricada en las nuevas formas de acu-
mulación y en su explicación en cuanto que propia vía de valorización, 
de gestión de la fuerza de trabajo y de gobernanza social. Lo explico.

El capital industrial, como la Santísima Trinidad, tiene tres formas 
distintas pero es un solo capital. Puede adquirir la forma de capital-
monetario, la de capital-productivo y la de capital-mercancía. El capital-
monetario asume las funciones del dinero en cuanto que medio general 
de compra y pago, como representación de la inmaterialidad del valor 
social14. Se dice que ese dinero se hace capital al posibilitar la creación 
de capital-productivo, a través de la compra de unas mercancías muy 
especiales: medios de producción y seres humanos (o “fuerza de trabajo”). 
En ese proceso el capital no sólo busca tanto crear valor, sino especialmente 
un continuado proceso de generación de plus-valor (plusvalía), que es 
obtenido a través del trabajo humano sobre los medios de producción, 
con la consiguiente producción de mercancías. Una vez producidas, 
las mercancías tienen depositado un nuevo (añadido) valor, como 
plusvalía, que se transforma en ganancia al ser vendidas, lo que constituye 
el capital-mercancía, en cuanto que es a través de la mercancía como 

14 El valor es una relación social que se establece para “medir” el conjunto de actividades humanas 
de una determinada sociedad o incluso de todo el mundo. El dinero representa convencionalmente 
ese valor, lo cual no quiere decir que coincida con el mismo (en realidad, si nos fijamos en los precios 
éstos coinciden en muy pocas ocasiones con los valores de las mercancías). Es sólo un dispositivo 
de medición del valor, igual que utilizamos la expansión de una columna de mercurio para medir 
la temperatura ambiente. El dinero es un equivalente que funciona en el intercambio por ser uni-
versalmente aceptado por todas las personas implicadas en el mismo. Las claves en Carcanholo y 
Nakatani (2015). Aunque los precios de las mercancías producidas en total en una economía están 
estrechamente correlacionados con el total de horas de trabajo empleadas, a escala particular de unos 
y otros capitales valores y precios no tienen porqué corresponderse, dado el desigual reparto que la 
competencia intercapitalista establece por la apropiación de la plusvalía total producida. Sin embargo, 
sí tienden a hacerlo en el cómputo global de la economía (ver al respecto, por ejemplo, Moseley, 
2011), porque el valor, el tiempo social de trabajo ejercido, sigue siendo la base de los precios en 
una economía capitalista. 
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cobra materialidad el valor. Una vez vendida la mercancía, el capital 
vuelve a su forma dinero, listo de nuevo para recomenzar el ciclo.

Así pues, el capital que a lo largo del ciclo de producción-circulación 
adopta las sucesivas formas funcionales (capital-dinero, capital-produc-
tivo y capital-mercancía, para volver a ser de nuevo capital-dinero), se 
llama capital industrial. Como quiera que este es el ciclo básico de fun-
cionamiento del capitalismo, se ha tendido a confundir el capital con el 
capital industrial (el capital industrial representa la síntesis simplificada 
de tres capitales autónomos que por separado cumplen tres funciones dif-
erentes, pero que en conjunto suponen todo el ciclo capitalista). Sin em-
bargo, las diferentes formas de este último pueden adquirir autonomía 
propia. Cuando el capital-mercancía se autonomiza se convierte en cap-
ital comercial o mercantil. Por su parte, el capital-dinero autónomo pasa 
a ser capital a interés (mientras que el capital-productivo queda como 
capital-productivo). En el capitalismo histórico, para que este modo de 
producción se pudiera desarrollar como tal y hacerse hegemónico, tan-
to el capital mercantil como el capital a interés se subordinaron al capital 
productivo (que debe compartir el nuevo-valor generado con los otros). 

Pues bien, en el momento actual ha habido una inversión de aquel-
la relación descrita, en favor del capital a interés, y más concretamente 
de una exacerbación de éste: la especulativo-parasitaria. Si cada vez más 
parte de los capitales se derivan hacia la especulación en detrimento de 
la creación de “riqueza material”, quiere decir que asistimos a un proceso 
de desmaterialización de la riqueza que es contrario al que contribuyó a 
constituir el capitalismo. En el origen de este modo de producción el val-
or se materializaba en dinero y en mercancías; en cambio ahora se desma-
terializa en promesas de dinero (títulos). En papeles. Por contra, el capi-
tal a interés especulativo parasitario (en adelante C.I.E.P.), sobre todo en 
su dimensión “ficticia”, se “materializa” más y más en cuanto que agen-
te capaz de dominio social, económico y político. Para empezar, trasto-
ca profundamente el mundo de las empresas industriales. El C.I.E.P. (y 
las entidades financieras que sustentan y encarnan la reproducción de un 
capital de esta índole) promueve al menos tres tipos de medidas de rees-
tructuración de las empresas no financieras: a) la refocalización empre-
sarial hacia nuevas áreas de inversión o hacia la creación de nuevos tipos 
de empresas, donde quedan seriamente perjudicadas las actividades em-
presariales que exigen procesos de maduración más largos, en favor de 
las que minimizan los periodos de inversión; b) la informalización, sub-
contratación y deslocalización empresarial; c) las fusiones y adquisicio-
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nes empresariales (Álvarez y Luengo, 2011). “Los inversores financieros 
penalizan a aquellas empresas que no desarrollan este tipo de operaciones 
y premian con aumentos en el valor accionarial aquéllas que sí lo hacen, 
en la medida que consideran que estas estrategias constituyen factores de-
terminantes de la rentabilidad en el medio plazo” (Álvarez, 2012: 170). 

Las entidades y agentes financieros penetran el mundo industrial. 
Así las sociedades de inversión creadas ad hoc (fondos de inversión, ca-
pital riesgo, fondos soberanos, fondos de pensiones, fondos de grandes 
fortunas), “con la complicidad del sistema bancario y de seguros, mue-
ven y destinan importantes volúmenes de capital a adquirir las accio-
nes de empresas rentables (o a prestar dinero con tasas de retorno es-
candalosamente altas, vía ingeniería financiera, como son, por ejemplo, 
los préstamos participativos)” (Albarracín y Gutiérrez, 2012:358)15.

 También llevan a cabo compras apalancadas o financiadas con deu-
das, a partir de las cuales si una de aquellas sociedades de inversión se 
hace accionista principal, “succiona los recursos del activo, trocea la en-
tidad y pone a la venta las partes más rentables, cerrando las que lo son 
menos, sin dejar de trasladar las deudas (…) a la propia empresa adqui-
rida” (ibídem). Cada vez más el capital se utiliza como préstamo, por lo 
que los beneficios van siendo sustituidos por los intereses. Los accionis-
tas de las sociedades de inversión extraen el excedente vía interés, no me-
diante el beneficio. Eso quiere decir que el valor en cuanto que plusvalor 
queda más y más en manos de accionistas y rentistas, contribuyendo a 
que una parte creciente del excedente deje de reincorporarse a la inver-
sión productiva, ya sea como mantenimiento, expansión o innovación 
tecnológica de esa producción.  Se atempera con ello el incremento de la 
composición orgánica del capital (menos stock de capital por puesto de 
trabajo), compensándose tal circunstancia a través del incremento de la 
tasa de explotación. Además, el menoscabo de la capacidad productiva de 
las empresas se hace en favor de sus áreas más lucrativas. Con ello la em-
presa, de ser elemento esencial de la acumulación capitalista, se convierte 
más y más en instrumento para proporcionar intereses o dividendos al 
capital financiero (Albarracín y Gutiérrez, 2012).  Todo esto abunda en la 
destrucción de empleos. La cual a menudo viene dada a través de fusiones 
y adquisiciones que hacen redundante una porción del factor trabajo por 

15  Préstamos participativos son los que conceden los socios (que a menudo son otras empresas) a sus 
empresas o filiales, en lugar de aportarlos como recursos propios.
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externalización de partes no centrales de la empresa hacia empresas de 
menor tamaño; por deslocalización y la concentración en los segmentos 
y partes de la cadena productiva que arrojan más beneficios; por el aban-
dono de la estrategia de diversificación productiva y los despidos directos.

También los procesos descritos tienen como consecuencia direc-
ta el incremento de la presión hacia condiciones de empleo cada vez 
más precarias y exigentes. Igualmente, conducen a una tendencia a la 
baja en la distribución del excedente, en detrimento de la masa sala-
rial, como ya vimos. A través de la compleja (y a menudo oscura) ar-
ticulación entre finanzas y mundo empresarial, se obtiene asimismo 
una creciente subordinación del derecho laboral al derecho mercantil.  

Es lógico, pues al carecer de nexos territoriales claros ni tener vin-
culación explícita con la empresa, el capital especulativo parasitar-
io dificulta enormemente la interlocución y la oposición de la fuerza 
de trabajo, lo que redunda en detrimento del poder social de negoci-
ación de ésta así como de la negociación colectiva. Una consecuen-
cia ineludible de todo ello es la detracción de la importancia de las 
rentas salariales en el cómputo global de cada economía; acentuán-
dose también la distancia entre dividendos y salarios16. Pero la materi-
alización del C.I.E.P. plasmada en su condicionamiento de la esfera de 
la producción no acaba ahí. Tiene otras importantes manifestaciones:

1] El capital productivo, cuya lógica es la apropiación basada en la 
producción de plusvalía, participa ahora de la dinámica especulativa en 
cuanto que deriva hacia ella buena parte de esa plusvalía en forma de 
compra de títulos, acciones o derivados, por ejemplo, quedando más y 
más inter-penetrado con el capital ficticio (especulativo parasitario). La 
financiarización de las empresas no financieras implica la inmersión de 
éstas en el entramado financiero tanto a través de las entidades de crédito 
que habían creado para atraer consumidores, como mediante sus propias 
carteras de bonos y valores. Todo esto tiene su razón de ser en cuanto que 
en las fases recesivas y más cuando se prolongan indefinidamente como la 
actual, no hay plusvalor en la producción que alcance para pagar las altas 

16 En un análisis de la OIT de 2009 sobre ingresos en 17 países, se señala que el sector financiero 
incrementó su participación de los beneficios nacionales de 32% en 1990 a 40% en 2005, mientras 
que la ratio de ganancias del sector financiero con respecto a la de salarios de todos los trabajadores 
del sector privado creció de 25% a 38% (en Freeman, 2010).
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tasas de valorización que exigen las finanzas, ni para igualar sus ganancias 
(no importa cuán ficticias éstas sean). La caída de la rentabilidad primero, 
y después el notable aumento de los tipos de ingresos provenientes del 
capital a interés - intereses en los años ochenta, y dividendos y recompras 
de acciones a partir de los noventa - permiten entender porqué una parte 
creciente de los beneficios no son reinvertidos en el proceso productivo. 

Gráfico 1

Fuente: Álvarez y Luengo (2011), a partir de dados da European Comission-Economic 
and Financial Indicators. 

En el Gráfico 1 vemos la consecuencia del incremento de recursos que se 
derivan del ámbito productivo a los mercados financieros. De esta manera, no 
es de extrañar que la tasa media anual acumulada para la formación bruta de 
capital fijo haya venido descendiendo paralelamente al auge del C.I.E.P. Así, 
en la UE, en la década de los años 60 del siglo XX, estuvo alrededor del 6% 
y en la de los 70 descendió a menos del 2%, para quedarse en las dos décadas 
siguientes en algo más del 2,5%, y bajar significativamente en la primera 
década de los años 2000 al entorno del 0,5% (Álvarez y Luengo, 2011).

2] El capital fijo inmovilizado (carreteras, líneas de ferrocarril, puertos, 
cables de fibra óptica, aeropuertos, naves industriales, oficinas, casas, torres 
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de comunicación, etc.), necesario para que pueda darse el ciclo industrial 
completo (producción, circulación y venta de las mercancías) pasa a ser 
objeto del capital a interés (ficticio o no), que a través de la especulación 
extrae rentas cada vez mayores de su apropiación de aquel capital.

3] Igualmente procede el C.I.E.P. con el capital circulante (materias pri-
mas, energía, insumos…), que al presentar cada vez una demanda más 
inelástica, es objeto de creciente apropiación y especulación mercantil.    

De lo expuesto se infiere que en el presente las diferentes formas de 
capital se solapan en alta medida, quedando a menudo unas ocultas en 
otras. Hoy capital mercantil, a interés(-rentista) e industrial, adquieren 
expresiones entrelazadas y combinadas, de difícil separación. El conjun-
to de su dinámica inter-penetrada tiende a combinar el despotismo de 
la tasa de ganancia con una creciente importancia de la dictadura del in-
terés. La financiarización, en suma, será no sólo una forma de “huir” de 
los conflictos laborales y de buscar mantener la ilusión de la acumulación 
cuando cede la masa de ganancia, sino que, cuando aquélla se extiende e 
intensifica, se erige también, como veremos, en una forma de biopoder 
(Lucarelli, 2009), capaz de regular el conjunto de la vida social. Ha con-
tribuido asimismo, por tanto, a los procesos de colonización interna de 
la fuerza de trabajo ampliamente descritos por la bibliografía sociológi-
ca.  La dinámica económica al completo conlleva un “crecimiento dopa-
do” o deudor de la reproducción ampliada del capital ficticio, y no tanto 
de la acumulación a través de la actividad industrial. Este hecho provoca 
directamente una economía cada vez más irreal. Es decir, que la materia-
lización del C.I.E.P. ficticio hace que la realidad capitalista sea más y más 
descabellada, más alejada de cualquier base material. No podría haberse 
llegado a esta situación sin dos presupuestos previos. El primero es que en 
algún lugar alguien va a seguir produciendo plusvalía en el futuro como 
para satisfacer la ingente cantidad de deudas del presente17. El segundo 
es que habrá energía suficiente para mantener un crecimiento “ilimita-
do” de deudas y contradeudas. Si por un lado el funcionamiento econó-
mico depende cada vez más del endeudamiento masivo de instituciones, 
empresas y familias, por otra parte ese mismo proceso de endeudamiento 
hace que la cantidad de intereses totales que se deben mundialmente cada 
año crezca de manera exponencial. Contradictoriamente, la obligación 

17 Fundamentalmente quien sustenta la posibilidad de esa creencia en la actualidad es China y 
en menor medida algunas otras formaciones socioestatales caracterizadas como “emergentes”.
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de servir esos intereses retrae más recursos de la economía productiva, lo 
que obliga a seguir creciendo con un mayor apalancamiento. Pero ¿cuán-
to crecimiento haría falta para ajustar la colosal exposición a la deuda de 
nuestros sistemas financieros, bancarios y de inversión?; ¿cuánta energía se 
requeriría para equilibrar una deuda y acompasar un «capital ficticio» ge-
nerado en torno a ella que puede superar más de 20 veces el PIB mundial?  

Obviamente, el capital sólo puede enfrentar tamaño desafío mediante 
quitas grandiosas de deuda. Pero esto al mismo tiempo la resta credibilidad 
para emprender un nuevo ciclo (¿quién se sigue fiando de los préstamos ante 
la perentoriedad de las quitas?), y la necesidad de emprender más trabajo im-
productivo en forma de servicios dedicados exclusivamente a la gestión del 
C.I.E.P. y la evitación de la crisis que, por otra parte, se retroalimenta a sí misma.

Gráfico 2 

Hay que contar, además, con el necesario incremento exponencial de 
los servicios de legitimación del sistema y de represión18. En general, si es 
cierto que el parasitismo financiero (que comprende a un tiempo la renta 
y el interés) ayuda al capital productivo a aplastar la oposición del factor 

18 En el último cuarto del siglo XX la mayor parte de los gastos del capitalismo global eran ya 
indirectos a la acumulación (Kidron, 2002): estructura física para el transporte y las comunica-
ciones (cada vez más distancias y vías más complejas, con infraestructuras cada vez más difíciles 
de mantener y reponer), para el mantenimiento y reemplazo, así como para la implantación y 
apropiación de recursos. También para el control social.
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Trabajo, también lo es que al tiempo le va minando por dentro19. Y es que 
el C.I.E.P. no sólo condiciona la producción y posibilita un crecimiento 
sin proporcional acumulación. También se pondrá al frente de la regulación 
social mediante la apropiación del Estado. Un “Estado privado” que resulta 
cada vez más incapacitado para regular la relación Capital/Trabajo, 
para funcionar como “capitalista colectivo” en pro del mantenimiento 
del sistema y por tanto para atemperar las convulsiones que cada vez más 
frecuente e intensamente le sacuden. Véase en el gráfico 2 y en el cuadro 
1 la secuencia de inestabilidad que acompaña a esta forma de capital.

 Negavalor. ¿Un Gran Reinicio o la entrada hacia otro modo de producción?

El capital cada vez es menos capaz de valerse de su pasado (de 
la plusvalía que fue generada para ser transformada en nuevo cap-
ital para invertir). Y al tiempo ha consumido con creces su futu-
ro. Las deudas se comen el futuro (incluso a veces a cien años vis-
ta): son capital –y salarios- de los que no se podrá disponer en el 
futuro porque estarán destinados a satisfacer las deudas del presente. 
Esto implica en cada presente la destrucción del medio social y físi-
co, no sólo para intentar compensar la pérdida de valor y de plusval-
or, sino para poder satisfacer los compromisos contraídos en el pasado. 

Pero con ello se hace crecer la importancia de procesos y fenómenos 
contradictorios, que entrañan valor negativo, esto es, que destruyen valor 
o que le niegan o imposibilitan. De ahora en más asistiremos a la irrup-
ción y ascensión de los mismos, a los que en conjunto llamaré negavalor. 

A lo largo de la historia del capitalismo siempre ha habido destruc-
ción de valor, materializada entre otros procesos en el cierre de empre-
sas, en el abandono o sustitución prematura de capital fijo (fábricas, 
talleres, naves, maquinaria, tecnología…) mediante la aceleración de 
la competencia (lo que obliga a la sustitución del capital fijo antes de 
haber sido amortizado); a través de la obsolescencia programada (acor-
tamiento deliberado de su vida útil); y por supuesto, mediante la pro-
pia guerra. Pero el negavalor entraña un salto cualitativo. Un conjunto 
de fenómenos de nuevo cuño. En la disparatada dinámica productiva 

19 Hay que considerar que cuando el capitalismo tuvo sus momentos de despegue a mitad del siglo 
XIX y en los Treinta Gloriosos del XX, es cuando el capital industrial más contrarrestó al capital 
rentista, de tal manera que la dinámica de crecimiento llegó a estar asociada con el “suicidio del 
rentista” por Keynes. No hay posibilidades de viabilidad a medio plazo, en cambio, para un cap-
italismo bajo estas marcadas características especulativo-rentísticas. 
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capitalista de extracción de beneficio contra la decadencia del valor (la 
dictadura de la tasa de ganancia), no es sólo que cada vez sean may-
ores los costos de extracción de energía, y que la tasa de retorno en-
ergético (TRE) vaya descendiendo20. No hay que quedarse únicamente 
en los costos económico-energéticos en su acepción de “inputs-out-
puts”. La sociedad se derrumba y la naturaleza nos obliga cada vez más 
a considerar en las cuentas de beneficio las consecuencias negativas de 
esa dinámica: contaminación de sumideros (tierra, agua, aire, atmós-

20  La TRE se mide por el cociente entre la energía que se obtiene y la energía directa e indirecta 
empleada en obtenerla (medidas en unidades térmicas, julios). 
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fera), multiplicación de tóxicos dañinos para la vida, esquilmación-es-
polio de recursos y de las fuentes de reposición de los mismos, provo-
cación de nuevas formas adversas de vida para la producción (plagas, 
“malas hierbas”, contaminantes naturales, reacciones bioquímicas dañi-
nas...), que suponen un peligro fehaciente para las posibilidades y nu-
trientes del propio valor capitalista. Este es el “valor negativo” (nega-
valor) en cuanto que destruye las fuentes de posibilidad y renovación 
del valor, obstaculiza seguir reproduciéndolo y a la postre le corroe. 

Así por ejemplo, la agricultura capitalista ha pasado de contribuir 
a la acumulación de capital, reduciendo los costos de la fuerza de tra-
bajo y disparando la alimentación barata, a minar incluso las condi-
ciones de medio plazo necesarias para renovar la acumulación (insu-
mos químicos, pesticidas que tienen cada vez más efectos negativos 
sobre la vida, desertificación de tierras, plagas más resistentes, etc.). 

La realidad del calentamiento global socava las propias fuentes de la 
vida, trastocando todos los factores de posibilidad de la agricultura. Se per-
fila ya como la más potente amenaza en el futuro inmediato y la más palpa-
ble muestra de negavalor a escala planetaria. Dentro de las distintas formas 
en que éste se puede manifestar hay que considerar también la escasez de 
agua, la erosión de la capa arable y la disminución de la fertilidad del suelo, 
el límite de tierras cultivables, la disminución de la variedad de semillas, el 
alto requerimiento de inputs para producir alimentos y el propio aumento 
de los inputs de los combustibles fósiles, entre numerosos otros factores. 

De forma generalizada, los cambios biosféricos penetran las rela-
ciones de reproducción globales con un inusual poder y notoriedad, 
generando una proliferación de actividades naturales, de vida y de en-
ergía que son hostiles a que se siga extrayendo beneficio a través de la 
naturaleza, e incluso corroyendo las posibilidades del valor y por tan-
to de la propia reproducción del capital (Hall y Klitgaard, 2012). Pero 
no es sólo la naturaleza la que de forma ya inocultable se rebela final-
mente contra su desvalor. La sobreexplotación del trabajo humano y la 
destrucción de la sociedad entrañan también sus procesos de negavalor.

Las 24 horas del día y la vida entera de los individuos no pueden 
ser puestas en valor como plusvalor. La extenuación de los seres hu-
manos comodificados como “fuerza de trabajo” resulta a la larga un 
obstáculo insalvable. La extenuación (como forma de explotación ex-
tensiva e intensiva) adquiere muchas expresiones: hundimiento psico-
lógico; substancial bajada de defensas que hace proliferar nuevas y vie-
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jas enfermedades; decline de los embarazos (“huelga de vientres”) y 
de la propia fertilidad; abatimiento colectivo; pérdida de rendimien-
to, etc. Lleva en definitiva, junto a los destrozos físicos y mentales 
de la fuerza de trabajo, a la imposibilidad de que ésta siga generan-
do incesantemente un flujo de energía para el capital (Moore, 2015). 

Ante el caos sistémico generado, con debacle económica incluida, 
y ante su inocultable ineptitud para salvaguardar ni siquiera la salud 
de sus poblaciones frente a la actual pandemia, las elites del capital 
global han anunciado en el último Foro Económico Mundial, el 
Gran Reinicio del capitalismo. Una vuelta de tuerca a la pérdida de 
democracia, al control poblacional, a la precarización de los mercados 
laborales, al empobrecimiento generalizado, al deterioro ambiental.

Las mismas elites lo anuncian como la convergencia de los sis-
temas económicos, monetarios, tecnológicos, médicos, genómicos, 
ambientales, militares y de gobierno. En términos económicos y de 
política monetaria, el Gran Reinicio implica una descomunal con-
centración de la riqueza, por un lado, y la probable emisión de una 
renta básica universal, por otro, para “mantener” a poblaciones sin 
empleo. Podría incluir el paso a una moneda digital, con una cen-
tralización de las cuentas bancarias y de los Bancos, una fiscalidad 
inmediata en tiempo real, aumento de los tipos de interés negati-
vos y una vigilancia y un control centralizados del gasto y la deuda. 

El Gran Reinicio significa también la emisión de pasaportes médicos, 
pronto digitalizados, incluyendo la historia médica, la composición genética 
y los estados de enfermedad. La covid-19 está suponiendo un entrenamiento 
ideal para que las poblaciones acepten cosas así. El Gran Reinicio 
acentúa además la guerra como instrumento económico, geoestratégico 
y de relaciones internacionales, especialmente contra Rusia y China. 

Pero también puede suponer el salto hacia un modo de produc-
ción automatizado donde la relación salarial constitutiva del capita-
lismo se vaya extinguiendo por sí misma (quien posea las máquinas 
“humanoides” ya no precisará de asalariados). “Islas” de automati-
zación mundiales combinadas con formas de explotación precapi-
talistas – esclavistas y una ingente cantidad de humanidad “sobran-
te”, puede ser un escenario probable a medio plazo, no sin antes 
haber experimentado la humanidad los terribles sufrimientos y muer-
te que acompañan a un sistema en descomposición. Todo, si es que 
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esa misma humanidad no es capaz de dotarse de por sí misma de un 
modo de producción capaz de sostener el hábitat social y el natural 
al mismo tiempo. Un modo de producción comunitario-socialista.

5. Conclusiones: contradicciones y desafíos ineludibles.

En este momento histórico el capitalismo incumple crecientemente 
los dos principales elementos que constituyen su razón de ser: la 
conversión del dinero en capital (no otra cosa es la financiarización 
económica) y la conversión de seres humanos en fuerza de trabajo 
asalarizada (debido al proceso de mecanización y de incorporación de 
alta tecnología en las formaciones de capitalismo avanzado). Hemos 
visto algunas de las claves a las que se enfrenta el neoliberalismo 
financiarizado como modelo de crecimiento que se ha intentado poner 
en práctica a escala casi planetaria. Con la degeneración de ese modelo 
el capitalismo en sí mismo enfrenta las siguientes contradicciones:

Se pone a prueba, además, la adaptación funcional del complejo 
institucional y de dominación respecto del proceso de ajuste 
capitalista. O lo que es lo mismo, podríamos apuntar a una probable 

• Entre acumulación y regulación (forma en que se expresa hoy la contradicción 
clásica entre desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción)

•Entre valorización y realización (dado que la escasa recuperación de la tasa de ganancia 
en la producción se ha hecho a costa de una exacerbada depresión de la demanda)

•Entre el valor ficticio generado por el entramado mundial financiero-especulativo y la 
plusvalía real generada, que responde a un estancamiento de la rentabilidad (lo que denotó 
una parcial recuperación de las tasas de ganancia sin proporcional acumulación de capital).

• Entre estancamiento y endeudamiento. El endeudamiento como forma 
predominante de crecimiento actual no tiene contrapartida ni productiva 
ni energética para posibilitar que una hipotética acumulación futura 
pueda satisfacer la carencia de valor actual. El presente se come al futuro.

•Entre el valor capitalista y la riqueza social y natural, pues aquél depende cada 
vez más de la destrucción de éstas.

•Entre el desarrollo de las fuerzas productivas (la automatización) y las bases de 
sustentación del capitalismo: valor, trabajo asalariado, plusvalía, ganancia..., 
que resultan crecientemente deterioradas.

Livro 1.indb   29Livro 1.indb   29 12/09/2021   13:12:4512/09/2021   13:12:45



A crise capitalista no século XXI40

creciente contradicción entre legitimidad y formas unilaterales actuales 
de “regulación social” (o si se quiere, de la “gobernanza” en curso). 

Para calibrar esta última contradicción y al tiempo desafío, hay que 
tener en cuenta que asistimos en este impasse, mientras se produce el 
declive del neoliberalismo financiarizado (en el que siempre han pervivi-
do restos del keynesianismo) y no termina de coagularse ningún modelo 
nuevo que lo sustituya, a una profunda reestructuración de la dominación 
de clase y de concentración de poder entre las élites dominantes a escala 
transnacional. De acuerdo todo ello con la conjunción y combinación de 
formas “cognitivas”, tyloristas y pretyloristas de explotación del trabajo 
que se está dando a escala mundial. Esta nueva “fase orgiástica de la ex-
plotación” genera paradójicamente un gran desaprovechamiento o de-
sestimación de seres humanos (“sobrantes”) (Bauman, 2005) allá donde 
más se han desarrollado formas de finaciarización y softwerización de la 
acumulación; combinándose con una precarización y ultraexplotación de 
la mayor parte del trabajo en el mundo. En conjunto implican una dila-
pidación sin precedentes a escala mundial de lo que dentro de los pará-
metros de acumulación sistémica fue designado como “capital humano”

La destrucción social que entrañan todas estas dinámicas tiene un 
correlato ineludible: sin sociedad no hay economía (al menos no una 
economía capitalista). Al mismo tiempo conlleva una conclusión elemental 
(que es parte ya hoy modificada por la fuerza de las circunstancias, del 
viejo dilema luxemburgiano): la única manera que tiene la humanidad 
de revertir la barbarie es a través de la construcción del socialismo.
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1. Introdução 

O desenvolvimento desigual é uma das características centrais 
das economias capitalistas, e associa-se a distintas dinâmicas de 
incorporação de progresso técnico. É justamente no capitalismo 

que as desigualdades e as assimetrias nas trajetórias econômicas das 
sociedades ganham relevância, tendo em vista que nas formações 
econômico-sociais anteriores prevaleciam situações de reduzido 
crescimento econômico. Na dinâmica do crescimento econômico 
capitalista uma das formas mais visíveis da incorporação do progresso 
técnico reside nas diferenças nos níveis de produtividade do trabalho, 
e em sua taxa de crescimento. Enquanto algumas nações são capazes 
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de alcançar elevados níveis de produtividade do trabalho, e maior 
bem-estar, outras ficam para trás. Nesse sentido, uma das questões-
chave da teoria do crescimento é explicar como ocorrem processos de 
afastamentos e aproximação entre os diferentes países. Tais movimentos 
se associam a capacidade de incorporação de progresso técnico das 
diferentes economias. Essa análise considera a existência de um país 
líder, que representa o estado da arte do progresso técnico, e um 
conjunto de países seguidores. Os processos de afastamento, falling 
behind, e aproximação, catching up, são assim avaliados na medida em 
que se efetuam comparações entre o país líder e os países seguidores. 

O presente capítulo apresenta uma interpretação para os processos de 
afastamento e aproximação, nos quais a acumulação de capital desem-
penha um papel central na explicação desses fenômenos. A acumulação 
de capital e seus determinantes respondem pelas diferenças na trajetória 
de crescimento entre o país líder e os seguidores. Tradições teóricas dis-
tintas consideram a acumulação de capital como um fator determinante 
do crescimento econômico. A acumulação de capital também pode ser 
vista como uma medida do esforço para gerar crescimento econômico, 
englobando outros fatores como um ambiente institucional, e assim ca-
paz de resultar em altas taxas de expansão da produtividade do trabalho.

Na tradição clássico-marxiana, os determinantes da acumulação 
de capital são a taxa de lucro e as taxas de poupança e investimento. 
A taxa de lucro combina um fator tecnológico e um distributivo. Para 
Marx, a taxa de lucro é a principal força motriz da mudança técnica. 
O capitalista individual adotaria mudanças técnicas que reduzem 
os custos de produção nos níveis atuais dos salários reais para obter 
superlucros ao vender sua produção a preços determinados pelos 
custos mais altos de seus concorrentes menos avançados tecnicamente. 
Na disputa entre o capital e o trabalho sobre o valor adicionado, 
Marx constatou um incentivo sistemático à mudança técnica 
seguir um viés que economiza em trabalho e utiliza mais capital. 

A mecanização com a substituição de trabalho vivo por trabalho morto 
seria o padrão típico de inovação técnica nas economias capitalistas. A 
mecanização representa uma mudança estrutural em favor da indústria.  
Mudanças técnicas que economizam trabalho e utilizam mais capital 
para a produção são chamadas de mudanças técnicas Marx-viesadas (Foley 
e Michl, 1999). Esse padrão de mudança técnica pode resultar em uma 
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queda na taxa de lucro se a distribuição de renda permanecer constante. 
O processo de catching up reflete a concepção de mudança técnica de 
Marx. Em O Capital, Volume 3, Capítulo 13, o famoso capítulo sobre a 
lei da queda tendencial da taxa de lucro, Marx (1981, p. 320) escreveu:

Vimos que em um estágio do desenvolvimento capitalista, quando a composição 
orgânica do capital c: v é 50: 100, por exemplo, uma taxa de mais-valia de 100% 
é expressa em uma taxa de lucro de 66% por cento, enquanto em um estágio su-
perior de desenvolvimento, onde c: v é 400: 100, digamos, a mesma taxa de mais-
-valia é expressa em uma taxa de lucro de apenas 20 por cento. O que se aplica a 
diferentes estágios sucessivos de desenvolvimento em um país também se aplica a 
diferentes países que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento ao 
mesmo tempo. No país menos desenvolvido, onde a composição do capital está 
na média conforme mencionado, a taxa geral de lucro seria de 66%, enquanto 
em um país com um nível de desenvolvimento muito mais alto seria de 20%. A 
distinção entre as duas taxas nacionais de lucro poderia desaparecer, ou mesmo 
ser revertida, se... no país menos desenvolvido ... a taxa de mais-valia fosse menor.

Na tradição clássico-marxiana os processos de afastamento 
e aproximação dependem da taxa de acumulação de capital e seus 
determinantes, a taxa de lucro e a taxa de investimento. Há três 
aspectos centrais na concepção desenvolvida no presente capítulo. 

Em primeiro lugar, a técnica inicial empregada pelo país líder apre-
senta maior produtividade do trabalho e menor produtividade do capital 
do que nos países seguidores.  Na trajetória de aproximação ocorre au-
mento da produtividade do trabalho e o declínio da produtividade do 
capital no país seguidor. A mudança técnica segue um padrão Marx-vie-
sado em que ocorre uma crescente mecanização do processo produtivo.

Em segundo lugar, os processos de afastamento e aproximação 
ocorrem nas produtividades do trabalho e do capital, com consequên-
cias para as trajetórias tanto da taxa de lucro como da razão traba-
lho-capital. A queda da produtividade do capital pode reduzir a taxa 
de lucro no país seguidor. Terceiro, há catching up apenas se a acu-
mulação de capital no país seguidor for maior do que no líder. Caso 
contrário, há um processo de afastamento. A queda da taxa de lucro 
no país seguidor pode significar o fim do processo de aproximação. 

Considerando que a técnica no país líder é mais intensiva em 
capital e a distribuição funcional de renda é similar, a taxa de lucro 
nos países seguidores é maior do que a vigente no país líder. No 
entanto, a acumulação de capital no país líder pode ser maior do 
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que no país seguidor, uma vez que a taxa de investimento é um dos 
determinantes da acumulação de capital. Quando, a acumulação 
de capital no seguidor é superior à do país líder, há catching up na 
produtividade do trabalho e do capital. Nesse caso, a produtividade do 
trabalho aumenta e a produtividade do capital diminui no país seguidor.  

No presente capítulo são investigadas as experiências das economias 
chinesa, japonesa, indiana e brasileira em comparação com os Estados 
Unidos para diferentes períodos de tempo. Para o Japão, Índia e China 
investiga-se o período 1980-2014. Para o Brasil é analisado o período 
1950-2017. Contudo, centramos a análise durante o neoliberalismo 
(1980-2017) e na sua crise (2008-2017). O Japão teve sucesso em 
catching up até o início dos anos 1990; a China foi capaz de realizar 
um rápido processo de catching up após 1980, enquanto na Índia 
o processo se acelerou no início dos anos 2000s. Por sua vez, no 
Brasil, como grande parte da América Latina, entrou em um processo 
de afastamento em relação aos Estados Unidos a partir de 1980.  

O catching up ocorreu quando a acumulação de capital observada foi 
maior nos países seguidores. Porém, elevadas taxas de acumulação no país 
seguidor podem reduzir a produtividade do capital e a taxa de lucro para um 
nível semelhante ou inferior ao do país líder. A queda da taxa de lucro pode 
reduzir a taxa de acumulação de capital no país seguidor, o que comprome-
teria o processo de aproximação ao nível de desenvolvimento do país líder. 

Além da presente introdução, o texto está organizado em cinco se-
ções adicionais. A seção 2 efetua um breve resumo das ondas longas 
do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial. A seção 3 apresenta o 
banco de dados e o método de cálculo das variáveis utilizadas no capí-
tulo. A seção 4 aborda do ponto de vista teórico, o progresso técnico e 
a acumulação no país líder e nos países seguidores. A seção 5 discute o 
processo de aproximação e afastamento em relação aos Estados Unidos 
para o Japão, a Índia, a China e o Brasil. A seção 6 conclui o capítulo.  

 2. Um breve resumo das ondas longas recentes: da Idade Dourada ao 
Neoliberalismo 

 O capitalismo apresenta ondas longas com distintas características 
que se associam a determinada tecnologia e a certa organização insti-
tucional.  As ondas longas são engendradas nos países desenvolvidos, 
em particular no país líder, e se encerram em crises estruturais que se 
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manifestam na forma de queda da taxa de lucro.  As crises estruturais 
levam tempo para serem superadas e envolvem mudanças tecnológicas 
e institucionais. Diversos autores na tradição marxista investigaram as 
ondas ou ciclos longos, suas crises e as transformações do capitalismo4.

As diferenças tecnológicas e institucionais entre as ondas longas 
resultam em diferentes taxas de lucro, distintas distribuições pessoal 
e funcional da renda, bem como diferentes taxas de acumulação de 
capital e de crescimento do PIB. Do final da Segunda Guerra até 
meados dos anos 1970, período denominado de Idade Dourada, 
prevaleceu a concepção de que o capitalismo deveria ser organizado 
de acordo com algum tipo de capitalismo regulado.  As regulamen-
tações do mercado de trabalho, juntamente com o alto crescimen-
to econômico e as taxas reduzidas de desemprego, deram mais po-
der para a classe trabalhadora em sua barganha com os capitalistas. 

Como consequência, as classes trabalhadoras nos países capitalistas 
avançados experimentaram uma melhoria em seus padrões de vida. No 
entanto, no final da década de 1960, havia sinais nos países desenvolvidos 
de que o modelo de capitalismo regulado não estava funcionando 
adequadamente: uma crise estrutural estava em curso. As análises marxistas 
explicam a crise da Idade Dourada devido à queda da taxa de lucro 
em decorrência do declínio da produtividade do capital e ao aumento 
dos salários em paralelo com os ganhos da produtividade do trabalho.

A crise da Idade Dourada entre 1973 e 1980 marcou o início da reação 
da classe capitalista para superar a crise de lucratividade. Era necessário 
embarcar em um processo de reformas neoliberais que restaurassem o 
mercado como mecanismo de alocação de recursos para que a classe 
capitalista recuperasse sua força. Com ajuda decisiva do Estado, o 
neoliberalismo foi imposto com sucesso nos países capitalistas avançados 
no final dos anos 1970 e início dos anos 1980.  A partir de então os 
países seguidores passaram a modificar suas instituições, adotando 
aspectos centrais do neoliberalismo.  Entre esses estão: adoção das 
tecnologias de comunicação e informação; reafirmação do papel da classe 
capitalista, em particular dos capitalistas financeiros; redução do poder 

4 Para uma apresentação das linhas de pesquisa marxista sobre as ondas longas e crises estruturais ver 
Santos e Marquetti (2014). 
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de barganha dos trabalhadores; flexibilização dos mercados de capital e 
do trabalho; mudança no papel do Estado; a ênfase anterior no emprego 
e no crescimento passa a ser o controle dos preços e maior flexibilização 
dos mercados; reafirmação do papel dos EUA como país hegemônico do 
sistema capitalista; globalização financeira e produtiva. O neoliberalismo 
teve sucesso em restaurar, ainda que parcialmente, a lucratividade. 

Contudo, ele tem suas próprias contradições, a rentabilidade do 
setor financeiro requer novos espaços de valorização financeira.  Esse 
movimento resultou em inovações financeiras e bolhas especulativas 
nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Desencadeada 
pela inadimplência nos empréstimos hipotecários subprime, a crise 
financeira de 2008 atingiu rapidamente os Estados Unidos e o 
sistema financeiro global com enormes consequências para o setor 
produtivo. A crise de 2008 foi a crise estrutural do capitalismo 
neoliberal. Esse é o período histórico que vivemos na década de 2010. 

As ondas longas possuem diferentes impactos sobre as taxas de 
crescimento das regiões mundiais e dos países. A investigação das 
mudanças nas técnicas e no arcabouço institucional da economia 
mundial e de sua ideologia econômica dominante é necessária a fim 
de analisar a evolução dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Os países atrasados podem ter maior ou menor capacidade de 
responder as restrições e incentivos econômicos e ideológicos para 
a construção dos seus modelos econômicos.  Assim, durante a Idade 
Dourada os países da América Latina apresentaram taxas médias de 
crescimento superiores aos países localizados na Ásia, exceto pelo 
Japão. No Neoliberalismo, observa-se o contrário: o crescimento 
econômico dos países asiáticos foi superior aos latino-americanos. 

3. Medindo os processos de aproximação e afastamento a partir das 
contas nacionais

As contas nacionais permitem investigar os processos de aproximação 
e afastamento entre os países. Para melhor explicar as variáveis 
empregadas para estudar os processos de aproximação e afastamento 
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vamos fazer uma apresentação sumária das contas nacionais, considerando 
o caso simplificado de uma economia fechada e sem governo. 
Pelo lado da demanda, o PIB é medido por: 

X = C + I = C + IL + D

onde X é o PIB; C representa o consumo agregado das famílias capitalistas 
e dos trabalhadores; I é  o investimento bruto; D simboliza a depreciação; 
e IL o investimento líquido. 

Pelo lado da renda, o PIB é medido por: 

X = W + Z = W + R + D

sendo W é a compensação total dos trabalhadores; Z = X – W é o mon-
tante de lucro bruto; R = Z – D é o lucro líquido.    

Para efetuar comparações internacionais é indicado mensurar os 
agregados macroeconômicos em paridade de poder de compra, as-
sim utilizamos os dados da Extended Penn World Tables 6.0 e a Penn 
World Tables 9.1 que expressam as variáveis acima a preços de pa-
ridade de compras de 2011 (Marquetti, 2019; Feenstra et. al. 2015). 

No processo produtivo se utiliza trabalho, N, e capital fixo, K. Os 
insumos de trabalho são medidos em número de trabalhadores. Por sua 
vez, o estoque de capital é mensurado utilizando o método dos estoques 
perpétuos e é expresso na mesma unidade de medida do PIB. Ao comparar 
a evolução de países ao longo do tempo é preferível expressar as medidas 
absolutas em termos de razões.  Assim, x = X / N é o PIB por trabalhador, ou 
a produtividade do trabalho; k = K / N  representa o capital por trabalhador, 
ou a intensidade de capital;  w = W / N é o salário médio real;  z = Z / N 
representa o lucro bruto por trabalhador;  c = C / N é o consumo social por 
trabalhador;  i = I / N simboliza o investimento por trabalhador.  Outras 
variáveis são expressas em termos do estoque de capital. Logo, p = X / K = 
x / k é o produto por unidade de capital ou a produtividade do capital; v = 
Z / K é a taxa bruta de lucro; r = v – d é a taxa líquida de lucro;  gK +d = I / 
K é a taxa de acumulação, a razão entre investimento bruto e o estoque de 
capital;  d = D / K é a taxa de depreciação.  A taxa de crescimento de qualquer 
variável, por exemplo, da produtividade do trabalho, pode ser expressa 
como gx = ∆ x / x; gp representa a taxa de crescimento da produtividade 
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do capital e deste modo para as demais variáveis. A participação dos 
lucros na renda nacional é π = z / x e a dos salários é 1 - π  = w / x. 

A taxa de lucro é calculada por:

v = Z / K = (Z / X) / (K / X) = π p 

Portanto, a taxa de lucro pode ser vista como a multiplicação entre a 
parcela de lucros e a produtividade do capital, uma variável distributiva 
e uma tecnologia. Por sua vez, a taxa de investimento é a razão entre 
investimento e o PIB. Investigaremos as trajetórias das produtividades 
do trabalho e do capital das economias chinesa, japonesa, indiana e 
brasileira em relação aos Estados Unidos, o país líder no período de estudo. 
Também iremos comparar a taxa de lucro, a taxa de investimento e a taxa 
de acumulação dos países seguidores em relação ao líder. Contudo, antes 
de investigar as experiências históricas, vamos abordar de modo sucinto o 
processo de mudança técnica e acumulação no país líder e nos seguidores.   

4. Progresso técnico e acumulação no país líder e nos países seguidores 

Os economistas clássicos, Smith e Ricardo, e Marx viram na queda da 
taxa de lucro, em decorrência do progresso técnico e da acumulação de 
capital, uma tendência básica do sistema capitalista. A queda da taxa de 
lucro levaria a queda da taxa de acumulação e do crescimento econômico. 

Para Smith, a taxa de lucro cai devido ao aumento da competição 
capitalista, conforme o país enriquece com a acumulação do capital. 
Ricardo explicou a queda da taxa de lucro devido aos retornos decrescentes 
resultantes da escassez de recursos naturais, como, por exemplo, de terras 
agriculturáveis. A acumulação de capital e o crescimento da população 
levam a um uso maior dos recursos naturais. Esses, devido os retornos 
decrescentes, reduzem a produtividade do trabalho, aumentam as rendas 
e reduzem a taxa de lucro. Ricardo reconheceu que o progresso técnico 
que economiza em recursos naturais poderia aumentar temporariamente 
a produtividade do trabalho e a taxa de lucro. Contudo, ele previu o fim 
da acumulação de capital como resultado do aumento da renda da terra 
e da queda da taxa de lucro. Marx rejeitou a explicação para a tendência 
declinante da taxa de lucro baseada no declínio da produtividade do 
trabalho e do aumento das rendas dos recursos naturais. Na visão de 
Marx, a concepção ricardiana desconsidera os poderosos incentivos ao 
progresso técnico que são inerentes ao modo de produção capitalista. 
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Para Marx, a tendência declinante da taxa de lucro, um fato estilizado 
do desenvolvimento capitalista que ele encontrou nos autores clássicos, 
deve ser explicada a partir da capacidade do sistema capitalista em 
gerar progresso técnico. Na fonte de crescimento da produtividade 
do trabalho, o emprego de novas máquinas e a expansão da grande 
indústria, deve ser encontrada a explicação para a queda da taxa de lucro.     

 Os capitalistas individuais adotam mudanças técnicas que reduzem 
os custos de produção aos preços e salários correntes para obterem uma 
taxa de lucro superior à taxa média, um superlucro, ao venderem seus 
produtos por um preço determinado por concorrentes que utilizam 
técnicas de menor produtividade. Okishio (1961), em um teorema que 
veio a tornar-se famoso, chamou de viável tal forma de mudança técnica. 
Segundo Marx, a busca do superlucro é um poderoso incentivo ao 
progresso técnico no sistema capitalista. Se os salários reais aumentassem 
na mesma proporção que a produtividade do trabalho, que corresponderia 
a uma participação constante dos salários na renda nacional, o 
processo de mecanização poderia resultar na queda da taxa de lucro. 

Importante enfatizar que Marx define a taxa de lucro como a 
razão entre a forma mais ampla de lucro (a qual inclui o excedente 
operacional, os impostos, os juros e os aluguéis) e o capital empregado 
no circuito do capital. Ao considerar a taxa de lucro como a razão 
entre a taxa de mais-valia e a composição orgânica do capital, Marx 
considerou que a taxa de lucro é função da distribuição da renda e da 
tecnologia. Uma aproximação da taxa de lucro em conformidade ao 
conceito marxiano pode ser calculada conforme expresso na seção 3. 

Evidentemente, Marx vislumbrava uma ligação entre a taxa de lucro 
e a acumulação de capital. Para ele a taxa de lucro determina a taxa 
de acumulação, a qual cairia com a redução da taxa de lucro, apesar 
do aumento da massa de capital a ser investida. Na moderna teoria 
do crescimento a ligação entre taxa de lucro e taxa de acumulação é 
expressa pela equação de Cambridge5. Marx sumariou sua visão do 
desenvolvimento capitalista no longo prazo nas suas teorias da mais-
valia relativa e na tendência declinante da taxa de lucro. Para Marx, os 

5 Assumindo que os trabalhadores não poupam, pode-se expressar a equação de Cambridge como gK+d 
= s v, onde gK+d é a taxa de acumulação, v é taxa de lucro e  é a propensão a poupar dos capitalistas. 
Uma discussão sobre a equação de Cambridge pode ser vista em Oreiro (2005).
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métodos de produção se tornam cada vez mais intensivos em capital, 
resultando numa queda da produtividade do capital ao mesmo tempo 
em que a produtividade do trabalho aumenta. Portanto, para Marx, o 
progresso técnico típico do modo de produção capitalista é poupador 
de trabalho e utilizador de capital, ou seja, a taxa de crescimento da 
produtividade do trabalho é positiva e a do capital é negativa.  Denomina-se 
este padrão de progresso técnico de Marx-viesado (Foley e Michl, 1999). 

Nesta perspectiva, a evolução da taxa de lucro em uma economia capi-
talista é determinada pelo padrão de progresso técnico e pela participação 
dos salários na renda nacional. A combinação entre um padrão de progres-
so técnico Marx-viesado e uma participação constante dos salários na renda 
nacional pode resultar na queda na taxa de lucro. Marx chamou a atenção 
para os fatores que se contrapõem a queda da taxa de lucro, os quais atua-
riam reduzindo o preço dos bens de capital e a parcela dos salários na renda. 

Ao considerar países com diferentes níveis de desenvolvimento há 
diferenças entre as produtividades do capital e do trabalho entre o país 
líder e os atrasados. O país líder tem maior produtividade do trabalho e 
menor produtividade do capital do que o seguidor, tendo um maior grau 
de mecanização. A taxa de lucro, considerando essa hipótese e similar 
distribuição funcional da renda, é maior no país seguidor do que no país 
líder. Contudo, isso não significa que a acumulação de capital no país se-
guidor é maior do no líder, pois a taxa de investimento também é um dos 
determinantes da acumulação de capital.  Quando a taxa de acumulação 
no país seguidor supera a do país líder, há um processo de aproximação, 
com a produtividade do trabalho no país seguidor crescendo a taxas 
maiores do que no país líder e a produtividade do capital a taxas menores.

A tradição clássica assume que a mudança tecnológica decorre de 
um processo histórico, em que um país pode inventar novos métodos 
de produção ou se beneficiar da transferência de tecnologia que existe 
em outros países.  O país líder descobre novos métodos de produção, 
enquanto os seguidores copiam. As novas técnicas não são um bem 
público e, portanto, possuem um custo de difusão e levam tempo para 
serem adotadas. Para a implementação de novas técnicas, os países se-
guidores requerem o acesso a máquinas e equipamentos, educação da 
força de trabalho e um período de aprendizado por parte das firmas e 
dos trabalhadores.  Contudo, empregar as técnicas desenvolvidas no 
país líder é relativamente mais fácil e rápido do que descobrir novas 
técnicas. Os países em desenvolvimento possuem um gap tecnológi-
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co em relação ao país líder.  Gerschenkron (1962) aponta que quanto 
maior o gap, maior a possibilidade dos países atrasados crescerem ao 
adotarem as novas técnicas6. Esses adotarão as técnicas mais eficien-
tes e modernas que podem ter acesso.  Contudo, para eles se benefi-
ciarem das vantagens do gap tecnológico é necessário um esforço de 
acumulação de capital.  Essa é condição necessária para que ocorra 
um processo de catching up. O gap tecnológico significa que os países 
seguidores possuem uma menor produtividade do trabalho (xF < xL)7 
e uma maior produtividade do capital (pF > pL) do que o país líder. 
Ressalte-se que é no país líder onde ocorrem as inovações técnicas. 

Para Schumpeter (1997) as novas técnicas são desenvolvidas na 
forma de sucessivas revoluções industriais ou ondas tecnológicas. Os 
sistemas tecnológicos que formam estas ondas possuem um ciclo de 
vida com importantes efeitos sobre a evolução da produtividade do 
trabalho e do capital no longo prazo. Em períodos de mudança do 
sistema tecnológico, há a possibilidade de um reduzido dispêndio 
em capital resultar em significativo aumento da produção, abrindo a 
possibilidade de aumentos da produtividade do trabalho e do capital. 
Nesses períodos, os países atrasados possuem uma janela de oportu-
nidade para se aproximarem rapidamente dos países desenvolvidos8.  

Ressaltamos que a análise acima não considerou o papel do Estado 
nos processos de afastamento e aproximação dos países. O Estado 
pode atuar de diferentes maneiras para o processo de aproximação. 
Entre elas estão políticas que evitem a queda da taxa de lucro, com 
medidas de redução do preço do capital, aumentos salariais em linha 
com a produtividade do trabalho, administração da demanda agregada, 
etc. Também é possível ao Estado atuar via políticas de investimento 
que podem tomar diferentes formatos. Alguns exemplos são: linhas 
de financiamento, proteção de setores importantes ao crescimento, 
investimento público pelo estado e pelas empresas públicas. Ao 
contrário do setor privado, essas decisões de investimentos são tomadas 

6 Trotsky (1932, p. 26) em sua análise da revolução russa foi um dos primeiros autores a chamar 
a atenção para os “privilege of historical backwardness”.
7 O sobrescrito F refere-se ao país seguidor e o sobrescrito L refere-se ao país líder.
8 Para uma análise das ondas de mudança técnica e das janelas de oportunidade aos 
paísesatrasados ver Freeman e Soete (1997) e Perez (2003). 
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independentes da taxa de lucro. A condição para que o Estado atue nesse 
sentido reside na adoção de um projeto de desenvolvimento do país.

5. Padrões de crescimento econômico mundial 

Nesta seção, investigamos alguns dos fatos estilizados do crescimen-
to econômico que sustentam as principais hipóteses do presente traba-
lho. Apesar dos problemas de mensuração associados à comparação de 
dados internacionais, nossos resultados são consistentes com a litera-
tura empírica que utiliza dados dos institutos nacionais de estatística. 

As Figuras 1 e 2 apresentam as relações entre a taxa de lucro e a 
produtividade de trabalho e entre a taxa de lucro e a produtividade do 
capital para 86 países com informações entre 1980 e 20149. Há uma ten-
dência no curso do desenvolvimento econômico das economias nacio-
nais apresentarem uma trajetória de declínio da produtividade do capital 
e aumento da produtividade do trabalho, com queda da taxa de lucro. 
Certamente, existem variações nos caminhos que as economias nacionais 
seguem no processo de desenvolvimento econômico. No entanto, há um 

9 A lista de países está em Marquetti (2019). 

Figura 1
A relação entre a taxa de lucro e a produtividade do trabalho

(2014)

Fonte: EPWT 6.0
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movimento claro em direção a uma produtividade de capital menor, 
uma produtividade de trabalho maior e um declínio da taxa de lucro. 

A figura 3 exibe a relação entre a acumulação de capital e a 
taxa geométrica de crescimento da produtividade do trabalho en-
tre 1980 e 2014. Há uma associação linear positiva entre a acu-
mulação de capital e o crescimento da produtividade do trabalho. 

A figura 4 mostra relação entre a acumulação de capital e a taxa 
geométrica de crescimento da produtividade do capital para o período 1980-
2014. Existe uma associação linear negativa entre a acumulação de capital 
e o crescimento da produtividade do capital. Uma maior acumulação de 
capital está relacionada a taxas maiores de crescimento da produtividade 
do trabalho e a taxas mais negativas da produtividade do capital. Esses 
resultados são consistentes com as premissas discutidas na seção anterior. 

No processo de desenvolvimento os países seguem um padrão 
de mudança técnica que é consistente com a análise da queda da 
taxa de lucro de Marx. No processo de crescimento dos países são 
identificadas tendências de aumento da produtividade do trabalho, 

Figura 2
A relação entre a taxa de lucro e a produtividade do trabalho

Fonte: EPWT 6.0
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Figura 3
A relação entre a taxa de acumulação e a taxa de crescimento da 

produtividade do trabalho (2014)

Fonte: EPWT 6.0
Figura 4

A relação entre a taxa de acumulação e a taxa de crescimento da 
produtividade do capital (%)

Fonte: EPWT 6.0
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queda da produtividade do capital e declínio da taxa de lucro. Por 
sua vez, a queda da taxa de lucro reduz a acumulação de capital.

6. As experiências históricas de aproximação e afastamento em relação 
aos Estados Unidos 

Na presente seção investigamos as experiências históricas do Japão, da 
China, da Índia e do Brasil em termos da aproximação e afastamento em 
relação aos Estados Unidos. Inicialmente apresentamos alguns dados da 
economia estadunidense na figura 5, para o período entre 1950 e 2017. A 
parte superior da figura 5 mostra a evolução da produtividade do trabalho 
e do capital para os Estados Unidos entre 1950 e 2017. Observa-se uma 
mudança técnica Marx-viesada com o aumento da produtividade do tra-
balho e declínio da produtividade do capital no longo prazo.   No entanto, 

Figura 5
A produtividade do trabalho, a produtividade do capital, a taxa de 

crescimento da produtividade do trabalho, a taxa de acumulação, a taxa de 
lucro e a parcela salarial nos Estados Unidos. 1951-2017

Fonte: PWT 9.1
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é possível identificar diferentes fases de mudança técnica na economia dos 
Estados Unidos. Entre 1950 e o final dos anos 1960 houve aumento da pro-
dutividade do trabalho e do capital.  Esse período corresponde a Idade Dou-
rada.  Entre o final da década de sessenta e o início da década de oitenta a 
produtividade do trabalho aumentou e a produtividade do capital declinou. 

Do início da década de 1980 ao final da década de 1990, apesar da 
adoção das tecnologias de informação e comunicação, houve queda na 
taxa de crescimento da produtividade do trabalho, quando comparada as 
décadas anteriores. A produtividade do capital aumentou, mas manteve-se 
abaixo do nível observado nas décadas de 1950 e 1960.  Ao final dos anos 
1990, uma mudança técnica Marx-viesada voltou a predominar. Esse re-
sultado é consistente com a visão de Duménil e Lévy (2016) de que após 
2000 os Estados Unidos iniciaram uma trajetória consistente com a con-
cepção marxiana de mudança técnica. O declínio da taxa de crescimento 
média da produtividade do trabalho nas diferentes fases do capitalismo 
no pós Segunda Guerra Mundial tem suscitado um debate importante 

Figura 6
A produtividades relativas do trabalho e do capital, a taxa de lucro, a 

taxa de investimento e a taxa de acumulação (linha escura) e a comparação 
aos Estados Unidos (linha clara) (1980-2014) 

Fonte: PWT 9.1
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sobre as causas da grande estagnação (Gordon, 2015).  Pensadores na 
tradição marxista explicam essa queda devido à redução da taxa de acu-
mulação. Essa teria caído em decorrência do  declínio da taxa de lucro, 
o qual seria um dos fatores determinantes para a grande estagnação. 

Um segundo fator explicativo seria a menor taxa de investimento 
no neoliberalismo devido à transferência dos lucros da esfera produtiva 
para a financeira (não produtiva). Além dessas explicações, consideramos 
que a queda da taxa de crescimento da produtividade do trabalho nos 
Estados Unidos possui relações com a redução da parcela salarial.  Ao 
diminuir os custos salariais se reduzem os ganhos e os incentivos para a 
adoção de mudanças técnicas poupadoras de trabalho. Marquetti (2004) 
discute as relações entre o aumento dos custos salariais e a evolução da 
produtividade do trabalho nos Estados Unidos.  A figura 6 apresenta os 
dados para a economia japonesa entre 1980 e 2014 em comparação com 
os dados da economia norte-americana. As produtividades do trabalho 
e do capital são apresentadas em relação aos dados dos Estados Unidos. 

Figura 7
A produtividades relativas do trabalho e do capital, a taxa de lucro, a 

taxa de investimento e a taxa de acumulação na Índia (linha escura) e a 
comparação aos Estados Unidos (linha clara) (1980-2014)

Fonte: PWT 9.1
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Assim, em 1980, a produtividade do trabalho japonesa correspondia a 
58 % da produtividade do trabalho estadunidense e a produtividade do 
capital era equivalente a 165 % da vigente nos EUA, em conformidade 
com nossa hipótese. Por sua vez, em 2014, as produtividades do trabalho 
e do capital do Japão correspondiam, respectivamente, a 65 % e 80% dos 
valores observados nos EUA. Em termos absolutos, houve aumento da 
produtividade do trabalho e queda da produtividade do capital entre 1980 
e 2014, com o Japão apresentando um progresso técnico Marx-viesado.

Contudo, houve duas fases na economia japonesa, aproximação até 
meados da década de 1990 e afastamento a partir de então. Na segunda 
fase, as produtividades do trabalho e do capital diminuíram em relação 
aos Estados Unidos. Interessante observar que a partir de meados dos 
anos 1990, a produtividade do capital no Japão passou a ser menor do 
que a observada no país líder. A taxa de lucro de lucro também caiu 
na economia japonesa a partir do final dos anos 1980, passando a ser 
inferior à dos Estados Unidos.  A queda da rentabilidade do capital 
e a adoção do neoliberalismo na década de 1990 (Hirashima, 2004) 
levou a redução da taxa de investimento.  Essa combinação fez com 
que a taxa de acumulação caísse abaixo da vigente nos Estados Unidos, 
revertendo o processo de aproximação. Portanto, a queda da taxa de lucro 
e a adoção do neoliberalismo nos anos 1990 resultaram na redução da taxa 
de investimento e da taxa de acumulação. A combinação entre a mudança 
técnica e o padrão institucional resultou em um processo de afastamento 
da economia japonesa em relação aos Estados Unidos. A concepção vigente 

Figura 8
A parcela salarial na Índia

1980-2014

                    Fonte: PWT 9.1
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nos anos 1980 de que o Japão seria capaz de superar os Estados Unidos e 
se tornar o país hegemônico (Greenwald, 1988) mostrou-se equivocada.  

A figura 7 mostra os dados para a Índia entre 1980 e 2014.  A 
produtividade do trabalho em 1980 era 6% da vigente nos Estados Unidos, 
valor similar ao do início da década de 2000, quando começou o processo de 
aproximação, tendo atingido 12,5 % em 2014. Por sua vez, a produtividade 
do capital era 125% da observada no país líder em 1980, número próximo 
ao do começo da década de 2000, em 2014 a produtividade do capital 
era similar nos dois países.  Logo, no início do processo de aproximação, 
a Índia tinha uma produtividade do trabalho menor e uma produtividade 
do capital maior do que os Estados Unidos. A taxa de lucro de lucro na 
Índia aumentou até meados da década de 2000 por duas razões. Primeiro, 
ocorreu uma pequena elevação da produtividade do capital no período.  
Segundo, conforme mostra a figura 8, houve  forte redução da parcela 
salarial, principalmente, a partir do início dos anos 1990. Nesse período 
ocorreu a implementação da Nova Política Econômica que representou 
a adoção da agenda neoliberal pela Índia (Sirohi, 2017). A taxa de lucro 
passou a declinar quando o processo de aproximação em relação aos Estados 
Unidos se acelerou em meados da década de 2000. A produção tende a 
crescer a uma velocidade menor do que a expansão do capital nos países 
seguidores quando há forte aumento na taxa de acumulação de capital. 
A taxa de acumulação da Índia passou a ser ligeiramente superior a dos 
Estados Unidos no início da década de 1990. Essa diferença aumentou em 
meados da década de 2000, quando a taxa de investimento da economia 
indiana superou a da economia estadunidense. Interessante observar 
que a taa de investimento na Índia expandiu durante o neoliberalismo.  

A figura 9 apresenta os dados para a China entre 1980 e 2014, e 
mostra a  rapidez do processo de aproximação da economia chinesa. A 
produtividade do trabalho passou de 5% da vigente nos Estados Unidos em 
1980 cerca de 20% em 2014. A produtividade do capital que em 1980 era 
197% caiu para 80% do valor da economia norte-americana em 2014. A 
China tinha uma produtividade do trabalho menor e uma produtividade 
do capital maior do que o país líder em 1980. O processo de aproximação 
envolveu um aumento da produtividade do trabalho e uma queda da 
produtividade do capital.  Contudo, a velocidade em que a produtividade 
do capital caiu for superior a velocidade em que a produtividade do trabalho 
aumentou. A taxa de acumulação de capital na China foi sempre superior 
a observada nos Estados Unidos. No começo do processo, esse fato era 
explicado pela maior taxa de lucro. Observa-se uma queda acentuada da 
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taxa de lucro na China devido o processo de mecanização, nos anos 2000 a 
rentabilidade era inferior a vigente nos Estados Unidos.  A elevada diferença 
das taxas de acumulação decorreu da forte expansão da taxa de investimento 
na China, que passou de 15% em 1980 para mais de 45% nos anos 2000.  

O rápido processo de mecanização pode, ao reduzir a produtividade 
do capital e a taxa de lucro, colocar o processo de catching up em risco. É 
necessário para uma aproximação bem sucedida dos países seguidores que 
a taxa de acumulação esteja sob o controle de políticas públicas capazes de 
manter elevadas taxas de investimento frente ao declínio da taxa de lucro. 
Para isso é fundamental o investimento público, das empresas públicas 
e das cooperativas. O Estado desempenha um papel chave no processo 
de aproximação, ao tornar a taxa de acumulação independente da taxa 
de lucro. Este movimento, associado a um projeto de desenvolvimento 
nacional, possibilitaria romper com a armadilha da renda média. Na China 
houve aumento da taxa de acumulação e a continuidade do processo, 

Figura 9
A produtividades relativas do trabalho e do capital, a taxa de lucro, a 

taxa de investimento e a taxa de acumulação na China (linha escura) e a 
comparação aos Estados Unidos (linha clara) (1980-2014)

Fonte: PWT 9.1
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apesar da forte queda da taxa de lucro. Roberts (2020) discute os diferentes 
caminhos de desenvolvimentos sugeridos na literatura para a China. 

A figura 10 mostra as informações para o Brasil entre 1950 e 2017.  
Observam-se duas fases distintas quanto ao processo de aproximação 
e afastamento no período em estudo. A primeira entre 1950 e 1980 
quando houve uma aproximação, a produtividade do trabalhou passou 
de 16% para 35% e a produtividade do capital de 280% para 190% 
das verificadas nos Estados Unidos. Esse período correspondeu a Idade 
Dourada nos países centrais e a Industrialização por Substituição de 
Importação na América Latina. Entre 1980 e 2017 ocorreu um processo 
de afastamento, a produtividade do trabalho caiu para aproximadamente 
22% e a produtividade do capital oscilou em torno de 140% da verificada 
na economia norte americana. Portanto, constata-se que durante o 
neoliberalismo a economia brasileira apresentou um processo de falling 
behind. A taxa de acumulação de capital no Brasil foi maior do que nos 
Estados Unidos entre 1950 e início dos anos 80 e menor a partir de então. 

Figura 10
A produtividades relativas do trabalho e do capital, a taxa de lucro, a 

taxa de investimento e a taxa de acumulação do Brasil (linha escura) e a 
comparação aos Estados Unidos (linha clara) (1980-2014)

Fonte: PWT 9.1
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O processo de aproximação requer maiores taxas de acumulação no país 
seguidor. A redução da taxa de acumulação no Brasil é explicada pela 
queda da taxa de lucro. A taxa de investimento no Brasil foi relativamente 
estável e, com a exceção de breves períodos, foi inferior a vigente nos 
Estados Unidos no período em estudo. Para uma análise da taxa de 
lucro no Brasil ver Marquettti et al. (2010) e Marquetti et al. (2020).  

7. Conclusão 

As teorias tradicionais sobre o processo de crescimento e desenvolvimento 
econômico têm dificuldade em explicar as distintas experiências nacionais. 
A partir da natureza desigual da dinâmica das economias capitalistas, a 
presente discussão buscou demonstrar o potencial analítico contido na 
abordagem clássico-marxiana. Para tanto foram analisados alguns fatos 
estilizados associados aos processos de aproximação e de afastamento do 
Japão, da Índia, da China e do Brasil em relação  aos Estados Unidos. 

A análise indicou que quando o processo de catching-up ocorreu, os países 
seguidores apresentaram progresso técnico Marx-viesado. Percebe-se que à 
medida que o processo de mecanização avançou, ocorreu a queda da taxa 
de lucro para níveis próximos dos observados na economia estadunidense.  
De forma geral, de maneira consistente com o apontado por Libman et. al. 
(2017), quanto a maior a produtividade do capital, e assim uma maior taxa de 
lucro, maior a probabilidade de crescimento acelerado do estoque de capital. 
É relevante apontar ainda que a maior acumulação de capital resultou de 
uma combinação de uma maior taxa de lucro e maior taxa de investimento, 
principalmente nos estágios iniciais do processo de aproximação. 

A rápida acumulação pode ter reduzido a produtividade do capital e a taxa 
de lucro, como mostram as experiências analisadas. Nesse caso, o catching 
up depende do aumento da taxa de investimento. Entretanto, a elevação da 
taxa investimento pode acarretar o declínio ainda maior na produtividade do 
capital e na taxa de lucro, o que pode colocar o próprio processo em risco.

Observando as experiências nacionais, constatam-se semelhanças 
qualitativas nas trajetórias de Brasil e Japão. Estes países apresentam 
trajetórias históricas diversas, adotaram distintas estratégias nacionais 
de desenvolvimento na segunda metade do século XX, com diferentes 
arranjos institucionais, bem como são sociedades díspares em uma 
série de dimensões socioculturais. Ainda assim, o Brasil a partir de 
meados da década de 1970 e o Japão a partir do final da década de 
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1980, apresentaram queda da produtividade do trabalho, estagnação 
da produtividade do capital e queda na taxa de lucro, ainda que em 
patamares distintos. Estes desenvolvimentos implicaram, para ambos 
os países, inicialmente no declínio da taxa de acumulação de capital, 
levando a um processo de afastamento em relação ao país líder. 

Os casos chinês e indiano também apresentam aderência com as discussões 
teóricas aqui efetuadas. Nos dois países a queda da produtividade do capital e 
a elevação da produtividade do trabalho foram concomitantes ao processo de 
crescimento da taxa de acumulação de capital ao longo do período analisado, 
até a crise de 2008. A partir de 2008 o ritmo da acumulação passou a 
apresentar uma tendência de queda, que perdurou até o último ano analisado, 
ainda que em patamares elevados quando comparados com outros países. 

Cabe ressaltar que, enquanto a Índia passou a apresentar queda 
na taxa de lucro a partir de 2006, na China a lucratividade tem caído 
desde meados da década de 1990, até o último ano analisado. Tais 
desdobramentos possivelmente implicarão em desafios futuros para o 
processo de aproximação destes países, especialmente na medida em que 
eles sigam as tendências das economias capitalistas, exemplificadas aqui pelas 
trajetórias japonesa e brasileira. A sustentação de processos de aproximação 
é difícil para países seguidores, especialmente para os países emergentes. 

É necessário um substancial esforço para a manutenção da 
acumulação com vistas a superar o atraso das estruturas produtivas. 
Ainda mais quando se constata que o processo de acumulação 
de capital engendra, via queda da taxa de lucro, dificuldades e 
reduz os incentivos ao prosseguimento da própria acumulação. 

Um último ponto a ser ponderado reside na avaliação de como distintos 
arranjos institucionais tendem a mitigar ou não os efeitos da taxa de 
lucro sobre o ritmo de acumulação de capital. Há a tendência dos países 
seguidores copiarem as técnicas e as mudanças institucionais do país líder. 
Estudos futuros deverão abarcar esse ponto, especialmente a luz da trajetória 
recente da economia chinesa. Por fim, cabe reafirmar a relevância teórica 
e empírica da abordagem clássico-marxiana no estudo dos processos de 
crescimento e incorporação de progresso técnico dos países capitalistas. 
O presente estudo, ao analisar as trajetórias de crescimento econômico 
de distintos países buscou demonstrar como interpretações fundadas na 
tradição de Marx são consistentes e relevantes tanto para a compreensão 

Livro 1.indb   23Livro 1.indb   23 12/09/2021   13:12:4612/09/2021   13:12:46



Acumulação de capital, catching up e falling behind 67

de estruturas condicionantes, como para a identificação de contradições 
dos processos de desenvolvimento das sociedades contemporâneas. 
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Sobre a natureza da crise do 
capitalismo mundial

Paulo Nakatani1

Mauricio de Souza Sabadini

Introdução

As sociedades capitalistas funcionam em ciclos de expansão e 
retração ou de prosperidade e crise. Os momentos de crise 
podem ser mais ou menos profundos com períodos mais ou 

menos extensos. As crises capitalistas são o resultado de suas próprias 
contradições, elas são intrínsecas a este modo de produção. As medidas de 
política e planejamento econômico, adotadas por diferentes governos em 
diferentes épocas e nações, podem aprofundá-las ou amenizá-las alterando 
seu ritmo e duração, mas não são capazes de suprimi-las, pois elas fazem 
parte da própria natureza do capitalismo. Os últimos séculos nos fornecem 
milhares de estudos e pesquisas publicados sobre as crises e incontáveis 
debates tanto entre diferentes escolas e correntes do pensamento econômico, 
político e social, quanto no interior delas. Não é nosso objetivo tratar 
desses debates. Mas, cabe destacar que um dos pontos fundamentais foi e é 

1  Professores do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Política Social 
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a busca de suas causas imediatas ou de seus fundamentos e determinações, 
se elas são resultantes de situações conjunturais ou estruturais. Assim 
como a busca de saídas e soluções para elas. Nosso texto não pretende, 
igualmente, entrar a fundo nessas questões. Pretendemos, em primeiro lugar, 
apontar alguns elementos históricos que, ao nosso ver, foram marcantes 
nas transformações do capitalismo mundial e que são fundamentais 
para o entendimento da dinâmica da acumulação capitalista atual. 

Em segundo lugar, buscar os elementos teóricos que fundamentam as cri-
ses do sistema mundial contemporâneo. Para isso, apontaremos brevemen-
te algumas contradições e transformações sistêmicas que consideramos im-
portantes, principalmente para entendermos as crises capitalistas recentes. 

Em terceiro lugar, apresentaremos alguns fundamentos que considera-
mos centrais para a compreensão do desenvolvimento do capital ao longo 
das últimas décadas do século XX e início do século XXI, tendo por base 
o capital fictício. Essas décadas estão marcadas por profundas crises estru-
turais. Finalmente, no quarto item, indicaremos alguns elementos sobre a 
natureza da crise contemporânea seguida de algumas considerações finais.

Tendo em mente estes aspectos, nosso objetivo principal então é o de 
caracterizar as crises capitalistas a partir de uma interpretação fundada no 
desenvolvimento histórico do capitalismo, bem como em uma interpretação 
teórica a partir de Marx. Consideramos que estes dois caminhos nos ofere-
cem uma leitura mais ampla e completa da natureza das crises capitalistas.

Naturalmente, o esforço de síntese para propiciar este panorama geral 
do processo de formação, desenvolvimento e crise do capitalismo, tan-
to no campo histórico quanto teórico, e a dimensão temporal e espacial 
que ele exige aponta, por si só, para os limites deste texto. Por um lado, 
perde-se a possibilidade de um desenvolvimento mais profundo das cate-
gorias, mas ganha-se, por outro, com uma exposição e visão ampla acer-
ca do próprio modo de produção e suas mutações históricas e teóricas.

É verdade também que este percurso nos coloca grandes desafios, 
afinal, as especialidades acadêmicas acabam nos levando para espaços mais 
reduzidos de pesquisa, pretensamente mais profundos, com delimitações 
de objeto, análise e interpretação. Em contrapartida, a interação entre a 
história e a teoria nos permite uma visualização abrangente da formação, 
da evolução, das características e dos fundamentos de um modo de 
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produção que se nutre e se desenvolve pela intensificação das desigualdades 
sociais e econômicas nos planos mundial, nacional, regional e local.

O desenvolvimento do capitalismo mundial

Em um sentido muito geral e amplo, podemos dizer que o modo 
de produção capitalista surgiu e se desenvolveu mundializado des-
de seus primórdios no século XVI, com a chegada dos espanhóis e 
portugueses às Américas, seguidos pelos ingleses, franceses e holan-
deses, e a subsequente expansão para a Ásia. A controvérsia sobre 
aquele momento histórico de transição, e suas causas, para o modo 
de produção capitalista é considerado um dos principais na história 
econômica, sendo capitaneada, principalmente, por Swezzy (1977) e 
Dobb (1977) e com desdobramentos em ampla literatura sobre o tema, 
como pode ser constatado em Parain et al. (1990) e Mariutti (2000).

Enquanto que das entranhas do modo de produção feudal surgem 
as novas forças que transformaram os produtores independentes, os 
trabalhadores rurais e servos, em trabalhadores assalariados, através de 
um feroz processo de desapropriação de terras e meios de produção, 
constituindo e submetendo uma nova classe trabalhadora à uma nova 
forma social de produção e exploração, as novas classes dominantes 
emergentes se espalharam pelo globo, ocupando, dominando, 
subordinando e eliminando as sociedades pré-existentes ao novo modo 
de produção, como Marx (2013) nos mostra detalhadamente no capítulo 
XXIV do livro 1 de O Capital, “A assim chamada acumulação primitiva”2. 

Esse foi um longo período de transição no qual as principais potências 
europeias colonizaram o resto do mundo, destruindo civilizações, 
expropriando a riqueza acumulada, escravizando populações inteiras, 
em particular da África, e transferindo-as como mercadoria para produção 
de mercadorias nas novas colônias. Assim, o sistema mundial foi sendo 

2 Marx tratou dos pressupostos históricos e dos modos de produção anteriores ao capitalismo em 
outras obras como nos Grundrisse (2011), em uma seção denominada “Formas que precederam 
a produção capitalista”, também chamado de “Formações Econômicas Pré-Capitalistas” por 
Hobsbawm (1975), e em A Ideologia Alemã (2001), em parceria com Engels. Além disso, Marx 
(2018) estudou algumas formas comunitárias de propriedade da terra, nas Américas, Índia e 
Argélia, no “Cuaderno Kovalevsky (1879)”.
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formado ao longo dos séculos XVI ao XIX, constituindo um sistema 
colonial, em que, no seu auge no início do século XX, a Grã Bretanha 
dominava cerca de 25% do território e da população mundial3.

Todo esse movimento teve como forças dominantes formas 
antediluvianas do capital, como denominadas por Marx, comandadas 
por banqueiros e comerciantes, com o apoio dos Estados absolutistas da 
época (MARX, 2013, p. 820-30). Isso, em um processo onde se forjava o 
desenvolvimento de formas de capitais pautadas principalmente nas trocas 
comerciais em busca de novos produtos e mercados externos, amparadas no 
crédito comercial, e tendo o capital comercial como elo central do processo 
de acumulação no contexto de um sistema capitalista em formação.

Ao mesmo tempo, “o desenvolvimento do comércio e do modo de 
produção capitalista, que só funciona com vistas à circulação, amplia, 
generaliza e aperfeiçoa essa base natural-espontânea do sistema de cré-
dito” (Marx, 2017, p. 451), sendo que o desenvolvimento do comércio 
de dinheiro ocorreu de forma conjunta com um processo gradual de 
substituição das funções de empréstimos de prestamistas individuais 
por banqueiros, com funções específicas no ciclo global e em estágio 
mais avançado de constituição das trocas na circulação capitalista.

E foi no contexto desta transição e consequente formação do sistema 
capitalista que notamos um processo contínuo de gênese e crescimento 
de suas estruturas. Suas bases se constituíram, pautadas na crescente 
desintegração do modo de produção feudal, com a implantação, prin-
cipalmente na Inglaterra, dos cercamentos dos campos e a constituição 
da propriedade privada rural, integradas às transformações dos Estados 
Absolutistas. O desenvolvimento do capital buscava novos mercados 
externos para escoar a produção de bens de consumo, além de deman-
dar fontes de matérias-primas, que foram capitaneadas pela expansão 
marítima e pelo sistema colonial, associado ao tráfico negreiro, escra-
vidão, sistema da dívida pública, formação gradativa da classe burgue-
sa e de trabalhadores livres, bem como à política mercantilista que,

em suma, o Sistema Mercantil foi um sistema de exploração regulamentado 
pelo Estado e executado por meio do comércio, que desempenhou papel 

3 “...talvez um terço do planeta fosse britânico em sentido econômico e, na verdade, cultural” 
(Hobsbawn, 2005, p. 111). Para outros detalhes, ver Maddison (2001, p. 98).
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importantíssimo na adolescência da indústria capitalista: foi essencialmente a 
política econômica de uma era de acumulação primitiva (DOBB, 1983, p. 149).

Desta forma, Marx reitera que a acumulação primitiva é o ponto de parti-
da do modo de produção capitalista e, portanto, da reprodução ampliada do 
capital, que atinge seu desenvolvimento superior com a Ia Revolução Indus-
trial, inicialmente na Inglaterra oitocentista, em 1760. Segundo suas palavras,

a assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do 
que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produ-
ção. Ela aparece como ‘primitiva’ porque constitui a pré-história do ca-
pital e do modo de produção que lhe corresponde (Marx, 2013, p. 786).

Note-se que suas indicações já sinalizavam, após este longo processo 
histórico, para a retirada do acesso dos trabalhadores aos meios de produ-
ção, restando-lhes, posteriormente, somente a venda de sua força de traba-
lho como mercadoria especial. Assim, a formação da classe trabalhadora as-
salariada foi realizada por um Estado ainda não especificamente capitalista.

Portanto, se o retorno aos séculos passados é de fundamental 
importância para entender a dinâmica de formação do capitalismo 
mundial, naturalmente suas repercussões sobre o processo de for-
mação econômica dos diversos países subordinados à esta dinâmica 
de acumulação, como o Brasil, por exemplo, nos permite uma me-
lhor compreensão das influências sobre as estruturas econômica, so-
cial, cultural, política, de nossa sociedade, com reflexos até nos-
sos dias atuais. Não sem levar em conta, como nos alerta Dobb, que

na realidade os sistemas jamais se encontram em forma pura e, em qualquer período da 
História, elementos característicos, tanto de períodos anteriores quanto de posteriores, 
podem ser achados, às vezes, misturados numa complexidade extraordinária (1983, p. 10).

A formação econômica do Brasil pode, novamente, ser um exem-
plo clássico desse complexo processo. Assim, conforme Marx, se 

a descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a escravização 
e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio 
das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva para a caça comercial 
de peles-negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista (2013, p. 821),

ao mesmo tempo traçam de maneira determinante os destinos de 
diversas nações subjugadas a expansão imperialista do capital. E este 
processo não deve ser encarado como uma anomalia, uma distorção 
na formação social e econômica destes países. Pelo contrário, as antigas 
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colônias e os atuais países periféricos forneceram e ainda continuam a 
fornecer grande parte da riqueza apropriada pelas antigas metrópoles, 
pelos países capitalistas centrais, através de mecanismos ainda mais so-
fisticados, como a exportação de capitais e o endividamento interno e 
externo, e o comando dos capitais mundializado na contemporaneidade.

Adicionalmente, não é demais afirmar que a temporalidade des-
ta expansão capitalista mundial não acompanhou no tempo e no 
espaço um avanço homogêneo e compacto. Novamente, Dobb nos 
alerta que “(...) a história do capitalismo e os estágios de seu desen-
volvimento não apresentam forçosamente as mesmas datas para as 
diferentes partes do país ou indústrias diversas” (1983, p. 17). Seu 
conteúdo se pauta nos elementos centrais desta dinâmica, que tem 
na produção de excedente, sob a forma de mais-valia, o ponto cen-
tral de geração de riqueza. Mas, aí as condições primitivas já teriam 
dado lugar a um processo ampliado de acumulação de capital pau-
tado, principalmente, na consolidação do capital produtivo marcado 
pelo avanço da Revolução Industrial em vários países, como na se-
gunda onda da industrialização atrasada, já no século XIX, pós-1870 
(IIa Revolução Industrial) em países como Rússia, Japão, Itália, em 
meio ao período da Grande Depressão (1873-1896) (Oliveira, 2003).

Desta forma, ao longo dos séculos, as transformações decorrentes 
do desenvolvimento da manufatura e grande indústria, a constituição 
e unificação de estados nacionais e as mudanças no sistema colonial 
colocaram o capital no comando do sistema mundial, como forma 
geral desse novo modo de produção, mundializado, estruturado e hie-
rarquizado (Salama e Mathias, 1983, p. 40), sob bases imperialistas e 
neocolonialistas, conforme nos mostra Saes e Saes (2013). Essas bases 
foram objeto de importantes debates sobre o Imperialismo, se desdo-
brando ao longo do século XX e envolvendo autores clássicos como 
Hobson, Hilferding, Bukharin, Rosa Luxemburgo, Lênin, dentre outros.

Assim, além das contradições internas ao próprio modo de produção 
e da luta de classes no interior dos estados nacionais desenvolveram-se 
igualmente contradições externas entre os Estados nacionais decor-
rente dos distintos interesses, competições e disputas entre as classes 
dominantes dessas nações. Tudo isso conduziu o sistema capitalista 
às grandes crises e conflitos no século XX, às duas guerras mundiais, e 
culminou com o período contemporâneo que é conhecido como a glo-
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balização ou mundialização do capital4. A crise do início da década de 
1970, que conduziu o capitalismo mundial ao fim de um sistema mais 
ou menos regulado e relativamente estável, decorrente do “Acordo de 
Bretton Woods”5 de 1944, também chamado de “anos dourados”, abriu 
o caminho para o retorno da ideologia e das políticas chamadas hoje de 
neoliberais. Mas, antes, passou por uma década chamada de “perdida”, 
os anos 1980, gerada pela profunda crise que se abateu com mais rigor 
sobre as economias subdesenvolvidas e famílias mais pobres. A crise foi 
resultante da superacumulação de capital na esfera financeira que gerou 
uma enorme expansão do endividamento dos estados nacionais e do 
“golpe dos juros de 1979”, segundo Duménil e Lévy (2016), e foi agra-
vada pelos brutais aumentos nos preços do petróleo em 1973 e 1979.

Alguns elementos teóricos

O movimento cíclico em momentos de expansão e contração do 
capital ocorre como resultado do processo mundial de acumulação do 
capital, a forma essencial da riqueza no modo de produção capitalista.

O capital só existe, só pode e continua a existir, em movimento con-
tínuo, em valor que se valoriza. Mas, não é um movimento físico ou 
espacial, é um processo em que o dinheiro funcionando como capital é 
utilizado na compra de meios de produção, que Marx chama de capital 
constante (construções, máquinas, equipamentos, matérias primas, etc.) 
e capital variável (força de trabalho), ele é convertido ou organizado 
em forma produtiva na qual é transformado em uma nova mercadoria 
e deve retornar à forma dinheiro, chegando assim ao conhecido ciclo 
D – M – D’. Esse conjunto em movimento intitulado por Marx de capi-
tal industrial, em um nível mais elevado de abstração, é uma forma do 
capital em geral ou capital global. O capital industrial é representado 
pelo ciclo D – M – D’, nome este que a rigor não deve ser confundido, 
como normalmente o é, com a forma capital produtivo. Para Marx, “as 
duas formas que o valor de capital assume no interior de seus estágios 
de circulação são a de capital monetário e capital mercadoria; sua forma 
própria ao estágio de produção é a de capital produtivo. O capital, que 

4 Uma discussão sobre essas categorias e as transformações no sistema capitalista mundial foi 
amplamente desenvolvida por François Chesnais (1996).

5 Os termos desse acordo podem ser consultados em Wachtel (1988), Moffitt (1984) e Eichengreen 
(2012).
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no percurso de seu ciclo total assume e abandona de novo essas formas, 
cumprindo em cada uma delas sua função correspondente, é o capital in-
dustrial – industrial aqui no sentido de que ele abrange todo ramo de pro-
dução explorado de forma capitalista “(2014, p.131, itálicos no original).

A esse movimento, Marx, no Livro II de O capital, seção 1, denomina 
de metamorfose, ou seja, o capital se movimenta mudando de forma con-
tinuamente e indefinidamente, em busca de lucros máximos, através da 
exploração da força de trabalho, para serem convertidos em capital adicio-
nal. Essas formas são chamadas por Marx de formas funcionais do capital: 
a forma dinheiro, a forma produtiva e a forma mercadoria, que corres-
pondem ao capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria. 

Os movimentos contínuos de valorização dos ciclos do capital for-
mam a equação seguinte:

Cada forma funcional tem seu ciclo particular e condições específi-
cas de acumulação e em seu movimento global o capital em geral pode 
ser acumulado em qualquer das formas. No período contemporâneo, 
em especial a partir da década de 1970, consideramos que a parcela de 
capital acumulada sob a forma monetária ou o capital portador de ju-
ros (D-D-M-D’-D’) passou a assumir uma posição de comando no movi-
mento de acumulação e reprodução do capital, representada pelo capi-
tal fictício (D-D’) como sua forma metamorfoseada e mais fetichizada.

O capital em geral, como uma abstração, se concretiza ou se manifesta 
sob a forma de unidades particulares de capital, se quiserem podemos 
considerar as empresas, as corporações e conglomerados de todos 
os tipos que comandam o movimento do capital. Cada uma dessas 
unidades particulares deve reproduzir o mesmo movimento cíclico. Por 
exemplo, uma empresa industrial deve comprar continuamente meios 
de produção e força de trabalho, colocá-los em ação transformando 
os meios de produção em nova mercadoria, adicionando valor novo, 
e vendê-las ou realizar o resultado da produção.6 Nesse movimento 
contínuo, cada unidade particular de capital vai acumulando o 

6 Para mais detalhes, ver Nakatani e Marques (2020).
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resultado da parcela de mais valia que se apropria (note-se que a 
quantidade de mais valia apropriada não é a mesma que é produzida). 

Nesse ponto, queremos destacar que há um debate que se fundamenta 
em uma suposta contradição entre capital industrial e o denominado 
por muitos de capital financeiro. Nós achamos que é um debate estéril. 
Primeiro, pelo uso inadequado das categorias marxistas; segundo, porque 
capital financeiro não é uma categoria de Marx7; terceiro, porque confunde 
formas do capital com a classificação estatística ou contábil em setores e, 
enfim, porque cada unidade particular de capital (que podemos fazer uma 
analogia com capital industrial) contém em si as três formas de capital e, 
ao mesmo tempo, uma grande corporação pode ter unidades industriais 
e agrícolas, unidades comerciais e seu próprio banco. Assim, as funções 
desempenhadas por cada forma de capital contribuirão de forma decisiva 
para a realização do ciclo global, seja na produção ou nas fases de circulação.

No Livro III de O capital, observamos que estas formas funcionais 
se autonomizam como capital de comércio de mercadorias (apareci-
mento dos comerciantes), capital de comércio de dinheiro (banquei-
ros), capital a juros (os juros enquanto uma fração da mais-valia) e ca-
pital fictício, aparecendo na obra à medida que o modo de produção 
capitalista continua a desenvolver historicamente suas forças produ-
tivas. O próprio crédito de capital e de consumo, por exemplo, se es-
tendem com a multiplicação da produção de mercadorias em massa, 
acompanhando a produção em grande escala da indústria, agora tam-
bém na periferia do sistema, ao longo do século XX. É o momen-
to onde Marx está apresentando a totalidade da produção e da cir-
culação do ciclo global, “o processo global da produção capitalista”.

Anteriormente a estas categorias, no início do mesmo Livro, observa-
-se também a dissimulação da mais-valia e o aparecimento do lucro en-
quanto aparência da riqueza para, logo em seguida, apresentar a discussão 
em torno da lei da queda tendencial da taxa de lucro e suas contra ten-
dências. E este ponto é importante para os nossos propósitos pois, para 
muitos, as crises se manifestam pela primeira vez na obra neste momen-
to, como forma geral de redução da taxa de lucro sistêmica. De fato, 
consideramos que a manifestação concreta das crises pode se revelar 
nesta altura, também, como manifestação da lei de tendência à queda 

7 Consultar: Carcanholo e Nakatani (2015); Sabadini (2015).
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da taxa de lucro, levando em conta suas contra tendências apontadas 
imediatamente no capítulo posterior. Mas estes são seus aspectos apa-
renciais, até porque para Marx no Livro III, como ele mesmo afirma, 
“Trata-se, antes, de descobrir e expor as formas concretas que brotam 
do processo de movimento do capital considerado como um todo” 
(2017, p. 53, itálicos no original). É de se destacar: formas concretas.

Consideramos, portanto, que as crises capitalistas fazem parte da 
dinâmica e contradições internas de sua constituição e de suas cate-
gorias, já sinalizadas por Marx desde o Livro I de O capital, como 
nos aponta Antunes e Benoit (2009). É o que afirmamos na intro-
dução deste texto, sinalizando que as crises são resultado de suas pró-
prias contradições, elas são intrínsecas a este modo de produção.

Mas, o debate sobre as crises aponta para leituras que nos brin-
dam com visões diferentes a respeito delas. Das teorias da causali-
dade, que apresentam a desproporção entre os departamentos pro-
dutores, o subconsumo, a lei tendencial da queda da taxa de lucro, 
dentre outras, como causas preponderantes das crises, encontramos 
a teoria das causas variadas, ou mesmo aqueles que consideram não 
existir uma teoria das crises em Marx. Há, igualmente, uma inter-
pretação mais totalizante, onde não se buscam causas mas se procura 
compreender o movimento das contradições e das transformações 
determinantes dos processos que conduzem às crises8. Desta forma, 
as manifestações das crises estariam fundadas na busca da essência 
dos movimentos do capital em geral e das unidades particulares.

Estas transformações e contradições se revelam no próprio processo 
de formação das categorias do capital. A mercadoria, que é constituída 
inicialmente por valor de uso e valor de troca, dando sinais do conteú-
do material da riqueza, se desdobra logo depois em valor de uso e valor, 
como forma social e histórica da riqueza capitalista, onde a criação de 
mais-valia passa a ser o elo central nesse processo. A inversão e nega-
ção continuam a partir de várias outras categorias que vão aparecendo 
e se negando ao longo dos três livros de O capital, como no trabalho 

8  São incontáveis as publicações em torno do tema. Sobre as questões teóricas, ver sínteses em Mandel 
(1985, p. 393-410) e Clarke (2020, p. 485-92). Uma parte das discussões mais recentes podem ser 
consultadas em Dierckxsens e Piqueras (2018), Casanova e Herrera (2013), CAP (2009), Mészáros 
(2009), Blyth (2017), Sampaio Jr. (2009), Brenner (2003), Duménil e Lévy (2000), entre muitos outros.
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concreto e abstrato, na mais-valia absoluta, relativa e extra, no valor e 
no preço, na mais-valia e no lucro, na determinação da taxa de juros9, 
dentre outros, chegando à forma mais mistificada do capital, que é o 
capital fictício, no Livro III, como apontaremos na próxima seção.

O desenvolvimento do capital nas últimas décadas do século XX e iní-
cio do século XXI (o período chamado neoliberal)

O último quartel do século passado caracterizou-se por um apro-
fundamento da mundialização do capital, pelo fim do acordo de Bret-
ton Woods, pelo desenvolvimento de novas bases tecnológicas (que se 
costuma chamar de 3ª. e 4ª. Revolução industrial), pelo fim da União 
Soviética e a “abertura” da economia chinesa, que colocou uma enorme 
massa de trabalhadores, mais de um terço do mundo, sob o comando 
direto ou indireto do capital. Ele se caracterizou igualmente pelo que se 
chama os três D, Desregulamentação, Descompartimentalização e De-
sintermediação (CHESNAIS, 2005, p. 46). Assim, observamos uma nova 
emergência do capital monetário, acumulado como portador de juros, 
que se manifesta em formas fictícias, e assumiu o comando da acumu-
lação mundial. O que é conhecido também como a financeirização10.

Marx indicou três formas de capital fictício: o capital bancário, 
os títulos da dívida pública e as ações que, apesar de aparentemente 
pertencerem somente à esfera da circulação financeira, podem guardar 
relacionamentos diretos com a atividade produtiva. Se, para o autor, 
“A formação do capital fictício tem o nome de capitalização” (Marx, 
2017, p. 524) e se o capital fictício possui existência enquanto forma 
ilusória, fictícia, ao menos na perspectiva da totalidade, para Carcanholo e 
Nakatani, ele  “[...] aparece nas mãos de seu detentor como seu verdadeiro 
capital, mas, para a sociedade como um todo, não passa de um capital 
ilusório, de um capital fictício, embora com movimento próprio e com 
certa independência do capital real. Do ponto de vista individual, é capital 
real, do ponto de vista da totalidade, do global, é capital fictício” (2015, 
p. 47). No sistema financeiro (que Marx chamou de sistema de crédito) 

9  Sobre esta determinação, ver a seção V em Marx (2017) e Sabadini e Nakatani (2020).

10 O sentido da financeirização no capitalismo contemporâneo é objeto de divergências e diferentes 
interpretações. Para um aprofundamento, recomendamos a leitura de Chesnais (2016 e 2005) e 
Brunhoff et al. (2010).  
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novas instituições e instrumentos foram criados ou os antigos foram 
transformados ou receberam novos nomes e usos. Assim surgiram os 
chamados “investidores institucionais”: Fundos de Investimento, Fundos 
de Hedge, Fundos de Pensão, Gestores de fundos, etc. A acumulação 
da forma monetária do capital na época de Marx era feita com dinheiro 
entesourado, títulos de dívida ou de renda (ações). No capitalismo 
contemporâneo, além das formas fictícias estudadas por Marx, como o 
capital bancário, ações e a dívida pública, cresceram fantasticamente11 os 
chamados derivativos, o mercado mundial de moedas e as moedas digitais.

Estas formas de capital adquiriram, a nosso ver, importância 
fundamental para a compreensão das mutações capitalistas ao lon-
go das últimas décadas do século XX e primeiras décadas do sécu-
lo XXI. Elas são, portanto, centrais para a compreensão das crises 
capitalistas que se manifestaram de forma mais intensa, nos comu-
mente chamados mercados financeiros, ao longo das últimas déca-
das, sendo a última, de maior expressão, aquela iniciada em 2007-
2008, cujos efeitos ainda não foram completamente superados.

Inicialmente, como já apontamos anteriormente, o capital fictício 
expressa a forma de capital mais autonomizada e mais fetichizada. Ele 
é D-D’, dinheiro que se valoriza sem passar pela atividade produtiva. 
Desta forma, não produz valor, mais-valia, mas se apropria de fração 
da riqueza criada na produção e que é transferido a partir de canais de 
transmissão diferenciados, como os títulos de dívida e ações. Se, por um 
lado, ele não tem, portanto, base produtiva, por outro, interfere direta e/
ou indiretamente no capital produtivo, via crescente exigência de maior 
produtividade do trabalho para atender sua remuneração, numa lógica 
ainda mais complexa e dissimulada entre o trabalho, o processo real de 
exploração e os mercados financeiros. Ao considerarmos suas formas 
fictícias clássicas, apontadas acima, sua lógica de funcionamento é a de 
se apropriar de uma parte dos lucros gerados na produção, com a criação 
direta de excedente pela força de trabalho, através dos pagamentos dos 
dividendos aos acionistas, no caso das ações, e pela absorção das receitas 
dos impostos do Estado, no caso dos títulos da dívida pública, pagos em 
sua maior parte pela renda do trabalho via impostos diretos e indiretos. 
Se, de fato, a existência destes papéis aparecem de forma duplicada, ora 

11 Os dados quantitativos que mostram esse crescimento podem ser consultados em Nakatani e 
Marques (2020).
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podendo corresponder a um patrimônio real das empresas, no caso das 
ações, ora podendo não ter nenhum vínculo direto com a produção, 
tal fato nos levou a sugerir a existência de dois tipos de capital fictício, 
o de tipo 1 e o de tipo 2. O primeiro corresponde à forma de capital 
que possui correspondência com a riqueza real, produtiva, como no 
caso, por exemplo, da emissão de títulos governamentais para uma 
construção que incorpore valor-trabalho (escola, ponte, edifício); já 
o segundo, não teria base substancial real, ele aparece com resultado 
do próprio processo especulativo dos ativos financeiros, como na 
rolagem da dívida pública, em que os juros são pagos com a criação 
de nova dívida (Carcanholo e Sabadini 2015). O desenvolvimento 
desses tipos de capital fictício conduz ao que chamamos de lucros 
fictícios12, uma forma diferente de remuneração do capital fictício.

Mas, para nossos propósitos, o mais importante é compreender que 
este capital fictício adquiriu proeminência no capitalismo contemporâneo, 
não só porque as novas tecnologias e a abertura comercial e financeira 
associada às políticas neoliberais potencializaram o processo de entrada 
e saída dos fluxos de capitais nas balanças de pagamentos dos países ao 
redor do mundo, mas porque ele integra um processo complexificado e 
contraditório de desmaterialização da riqueza (Carcanholo, 2013, 2015).

Além do mais, se o processo de desenvolvimento do modo de produção 
capitalista já nos sinalizou para tipos de acumulação que se transformam 
a partir de formas autonomizadas de capitais em determinados períodos 
de sua formação histórica, sugerimos agora que o capitalismo mundial 
está imerso em uma fase que se caracteriza fortemente pelos movimentos 
especulativos fundados no capital fictício. No processo de seu desenvol-
vimento, o capital procura se desvencilhar do trabalho, mesmo que em 
uma busca totalmente contraditória, já que depende do valor criado pelo 
trabalho para sua reprodução e sobrevivência, as constantes buscas por 
acréscimo de mais-valia relativa, aumentando o tempo de trabalho exce-
dente, acabam gerando ao mesmo tempo a criação de uma superpopula-
ção relativa (exército industrial de reserva) disponível para ser usada de 
acordo com suas necessidades, no tempo e no espaço. Ao mesmo tempo, 
as relações de trabalho foram sendo, também, desreguladas e ainda mais 
precarizadas e o trabalho assalariado foi sendo em parte substituído por 

12 Para mais detalhes ver: Carcanholo e Sabadini (2015), Mello e Sabadini (2019) e Chesnais 
(2019, p.75).

Livro 1.indb   13Livro 1.indb   13 12/09/2021   13:12:4612/09/2021   13:12:46



Sobre a natureza da crise do capitalismo mundial 81

novas formas, ou pelas antigas, como o trabalho a domicílio e o trabalho 
por peça, que adquiriram uma nova roupagem. Assim, se disseminaram 
as terceirizações, a pejotização, o trabalho em tempo parcial, os contratos 
de trabalho intermitentes e sem jornada definida e, enfim, a uberização13.

Esse processo foi acompanhado por mudanças concretas após o fim 
do Acordo de Bretton Woods. Esse acordo teve como algumas de suas 
bases fundamentadas na instituição do padrão dólar-ouro como dinheiro 
mundial, com taxa fixa de conversibilidade de US$ 35,00 a onça troy, e 
a constituição das instituições multilaterais: o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e o Banco Mundial. Além de certos controles sobre os 
movimentos internacionais de capital. O padrão dólar-ouro permitiu 
uma relativa estabilidade ao sistema monetário e financeiro internacio-
nal, com o controle das taxas de câmbio e taxas internacionais de juros 
estáveis, no período de prosperidade dos anos dourados. As instituições 
multilaterais permitiram manter essa estabilidade através do financia-
mento dos problemas de balanço de pagamentos, do apoio e controle 
das políticas econômicas (também conhecido como condicionalidades) 
e da ajuda à reconstrução da economia europeia devastada pela guerra.

Mas, no final da década de 1960, a instabilidade do sistema mundial 
capitalista foi se agravando, com pressões contra o padrão dólar ouro, 
quando as economias recuperadas da guerra, e empresas, passaram a 
acumular excedentes em dólares (capital monetário) e a demandarem sua 
conversibilidade em ouro. As reservas em ouro dos EUA que garantiam, 
pelo menos em parte, a estabilidade do sistema, foram sendo drenadas para 
outros países e o presidente Richard Nixon suspendeu a conversibilidade14 
em 15 de agosto de 1971. Assim, a crise que se manifestou durante a 
década de 1970 foi sendo ampliada, gerando uma instabilidade cada 
vez maior nas taxas de câmbio e de juros, isso agravado pelas guerras 

13 Nestes casos em particular, assim como no home office, parte do patrimônio familiar passa a ser 
integrado ao capital, aumentando a taxa de exploração e contribuindo como contra tendência à 
queda na taxa de lucro.

14  A crise do dólar nesse período não impediu que o dólar inconversível continuasse funcionando como 
dinheiro mundial. Isso proporcionou aos EUA um “privilégio exorbitante”, segundo Valéry Giscard 
d´Estaing, na época Ministro da Finanças do presidente Charles de Gaulle (Einchengreen, 2011, p. 
4). Devemos destacar que o privilégio vai além do estudo de Eichengreen. Ele não mostra como o 
privilégio de emissão do dinheiro mundial inconversível faz com que os déficits fiscal e do balanço 
de pagamentos sejam financiados pelas reservas internacionais de todos os demais países do mundo.
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no Oriente Médio, que conduziram às crises do petróleo. Essa crise se 
desenrolou no contexto da guerra-fria, da ascensão do poderio soviético 
e na corrida militar-espacial, das guerras de independência das colônias 
africanas e o ascenso dos movimentos revolucionários da América 
Latina. O sistema capitalista mundial encerra a década com a eleição 
de Ronald Reagan, nos EUA, e Margareth Thatcher, no Reino Unido, 
no final de 1979, que abriram para o mundo as políticas neoliberais15. 
Nos EUA, Jimmy Carter tinha indicado Paul Volcker para a direção do 
Federal Reserve (FED), o Banco Central dos EUA. Este, na tentativa 
de recuperar o crescimento da economia americana procura atrair 
capitais do resto do mundo elevando brutalmente a taxa de juros, 
o “golpe dos juros”, dando início à crise da dívida dos anos 1980.

A brutal crise que se espraiou pelo mundo, nessa década, se manifestou 
por profundas crises nos balanços de pagamentos, pelo brutal aumento 
na conta de juros sobre a dívida externa dos países endividados16, com 
as desvalorizações das moedas nacionais, processos hiper inflacionários, 
queda na produção, desemprego em massa e aumento da pobreza 
e das desigualdades sociais. Assim, as classes trabalhadoras de todo 
o mundo foram sendo derrotadas nas últimas duas ou três décadas 
do século XX, com algumas exceções, em suas lutas pelo socialismo, 
inclusive reforçadas pela derrota e o colapso da União Soviética. Como 
resultado, estava aberto o caminho para a plena disseminação da ideologia 
neoliberal e implementação das políticas neoliberais por todo o planeta17.

A natureza da crise contemporânea

O movimento cíclico do capital, em seus momentos de crise, 
costumava expressar a superacumulação de capital, às vezes parcial, 

15 Mas, antes deles, após o golpe que derrubou e assassinou Salvador Allende, com a implantação 
de uma ditadura militar comandada por Augusto Pinochet, as experiências de políticas neoliberais 
tinham sido implementadas desde o início da década.

16 “A dívida dos países em desenvolvimento, importadores de petróleo, que em 1973 estava em 
patamares inferiores a US$ 100 bilhões, em 1981 elevou-se para US$ 450 bilhões e em 1982 para 
US$ 500 bilhões” (Cerqueira, 2003, p. 20). Segundo os dados do Banco Central do Brasil, a dívida 
externa brasileira no final de 1971 era de US$ 8,3 bilhões, saltou para US$ 64,3 bilhões em dezembro 
de 1980 e para US$ 123,4 bilhões no final de 1990 e a conta de juros entre 1971 e 1990 foi de US$ 
131,2 bilhões (BCB, 2021).

17  Não há como detalhar o conteúdo e as formas liberais e neoliberais neste texto. A literatura com 
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em que a acumulação era impossibilitada pela conclusão de seu pró-
prio ciclo ou pela falta de condições de rentabilidade. No próprio 
ciclo do capital, a superacumulação poderia se manifestar através 
de estoques invendáveis ou de acúmulo de dinheiro, por exemplo. 

A crise é o momento, parafraseando Pierre Salama (1983, p. 54), em 
que o capital se regenera limpando-se de suas escórias, destruindo uni-
dade particulares não rentáveis. É também o momento em que se acelera 
a centralização de capitais. As grandes guerras foram momentos em que 
isso ocorreu com unidades físicas de capital, infraestrutura, imóveis, etc. 
além da maciça destruição de uma parcela da própria força de trabalho.

Em geral, as manifestações concretas e aparentes das crises são o 
desemprego ou a expansão do exército industrial de reserva, quedas ou 
estagnação das taxas de crescimento da produção, elevação da desigual-
dade e disseminação da miséria e da fome. Por outro lado, mesmo com 
a queda na produção, a geração de mais-valia continuou ocorrendo e se 
acumulando sob a forma de capital monetário. A necessária destruição 
de capital, nas crises das últimas décadas, necessária para a sua recu-
peração, não ocorre devido a medidas de políticas econômica voltadas 
para o resgate de capitais. A destruição de uma parte do capital em sua 
forma fictícia de capital acionário, com a queda nos índices das bolsas 
de valores, tem-se recuperado rapidamente. Mas, um dos seus efeitos 
foi o aumento de outras formas, a dívida pública e o capital bancário. 

O desenvolvimento do capitalismo mundializado nas últimas décadas 
acelerou uma das contradições fundamentais da lei geral da acumulação, 
capitalistas maiores e mais poderosos por um lado e proletários cada vez 
mais numerosos e relativamente mais pobres por outro. Todos os estudos 
sobre a concentração da renda e da riqueza, desde os da Organização 
das Nações Unidas (ONU) aos do banco Crédit Suisse, passando pela 
OXFAM, mostram a gigantesca concentração em uma parcela minús-
cula da população, seja mundial ou no Brasil18. Neste momento, o 1% 
mais rico da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 
99%, e apenas oito bilionários possuem o mesmo que a metade mais 

estudos e análises sobre o neoliberalismo é muito ampla e está plenamente disponível.

18 Para mais detalher, ver: OXFAM (2019) “A distância que nos une”, Crédit Suisse “Global Wealth 
report 2020” e UNDP “Human Development Report 2019”.

Livro 1.indb   16Livro 1.indb   16 12/09/2021   13:12:4612/09/2021   13:12:46



A crise capitalista no Século XXI84

pobre da população no planeta. Por outro lado, a pobreza é realidade 
de mais de 700 milhões de pessoas no mundo (Oxfam, 2019, p. 11). 

As formas de produção, decorrente do desenvolvimento cientifico e 
tecnológico, influenciado pelas ideologias do consumo de massas e do 
crescimento do PIB, tiveram e têm graves consequências, além da miséria 
e da fome, o impacto sobre os recursos naturais planetários. A pressão por 
aumento da taxa de crescimento do PIB e as mercadorias produzidas pelo 
consumo em massa exigem uma gigantesca exploração da natureza e tem 
como resultado uma enorme massa de lixo descartado. A partir da Agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, aprovada em 
2015, o Programa de meio ambiente das Nações Unidas (UNEP) considera que: 

Each year, an estimated one third of all food produced – equivalent to 1.3 billion 
tonnes worth around $1 trillion – ends up rotting in the bins of consumers and re-
tailers, or spoiling due to poor transportation and harvesting practices; If people wor-
ldwide switched to energy efficient lightbulbs the world would save US$120 billion 
annually; Should the global population reach 9.6 billion by 2050, the equivalent 
of almost three planets could be required to provide the natural resources needed to 
sustain current lifestyles; […] Man is polluting water faster than nature can recycle 
and purify water in rivers and lakes. […] Land degradation, declining soil fertility, 
unsustainable water use, overfishing and marine environment degradation are all 
lessening the ability of the natural resource base to supply food.19 (UNEP, 2015). 

No ritmo atual de exploração da natureza, mesmo com todas as 
medidas adotadas e alternativas que foram e estão sendo criadas, ela poderá 
ser destruída. A discussão é quando chegaremos ao limite (Alves, 2010). 
Assim, a crise atual, além da queda na produção, desemprego, aumento 
das desigualdades da fome e da miséria, que se considere múltiplas 
crises ou uma crise civilizatória, o modo de produção capitalista com o 
desenvolvimento de suas contradições está conduzindo a humanidade ao seu 

19  A cada ano, cerca de um terço de todos os alimentos produzidos - o equivalente a 1,3 bilhão de 
toneladas no valor de cerca de US$ 1 trilhão - acaba apodrecendo nas latas dos consumidores e vare-
jistas, ou estragando devido às más práticas de transporte e colheita; se as pessoas em todo o mundo 
mudassem para lâmpadas com baixo consumo de energia, o mundo economizaria US$ 120 bilhões 
anualmente; se a população global atingir 9,6 bilhões em 2050, o equivalente a quase três planetas 
pode ser necessário para fornecer os recursos naturais necessários para sustentar o estilo de vida de 
hoje. O homem está poluindo a água mais rápido do que a natureza pode reciclar e purificar a água 
dos rios e lagos. […] A degradação da terra, o declínio da fertilidade do solo, o uso insustentável da 
água, a sobrepesca e a degradação do ambiente marinho estão diminuindo a capacidade dos recursos 
naturais de fornecer alimentos (Tradução nossa).
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final. Está comprometendo a própria existência do ser humano sobre a terra.
Considerações finais

A crise capitalista que se arrasta desde as últimas décadas do sé-
culo XX deve ser entendida e considerada como uma crise estrutural 
do capital. Naturalmente, as manifestações desta crise assumiram um 
caráter diferenciado ao longo das décadas, como no crescente endi-
vidamento externo dos anos 1980, considerada por muitos como a 
“década perdida”. Ou, a crise do sub-prime que se manifestou na es-
fera financeira dos EUA, mas teve como determinantes mais gerais as 
contradições decorrentes da superacumulação de capital que acabou 
se manifestando no mercado imobiliário, em 2007-2008. Enfim, a 
crise de 2020 está sendo atribuída à pandemia do novo corona ví-
rus, mas que, de fato, a pandemia apenas desnudou as consequên-
cias das enormes contradições do modo de produção capitalista.

Se procurarmos entender e demonstrar os fundamentos das crises 
ao longo da história do capitalismo, com suas particularidades rela-
cionadas ao próprio processo de formação econômica de cada país, 
observamos as diferentes formas de inserção e participação geopolítica 
e econômica na formação de cada Estado-nação e seu papel na divisão 
internacional do trabalho no modo de produção capitalista mundial. A 
expansão do capital desde a sua gênese submeteu o resto do mundo às 
suas necessidades, destruindo civilizações, apropriando-se de riquezas 
acumuladas, escravizando populações, criando um mundo dividido, 
estruturado e hierarquizado, com as nações centrais e periféricas, o 
desenvolvimento e o subdesenvolvimento como duas faces da mesma 
moeda, como mostrou Andrew Gunder Frank20. Esse sistema mundial 
funciona com as determinações geradas pelas contradições do capital 
em geral, mas que se manifestam de forma diferenciada no tempo en-
tre os estados nacionais ou entre regiões do planeta. Após as guerras 
de independência, acordos ou concessões, entre os séculos XIX e XX, 
mesmo que alguns países centrais do capitalismo ainda mantenham 
territórios ultramarinos sob sua dependência, os processos particulares 
de desenvolvimento capitalista e industrialização, em alguns países, os 

20  [...] o subdesenvolvimento não é devido à sobrevivência de instituições arcaicas e à escassez de capital 
[...]. Ao contrário, o subdesenvolvimento foi e é ainda gerado pelo mesmo processo histórico que gerou 
também o desenvolvimento econômico: o desenvolvimento do capitalismo” (FRANK, 1979, p. 31).
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colocaram sob as determinações que desencadeiam as crises. A integra-
ção dos processos produtivos, também chamados de cadeias globais de 
produção, decorrentes do desenvolvimento do neoliberalismo, também 
integra, igualmente, o processo de exploração da força de trabalho.

Tais movimentos, como também apresentamos, não devem ser 
considerados anomalias que são curáveis por qualquer medida de política 
macroeconômica ou afins, como a intervenção do Estado para salvar o capital 
em momentos de fortes turbulências. Naturalmente, tais instrumentos são 
importantes, dentro da ordem do capital, para promover ou não estímulos 
ao crescimento econômico, estabelecer um sistema de proteção social, 
interferindo diretamente nas condições de vida da população, em especial 
das classes trabalhadoras. Mas, seus estreitos limites, enquanto potencial 
transformador e de promoção de igualdades sociais, são evidentes.

Se a crise é, novamente, intrínseca à natureza do modo de produção 
capitalista e de suas contradições no momento atual do desenvolvimento 
do capital, naturalmente ela não é o resultado da pandemia do corona 
vírus. A pandemia só aprofundou e escancarou uma crise profunda e estru-
tural que vem corroendo o capitalismo desde o final das décadas passadas.

Entretanto, a pandemia exigiu a intervenção pública dos governos em 
quase todo o mundo. Sob a capa do humanismo e da ética, as medidas 
de política econômicas adotadas, com a distribuição de dinheiro pelos 
governos e apoio aos capitas particulares, em última instância têm 
procurado a salvação do capital e do capitalismo. O crescimento das 
taxas de lucro dos grandes bancos, a recuperação das várias formas de 
capital fictício, como o capital acionário e o crescimento das dívidas 
públicas, publicadas pela imprensa, demonstram esse resultado. Além 
disso, o crescimento das grandes fortunas, mesmo que seja ficticiamente, 
mostra que o desenvolvimento das contradições do capital está 
conduzindo o mundo para situações cada vez mais insustentáveis. 

Assim, as crises capitalistas, por mais profundas e desastrosas que 
sejam, não conduzem automaticamente à sua superação e à instau-
ração de uma nova sociedade menos destrutiva, como muitos acre-
ditavam no século passado. A própria sociedade, em suas diferentes 
e distintas formações sociais nos estados nacionais, deve tomar sua 
decisão e escolher seu futuro. A opção socialismo ou barbárie nova-
mente na ordem do dia com a barbárie avançando e vencendo por 
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todo o planeta. Cabe a nós revertermos essa tendência para evitar-
mos não o colapso do capitalismo, mas o colapso da humanidade.
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De la “primera crisis del 
petróleo” a la pandemia de 

2020: Medio siglo y seis crisis 
de la economía mundial

José A. Tapia1 

Se bosquejan las cronologías de las crisis del capitalismo que 
han propuesto diversos autores en la economía heterodoxa. 
Como alternativa, partiendo de definición de crisis del 

capitalismo como periodos de interrupción de la acumulación del capital y 
basándose en indicadores de formación de capital, crecimiento del producto 
bruto mundial, actividad económica medida por un índice químico –
las emisiones de CO2 —, desempleo, tasas de rentabilidad y agregados 
monetarios. se propone una cronología de seis crisis en el último medio siglo. 
 Introducción

La mayoría de los economistas, en particular los seguidores de la 
economía neoclásica, son reacios a hablar de crisis económicas. El 
concepto de crisis económica o crisis comercial, que se usó mucho 
en el siglo XIX, fue sustituido en el siglo XX por los conceptos de 
recesión y depresión, aplicados respectivamente a trastornos relativamente 
moderados de la actividad económica, o a trastornos económicos más 
prolongados o intensos que se alternarían con periodos de expansión en 

1 Drexel University, Filadelfia, EEUU. En lo que sigue, lo que se entrecomilla en los textos 
para los que se dan referencias en inglés es mi propia traducción. Este capítulo es en gran 
parte material integrado en el capítulo 2 de un libro titulado Crisis of the world economy cuyo 
manuscrito fue entregado a University of Michigan Press a finales de 2020.     

4
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el llamado ciclo comercial o coyuntural, o ciclo de negocios (en inglés, 
business cycle o trade cycle). Todos estos conceptos de recesión, depresión, 
expansión o ciclo comercial o coyuntural son aplicados por los economistas 
ortodoxos a las economías nacionales, raramente a la economía mundial.

Los autores que discuten temas económicos desde perspectivas 
heterodoxas, sobre todo cuando lo hacen desde la perspectiva de Marx, se 
refieren más a menudo a crisis económicas, en concreto a crisis del capitalismo 
de este o aquel país, o de la economía capitalista mundial. Estos autores a 
menudo se refieren a cuatro crisis del capitalismo que habrían ocurrido en 
el último siglo y medio y que habrían durado, cada una de ellas un decenio, 
o incluso más. La cronología de esas cuatro crisis del capitalismo sería la 
siguiente: la primera crisis, a veces denominada Primera Gran Depresión, 
habría tenido lugar en las década de 1890; la segunda habría sido la crisis 
de la década de 1930 que ahora a menudo se denomina Gran Depresión; 
la tercera habría tenido lugar en los años setenta y ochenta del siglo XX; la 
cuarta sería la Gran Recesión, iniciada en 2008 y cuya terminación queda 
indefinida para muchos autores. Un autor que presenta típicamente esta 
cronología es Shaikh (2016), pero podrían citarse muchos otros (Panitch 
2013, 129-135; Foley, 2010; Duménil and Lévy, 2011). La cronología de 
cuatro crisis en un periodo de siglo y medio suele aplicarse a un capitalismo 
de límites geográficos borrosos o, más típicamente, a la economía de EEUU. 

Cuando se examina en detalle esa cronología se observan muchos 
detalles que no concuerdan con ella. Por ejemplo, en EEUU hubo una crisis 
económica asociada a crisis bancaria y aumento intenso del desempleo en 
1907-1908 y en 1920-1921 hubo otra situación similar. Luego, durante la 
década de 1930 lo que aparece claramente no es una crisis de toda la década 
de 1930 sino dos periodos de intensa contracción de la economía, uno al 
comienzo de la década, hasta 1933, y otro en 1938. El resto de la década 
fueron claramente años expansivos, de crecimiento económico. Todo esto no 
casa con la idea de que las crisis ocurrieron al final del siglo XIX y durante 
los años treinta, o incluso desde 1929 hasta el final de la II Guerra Mundial, 
como dicen los autores que incluyen la guerra en el periodo de crisis. 
Shaikh (2011) sitúa la supuesta crisis que él llama Gran Estanflación entre 
1967 y 1982, pero en esa época los únicos años de crecimiento económico 
negativo o nulo en EEUU fueron 1970, 1974, 1975, 1980 y 1982 y, por 
ejemplo, en 1973 la economía estadounidense creció 6,5%. La Oficina 
Nacional de Investigación Económica (NBER por su nombre en inglés, 
National Bureau of Economic Research), una institución estadounidense 
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semioficial y económicamente ortodoxa, reconoce 30 recesiones de la 
economía de EEUU entre 1970 y 2020, mientras que en la cronología 
habitual entre comentaristas económicos de izquierda en ese periodo de 
siglo y medio hubo solamente cuatro crisis del capitalismo y en el casi 
medio siglo entre las décadas de 1970 y de 2010 habría habido solamente 
dos crisis, lo cual no parece un balance especialmente problemático. 
¿Fue Marx el que dijo que el capitalismo tiene crisis frecuentes? Una 
crisis cada cincuenta años no parece mucha frecuencia. Claro que hay 
también autores marxistas que afirman que el capitalismo está en crisis 
permanente desde hace décadas, básicamente desde la segunda guerra 
mundial. Los dos Paul Mattick, padre e hijo, son ejemplos de esta 
posición extrema (Mattick, Paul 1934, 1-20; Mattick, Paul Jr 2019).  

Frente a estas cronologías que en gran parte ignoran los datos 
económicos que describen el funcionamiento del sistema capitalista, lo 
que aquí se afirma es que los datos muestran claramente que desde la 
década de 1970, en el último medio siglo, la economía mundial ha entrado 
en crisis seis veces, a saber, a mediados de la década de 1970, al inicio de 
cada una de las tres décadas siguientes, luego en 2008 y otra vez en 2020. 
Dejando aparte la crisis de 2020 asociada a la pandemia de COVID-19 y 
de la que todavía no se puede hablar con perspectiva, cada una de esas 
crisis se manifestó especialmente en un año, por ejemplo, 1975 o 1991, 
pero su difusión a través de las economías nacionales a menudo extendió 
la situación de crisis mundial a varios años seguidos. Es por ello que para 
hacer la cronología de esas crisis es preferible a mi juicio hablar por ejemplo 
de la crisis de mediados de los años setenta o de la crisis de comienzos 
de los noventa, mejor que de la recesión de 1975 o la recesión de 1991, 
como hace el Fondo Monetario Internacional (Kose and Terrones 2015). 

La cronología que aquí se propone de seis crisis de la economía 
mundial en el medio siglo 1970-2020 es en gran medida coherente con 
las cronologías del ciclo macroeconómico propuestas por diversos autores 
para países concretos. Así, en la cronología de la NBER para la economía 
estadounidense, desde mediados de la década de 1970 hay siete recesiones 
en EEUU fechadas de la siguiente manera: (i) del tercer trimestre de 1973 al 
primer trimestre de 1975, es decir, III-1973 a I-1975; (ii) de I-1980 a III-
1980; (iii) de III-1981 a IV-1982; (iv) de II-1990 a I-1991; (v) de I-2001 
a IV-2001; (vi) de III-2007 a II-2009; y, por último (vii), la recesión que, 
según declaración de la NBER en junio de 2020, comenzó a partir del 
pico de la expansión anterior, en IV-2019 (en la cronología trimestral) 
o en febrero de 2020 (en la cronología mensual). Si convertimos las dos 
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recesiones contiguas de 1980 y 1981 en una crisis única, los seis periodos en 
los que los datos muestran desaceleraciones significativas de la economía 
mundial coinciden con los periodos en los que según la cronología de 
la NBER hubo recesiones en EEUU. Esto no es sorprendente, dado que 
la economía estadounidense sigue siendo el principal componente de 
la economía mundial en términos de valor. Según estimaciones para 
2019, usando tipos de cambio de mercado para las conversiones, EEUU 
aporta 18 billones de dólares estadounidenses de 2010 al total de 85 
billones de la economía mundial, frente a los 11,5 billones aportados 
por China.2 Si las conversiones a una unidad monetaria común se 
hacen usando paridades de poder adquisitivo, es China quien ocupa el 
primer puesto por el tamaño de su economía en el sistema mundial. En 
cualquier caso, EEUU es un componente clave de la economía mundial.

Muchas otras economías nacionales muestran fluctuaciones 
macroeconómicas que encajan bastante bien en la cronología de seis crisis 
de la economía mundial que aquí se propone. Tal es por ejemplo el caso de 
Portugal. Al comentar sobre las recesiones que tuvieron lugar de octubre de 
1983 a junio de 1984, de marzo de 1991 a noviembre de 1993, de mayo 
de 2001 a febrero de 2006 y de mayo de 2007 a noviembre de 2009, Vitor 
Castro afirma que “estas contracciones coinciden notablemente con las 
crisis mundiales” (Castro, 2015, 325-342). Para Alemania en el periodo 
1970-2006, Beate Schirwitz propuso una cronología con recesiones desde 
el invierno de 1974 a la primavera de 1975, del invierno de 1980 al otoño 
de 1983, del invierno de 1992 al invierno de 1993, del otoño de 1995 
al invierno de 1996 y del otoño de 2002 al otoño de 2003 (Schirwitz 
2009, 287-301). Excepto la recesión de mediados de la década de 1990, 
que parece ser una recesión específicamente alemana, y que sigue a la 
reunificación del país y la absorción de la antigua República Democrática 
Alemana en la economía de la República Federal Alemana, todas las demás 
recesiones de esa cronología alemana encajan en el patrón de crisis de la 
economía mundial aquí propuesto. Según el Comité de Ciclo Económico 
de la Asociación Española de Economía, la economía española tuvo 
recesiones (i) del otoño de 1974 a la primavera de 1975; (ii) del verano de 
1978 a la primavera de 1979; (iii) del invierno de 1992 al verano de 1993; 
(iv) de la primavera de 2008 al otoño de 2009; y (v) del otoño de 2010 

2 Téngase en cuenta que lo que en castellano denominamos un billón, o sea, un millón de millones, es 
en inglés one trillion, mientras que el billion inglés son mil millones en castellano. Lamentablemente 
a menudo estos términos se traducen mal.
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a la primavera de 2013. Estas recesiones se ajustan al patrón de crisis 
económicas mundiales propuesto aquí, pero además, como he explicado 
en otro lugar (Tapia Granados, 2017), el aumento de la tasa de desempleo 
desde un 10,6% en el 2001 a 11,5% en el 2002 es un dato significativo 
que indica que en 2001 hubo también una recesión de la economía 
española, en cuyo caso el ciclo económico español es del todo coherente 
con la cronología de crisis de la economía mundial que aquí se propone.

Las crisis que afectaron a la economía mundial en las últimas décadas 
se pueden identificar utilizando diversos indicadores económicos. En 
las descripciones clásicas del ciclo económico, la caída de la inversión es 
característica clave de la fase recesiva o depresiva del ciclo. En lo que sigue, 
las tasas de formación de capital, de crecimiento de la producción y de 
desempleo, los agregados monetarios y la actividad industrial medida por un 
índice químico se utilizarán para definir los períodos de crisis de la economía 
mundial, que son periodos en los que una proporción muy alta de las 
economías nacionales están en recesión según los criterios habituales. Dado 
que los niveles agregados de actividad económica pueden medirse de diversas 
formas y la lista de indicadores del ciclo económico es larga, es probable que 
otros indicadores económicos que no se utilizan en este trabajo también 
puedan ser útiles para identificar las recesiones de la economía mundial. 
Los indicadores económicos de  la economía mundial que se usan aquí 
están disponibles en fuente generalmente aceptadas, por ejemplo la base de 
datos del Banco Mundial. Cuando es posible realizar comparaciones, esos 
datos son generalmente coherentes con los de otras instituciones como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Pagos Internacionales 
(BIS por sus siglas inglesas, Bank of International Settlements) o Eurostat.

Que el Banco Mundial sea una fuente generalmente aceptada de datos 
económicos no significa que haya que aceptar sin más, acríticamente, las 
estadísticas de su base de datos WDI (por las iniciales de World Development 
Indicators). Los datos para la economía mundial de esa fuente se obtienen 
a partir de un laborioso y complejo proceso de agregación de estadísticas 
nacionales que, a su vez, son estimaciones generalmente producidas por 
instituciones económico-estadísticas nacionales que tienen que utilizar los 
datos disponibles sobre producción y consumo, provenientes generalmente 
de registros fiscales y poco más. Por supuesto, las agencias estadísticas 
que computan indicadores económicos sufren la presión de personas, 
grupos o el gobierno mismo, interesados en que las cifras sean unas u 
otras. Es obvio que las estadísticas resultantes de todas estas interaciones 
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han de tener limitaciones y errores importantes. Computar el producto 
interno bruto (PIB) de un país no es como tomarle la temperatura a un 
enfermo o estimar el peso de un puente. Las estadísticas económicas son 
cifras “blandas” que deben usarse con precaución. En mi investigación de 
estas cifras tuve la oportunidad de comprobar cómo el Banco Mundial 
cambia de vez en cuando los datos que reporta. Por ejemplo, en 2020 
la base de datos WDI reportaba una tasa de crecimiento de 0,4% del 
PIB de Japón en 1970. En 2014, la misma base de datos reportaba esa 
misma tasa como –1,0%. En términos económicos esta diferencia es 
muy significativa. A pesar de estos y otros problemas, mi opinión es que 
las estadísticas del Banco Mundial para las economías nacionales y para 
la economía mundial son útiles para conocer las realidades económicas 
de nuestro tiempo. Una idea clave es que los errores en un panel de 
datos estadísticos si son errores aleatorios – como los que cabe esperar a 
partir de estimaciones de instituciones económicas nacionales que usan 
información más o menos deficiente — y no surgen de algún mecanismo 
que pueda afectar simultáneamente a todas o una gran parte de las 
unidades del panel, tienden a destruir cualquier patrón, no a generar 
patrones espurios. Si las estimaciones del PIB de las economías nacionales 
y del PIB mundial agregado de todas ellas estuvieran plagadas de errores 
significativos y las cifras correspondientes no dieran una idea más o menos 
fiable del volumen de actividad económica y por tanto el valor creado 
en dicha economía, sería muy poco probable que surgiera un patrón 
como el que surge, en el que las oscilaciones de las economías nacionales 
están progresivamente sincronizadas. El nihilismo extremo respecto a los 
datos económicos del que hacen gala algunos autores marxistas, que se 
apoyan por ejemplo en el no marxista Oskar Morgenstern (1950) lleva 
a una penuria epistemológica que, lamentablemente, puede ser útil para 
mantener nociones ilusorias como la idea leninista de que el capitalismo 
está en su fase terminal, ¡desde hace 120 años! Lo que se propone aquí, 
a partir del análisis de estadísticas generalmente aceptadas de diversas 
entidades nacionales e internacionales, es que en el último medio siglo 
las crisis de la economía mundial se produjeron en años específicos. Esas 
estadísticas no corresponden exactamente a los conceptos que Marx usó en 
sus análisis del capitalismo, pero los PIB nacionales y el PIB mundial pueden 
considerarse estimaciones del valor total producido en el capitalismo 
mundial, valor al que por ejemplo hacía referencia Federico Engels en 
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su comentario sobre la ley del valor y la tasa de ganancia que consta 
como anexo al tercer volumen de El capital (Engels, 2009, 1126-1146)). 

Algunos autores mantienen que las estadísticas económicas no 
son válidas para examinar la evolución de variables como la tasa de 
acumulación del capital o la tasa de ganancia que Marx consideró 
claves para el estudio de la economía capitalista (Mattick, Paul Jr 
2019). Las estimaciones de rentabilidad pueden ser discutidas desde 
un punto de vista crítico, como hace por ejemplo Tony Norfield, 
(2018, 363-389), pero las “fuentes de datos no marxistas” sugieren 
que los rendimientos del capital estaban cayendo al comienzo de las 
crisis que aquí se proponen y que cada crisis inició un período de 
recuperación de la rentabilidad del capital. Estas dos características son 
parte importante de la teoría de las crisis que de forma fragmentaria e 
incompleta se bosqueja en las obras de Marx. Lo que sigue es un examen 
de los datos económicos que respaldan la cronología aquí propuesta.

Figura 1
Formación bruta de capital (cuadrados) y formación bruta de capital fijo (cír-
culos) como porcentaje del producto bruto mundial, según reportó la base 
de datos del Banco Mundial en 2019 (cuadrados y círculos sólidos en las gráfi-
cas superiores) y en 2013 (cuadrados y círculos vacíos, gráficas inferiores)

Formación de capital y producto bruto de la economía mundial

Desde la década de 1930, cuando Wesley Mitchell y Jan Tinbergen 
realizaron los primeros análisis empíricos del ciclo económico, se acepta que la 
reducción significativa de la inversión es el componente clave de las recesiones 
(Tinbergen, 1950; Mitchell, 1951). Las estimaciones cuantitativas de la 
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inversión para la economía mundial están disponibles como datos anuales de 
formación de capital total y de formación de capital fijo desde 1969. El Banco 
Mundial presenta esos datos de formación de capital como porcentajes del 
PIB mundial, que se denominará aquí producto bruto mundial (PBM). 
Este es el agregado de los PIB de todas las economías nacionales convertidos 
a una unidad monetaria común, generalmente el dólar estadounidense. 

La formación de capital como proporción del PBM puede usarse como 
cuantificador de la tasa a la que procede la acumulación de capital. La 
proporción en que se forma capital en el total del PBM será tanto más 
alta cuanto más acelerada es la acumulación de capital. Las variaciones 
positivas o negativas de esa proporción año a año estarán altamente 
correlacionadas con las aceleraciones y las deceleraciones de la actividad 
económica agregada y las reducciones significativas de esa proporción 
significan una interrupción de la acumulación de capital, es decir, una 
crisis económica. Como Marx explicó en diversos pasajes de El capital 
(véase el capítulo sobre la ley general de la acumulación capitalista al final 
del Tomo I y el capítulo 15 del Tomo III) y de las Teorías de la plusvalía 
(Tomo II, capítulo XVII sobre Ricardo y las crisis), la interrupción de 
la acumulación del capital es el aspecto clave de las crisis económicas. 

La Figura 1 muestra la formación bruta total de capital y la 
formación bruta de capital fijo como porcentaje del PBM, según 
reportaba la base de datos WDI en 2013 y en 2019. Las cifras 
reportadas en 2013 y 2019 difieren en varios puntos porcentuales, 
lo que revela cuán inciertos son estos indicadores globales, pero 
las series de 2013 y 2019 son en gran medida similares en cuanto a 
cronología de las fases ascendentes y descendentes de sus oscilaciones. 

La formación bruta de capital muestra oscilaciones mucho más 
pronunciadas que la formación bruta de capital fijo. Considerando en 
conjunto tanto la formación bruta de capital como la formación de capital 
fijo, es evidente una fuerte caída de la inversión entre 1974 y 1975, así 
como una disminución sustancial entre 1978 y 1983 y entre 1989 y 
1993. Tanto la formación de capital total como la formación de capital 
fijo disminuyeron luego rápidamente entre el comienzo del siglo y 2002 
y ascendieron de manera sostenida hasta 2007, cuando las dos series 
iniciaron la profunda caída que constituye la Gran Recesión. La Figura 2 
presenta series anuales de formación de capital y de crecimiento anual de 
la economía mundial. Considerando el medio siglo para el que se dispone 
de datos mostrados en esta figura y en la Figura 1, las estimaciones de 
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formación de capital en la economía mundial muestran una clara tendencia 
a la baja, con los mayores niveles de inversión observados a principios de la 
década de 1970, cuando la formación bruta de capital total alcanzó 28,2% 
del PBM según los datos reportados en 2019, que también muestran que 
la formación bruta de capital total alcanzó su mínimo, 23.3% del PBM,
en 2001. Esta serie también muestra que durante la Gran Recesión la 
formación bruta de capital total se redujo al 23.4% del PBM en 2009.

Figura 2
Crecimiento porcentual del producto bruto mundial (PBM) y formación bruta de 
capital, de capital en general y de capital fi jo, como porcentaje del PBM (gráfi cas en la 
parte superior de la fi gura) y en tasa de crecimiento anual (en la parte inferior de la fi gura).

Las tasas de crecimiento representadas en la Figura 2 muestran cómo 
la formación de capital fi jo es mucho menos volátil que la formación de 
capital en general. Mientras que la tasa de crecimiento de la formación 
bruta de capital en el período desde 1970 a 2018 tiene 13 mínimos lo-
cales, en 1975, 1977, 1982, etc., la tasa de crecimiento de la formación 
bruta de capital fi jo tiene sólo cinco mínimos locales en 1974, 1982, 
1992, 2002 y 2009. Estos mínimos locales de formación de capital fi jo 
brindan una cronología nítida de las crisis de la economía mundial. La 
tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fi jo aparece en el 
gráfi co como una especie de versión aumentada de la tasa de crecimiento 
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del PBM. De hecho, entra en territorio negativo precisamente en 1974-
1975, 1982, 1991-1993, 2002 y 2009. Estos años de caída evidente del 
nivel de inversión en la economía mundial también aparecen en la Figura 2
como períodos de disminución importante del crecimiento anual del PBM.

Figura 3
Formación bruta de capital fi jo en dólares estadounidenses de 2010. Las barras 
grises marcan los cinco períodos en los que hubo una disminución interanual de 
la formación de capital fi jo. Las barras negras marcan los cuatro años en los que 
se produjeron las recesiones de la economía mundial según Kose y Terrones (2015)

La Figura 3 muestra la formación bruta de capital fi jo en la economía 
mundial en términos monetarios ajustados según la infl ación, es decir, 
en términos reales (dólares estadounidenses de 2010). En 1918 la 
formación bruta de capital fi jo alcanzó 19,6 billones de dólares. Si se 
considera una formación bruta de capital fi jo anual decreciente como 
indicativa de crisis económica mundial, como en la Figura 3, la crisis 
de mediados de la década de 1970 duró dos años (1974-1975), la crisis 
de principios de los 80 duró un año (1982), la crisis de mediados de 
los 90 duró tres años (1991-1993), la del cambio de siglo duró un año 
(2002) y la crisis de la Gran Recesión duró solo un año (2009). Así, se 
identifi can en total ocho años en los que la formación bruta de capital 
fi jo disminuyó en la economía mundial, a saber, 1974, 1975, 1982, 
1991, 1992, 1993, 2002 y 2009. Estos son básicamente los años en los 
que se produjeron crisis de la economía mundial, aunque, por razones 
que se explicarán más adelasnte, se optará aquí por hablar por ejemplo de 
la crisis de mediados de la década de 1970 y no de la crisis de 1974-1975. 
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La Figura 3 también muestra los años en que, según Kose y Terrones, 
los autores del FMI, ocurrieron recesiones mundiales. La cronología que 
aquí se propone y la de Kose y Terrones aunque usan distinta terminología 
(crisis de la economía mundial aquí, recesiones mundiales — global 
recessions en inglés — en Kose y Terrones) son en gran medida coherentes, 
exceptuando que para Kose y Terrones no hubo ninguna recesión de más 
de un año y tampoco hubo ninguna recesión mundial entre 1991 y 2009. 

Figura 4
Gasto de consumo fi nal de los hogares e instituciones sin fi nes de lucro que dan servicio 
a los hogares (cuadrados, en % del producto bruto mundial, escala izquierda) y 
crecimiento anual del producto bruto mundial (línea gris, en %, escala derecha).

Desde hace más de un siglo se sabe que tanto el consumo como la 
inversión caen en la fase recesivas del ciclo, pero la caída de la inversión 
es mucho más pronunciada. De hecho, la participación del consumo en 
el PIB suele crecer durante las recesiones, ya que la inversión disminuye 
drásticamente y el propio PIB se estanca o se contrae. La Figura 4
muestra cómo el consumo creció dramáticamente como porcentaje 
del PIB durante la Gran Recesión, en 2009. Lo mismo sucedió en las 
recesiones de mediados de la década de 1970 y principios de la de 1980.
En términos ajustados según la infl ación, durante el medio siglo que fi -
nalizó en 2019, el PBM creció a una tasa media anual de 3,2%, con el 
crecimiento más rápido, 6,6%, en 1973. La Gran Recesión fue la única 
ocasión en la que los datos disponibles muestran una tasa anual negativa 
de crecimiento de la economía mundial, cuantifi cada por el PBM. Según 
las estimaciones del Banco Mundial reportadas en 2019, en 2009 la 
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producción mundial se redujo en un 1,7% (Figura 4), pero en 2008 el 
crecimiento del PBM fue de solo 1,8% después de varios años de tasas 
de crecimiento de alrededor de 4%.  En los otros años de caída de la 
formación de capital que caracteriza las crisis económicas mundiales 
también hubo reducciones importantes de la tasa de crecimiento anual 
de la economía mundial. Así, el crecimiento anual del PBM se redujo 
de 6,5% en 1973 a 0,6% en 1975 y luego volvió a reducirse hasta casi 
cero, 0,4%, en 1982 después de tasas de crecimiento de alrededor de 
4% entre 1976 y 1979. Los primeros años de las décadas de 1990 y de 
2000 son los dos períodos en los que el crecimiento del PBM es menos 
indicativo de la crisis económica mundial, ya que las tasas de crecimien-
to económico más bajas en estos años se registraron en 1991 (1,4%) y 
2001 (1,9%). Sin embargo, también se produjeron caídas en la tasa de 
crecimiento del PBM en 1991-1993 y en 2001-2002. Las caídas generales 
en la tasa de crecimiento del PBM coinciden con períodos de caída de 
la formación de capital o los preceden inmediatamente. Los datos de 
inversión y de crecimiento del producto bruto sugieren contracciones 
de la economía mundial (Figuras 1 a 4) a mediados de la década de 
1970, al comienzo de cada una de las tres décadas siguientes y en 2008-
2009. Los datos presentados hasta ahora para sustentar la cronología aquí 
propuesta de crisis de económica mundial son datos agregados de todas 
las economías nacionales. Diversos indicadores económicos nacionales 
también respaldan esa cronología que se esquematiza en la Figura 3.

Tasas de desempleo

Las tasas de desempleo proporcionan quizás la ilustración más 
intuitiva de las cinco crisis de la economía mundial desde la década 
de 1970 hasta el presente. Cuando se presentan juntas las tasas 
de desempleo nacionales a lo largo del tiempo, las crisis aparecen 
como curvas de desempleo crecientes que alcanzan un pico que 
marca el final de la crisis y el comienzo de una nueva expansión en 
la que el desempleo disminuye. Lamentablemente, para muchos 
países no existen series históricas aceptables de tasas de desempleo. 

La Figura 5 presenta datos de desempleo desde 1972 para los 
países de la OCDE. Retrospectivamente, la figura muestra cuatro grupos 
obvios de picos en los gráficos de la tasa de desempleo a principios 
de la década de 2010, alrededor del cambio de siglo, alrededor de 
1992 y alrededor de 1982. Otro grupo, este con muchos menos datos 
disponibles en las estadísticas de la OCDE, ocurre alrededor de 1975. 
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Estos haces de tasas de desempleo en aumento apuntan claramente 
a las recesiones de la actividad económica que se produjeron a 
mediados de la década de 1970, los primeros años de las siguientes tres 
décadas y desde 2008 hasta los primeros años de la década de 2010.

Figura 5
Tasas de desempleo (porcentaje del total de la población activa, estimaciones 
armonizadas) en 36 países de la OCDE. Las flechas gruesas marcan los 
períodos de aumento del desempleo que caracterizan las crisis económicas

Agregados monetarios

Una característica básica del capitalismo es ser una economía 
fundamentada en el dinero, una economía monetaria en sentido 
estricto. De hecho, Wesley Mitchell propuso el término money 
economy, que podría traducirse como economía dineraria o economía 
del dinero, para diferenciar la economía industrial moderna, basada 
en empresas comerciales, de los tipos históricamente anteriores de 
organización económica. Las perturbaciones monetarias siempre 
forman parte de las crisis económicas. La evolución de los agregados 
monetarios también muestra que la economía mundial pasó por cinco 
crisis desde la década de 1970 hasta la Gran Recesión. El agregado 
M2, que básicamente corresponde a billetes en circulación y cuentas 
bancarias a la vista, era el único agregado monetario que reportaba 
en 2013 el Banco Mundial para la economía mundial. En 2019 la 
base de datos WDI ya no incluía esa variable, se indicaba en las notas 
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explicativas de de los conceptos utilizados que había sido sustituida por 
lo que el Banco Mundial denomina broad money, “dinero en general”. 

Figura 6
Dinero en general (broad money en la terminología del Banco Mundial) y agregado monetario 
M2 que representa dinero y “cuasi dinero”, ambos como porcentaje del producto bruto 
mundial, según datos reportados respectivamente por el Banco Mundial en 2013 y 2019 

La Figura 6 muestra estas dos series para los años 1960-2017. Los gráfi cos 
se superponen claramente, lo que indica que las medidas corresponden 
básicamente a lo mismo. Una rápida expansión del dinero en comparación 
con el volumen de producción (PBM) anuncia la crisis, mientras que durante 
la propia crisis el agregado monetario deja de crecer y se contrae. En 1980, 
la variable “dinero en general” se contrajo al 63,8% del PBM después de 
haber alcanzado el 66,0% en 1975; en 1992 se redujo al 88,2% después 
de alcanzar un máximo de 93,3% tres años antes; en 2001, cayó al 96,0% 
después de alcanzar un máximo, 99,8%, en el año 2000. También hubo 
una expansión y contracción signifi cativa de ese indicador de la masa 
monetaria antes y durante la Gran Recesión, ya que ese agregado aumentó 
de manera constante desde 2001 hasta alcanzar 96,5% en 2006, 100,6% 
en 2008 y 111,5% en 2009, para disminuir luego hasta 108,6% en 2010.

Actividad económica medida por un índice químico

La cronología de las crisis de la economía mundial presentada en los 
apartados anteriores resulta reforzada por los datos de las series de emisiones 
anuales mundiales de CO2, variable que, por lo que yo sé, nunca se ha 
utilizado como indicador económico. Los datos de emisiones globales de 
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CO2 presentados en la Figura 7 proceden de varias fuentes: el CDIAC, 
Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono
(centro de análisis de datos e información sobre el cambio climático 
del Departamento de Energía de EEUU, un centro que dejó de existir 
durante la presidencia de Donald Trump), el global carbon atlas y el 
global resources institute, fuente esta última de la que proceden las 
estimaciones preliminares para los años más recientes. Estas estimaciones 
y otras similares se calculan a partir de datos económicos sobre 
producción, consumo y comercio de combustibles fósiles, cemento, etc. 

Figura 7
Emisiones mundiales anuales de CO2, megatoneladas, estimaciones de tres 
fuentes: Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC, círculos), 
Global Carbon Atlas (GCA, cuadrados), World Resources Institute (WRI, 
triángulos). Las estimaciones del WRI para los últimos años son preliminares

Dado que a nivel mundial el comercio neto es cero, los errores en la 
estimación del comercio de combustibles pueden introducir errores al 
estimar las emisiones nacionales de CO2, pero son irrelevantes para estimar 
el total mundial de emisiones. A partir de 1960, cuando comienza la serie 
disponible, hay un incremento sostenido de las emisiones anuales de CO2. El 
aumento casi lineal se interrumpe, sin embargo, precisamente a mediados 
de la década de 1970, al comienzo de las tres décadas siguientes y en 2008; 
es decir, durante los mismos períodos en los que tanto la formación de 
capital como la expansión del PBM  se desaceleraron signifi cativamente. 

Los científicos que estudian la dinámica del cambio climático 
(meteorólogos, especialistas en física atmosférica y en geociencias, etc.) y 
pusieron las emisiones de CO2 en relación al crecimiento económico se 
refi rieron a estos cinco períodos en los que las emisiones de CO2 dejaron de 
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crecer utilizando terminología que tomaron de la literatura económica 
y fi nanciera (Raupach, Canadell, and Le Queré, 2008, 1601-1613; 
Peters et al. 2012, 2-4). Así hablaron de la primera crisis del petróleo 
para referirse a la crisis económica de mediados de la década de 1970; 
a la crisis de principios de la década de 1980 la denominaron segunda 
crisis del petróleo o crisis de las cajas de ahorro y préstamo (por la 
crisis de estas instituciones, las Savings & Loans, en EEUU); la crisis 
de principios de los años 90 la relacionaron con el colapso del bloque 
soviético y la de fi nales de los años 90 fue la crisis fi nanciera asiática; 
fi nalmente, 2008-2009 fue la Gran Recesión o Crisis Financiera Mundial. 

En estas cinco ocasiones, el crecimiento de las emisiones anuales 
de CO2 se interrumpió y las emisiones disminuyeron al menos durante 
uno o dos años.  De hecho, el cambio anual en las emisiones está 
fuertemente correlacionado con la variación del PBM, como muestra 
claramente la Figura 8, que presenta el crecimiento anual absoluto 
de ambas variables. El crecimiento anual del PBM se correlaciona 0,71 
con el crecimiento anual de las emisiones globales de CO2 (n = 45, P 
<0,0001). La correlación de la tasa de crecimiento anual del PBM con 
el dinero en general (medido en relación al PBM) desfasado un año es 
0,44 (n = 47, P <0,01) y esta última variable tiene una correlación de 
0,37 con la tasa de crecimiento anual de las emisiones de CO2 (n = 44, 

Figura 8
Variación anual de las emisiones mundiales de CO2 (gigatoneladas, línea 

gris) y del producto bruto mundial (billones de dólares de 2010, círculos)
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P <0,05). Estas variables son diferentes indicadores del ciclo económico 
mundial y, por lo tanto, es lógico que estén altamente correlacionadas.

Rentabilidad

La idea de que las crisis económicas están precedidas y causadas por 
caídas en las ganancias y las tasas de ganancia fue propuesta por Marx en 
algunos de sus manuscritos inéditos y entró brevemente en la economía 
dominante en la primera mitad del siglo XX cuando fue propuesta por 
Wesley Mitchell. Las estimaciones de tasas de ganancia en el contexto 
de economías nacionales proceden generalmente de investigadores que 
siguen los esquemas conceptuales de Marx y casi como todo lo que 
tiene que ver con el marxismo, han sido objeto de acalorados debates. 

Figura 9
Tasas anuales de ganancia (%) en la economía estadounidense, estimadas por 
Kliman, Dumenil y Levy, y Moseley, y en la economía mundial, según estimación 
de Esteban Maito. Las barras grises marcan los años de crisis de la economía 
mundial defi nidos por una reducción interanual de la formación de capital fi jo

Defi niendo la tasa de ganancia como la relación entre las ganancias 
anuales totales y el capital total adelantado, un punto habitual 
de controversia es cómo estimar el valor del capital que se utilizará 
como denominador de la tasa. Los participantes en estos debates han 
propuesto los costos de reemplazo o los costos históricos del capital fi jo 
como denominador de una posible estimación de la tasa de ganancia 
(Kliman, 2012; Duménil and Lévy, 2011; Moseley, 2000, 59-67). 
Yendo más allá de los datos nacionales, Esteban E. Maito (2013), un 
autor argentino, ha estimado una tasa de ganancia para la economía 
mundial. La Figura 9 presenta cuatro series de tasas de ganancia para 
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el período 1970-2010. Tres de las series corresponden a estimaciones 
de la tasa de ganancia en la economía estadounidense, mientras que 
la cuarta serie es la calculada por Maito para la economía mundial, 
como media ponderada de las tasas de ganancia de 14 países que 
representaron alrededor del 60% de la producción mundial en décadas 
recientes. Obviamente, la fiabilidad de esa serie como estimación precisa 
del nivel de rentabilidad del capital en la economía mundial no es 
mucha. Sin embargo, esa serie, así como las otras series que muestra 
la Figura 9, pueden proporcionar una idea general de cómo pueden 
haber sido en realidad las fluctuaciones de la tasa de ganancia real.

Lo que quizás sea sorprendente es que, a pesar de que las cuatro 
series muestran una evolución relativamente diferente y, considerando 
todo el periodo que abarcan los datos, sus tendencias a largo plazo son 
distintas, todas muestran caídas de la tasa de ganancia estimada en 
los años inmediatamente anteriores a los años de crisis (marcados con 
rectángulos sombreados en la Figura 9) según la cronología propuesta 
en este libro, así como una recuperación de la rentabilidad en los años 
posteriores a las crisis. Así las tasas de ganancia estimadas muestran 
caídas de la rentabilidad en 1973-1974, a fines de la década de 1970, 
a principios de la década de 1990, alrededor del cambio de siglo y en 
los años inmediatamente anteriores al colapso de 2008. Por supuesto, 
considerando que EEUU es en términos de valor el componente principal 
de la economía mundial, no sería creíble que la evolución de la tasa de 
ganancia en EEUU fuera muy diferente a la evolución de la tasa de 
ganancia en el conjunto de la economía mundial. A pesar de todas las 
incertidumbres asociadas a estas estimaciones de la rentabilidad del capital, 
en mi opinión estos datos proporcionan un elemento adicional probatorio 
de la existencia de crisis de la economía mundial en los años citados. 
La producción en la economía de mercado es producción con fines de 
lucro y la disminución de los niveles de rentabilidad tiende a reducir la 
inversión, lo que genera grandes cantidades de dinero acumulado que 
reducen la demanda y, a menudo, se dirigen hacia salidas especulativas que 
aumentan el riesgo de perturbaciones financieras. Todos estos fenómenos 
se conocen desde hace mucho tiempo (Marx los discutió en extenso, 
sobre todo en el tomo III de El capital),  aunque generalmente se ignoran 
en la disciplina económica dominante en las instituciones académicas. 
La correlación estadística significativa de la caída de las ganancias con la 
caída de la inversión y los grandes flujos monetarios hacia las actividades 
especulativas y hacia el atesoramiento cuando baja la rentabilidad del capital 
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son fenómenos que se encuentran repetidamente cuando se examinan los 
datos de economías nacionales. La Figura 10 muestra las ganancias de 
las empresas no financieras en EEUU entre 1972 y 2018. Las caídas de 
la rentabilidad coinciden claramente con el inicio de cada recesión. Por 
ejemplo, en EEUU las ganancias alcanzaron un máximo en 2006 y desde 
ahí comenzaron a disminuir inmediatamente antes de la Gran Recesión. 
Luego se recuperaron a partir de 2009. En general, las estadísticas de las 
economías nacionales y la economía mundial fundamentan la idea de que 
las caídas en la rentabilidad preceden a cada crisis de la economía mundial.

Hechos estilizados

Según Victor Zarnowitz (1985, 523-580), los hechos estilizados 
referentes a un fenómeno son las regularidades empíricas que se observan 
repetidamente y son así sus características definitorias Muchos de los 
hechos estilizados del ciclo económico se encuentran en las crisis de 
la economía mundial desde 1970. Como se ha mostrado aquí, desde 
los años setenta del siglo pasado, el crecimiento a largo plazo de la 
economía mundial ha sufrido ciclos recurrentes, pero no periódicos, 
en los que las expansiones de la inversión en capital fijo coinciden 
procíclicamente con las expansiones de la actividad económica, medida 
esta en unidades monetarias ajustadas según la inflación o en términos 
de un “índice químico”, las emisiones de CO2, que es un indicador 
claro de la actividad industrial global. Los aumentos anticíclicos de 
las tasas de desempleo han coincidido con los periodos de crisis en los 
que ha disminuido la tasa de crecimiento de la economía mundial. 

Para Zarnowitz, autor que ha sido considerado una autoridad 
en cuanto a aspectos empíricos del business cycle, uno de los hechos 
estilizados del ciclo económico es que en las recesiones ordinarias 
los agregados monetarios generalmente experimentan tan solo una 
reducción de sus tasas de crecimiento, pero no una disminución 
absoluta, de forma que solamente “en los ciclos en los que hay una 
contracción económica intensa se interrumpe con una bajada sustancial 
la pronunciada tendencia al alza de estas series”. Por supuesto, Zarnowitz 
no estaba pensando en la economía mundial cuando escribió esta frase 
que, por otro lado, encaja perfectamente con la “contracción intensa” de 
la economía mundial en la Gran Recesión, cuando el dinero en general 
(o el agregado M2, la serie que ya no reporta el Banco Mundial) tuvo 
una gran reducción entre 2009 y 2010 (Figura 6) . Pero las cuatro 
crisis anteriores de la economía mundial alrededor del cambio de siglo, 
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a principios de los noventa, a principios de los ochenta y mediados de 
los setenta también son “contracciones intensas” según la taxonomía 
de Zarnowitz, ya que el dinero en general (o M2) no solo disminuyó 
su ritmo de crecimiento, sino que revirtió y tuvo crecimiento negativo 
en 1999-2001, 1989-1990, 1978-1980 y 1972-1974 (Figura 6). 

Figura 10
Ganancias de las empresas no financieras (miles de millones de dólares, 
escala logarítmica) antes y después de impuestos, sin ajustes de valoración 
de inventarios y consumo de capital, en EEUU, datos trimestrales, 1972-
2018. Las áreas sombreadas son recesiones, según la cronología de la NBER

Según Zarnowitz, durante las décadas de 1950 y 1960 las recesiones 
cíclicas en el mundo occidental asumieron la forma de reducciones de 
la tasa de crecimiento sin que este llegara a hacerse negativo, pero estas 
desaceleraciones y las fases intermedias de aceleración continuaron 
mostrando un alto grado de difusión internacional. Luego, el crecimiento 
se desaceleró y los ciclos económicos “clásicos”, con disminución absoluta 
del producto y el empleo, reaparecieron en la década de 1970, y la 
tendencia a que los ciclos económicos estuvieran aproximadamente 
sincronizados en las principales economías se hizo aparente otra vez. 
Esta tendencia hacia la sincronización internacional de los ciclos 
económicos se ha considerado durante mucho tiempo un hecho estilizado 
no controvertido del ciclo económico (Zarnowitz 1985, 523-580; 
Oppenlaender 1997). Una investigación de las series de producción, 
inversión y consumo entre 1970 y 1993 en los países del G7 reveló 
un “ciclo económico mundial” con desaceleraciones a mediados de los 
años setenta, principios de los ochenta y principios de los noventa. En 
todas las series se hallaron componentes nacionales importantes, pero 
también se hallaron componentes comunes importantes, en particular 
en la producción y la inversión, de manera que “si el ciclo económico 
es en realidad un fenómeno mundial, entonces podría no responder a 
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las políticas nacionales ni resultar influido por causas internas, como 
anteriormente se pensaba” (Gregory, Head, and Raynauld, 1997, 677-701).

Que hayan ocurrido recesiones claramente sincronizadas de las principales 
economías nacionales hacia el cambio de siglo y en 2007-2009 parece muy 
coherente con la noción de que los ciclos no solo están sincronizados entre 
países, sino que son partes integradas del mismo fenómeno. Las crisis, los 
ciclos y las fluctuaciones son fenómenos de la economía mundial. Como 
dijo hace ya bastante Robert Brenner, “la idea que se oye a menudo de 
que la economía estadounidense es esencialmente autónoma y puede 
analizarse como tal es profundamente engañosa” (Brenner, 2002).
¿Cuántos años de crisis y cuántas crisis?

Como ya se dijo, en el libro publicado por el FMI en 2015, Kose y 
Terrones identificaron cuatro recesiones de la economía mundial que estos 
autores situaban concretamente en cuatro años: 1975, 1982, 1991 y 2009. 
Kose y Terrones consideran también que hubo “baches” o “desaceleraciones” 
de la economía mundial (global slowdowns) en 1998 y en 2001, pero 
consideran el período entre 1991 y 2001 como una larga etapa de expansión. 

La cronología que aquí se propone y que fecha las crisis económicas 
mundiales a mediados de los años setenta, principios de los ochenta, 
principios de los noventa, alrededor del cambio de siglo y al final de la 
primera década del siglo XXI, es coherente con la cronología de Kose y 
Terrones, exceptuando que aquí las crisis de la economía mundial se fechan 
de manera más imprecisa y se sitúa una crisis mundial hacia el cambio de siglo. 

Puede plantearse la pregunta de si es defendible fechar las 
recesiones globales de una manera imprecisa como se ha hecho aquí. 
¿No es más fácil y preciso referirse a la recesión o la crisis mundial de 
1991 en vez de referirse laxamente a una recesión o crisis mundial 
“a comienzos de la década de 1990”? En mi opinión, referirse a la 
recesión mundial de 1991 puede ser una forma conveniente de ser 
breve, pero al mismo tiempo es una forma de dar una falsa precisión.

Al identificar los recesiones mundiales en años específicos que no 
incluyen una recesión mundial alrededor del cambio de siglo, Kose y 
Terrones siguen un método que podría calificarse como escolástico, 
con el que buscan a tientas una definición de recesión global. Kose 
y Terrones afirman que una cuestión fundamental que ha lastrado 
los debates de los economistas sobre la Gran Recesión y las crisis 
financieras mundiales asociadas es cuál es la naturaleza de una recesión 
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mundial. Kose y Terrones confiesan que la comprensión de este tema es 
sorprendentemente limitada, “lo que refleja principalmente una confusión 
generalizada” en cuanto a cómo definir el concepto correspondiente: 

Una recesión, por definición, implica una contracción del PIB nacional. Pero la 
economía mundial rara vez se contrae porque los países que experimentan rece-
siones rara vez lo hacen de una manera lo suficientemente sincronizada como para 
que haya una disminución absoluta del PIB mundial. Esta dificultad para describir 
una recesión global, a su vez, dificulta la definición concreta de una recuperación 
mundial. Hay reglas simples para definir una recesión nacional, dos trimestres con-
secutivos de contracción de la producción nacional, pero no es fácil trazar un mapa 
de tales reglas en un contexto mundial. Así, por ejemplo, es difícil crear series tri-
mestrales del PIB de la economía mundial, porque la mayoría de los países no tienen 
series trimestrales fiables de períodos prolongados (Kose y Terrones, 2015, p. 13). 

Dado que no hay datos trimestrales para la economía mundial, 
Kose y Terrones no pueden aplicar la definición habitual de recesión 
identificada por dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. 
Considerando los datos disponibles, que son las tasas anuales de crec-
imiento del PBM (Figura 2 en este capítulo, p. 99), Kose y Terrones 
notaron que, excepto en la Gran Recesión, y solo en 2009, la tasa an-
ual de crecimiento económico mundial ha sido siempre positiva, de 
hecho, fue respectivamente de 0,7%, 0,4% y 1,4% en 1975, 1982 y 
1991, tres años en los que Kose y Terrones consideran que hubo rece-
siones de la economía mundial. Para obviar esa dificultad, Kose y Ter-
rones añaden al planteamiento del problema el crecimiento poblacio-
nal y afirman que puede hablarse de recesión mundial cuando hay una 
contracción del producto real per cápita mundial acompañada de una 
disminución amplia y sincronizada en otras medidas de la actividad 
económica mundial. Esto ha sucedido cuatro veces durante el último 
medio siglo: en 1975, 1982, 1991 y 2009 (Kose y Terrones, 2015, p. 4).

Ahora bien, las estimaciones del Banco Mundial sobre la tasa de 
crecimiento del PBM per cápita han cambiado. En 2015, la base de 
datos WDI daba tasas negativas de crecimiento del PBM (medido en 
dólares estadounidenses de 2010) para los años 1974 (-0,2%), 1975 
(-1,1%), 1982 (-1,3%), 1991 (-0,2%) y 2009 (-3,3%). Usando este 
criterio, la recesión de mediados de la década de 1970 habría tenido 
una duración de dos años, pero Kose y Terrones consideran dos 
métodos distintos para agregar las economías nacionales y calcular 
la tasa de crecimiento global y afirman que cuando las economías se 
agregan según tipos de cambio, la duración de la recesión mundial de 
1991 es de dos años, pero la duración de otros episodios es de solo 
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un año, mientras que con la agregación según paridades de poder 
adquisitivo la duración de las cuatro recesiones mundiales es de un año. 

Figura 11
Porcentaje de todas las economías nacionales que se hallaban en recesión cada año

Curiosamente, la base de datos de WDI ya no informa una tasa 
de crecimiento negativa del PBM para 1974, el -0,24% negativo se 
ha convertido en + 0,06% en la serie informada en 2019, y para la 
contracción de la economía mundial en 2009 anteriormente se daba 
una tasa de crecimiento del PBM de -3,25% que ahora es -1,94%. 
Según las cifras reportadas en 2009 (Figura 12), cuando se calcula en 
base a paridades de poder adquisitivo, la contracción de la economía 
mundial en 2009 fue de apenas -1,60%. Identifi car la duración de las 
recesiones de la economía mundial prestando atención al signo de tasas 
que pueden ser positivas o negativas solo por las variaciones habituales en 
las estimaciones al actualizar los datos no parece una práctica defendible.

Al discutir los criterios para identifi car las recesiones y expansiones 
de la econom’ia mundial. Kose  y Terrones citaron la defi nición clásica 
de ciclos económicos de Burns y Mitchell, en la que un ciclo económico 
nacional “consiste en expansiones que ocurren aproximadamente al 
mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguidas de ciclos 
económicos similares. recesiones, contracciones y recuperaciones 
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que confluyen en la fase de expansión del ciclo siguiente”. Pero 
no citaron la defi nición completa de Burns and Mitchell (1946): 

El ciclo económico es un tipo de fl uctuación que se encuentra en la actividad económica 
agregada de las naciones que organizan su trabajo fundamentalmente en empresas 
comerciales: un ciclo consiste en expansiones que ocurren aproximadamente al mismo 
tiempo en muchas actividades económicas, seguidas de recesiones, contracciones y 
reactivaciones igualmente generales que se fusionan en la fase de expansión del ciclo 
siguiente; esta secuencia de cambios es recurrente pero no periódica; la duración 
del ciclo económico varía desde más de un año hasta diez o doce años; cada ciclo 
no es divisibles en ciclos más cortos de carácter similar y amplitud aproximada.

Kose y Terrones obvian dos elementos importantes de la defi nición 
de Mitchell: en primer lugar, que los ciclos en las economías nacionales 
tienen una secuencia “recurrente pero no periódica”; en segundo lugar, 
que en duración varían “desde más de un año hasta diez o doce años”. 
Esta duración según la defi nición de Burns y Mitchell no casa con la idea 
de Kose y Terrones en la que el periodo de la economía mundial desde 
la recesión de 1991 hasta la de 2009 habría sido un ciclo económico 
con una duración de 18 años. Por supuesto, Burns y Mitchell estaban 
discutiendo sobre ciclos económicos de las economías nacionales, 

Figura 12
Tasa de crecimiento anual del producto bruto mundial per cápita, es-
timado para los años 1970-2017 en dólares estadounidenses de 2010 
(USD2010) y para 1991-2017 en unidades monetarias internaciona-
les y conversión según paridades de poder adquisitivo de 2011 (icuPPP2011)
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aquí se trata de la economía mundial. En cualquier caso, la pregunta 
clave que se plantea aquí es si hay o no razones sustanciales para decir 
que hubo una crisis o una recesión mundial hacia el cambio de siglo. 

En secciones anteriores de este capítulo se han mostrado diversos 
datos que fundamentan una cronología de crisis de la economía mundial 
en el último medio siglo que incluye una crisis económica mundial en 
torno al fi nal del siglo XX. Hay muchos datos que apoyan la tesis de que 
hubo  una crisis económica mundial en esos años:  (i) la masa monetaria, 
“dinero en sentido amplio” se estancó en 1999 y 2000 y se contrajo en 
2001 (Figura 6); (ii) en comparación con el nivel de 1997, la expansión 
de la actividad económica indexada por las emisiones mundiales de 
CO2 (Figuras 7 y 8) se deprimió signifi cativamente en 1998, 1999, 
2001 y 2002 (Figura 8); (iii) las estimaciones de las tasas de ganancia 
muestran que los rendimientos del capital disminuyeron a fi nales de la 
década de 1990 y principios del siglo XXI (Figuras 9 y 10); (iv) según 
datos del Banco Mundial, una proporción considerable de los países 

Figura 13
Porcentaje de todos los países con información sobre el crecimiento del PIB en la 
base de datos WDI que tuvieron un crecimiento negativo en un año determinado  
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para los que se dispone de información sobre el crecimiento del PIB (n 
entre 107 y 197) tuvieron un crecimiento del PIB negativo en los años 
alrededor de 2000 (Figura 13); y probablemente lo más importante 
(v), la formación de capital disminuyó significativamente en 2001-
2003, de modo que considerando la formación bruta de capital fijo y 
la formación bruta de capital total (Figuras 1 a 3) como indicadores de 
inversión, la inversión mundial alcanzó en 2001-2003 sus niveles más 
bajos desde la década de 1960 (Figura 1). Afirmar que una recesión 
mundial o una crisis económica ocurrió alrededor del cambio de siglo es 
solo tomar en cuenta una variedad de datos que revelan una perturbación 
grave de la acumulación de capital en esos años. Concluir que en 1999 
y 2002 solo hubo dos “baches” o “desaceleraciones” de la economía 
mundial sin entidad suficiente para considerarlos parte de una recesión 
o crisis mundial parece una conclusión escolástica basada en un enfoque 
puramente numérico que ignora la dinámica real del capitalismo mundial.

Conclusión  

El título del presente capítulo hace referencia a “la primera crisis del 
petróleo” para referirse a la crisis económica de mediados de los años 
setenta. Aunque la economía ortodoxa suele mostrarse agnóstica en cuanto 
a las causas de las recesiones (Leamer, 2010, 31-46; Cassidy 2010, 28), 
algunos economistas neoclásicos de los que James Hamilton (2009) es 
el más destacado, han apostado fuerte por culpar de las recesiones de la 
economía de EEUU a las alteraciones del mercado mundial de petróleo 
debidas a factores políticos tales como el embargo de petróleo a los 
países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur, la revolución 
iraní, el conflicto Irán-Irak, etc. Kose y Terrones (2015) sugieren lo 
mismo al hablar de las recesiones de la economía mundial. De hecho, 
decir “primera crisis del petróleo” para referirse a la crisis mundial de 
mediados de los setenta hace un juicio implícito sobre las causas de esa 
crisis y es por ello por lo que esa expresión está entrecomillada en el 
título de este capítulo, escrito desde una perspectiva en la que las crisis 
del capitalismo tiene su origen en la dinámica misma del sistema, se trata 
de crisis causadas endógena, no exógenamente. La exogenicidad de las 
crisis es a mi juicio mucho más acorde con los datos empíricos, a pesar 
de que la crisis de 2020 está obviamente conectada con la pandemia 
de COVID-19 y es de suponer que se usará mil veces en el futuro para 
argüir que las crisis económicas tienen causa extraeconómicas o, al 
menos, como dicen muchos autores hereodoxos, por ejemplo David 
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Harvey, que cada crisis tiene causas específicas distintas a las causas 
de otras crisis. Todo ello es el comienzo de una discusión sobre las 
causas de las crisis que excede lo que se puede tratar en este capítulo.

Lo que se ha intentado mostrar aquí es que diversos indicadores de 
la economía mundial indican claramente que el capitalismo globalizado 
de nuestro tiempo, lejos de mostrar la estabilidad o la moderación 
macroeconómica de la que hablaron no hace mucho algunos de sus 
panegiristas, como Ben Bernanke (2004) ha pasado por seis crisis en el 
último medio siglo. La penúltima de estas crisis, la Gran Recesión que 
comenzó al  final de la primera década del presente siglo y extendió sus 
efectos sobre la economía mundial a los primeros años de la década 
siguiente, fue considerada en su momento la crisis más importante 
del capitalismo desde la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, todo 
indica ahora que la crisis desencadenada en 2020 por la pandemia de 
COVID-19 es una depresión económica mundial más importante que la 
Gran Recesión de 2009. Las estimaciones preliminares muestran que 
la contracción de las principales economías nacionales durante 2020 
ha sido equivalente y en muchos casos significativamente mayor que 
la contracción de la Gran Recesión de 2009. El PIB de EEUU, que se 
redujo 2,5% en 2009, disminuyó 3,5% en 2020. En 2020 la economía 
japonesa se contrajo casi lo mismo, 5,3%, que en 2009, 5,4%. Las tasas 
respectivas de crecimiento económico en 2020 y 2009 en Alemania 
fueron -6,0% y -5,7%; en Francia -9,8% y -2,9%; en España -11,0% 
y -3,8%; en Rusia -3,1% y -7,8%. Las economías nacionales que en 
2009 pudieron superar la Gran Recesión con tasas de crecimiento 
reducidas pero positivas se han visto gravemente afectadas en 2020. 
Así, el crecimiento del PIB de la India, 7,9% en 2009, cayó a -10,2% en 
2020; el PIB de Australia creció 1,9% en 2009 y -6,7% en 2020. China 
tuvo una tasa de crecimiento positiva de 2,3% en 2020, un nivel casi 
minúsculo en comparación con el 9,4% de 2009 y con las tasas de dos 
dígitos que China tuvo durante los años previos a la Gran Recesión. 

Diversos procesos insostenibles que ya estaban generalizados en 2019 
confluyeron con el COVID-19 y llevaron la economía mundial al despeñadero. 
Nunca se podrá saber si la economía mundial habría entrado en crisis en 
2020 si no hubiera surgido el COVID-19, pero las ganancias empresariales 
ya estaban sufriendo en 2019 y la deuda privada había alcanzado niveles 
récord, incluso superando los que se habían registrado antes de la Gran 
Recesión. Y esta vez, la deuda en muchos países era principalmente deuda 
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corporativa, no deuda de hogares como en 2009. Al redactar este texto, a 
mediados de mayo de 2021, es prácticamente imposible predecir hasta 
dónde llegará esta crisis y por cuánto tiempo y con qué severidad afectará 
a cada economía nacional. Si las predicciones económicas son siempre 
arriesgadas, en este caso la pandemia las hace todavía más hipotéticas. 
Está por ver si el probable pero aún incierto declive de la pandemia 
como resultado de la vacunación masiva y las medidas de salud pública 
permitirán que la actividad económica se recupere a lo largo de 2021. 
La profesión económica, igual que lo estuvo antes de la elección que 
sacó a Trump de la presidencia de EEUU (Anónimo A 2020; Anónimo 
B 2020) está como siempre dividida frente a las medidas keynesianas de 
estímulo de la economía, ahora en concreto los casi 2 billones de dólares 
de gasto público propuestos por el presidente Biden y ya aprobados por 
el poder legislativo. Está por ver si la economía estadounidense seguirá 
en 2021 sumida en la depresión, como creen algunos marxistas, o se 
reactivará con ese gasto, como esperan con optimismo Paul Krugman 
y otros keynesianos (Krugman 2021; Krugman 2020); o revive sólo 
para entrar en una crisis inflacionaria, como temen otros economistas, 
también keynesianos o neokeynesianos (Mankiw 2021; Summers 
2021), o entra en una depresión profunda como temen los economistas 
antikeynesianos, que ahora guardan un prudente silencio. El estado 
actual del conocimiento económico no permite dar una respuesta con un 
mínimo grado de seguridad a las preguntas que suscitan tales desacuerdos. 

Lo que es indiscutible es que la crisis económica mundial de 2020 ha 
dado otro empujón a la deuda pública, que sigue ascendiendo a niveles 
impensables hace pocas décadas, por ejemplo 266% del PIB en Japón, 
150% en Italia, 120% en España y 125% en EEUU. Tales niveles de 
endeudamiento estatal, alcanzados tras rápidos aumentos en lo que va de 
siglo, son prueba innegable de cómo la economía de mercado necesita el 
soporte del Estado para mantenerse precariamente a flote. El futuro dirá si 
ese sistema económico continúa llevando a la humanidad hacia situaciones 
cada vez más precarias, o si los seres humanos somos capaces de poner en 
su lugar algo más acorde con nuestras necesidades colectivas, que incluyen 
una vida digna y en paz entre los seres humanos y con la vida en el planeta.
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Crise Capitalista: 
Financeirização ou Queda da 

Taxa de Lucro?

Marcelo Dias Carcanholo1

É quase uma unanimidade afirmar nos dias que vivemos 
que a economia capitalista se encontra em uma profunda 
crise, com variados desdobramentos econômicos, sociais 

e políticos. Dentro disso, talvez a maioria das interpretações 
parta de uma direta associação entre a pandemia provocada pela 
disseminação mundial da COVID-19 e seus efeitos sobre a economia 
mundial. Essas interpretações são constituídas em sua maior 
parte por relatos e/ou formulações de baixa densidade teórica, 
concluindo pela pandemia como a causa da crise econômica mundial.

Como toda mistificação, essa associação tem uma base real e concreta, 
pois a pandemia não é irrelevante para o atual momento do capitalismo 
mundial. Ela não é, entretanto, a causa dessa crise. O equívoco inerente 
a essa transformação de uma correlação verdadeira em uma causalidade 
possui um duplo aspecto. De um ponto de vista factual, a taxa média de 
crescimento da economia mundial passa de 3,8% em 2017 para 3,6% em 
2018, e atinge 2,9% em 2019. Portanto, mesmo antes da mundialização 
pandêmica da COVID-19, no ano de 2020, a economia mundial 
capitalista já vinha em uma trajetória de crise. Como argumentaremos 
mais adiante, a pandemia intensifica os efeitos da crise, ao mesmo 

1 Professor Titular da Faculdade de Economia da UFF.
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tempo que lhe confere novas particularidades, em especial, constituindo 
a terceira fase da crise estrutural do capitalismo contemporâneo.

Um segundo aspecto se relaciona com o papel ideológico de considerar 
a pandemia como causa da crise. Sem maiores mediações2, essa afirmação 
equivale a considerar que a eclosão de crises no capitalismo decorre de 
fatores externos, exógenos, e que, portanto, não se relacionam com a natu-
reza da sociabilidade capitalista. Ao mesmo tempo em que isso implica em 
isentar a sociedade capitalista dos seus necessários percalços, a consequên-
cia é que, uma vez passada a pandemia, a economia mundial capitalista 
voltaria para sua trajetória normal de crescimento, sem maiores problemas. 

Trata-se de uma mistificação (ideológica), justamente por desconsiderar 
que as crises são regulares e necessárias no capitalismo, como argumentaremos. 
Essa mistificação ainda se desdobra para níveis inferiores de abstração pois, 
se a pandemia é a causa da crise, o neoliberalismo (uma estratégia especifica 
de desenvolvimento no capitalismo) e a política econômica de austeridade 
(um tipo particular de política econômica) tampouco teriam repercussões 
para o eclodir da crise. Passada a pandemia, o capitalismo, o neoliberalismo 
e a política econômica de austeridade poderiam não só serem mantidas, 
mas o seu reforço e intensificação em nada impactariam na trajetória de 
acumulação de capital. Este aspecto mistificador do considerar a pandemia 
como a causa da crise não pode, em nenhum momento, ser menosprezado.

1- Sobre Marx(ismo) e as Crises Capitalistas: o papel da lei da queda 
tendencial da taxa de lucro

A pandemia intensifica e modifica os efeitos da crise (elevação do 
desemprego, redução das taxas de crescimento, parada ou redução dos 
aparatos produtivos e de distribuição, etc.). Esse fato constitui uma base 
real-concreta para a mistificação ideológica de considera-la a causa da cri-
se. Entretanto, esta última não é entendida apenas por suas modificações 
formais e aparentes. Sua razão de fundo exige entender que as crises são 
um fenômeno regular e necessário na economia capitalista. O caráter 

2  Do ponto de vista lógico, é possível relacionar a eclosão da pandemia com os efeitos socioeconô-
micos do processo de acumulação de capital do ponto de vista de impactos ambientais e progressiva 
concentração de renda e riqueza, agravados pela implementação do neoliberalismo em conjunto com 
políticas econômicas de austeridade. A partir daí, identificar a pandemia como causa da crise não 
seria um disparate, feitas essas devidas mediações. Ainda assim, estar-se-ia confundindo uma “causa” 
imediata, aparente, com uma causalidade tendencial de fundo, essencial. 
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regular significa apenas que as crises3 acontecem com regularidades, de 
tempos em tempos, sem nenhuma predeterminação dessa temporalida-
de. A priori não se sabe quando os distintos momentos do ciclo virão a 
acontecer, nem tampouco quanto tempo os momentos atuais persistirão. 
No melhor dos casos, e mesmo assim sujeito a distintas interpretações 
teóricas, o que se pode é caracterizar e interpretar ciclos já ocorridos. 

O caráter necessário das crises cíclicas significa que elas, no ca-
pitalismo, necessariamente vão ocorrer. Não se trata de fenômenos 
eventuais, ocasionais, com probabilidades de acontecer ou não. Eles 
são certos, necessários. Por que? Porque as crises cíclicas fazem parte 
das leis gerais – sempre de tendência – de funcionamento do capi-
talismo. Não são fenômenos exógenos, externos ao funcionamento 
do capitalismo. Ao contrário, fazem parte desse funcionamento. O 
processo de acumulação de capital exige, e até necessita das crises, 
para que o processo transcorra ao longo do tempo. Não existe capi-
talismo sem crises cíclicas. Elas são, para o capitalismo, necessárias.

Se as crises cíclicas são fenômenos regulares e necessários, isso não 
significa que sejam mecânicos ou previsíveis. Todas as leis do capitalismo 
são leis de tendência, o que significa, por um lado, que elas contem em 
si mesmas contratendencias. Por outro lado, isso significa que elas estão 
sujeitas a distintas condicionantes históricas e variantes conjunturas. Por 
isso é que a duração das ondas – ciclos -, suas amplitudes, picos e vales, 
intensidades não estão pré-determinadas, mas sujeitas a condicionantes 
particulares daquele momento histórico e daquela conjuntura. Justamente 
por não serem mecânicas, as crises cíclicas não podem ser, portanto, 
previsíveis4. Ainda que não sejam mecânicas e previsíveis, as crises cíclicas 

3 O próprio termo crise, a partir de uma perspectiva baseada em Marx, já traz consigo várias significações. 
É possível identificar nesse autor ao menos dois sentidos. O primeiro se confunde com a noção 
corriqueira de uma fase específica, um ponto de ruptura, na trajetória cíclica do processo de acumulação 
de capital. Em seu primeiro sentido, a crise é o momento imediatamente posterior ao auge no ciclo 
econômico, e que dá início ao processo de depressão que lhe sucede. Um segundo sentido, e de maior 
significância para Marx, diz respeito à trajetória cíclica como um todo, isto é, Marx chamava de crise 
(cíclica) o ciclo por completo. O processo de acumulação capitalista, em reprodução ampliada, em sua 
determinação mais concreta, é o ciclo econômico. Nesse sentido, acumulação de capital e ciclo são um 
mesmo fenômeno, a primeira como determinação mais abstrata do que é o segundo na concretude.

4 Todos sabiam que viria uma crise no capitalismo contemporâneo, só não sabíamos que iria eclodir 
a partir de 2007, com o estouro do mercado subprime imobiliário americano.
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são regulares e necessárias. Isso exige de uma teoria que procure entende-
las, como elas são, três requisitos. O primeiro requisito é explicar os 
chamados processos cumulativos, ou auto-referenciados. Isso significa 
explicar o porque o capitalismo continua crescendo durante algum 
tempo simplesmente porque já vinha em uma trajetória de crescimento; 
da mesma forma, a continuidade da depressão ou recessão justamente 
porque a economia já estava em crise. Esse primeiro requisito é cumprido 
pela teoria econômica, seja por modelos mais simples que relacionam 
o mecanismo do multiplicador da renda com o processo acelerador do 
investimento, até modelos mais sofisticados de crescimento econômico.

Entretanto, uma economia não (de)cresce ad eternum. Assim, um se-
gundo requisito é identificar as chamadas reversões cíclicas (crise e recu-
peração). Neste requisito a teoria econômica já começa a manifestar suas 
limitações. São inúmeras as razões para estas reversões apresentadas tanto 
pela economia ortodoxa quanto a heterodoxa5. Citaremos apenas uma para 
ilustrar as dificuldades teóricas que a ciência econômica tem neste requisito. 
Sir William Stanley Jevons é considerado um dos fundadores da teoria eco-
nômica neoclássica6. Quatro anos após a publicação de sua obra econômica 
mais sólida, esse autor publica Influence of the Sun-spot Period on the Price 
of Corn, onde lança a hipótese de que, mesmo em economias industriali-
zadas, o preço dos cereais seria importante para a trajetória da economia. 

De fato, especificamente naquela época, tratava-se de um componente 
importante na determinação do salário real, assim como de matérias 
primas importantes para o setor industrial. Dessa forma, comportamentos 
cíclicos desses preços redundariam em comportamentos cíclicos da 
economia. Por outro lado, a produção agrícola desses produtos sofre 

5 Na tradição Keynesiana tem-se a reversão das expectativas otimistas (crise) e a recomposição da 
escassez de capital (recuperação) no capítulo 22 da Teoria Geral de Keynes (1985), a fragilidade 
financeira endógena ao sistema financeiro, que estoura em uma crise pela incapacidade da oferta 
de crédito dar conta da demanda crescente por crédito, em Minsky (1986). Os schumpeterianos 
chamam a atenção para a renovação cíclica de auges e declínios das distintas inovações tecnológicas. 
Parte do debate macroeconômico sustenta que, por várias razões, a não antecipação da inflação pelos 
agentes econômicos leva a níveis efetivos de produto/emprego distintos do nível potencial. Isso poderia 
ter um formato cíclico. A Real Business Cycles, por sua vez, critica essa proposta, e trabalha com a 
resposta racional dos agentes econômicos na propagação cíclica dos efeitos de choques tecnológicos. 
Poderíamos prosseguir quase ilimitadamente na exemplificação. O debate macroeconômico pode 
ser acompanhado em Busato et all. (2015).

6 Seu livro mais influente é de 1871, A Teoria da Economia Política (Jevons, 1985).
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um efeito, cíclico, das estações do ano que, por sua vez, sofrem a 
influência do fato da Terra pertencer ao Sistema Solar. Como o Sol 
é o centro desse sistema, o comportamento do primeiro afetaria, 
em última instância, as estações do ano na Terra. O que se chama 
de manchas solares (sunspots) são fenômenos temporários que 
aparecem como manchas escuras na fotosfera do Sol, e podem ser 
provocados por explosões solares, que ocorrem com regularidade 
(cíclica). Conectando, causalmente, os dois efeitos, temos que as crises 
cíclicas são provocadas por sunspots (manchas solares) (Jevons, 1878). 

Esse exemplo é muito importante porque o termo sunspots é 
utilizado até hoje para tratar as flutuações cíclicas, ainda que se utilize 
apenas o termo, desprovido da hipótese teórica ridícula com a qual foi 
inicialmente pensado. Na contemporaneidade esse termo representa 
apenas uma forma de dizer que se trata de um evento aleatório, 
probabilístico. No que nos importa, o relevante é que ainda nesse sentido 
mais fraco o termo sunspots continua cumprindo seu papel mistificador, 
o de negar uma característica do fenômeno, seu caráter necessário.

Se já neste segundo requisito a teoria econômica revela suas limitações, 
no terceiro isto fica ainda mais explícito. Afinal, se é um fenômeno regular e 
necessário, isso significa que, necessariamente (não há possibilidade de não 
acontecer), a reversão cíclica (crise, por exemplo) será conseqüente à fase 
anterior (crescimento, no mesmo exemplo). Isso só pode ser porque as reversões 
cíclicas são conseqüências necessárias das fases imediatamente anteriores.

Assim, o terceiro requisito de uma teoria do ciclo é uma 
espécie de síntese dialética dos dois primeiros. Para usar uma 
linguagem comum à ciência econômica, trata-se de endogeneizar 
as reversões cíclicas. Ou seja, é preciso explicar que o capitalismo 
entra em crise por conta das características específicas da fase de 
crescimento anterior, e volta a retomar uma fase de crescimento 
(posterior) justamente em razão das conseqüências da crise anterior. 

Em suma, o terceiro requisito requer explicar que o capitalismo entra 
em crise porque cresceu e volta a crescer porque entrou em crise. Não é de 
espantar que Marx seja o autor que melhor entendeu as crises cíclicas no 
capitalismo. Trata-se de um fenômeno contraditório, dialético. Tampouco 
é de espantar que a teoria econômica não consiga explica-lo como ele 
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é, e se veja na obrigação de buscar elementos exógenos para as crises. O 
sunspots da vez é a pandemia. E como Marx explica as crises no capitalismo? 

É quase uma unanimidade considerar que a causa das crises no 
capitalismo decorre da lei da queda tendencial da taxa de lucro. Afinal, 
em sua obra magna sobre o funcionamento do capitalismo, o capítulo 15 
do livro III, que trata justamente das crises, está contido na seção III desse 
livro, intitulada justamente a lei da queda tendencial da taxa de lucro. 

Portanto, é quase natural constatar que a interpretação mais 
difundida no marxismo seja justamente essa7. O próprio Marx parece 
atestar essa difusão, quando afirma logo na primeira página do referido 
capítulo que “enquanto a taxa de valorização do capital total, taxa de 
lucro, é o aguilhão da produção capitalista (assim como a valorização 
do capital é o seu único objetivo), sua queda torna mais lenta a 
formação de novos capitais independentes e, assim, aparece como 
ameaça ao desenvolvimento do processo de produção capitalista, tal 
queda promove a superprodução, a especulação, as crises e o capital 
supérfluo, além da população supérflua” (Marx, 2017, pp. 281-282).

Marx parece taxativo logo no início do capítulo 15 do  livro III.  A queda 
da taxa de lucro promove, isto é, causa a superprodução, as crises. O restante 
do capítulo não seria mais do que a explicitação de alguns desdobramentos das 
contradições internas à lei (título inclusive do capítulo) causadora das crises. 

A lei da queda tendencial da taxa de lucro é um desdobramento da 
tendência ao desenvolvimento das forças produtivas que provocam a 
elevação da composição orgânica do capital e, dada a taxa de mais-valor, leva 
à tendência decrescente da taxa de lucro. Esse aumento da produtividade 
é uma lei geral da economia capitalista, que faz, por intermédio da 
concorrência, que eles procurem reduzir os valores individuais de suas 
produções para, ao venderem pelo valor de mercado, poderem apropriar-

7 Por ser a interpretação mais difundida dentro do marxismo, desde o chamado debate clássico sobre 
as crises, nas primeiras décadas do século XX, as referências aqui são inúmeras. Com diferenças na 
argumentação particular de cada autor, esta perspectiva pode ser encontrada em Strachey (1973), 
Castells (1978), Lebowitz (1976) e Shaikh (1978). Frente à crise do capitalismo contemporâneo 
não é de estranhar que essa interpretação seja resgatada por autores como Kliman (2010), Harman 
(2009), Carchedi (2009) e Montoro (2014).
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se do mais-valor extraordinário8. Do ponto de vista da totalidade, esse 
aumento da composição orgânica do capital reduz a taxa de lucro 
e, por consequência, os capitais reduzem as taxas de acumulação, 
constituindo a crise. O argumento parece, realmente, irretocável9. 
Entretanto, uma leitura nem tão atenta assim do restante do capítulo 
bastará para chegar a uma conclusão contrária e taxativa: a lei da 
queda tendencial da taxa de lucro não é, e nem poderia ser a causa da 
crise! Mas então por que Marx teria sido tão taxativo logo no início? 
Por que o capitulo 15, onde o autor tematiza mais explicitamente as 
crises, se encontra nessa seção? De fato, essa lei se relaciona com o 
fenômeno, o que ajuda a entender o segundo questionamento, mas 
não como sua causa, e a forma que assume essa relação nos ajudará a 
entender o primeiro. Antes disso, são necessários alguns esclarecimentos 
sobre o significado da lei da queda tendencial da taxa de lucro.  

A primeira observação necessária é que a tendencia à queda da 
taxa de lucro não é uma decorrência da redução da taxa de mais-
-valor, ou taxa de exploração, ou da relação entre lucros e salários, 
como decorre de uma teoria assentada no pensamento de Ricardo 
(1985). Não é incomum no pensamento radical de esquerda, e mes-
mo em alguns que se pretendem marxistas, encontrar a determina-

8  A tradução da Boitempo resolveu traduzir essa categoria, explicitamente tratada por Marx no 
capítulo X do livro I, por mais-valor adicional (Marx, 2013, pp.392-393). Consideramos esse 
procedimento um equívoco, pois nesse capítulo Marx começa a tratar do mais-valor relativo, em 
contraposição ao mais-valor absoluto, tratado na seção anterior. Tanto um quanto o outro dizem 
respeito a formas que o capital tem de elevar a taxa de mais-valor, elevando a produção da massa 
de mais-valor. Ao traduzir a categoria por mais-valor adicional, sinaliza-se que seria uma maneira 
adicional do capital elevar a produção de mais-valor. Ao contrário, a categoria do mais-valor 
extraordinário se encontra no nível da apropriação de valor. É porque um capital individual au-
menta sua produtividade, reduz seu valor individual e, ao vender pelo valor de mercado (tempo 
de trabalho socialmente necessário) se apropria de uma magnitude maior do que a que produziu; 
magnitude essa que foi produzida por capitais menos produtivos mas que não se apropriaram dela.

9 Vale destacar, desde já, que esse argumento – modificando as categorias próprias a cada referência 
teórica – é exatamente o raciocínio lógico empreendido por Keynes (1985, cap. 22) para explicar 
as flutuações cíclicas, em seus termos. Esse autor sustenta que a reversão da eficiência marginal do 
capital (uma espécie de variável proxy da taxa de lucro), após o auge do ciclo, é a responsável pelas 
crises. No auge cíclico a taxa de juros tende a se elevar (por pressões da demanda por liquidez). 
Quando a eficiência marginal do capital se reverte ao ponto de ser inferior à taxa de juros, os 
investimentos decrescem e, pelo processo multiplicador, o nível de renda e produto cai em maior 
proporção. É exatamente assim que os economistas (políticos) raciocinam. Cai a taxa de retorno do 
capital, cai o investimento e, portanto, crises. Seria curioso em uma obra que se propõe a criticar 
a economia política que Marx pensasse como eles.
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ção da taxa de lucro como um desdobramento do chamado con-
flito distributivo: se sobem salários, dado o valor produzido, caem 
lucros e, portanto, a taxa de lucro. Marx não era um ricardiano a 
mais. Pelo contrário, sua crítica à economia política inclui Ricardo 
e seus sucessores, por mais radicais e de esquerda que sejam estes. 

O curioso é que justamente porque a taxa de mais-valor (exploração) 
tende a subir no capitalismo (vide o Livro I de O Capital) a taxa de 
lucro tende a cair10.  A mesma lei geral da acumulação capitalista que 
faz com que a taxa de mais-valor tenda a subir, por conta da tendencia 
preponderante de elevação da composição orgânica do capital, faz 
com que a mesma taxa de mais-valor, no plano mais concreto, tenda 
a cair11. Evidentemente, a implicação disso é que se sobe a magnitude 
do total do mais-valor produzido e apropriado o que ocorre é que a 
elevação do total do capital aplicado necessariamente para isso (a soma 
do capital variável com o capital constante) cresce em maior proporção.

A segunda é que, assim como todas leis gerais de funcionamento do 
capitalista, a queda da taxa de lucro é uma lei de tendencia12. Isso significa que 
não se trata de uma lei (causalidade) no sentido tradicional do pensamento 
convencional; não é uma lei que emane do puramente empírico, e portanto 
seja passível de comprovação ou refutação pelo diretamente empírico. 

Além disso, como se trata de um processo dialético, a tendência 
sempre contém contratendencias, o que não significa uma similaridade 
com um pensamento newtoniano onde forças externas contrárias se 

10 “A taxa de lucro diminui não porque o trabalhador seja menos explorado, mas porque se emprega 
menos trabalho em proporção ao capital investido em geral” (Marx, 2017: 285).

11 “A taxa de mais-valor medida sobre o capital variável chama-se taxa de mais-valor; a taxa de 
mais-valor medida sobre o capita total chama-se taxa de lucro. Trata-se de duas medições distintas 
da mesma grandeza, as quais, em decorrência da diversidade dos padrões de medida, expressam 
simultaneamente proporções ou relações distintas da mesma grandeza” (Marx, 2017: 68). Que 
uma mesma categoria (taxa de mais-valor) tenha expressões quantitativas distintas em instancias 
distintas (na essência/produção como taxa de mais-valor; na aparência/apropriação como taxa de 
lucro) seja algo que só um pensamento dialético possa apreender é algo que distancia ainda mais 
o pensamento de Marx de Ricardo, e de todos os economistas (políticos).

12  As referências aqui seriam inúmeras. Além do próprio Marx ao longo de toda sua obra, pode-se 
consultar Lukács (2012, cap. IV).
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digladiam para serem sintetizadas em uma força resultante13. As mesmas 
leis gerais de funcionamento do capitalismo produzem a tendencia e 
as contratendencias; trata-se de uma dialética interna (e não externa) 
à sociabilidade capitalista. Que a tendencia seja prevalecer a queda da 
taxa de lucro isso Marx descobre pelo fato de que a atuação de todas as 
contratendencias – e elas não se resumem às listadas por Marx no capítulo 
14 do livro III de O Capital14 – são limitadas em seus efeitos, enquanto o 
crescimento da composição orgânica do capital é, no capitalismo, ilimitado. 

O significado da lei ainda contem outros elementos, nem tão conhe-
cidos ou ressaltados quanto os anteriores. Por um lado, a lei da queda 
tendencial da taxa de lucro não é nada mais nada menos do que a lei 
geral da acumulação capitalista, tratada no capítulo 23 do livro I, com 
mais determinações/desdobramentos concretos. Esta última é enunciada 
por Marx quando ele ainda estava no nível de abstração, em sua exposi-
ção, da produção do capital, onde se apresenta a relação entre o total do 
mais-valor produzido (m) com o total do capital variável aplicado (v). 

No livro III de O Capital, já nos encontramos com o mesmo (o ca-
pital) em maior complexidade, com mais determinações concretas. Na 
seção I desse livro já se desnudou a metamorfose (transformação) do 
mais-valor (essência/produção) em lucro (aparência/apropriação), no 
capítulo 1, e a metamorfose da taxa de mais-valor em taxa de lucro, 
no capítulo seguinte. Portanto, na seção III15, que trata da lei da queda 
tendencial da taxa de lucro, se trata do desdobramento da taxa de mais-

13 Mesmo assim, a chamada economia marxista sofre também desse tipo de miopia, e não é incomum 
que economistas ditos marxistas insistam em contrabalançar os efeitos que puxariam a taxa de lucro 
para cima com aquelas que o fariam para baixo, a fim de chegar a uma síntese. O exemplo mais óbvio 
e disseminado disso é a tradição criada por Sweezy (1985). Talvez o problema ainda seja a reivindi-
cação da categoria, os “economistas” (políticos), quando Marx, explicitamente, estava criticando-os.

14 O melhor exemplo de uma contratendencia não citada por Marx no capítulo 14 é o feito da 
redução do tempo de rotação do capital, que eleva o número de rotações por período e, portanto, a 
taxa anual de mais-valor, como descoberto por ele na seção II do livro II de O Capital (Marx, 2014). 
Nos Grundrisse (Marx, 2011), Marx ainda cita outras contratendencias.

15  A seção II constitui uma mediação necessária porque do valor (essência) para o preço de mercado 
(aparência) e da taxa de mais-valor (essência) para a taxa efetiva de lucro (aparência) ainda existe 
uma categoria de mediação que precisa ser elucidada: o preço de produção e a taxa média de lucro. 
É essa relação dialética entre as categorias da essência e a aparencia a temática tratada na seção II do 
Livro III de O Capital.
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-valor (determinada pela lei geral da acumulação capitalista) no plano 
mais complexo e concreto da taxa de lucro, e sua tendencia à queda16. 

Por outro lado, e isso nos aproxima da temática aqui tratada, pou-
cos se dão conta de que na seção III do livro III de O Capital, Marx 
realiza um recuo no nível de abstração que vinha seguindo até aquele 
momento. Na seção anterior (seção II), especificamente no capítulo 10 
do livro III, Marx já tinha nos acompanhado até o nível mais concre-
to e aparente das categorias: preço de mercado e taxa efetiva de lucro. 
Estas diziam respeito à maneira como se apresentam na superficialida-
de da realidade capitalista, incluindo suas determinações particulares 
e relativamente autônomas em relação a outros níveis de abstração. 

Os preços de mercado, por exemplo, são determinados pela relação 
entre a oferta e a demanda, em seu nível mais superficial, mas essa oscilação 
(aparentemente caótica, indeterminada) possui uma determinação de fun-
do (essencial) que é o valor, mediado pelo preço de produção. A taxa efeti-
va de lucro, por sua vez, é aquela que expressa, de fato, qual foi a demanda 
que aquele volume de produção, com aqueles custos de produção (acres-
centados da taxa média de lucro, constituindo os preços de produção). 

No capítulo X do livro III de O Capital Marx descobre que a taxa efetiva 
de lucro (preços de mercado) só será correspondente à taxa média de lucro 
(preços de produção) se a oferta for igual à demanda da sociedade por aquela 
mercadoria, naquele preço. Como o mais provável é uma inadequação entre 
oferta e demanda, uma vez que quem produz só saberá o que, como e a que 
preço deveria ter produzido depois que já produziu, a taxa de lucro no nível 
mais aparente (taxa efetiva) é a que reflete, de fato, o ocorrido. E o mais 
importante para nós é que é essa taxa efetiva de lucro que os capitalistas 
levam em consideração para tomarem suas decisões futuras de acumulação.

Pois bem. Quando Marx trata da lei da queda tendencial da taxa de 
lucro, na seção posterior, ele retrocede o nível de análise, voltando para 
os preços de produção, para o total do mais-valor produzido, e não do 
lucro apropriado em relação ao capital investido (taxa efetiva de lucro). 

16 Vê-se, portanto, que concordar com a lei geral da acumulação capitalista e rejeitar a lei da queda 
tendencial da taxa de lucro, como foi relativamente comum nos anos 70 do século passado, equivaleria 
a considerar um fenômeno em um determinado nível de abstração e rejeita-lo em outro. Qualquer 
que seja o fenômeno, ou ele existe (em todos os níveis de determinação) ou não. Essa obviedade só se 
torna explícita ao descobrir que a lei da queda tendencial da taxa de lucro é a lei geral da acumulação, 
em um nível mais concreto/complexo. Esse tipo de interpretação comentado, e que teve aliás muita 
repercussão na chamada economia heterodoxa dentro do Brasil, pode ser encontrado em Possas (1989).
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Por que ele faz isso? Justamente porque ele deseja observar como uma 
contradição própria do nível de abstração da produção (o crescimento da 
composição orgânica do capital) se expressa neste nível mais concreto, 
independente dos problemas de realização do valor produzido. Por isso 
é que o autor tratará sempre da relação entre m (mais-valor produzido, 
e que se pressupõe, realizado) com c + v (total do capital constante 
e variável) para expressar a lei da queda tendencial da taxa de lucro. 

Em suma, esta lei é expressa no nível de abstração da taxa média de lucro, 
e não no nível mais concreto e aparente da taxa efetiva de lucro. Isto, como 
veremos, será crucial para nós. Voltando ao ponto que nos interessa, por 
que a referida lei não pode ser a causa da crise, se o argumento lógico parecia 
irretocável, e até o mesmo Marx, no início do capítulo 15, parece atestar? 

Em primeiro lugar, e como adiantamos anteriormente, se a leitura do 
capítulo 15 é prosseguida, perceber-se-á que o próprio Marx coloca em 
dúvida o argumento tradicional que sustenta: elevação da composição 
orgânica do capital reduz a taxa de lucro, que reduz a taxa de acumulação 
e promove crise. O problema está justamente no segundo elo da 
causalidade. Que a elevação da composição orgânica do capital tende 
a reduzir a taxa de lucro não há (tanta) discórdia entre os marxistas. 

Mas, será que os capitalistas realmente reduzem a taxa de acumulação 
quando a taxa de lucro cai? Marx demonstra que, mesmo que a taxa de lucro caia 
a taxa de acumulação não necessariamente a acompanha, e isso por duas razões. 

Como a taxa média de lucro pressupõe que o mais-valor produzido 
será apropriado (realizado), mas existem distintas formas de apropriação 
do mais-valor total produzido, Marx adianta no capítulo 15 a temática 
de que tratará nas duas seções seguintes, para salientar que m/c+v pode 
até cair, mas sua decomposição em distintas apropriações (li/c+v) + (j/
c+v) + (r/c+v) não implica que as três taxas (taxa de retorno do capital 
industrial, taxa de juros e taxa de retorno da renda da terra) cairão. É 
perfeitamente possível, portanto, que a taxa média de lucro caia, mas 
que a taxa de lucro industrial suba (desde que compensada pelas outras 
duas formas de apropriação)17. Os capitalistas do setor produtivo seriam 

17 “Com o aumento do mais-valor ou do lucro total m = l, porém acompanhado de uma taxa 
decrescente de lucro m/c+v = l/c+v, a proporção de grandezas das partes li, j e r – nas quais m = l 
se decompõe – pode variar de qualquer maneira dentro dos limites dados pela soma total m, sem 
que, por isso, seja afetada a grandeza de m ou de m/c+v” (Marx, 2017: 282).
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incentivados a aumentarem suas acumulações, postergando o processo 
de reprodução ampliada, e não provocando a crise. Ainda assim, a 
lei da queda da taxa de lucro pressupõe uma elevação do mais-valor 
produzido e apropriado (m), e não sua queda. Como este mais-valor 
se decompõe em uma parte que será gasto em consumo improdutivo 
(os capitalistas reproduzindo sua condição humana) e outra que será 
gasta em consumo produtivo, acumulação. Mesmo que a primeira 
parcela seja aumentada, a tendencia é que a segunda (massa do mais-
valor que é acumulado) cresça em maior proporção: “assim o fluxo do 
capital (abstraindo de sua desvalorização em virtude do aumento da 
força produtiva), ou sua acumulação, avança em proporção ao peso 
que ele já possui, e não em proporção ao nível da taxa de lucro” (Marx, 
2017: 285). O próprio Marx, na sequencia do capitulo 15 do livro 
III, relativiza – para dizer o mínimo – a forma taxativa como tinha 
relacionado no inicio do capitulo a lei da queda tendencial da taxa de 
lucro como causa das crises. Isto, entretanto, nos serve, ao menos, para 
rechaçar qualquer tipo de argumento do tipo colarinho-branco. Mas 
há problemas lógicos em considerar essa lei como a causa das crises.

Além das ponderações do próprio Marx, a lei da queda tendencial 
da taxa de lucro não pode ser a causa da crise justamente porque ela 
está formulada para o nível de abstração da taxa média de lucro (pre-
ços de produção) e não da taxa efetiva de lucro (preços de mercado). 
Decorrem daí dois problemas lógicos na interpretação mais difundida 
das crises dentro do marxismo. Se o que importa para a decisão dos 
capitalistas de acumularem para um novo ciclo de reprodução é a taxa 
efetiva de lucro, mesmo que a taxa média de lucro sofra uma queda, 
e se a demanda por determinada mercadoria é mais elevada que sua 
oferta, os preços de mercado subirão, fazendo com que a taxa efetiva 
de lucro suba. A decisão dos capitalistas seria, portanto, de aumentar a 
acumulação, e não reduzi-la. Não adviria a crise, mesmo com redução 
da taxa média de lucro. Dado que o que importa para os capitalistas 
na decisão de acumular é a taxa efetiva de lucro, ou o mais-valor rea-
lizado em função do total do capital aplicado, e se por alguma razão 
a taxa efetiva tem uma redução no período posterior ao auge cíclico, 
então essa redução já demonstra um percalço, um problema de rea-
lização anterior, isto é, a redução da taxa de lucro é consequência da 
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crise, e não sua causa18. Mas se o capítulo 15 do livro III, que trata das 
crises de forma mais explícita, está na seção da lei da queda tendencial 
da taxa de lucro, qual a relação entre as duas? Aqui há um duplo aspecto.  

As crises no capitalismo não são nada mais do que o reflexo do ca-
pital que procura valorizar-se para além das próprias condições que ele 
tem de realizar o mais-valor produzido crescentemente. A crise é, em 
seu conteúdo, superprodução de capital19. Assim, a crise é capital em 
excesso, valor que procurou se valorizar a uma taxa que ele mesmo não 
consegue sustentar. O desdobramento (dialético) disso é que a valori-
zação se transforma, necessariamente, em desvalorização20, em redução 
da taxa de lucro. A queda da taxa de lucro é o outro lado da superpro-
dução de capital, e está constitui o conteúdo da crise. A queda da taxa 
de lucro expressa (manifesta) o conteúdo da crise. Confundir a expres-
são do conteúdo com sua causa constitui um erro, desafortunadamente 
muito comum no marxismo, mas não em Marx. O outro aspecto da 
relação entre a lei da queda tendencial da taxa de lucro e a crise pode ser 
apreendido do fato de que o capítulo 15 (desenvolvimento das contra-
dições internas da lei) é, na exposição pretendida por Marx, a sequencia 
necessária do capítulo 14 (causas contra-arrestantes, as contratendencias 
à lei). E isso não é por acaso. De fato, se a crise se expressa em desva-
lorização, e a tendencia à queda da taxa de lucro expressa a tendencia 

18 Aliás, todo o chamado debate clássico sobre a causa das crises no marxismo, nas primeiras décadas 
do século XX, sofreu do mesmo problema. Cada uma a seu modo, as interpretações da lei da queda 
tendencial da taxa de lucro, do subconsumo e das desproporções terminaram por confundir formas 
específicas de manifestação da crise com sua causa. Este ponto está amplamente desenvolvido em 
Carcanholo (1996). Não é de estranhar que uma vez retomado esse debate clássico e suas interpre-
tações, não por casualidade em momentos de novas crises estruturais do capitalismo, essa confusão 
seja revisitada. Mandel (1985) tentou contornar a questão afirmando que o problema dessas inter-
pretações era que elas caiam em monocausalidades, quando na verdade as crises eram promovidas 
pela síntese de todos esses fatores. O autor propôs, assim, uma multicausalidade para as crises. Mas 
se cada interpretação confundiu uma forma específica de manifestação da crise com sua causa, uma 
multicausalidade só pode implicar uma multiconfusão. Netto (2020) cai no mesmo equívoco.

19 Ao contrário do que a vulgarização de Marx acredita, crises não são superprodução de mercadorias 
(uma das formas em que o conteúdo-capital se apresenta; as outras são D e P – ver seção I do livro 
II de O Capital) mas superprodução do conteúdo-capital! Marx é explícito: “por isso, a superpro-
dução de capital, e não de mercadorias individuais – apesar de a superprodução de capital implicar 
a superprodução de mercadorias -, não significa outra coisa senão a superacumulação de capital” 
(Marx, 2017: 290).

20  Essa dialética valorização-desvalorização está brilhantemente trabalhada em Marx (2011).
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à valorização em excesso, as crises cumprem o papel no capitalismo de 
desvalorizar o capital superacumulado. Assim, as crises, como uma ten-
dencia necessariamente reposta de tempos em tempos no transcorrer da 
acumulação, constituem-se na principal contratendencia do capitalis-
mo à queda da taxa de lucro! A crise no capitalismo cumpre uma fun-
cionalidade, superar (aufhebung) ciclicamente a tendencia à queda da 
taxa de lucro. Por isso também o caráter regular e necessário das crises 
no capitalismo. Por mais surpreendente que possa ser essa conclusão, 
basta seguir a leitura do capítulo 15 do livro III que Marx é explícito: 

A desvalorização periódica do capital existente, que é um meio imanente ao modo de 
produção capitalista para conter a queda da taxa de lucro e acelerar a acumulação do 
valor de capital mediante a formação de capital novo, perturba as condições dadas nas 
quais se consuma o processo de circulação e reprodução do capital e é, por isso, acom-
panhada por paralisações súbitas e crises do processo de produção (Marx, 2017: 289).

 E, mais adiante,

“O limite do modo de produção capitalista se manifesta: 1. No fato 
de que o desenvolvimento da força produtiva do trabalho gera, com 
a queda da taxa de lucro, uma lei que, em certo ponto, opõe-se do 
modo mais hostil ao desenvolvimento dessa força produtiva e que, por 
isso, tem de ser constantemente superada por meio de crises....” (Marx, 
2017: 297). Com tudo isso, podemos concluir que a lei da queda ten-
dencial da taxa de lucro é crucial para o entendimento das crises no ca-
pitalismo, mas não porque constitua a sua causa, ao menos em Marx.
2 - Financeirização, Capital Fictício e Crise Estrutural do Capitalismo 
Contemporâneo

Demonstrado taxativamente que a lei da queda tendencial da taxa de 
lucro não é a causa das crises, a chamada financeirização parece ganhar 
mais destaque como a causa da atual crise estrutural do capitalismo 
contemporâneo. E não são poucas as interpretações que defendem essa 
hipótese, mesmo dentro do marxismo. Mas essa identificação não só 
não é verdadeira como é completamente estranha a Marx, ainda que 
parte do marxismo tenha sucumbido a essa mistificação. E justamente 
se trata de uma mistificação não por que seja falsa (no sentido de irreal), 
mas exatamente porque possui uma base real e concreta no capitalismo 
contemporâneo. É inegável que este último se constitui historicamente, 
dentre outros fatores, pelo desenvolvimento exponencial dos mercados 
financeiros, seja pela expansão da valorização em instrumentos 
financeiros já existentes, seja pela criação de novos produtos financeiros, 
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no que ficou conhecido como derivativos financeiros. Esse processo, 
junto à desregulamentação, liberalização e abertura dos setores 
bancário-financeiros, é o que caracteriza o que alguns chamam de 
financeirização21. Mas essa não é a causa da crise atual, embora seja a 
interpretação teórica mais frequente, inclusive dentro do marxismo.

No sentido mais usual a explicação para a atual crise relacionada 
à financeirização é de matriz keynesiana22. A economia não cresceria 
porque o capital preferiria investir no setor financeiro, que meramente 
se apropria do valor, e não contribui para a produção material real, 
emprego e renda. Isso aconteceria porque, dada a financeirização, as 
taxas de retorno total (que incluem a taxa de juros, mas também a ex-
pectativa de valorização dos ativos) no mercado financeiro superam a 
taxa de retorno dos bens de capital no setor produtivo. Daí, uma for-
ma de superar a crise seria a redução as taxas de juros, para incentivar 
a compra de bens de capital, o crescimento do produto, da renda e do 
emprego. Mesmo assim, isto ainda requereria tornar os bens de capital 
atrativos, o que implica, na matriz keynesiana, melhorar as expectativas 
dos empresários frente aos fluxos futuros (esperados) do retorno desse 
bem de capital, o que Keynes chamou de eficiência marginal do capital. 

O pensamento keynesiano mais progressista – para dizer de algum 
modo – ainda defende que mudanças na politica econômica, como 
descrito, são insuficientes, pois a economia moderna (financeirizada) 

21 Assim como outros termos (p.ex. neoliberalismo e globalização, entre outros), a financeirização 
possui vários sentidos, nem sempre congruentes, entre as diversas análises sociais da contemporanei-
dade. Para uma discussão crítica do fenômeno e suas diversas interpretações, sugere-se acompanhar 
os debates no grupo de trabalho sobre o assunto que compõe do IIPE (International Iniatiative for 
Promoting Political Economy), http://iippe.org/financialisation-working-group/. Para uma descrição do 
processo concreto, certamente contendo uma interpretação específica, consulte-se Chesnais (2016).

22 Curiosamente, uma vez mais, o marxismo se deixa contaminar por uma teoria que lhe é completa-
mente estranha, o keynesianismo. Neste caso específico, o argumento parte da consideração correta 
que se faz do intento de Minsky (1986), que procura aperfeiçoar o argumento de Keynes (1985) para 
as decisões de investimento. Segundo Minsky, a decisão de investimento é inseparável da decisão de 
seu financiamento, o que implica em adquirir um passivo com específico perfil financeiro. O autor 
demonstraria que a economia produziria necessariamente uma elevação da fragilidade financeira 
(demanda por crédito) que redundaria nas crises, inerentemente financeiras na economia moderna. 
Não é de espantar que esse autor tenha sido resgatado na atualidade, mas tentativas de aproximar a 
matriz keynesiana de Marx, chegando até a tratar este último como se fosse um keynesiano avant la 
lettre (vide Belluzzo, 2013) constitui um grosseiro equívoco, para dizer o mínimo.
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necessitaria modificar sua lógica de valorização, o requer reformas 
estruturais no sentido de re-regulamentar (desflexibilizar) a atuação 
dos capitais especulativos nos mercados financeiros23. Reformar (não no 
sentido neoliberal das reformas, mas no sentido original) o capitalismo 
seria a proposta. Considerar que Marx faria desse tipo de tradição é, no 
mínimo, uma desonestidade intelectual. Não importa a apreciação que se 
faça (positiva ou negativa24) da validade do pensamento do autor, mas mais 
uma vez somos obrigados a resgatar o óbvio. Do ponto de vista teórico, 
a crítica da economia política em Marx não significa conciliação com a 
economia (política), mas crítica, o que implica inclusive entender como o 
capitalismo, ao aparecer na superfície dos fenômenos de uma forma e/ou 
outra, constitui uma base real e concreta para aquele tipo de pensamento 
que está sendo criticado. Do ponto de vista político, parece desnecessário 
argumentar que o propósito de Marx não era reformar o capitalismo.

Restam ainda duas questões a serem elucidadas. A final de 
contas, qual é a causa das crises no capitalismo? Em específico, 
dado que o capitalismo contemporâneo tem como componente a 
chamada financeirização, mas esta não é a causa da crise atual, qual é? 

A primeira coisa a ressaltar sobre o que é crise refere-se ao fato 
dela ser o resultado do desenvolvimento das contradições inerentes ao 
modo de produção capitalista. A crise é o momento de explicitação das 
contradições da economia capitalista, enquanto unidade de contrários. 
Esses dois polos contraditórios são a produção (essência do capitalismo) e 
a realização/apropriação (aparência), que ocorre na instancia da circulação 
de mercadorias25. Os opostos procuram se apresentar sob uma forma 
independente, e o momento de crescimento da acumulação de capital no 
ciclo agudiza essa contradição. A unidade entre esses opostos só é reafirmada 
através da crise; as crises resolvem, por um momento, as contradições 

23 O sonho aqui seria uma construção de um novo tipo de New Deal que controlasse a voracidade 
dos capitais especulativos no mercado financeiro. Daí a defesa intransigente de um Estado que, além 
de outra politica econômica, controlasse o fluxo interno e externo de capitais. Não por casualidade, 
esta versão da matriz keynesiana não tende a ser tão avessa às propostas contrárias ao neoliberalismo.

24 O simples fato de se tratar de um pensador da grandeza de Marx não exclui a possibilidade de que 
ele também possa se equivocar! O que constitui uma desonestidade intelectual é querer adaptar o 
pensamento do autor para um propósito (teórico e político) que, explicitamente, ele mesmo rechaçava.

25 “O processo inteiro apresenta-se como unidade do processo de produção e de processo de 
circulação; o processo de produção torna-se mediador do processo de circulação, e vice-versa” 
(Marx, 2014: 179)
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imanentes ao modo de produção capitalista, mas não as suprimem: 
“o conflito entre as forças antagônicas desemboca periodicamente 
em crises. Estas são sempre apenas violentas soluções momentâneas 
das contradições existentes, erupções violentas que restabelecem 
momentaneamente o equilíbrio perturbado.” (Marx, 2017: 288).

Esse restabelecimento da unidade nada mais é do que a reposição 
das condições para uma nova acumulação. A crise eclode porque os 
processos de produção do valor e de realização do mesmo explicitam 
seu caráter contraditório, fazendo com que a economia entre em 
uma fase de retração. As próprias conseqüências da crise - redução 
de preços, inovações induzidas pela concorrência, queda de salários 
e reconstituição do exército industrial de reserva, desvalorização do 
capital em todas suas formas, etc. - garantem condições para um novo 
processo de acumulação, para a retomada. Daí o caráter cíclico da crise.

Pode-se, portanto, em uma primeira observação, definir a crise 
como o momento de irrupção da contradição e, ao mesmo tempo, 
de reafirmação da unidade entre esses polos contrários: produção e 
realização. A causa da crise só pode residir, portanto, no fundamento 
dessa unidade (capital) contraditória (produção X realização), na 
explicação do porque uma não pode ser, imediatamente, a outra. 

Se no processo produtivo os capitais já soubessem as características 
da necessidade social (demanda), valor de uso específico, unidades 
requeridas, custo de produção de cada unidade, etc., eles teriam como 
adequar seu processo produtivo ao que é requerido (e será validado) 
socialmente pelo mercado, pela circulação de mercadorias. É porque 
a produção não é imediatamente realização que a unidade constitui-
se como contraditória, e essa mediação requerida no capitalismo 
é dada pela sociabilidade (validação social dos trabalhos privados) 
mercantilizada, de forma que a produção só tem como checar o que, 
como, a que custo, de que forma, deveria ter produzido depois que já 
produziu. E qualquer mudança nas decisões de produção só enfrentarão 
as condições de demanda posteriores, que não são as mesmas de antes. 

Assim, a causa das crises no capitalismo é o fato de que a produção 
social (enquanto a totalidade produção/distribuição/troca/consumo) nesta 
época histórica é constituída pela contradição entre o trabalho privado e o 
trabalho social, pelo fato de que o primeiro não é imediatamente o segundo, 
e quando este valida o primeiro só o faz pela mediação do mercado 
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(realização dos valores) necessariamente post festum26. Esta é a causa das 
crises do capitalismo ao longo de sua trajetória. A atual crise do capitalismo 
contemporâneo também foi provocada pela contradição constituidora do 
capitalismo entre o trabalho privado e o trabalho social. A financeirização 
é, ao mesmo tempo, componente desta atual etapa histórica do capitalismo 
e, no desdobramento de suas contradições, uma outra forma (histórica) 
específica de manifestação da crise. Os desdobramentos contraditórios 
da financeirização não provocam a atual crise do capitalismo, mas fazem 
parte de suas formas de manifestação. E mesmo como componente do 
capitalismo contemporâneo, a financeirização não pode ser entendida pela 
matriz keynesiana, ao menos por quem procure basear-se em Marx. Ao 
contrário de uma interpretação keynesiana, o que caracteriza o capitalismo 
contemporâneo não é propriamente a hipertrofia de capitais em determinado 
setor, o financeiro, em detrimento de outros, como o setor produtivo, por 
exemplo. Ao contrário, trata-se de uma modificação histórica na forma 
como o capital (em todos os espaços) se valorizou depois de sua última 
grande crise estrutural. Essa lógica é o que Marx teorizou na categoria 
capital fictício no livro III de O Capital. E a atual crise do capitalismo 
constitui-se como a crise estrutural do capitalismo contemporâneo.

Preliminarmente, temos que esclarecer o que entendemos por crise 
estrutural do capitalismo. Já caracterizamos o processo de acumulação 
de capital como sendo necessária e regularmente cíclico, no que Marx 
chamou de crises cíclicas. Mas nem toda crise cíclica seria uma crise 
estrutural. As leis gerais de funcionamento do modo de produção capi-
talista se expressam nos distintos momentos históricos do capitalismo 
de formas (históricas) distintas. Dito de outra forma, se há historicida-
de do capitalismo, também há historicidade no capitalismo. As crises 
estruturais podem ser entendidas justamente por crises tão profundas 
e intensas que se revelam como barreiras para aquelas formas históricas 
especificas a partir das quais a acumulação capitalista vinha transcorren-

26  Esta contradição entre o trabalho privado e o trabalho social, causa das crises, por ser a cons-
tituidora dialética da unidade capital, foi ao longo da história do marxismo mal compreendida 
como sendo a contradição entre o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação. 
Esta forma sintética de expressar a causa das crises precisa, no mínimo, ser qualificada. Assim 
posta, parece que a produção é apenas social e a apropriação é apenas privada, quando na verdade 
a contradição entre o privado e o social, constituidora do capitalismo, enquanto uma unidade, 
se apresenta tanto na produção (produtores privados X produção social) como na apropriação 
(gastos privados X demanda social necessária). Talvez essa má compreensão tenha alguma origem 
na popularização decorrente da síntese proposta em Lenin (1979).
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do. Ou seja, as crises estruturais do capitalismo significam o desdobrar 
das contradições de uma determinada fase histórica, colocando em xe-
que aquelas formas históricas do processo de acumulação de capital27.

Com isto, finalmente chegamos de volta ao ponto inicial deste texto. 
A atual crise estrutural do capitalismo (contemporâneo) não é provocada 
pela pandemia da COVID-19, embora esta lhe confira uma nova forma 
(etapa), e nem pela lei da queda tendencial da taxa de lucro e/ou pela 
financeirização. Ela é provocada pela contradição entre o trabalho priva-
do e o trabalho social, que se desdobra na superprodução de capital que, 
nesta etapa histórica, se valoriza com um sentido (lógica) que é apreen-
dido pela categoria do capital fictício. Essa crise eclodiu em 2007/2008.

O capitalismo contemporâneo foi a resposta histórica que o próprio 
capitalismo construiu para sua última grande crise estrutural, que eclode 
no final dos anos 60 do século passado. Ele se constitui por várias 
características, que incluem um amplo processo de reestruturação produtiva, 
a implementação de políticas econômicas conservadoras, a hegemonia 
ideológica e prática do neoliberalismo, a já mencionada financeirização, 
dentre outras. O capitalismo contemporâneo, incluindo suas contradições, 
só é inteligível dentro dessa totalidade histórica. Devemos, entretanto, 
destacar dois aspectos. O primeiro deles é a tendencia potencializada 
desde os anos 70 do século passado de redução do que Marx chamou na 
seção II do livro II de O capital de tempo de rotação do capital. Como 
demonstrou lá, a redução do tempo de rotação do capital implica o 
aumento do número de rotações por período e, consequentemente, 
da taxa anual de mais-valor. Isso se desdobrará, como tratado no 
capítulo 4 do livro III28, em uma elevação da taxa de lucro. Assim, esta 

27 Crise estrutural do capitalismo não é entendida aqui, portanto, como uma crise final, terminal do 
capitalismo. Não damos ao termo nenhum sentido teleológico. Nem mesmo dentro da historicidade 
no capitalismo. Ou seja, de uma crise estrutural do capitalismo não decorre, necessariamente, 
o fim de uma determinada fase histórica do capitalismo. Ainda que ela coloque em xeque essa 
forma histórica de acumulação, nada garante, a priori, que se trate de um xeque mate, nem para 
o capitalismo, nem para uma fase histórica especifica do mesmo. Para uma compreensão distinta 
de crise estrutural ver Mészaros (2009).

28 Ainda que Marx tenha deixado em suas notas apenas o título do capítulo, a redação feita por 
Engels para o mesmo é condizente com os efeitos da rotação do capital, conforme o Livro II, para 
a taxa de lucro.
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contratendencia à queda da taxa de lucro se constitui como central na 
retomada da acumulação de capital no capitalismo contemporâneo.

A outra característica que devemos destacar é justamente o que se rela-
ciona com a categoria do capital fictício29. Diferentemente de interpretações 
mais apressadas, o capital fictício não é o mesmo que capital financeiro30 
– qualquer que seja a interpretação deste -, financeirização, ou similares. 
O capital fictício é um desdobramento dialético do processo de substan-
tivação das formas do capital, desde o capital de comércio de dinheiro, 
passando pelo capital a juros, e culminando (aufhebung) no capital fictício. 
Não se trata de que o capital nos mercados financeiros seja hipertrofiado 
(financeirização), limitando os mercados produtivos, ou ainda, de que o 
capital fictício ao meramente se apropriar de valor, e não contribuir para a 
produção leve à crise. Essas interpretações – ainda que a segunda soe mais 
próxima de Marx – são devedoras mais de um pensamento keynesiano, 
na medida em que contrapõe um capital produtivo frente a outro capital 
financeiro (apropriador, especulativo, rapina, etc.)31. O que importa no 
capitalismo contemporâneo é que todo o capital (esteja onde estiver, no 
mercado em que estiver) passa a construir-se com base na lógica fictícia de 
valorização. Se antes tínhamos um capital com existência prévia (D), que 
ingressa na produção (MP e FT), se valoriza na produção do mais-valor 
(M´), para depois apropriar-se de um lucro (D´), a lógica fictícia de acu-
mulação inverte esse sentido. O capital não pré-existe (por isso fictício); o 
que existe antes é a expectativa de que, no futuro, exista uma magnitude de 
valor da qual pode-se apropriar. Vende-se no presente os direitos de apro-
priação futura de um valor que ainda nem foi produzido. Pode até ser que 
a produção futura de valor de fato corrobore essa expectativa. Mas também 
pode ser que o processo futuro de produção não corresponda à expectativa 
previamente mercantilizada pelos títulos de apropriação transacionados. O 
caráter fictício do capital se define porque ele se constitui em uma ficção, 
que pode até se tornar realidade, mas (ainda) não é. Essa lógica de cons-
tituição de capital – chamada por Marx de capitalização, apropriando-se 

29 Mais detalhes podem ser encontrados em Carcanholo (2017).

30 Diga-se de passagem, esse termo nunca foi utilizado por Marx, independente de traduções que 
a tenham utilizado.

31 Isso tem repercussões no plano político, até porque os trabalhadores deveriam se aliar ao capital 
produtivo (burguesia nacional?) contra o capital financeiro (imperialista?), revivendo a histórica 
aliança dos partidos comunistas oficiais com o projeto nacional-desenvolvimentista, sob a escusa 
da revolução em etapas.

Livro 1.indb   20Livro 1.indb   20 12/09/2021   13:12:4912/09/2021   13:12:49



Crise Capitalista: financeirização ou queda da taxa de lucro? 141

de um termo corrente nos mercados desde o seu tempo – inverte a lógica 
do capital. Se antes este último existe previamente, produz e se apropria, 
agora o que pré-existe é uma expectativa de apropriação, que pode alavancar 
uma produção (constituindo o capital) e, a partir daí, a apropriação que se 
efetiva (ou não). Essa lógica de valorização, no capitalismo contemporâneo, 
definiu a atuação dos capitais em todos os mercados (financeiros e produ-
tivos, setor primário, secundário, terciário, e quantos outros existirem).

A lógica de valorização fictícia, como não poderia deixar de ser, 
apresenta uma dialética. Se por um lado ela acelera ainda mais a rotação 
do capital e contribui, indiretamente, para que o capital produtivo eleve 
a produção de mais-valor, contribuindo para a retomada do processo de 
acumulação, por outro intensifica a contradição entre a produção e a 
realização. O capital fictício, diretamente, não produz mais-valor, mas 
eleva os direitos de apropriação sobre este. Se o valor produzido (ou que 
se espera o seja) não corresponde aos direitos de apropriação vendidos, 
constituir-se-á uma superprodução de capital (fictício). Quando o mercado 
precifica essa superprodução o efeito é a redução da taxa de lucro e a crise.

Enquanto prevaleceu o efeito funcional, o capitalismo contempo-
râneo transcorreu sem maiores percalços, o que não significa isento de 
crises cíclicas. O que estoura em 2007 é o segundo aspecto, a contradi-
ção do capital fictício, que se transformou em crise estrutural, no sen-
tido que aqui entendemos. O capitalismo mundial ainda se encontra 
nessa crise estrutural, só que percorreu distintas etapa. A primeira etapa 
é justamente a que foi marcada pelo estouro nos mercados financeiros, 
que se mundializa com maior intensidade a partir de 2008. Desde esse 
momento, o que se tem é um excesso de títulos de apropriação sem a 
correspondente massa de mais-valor produzida. Essa superprodução de 
capital (fictício) se desdobraria em uma crise maior ainda se não fosse 
o papel do Estado. Desde a eclosão da crise, o Estado capitalista, em 
todas as partes do mundo, procurou resgatar as instituições compro-
metidas nesse processo, e entrou comprando o excesso de oferta desses 
títulos. Para financiar sua atuação no mercado, o Estado se obrigou a 
reduzir os gastos não-financeiros, impondo de forma cada vez mais in-
tensa e recorrente profundos ajustes fiscais e políticas de austeridade. 
Mesmo assim, a contradição explicitada na crise era muito profunda.

Além dos ajustes e da austeridade, o Estado capitalista se viu na 
necessidade de elevar ainda mais os pedidos de empréstimo no mercado 
financeiro, o que implicou em um crescimento acelerado da dívida 
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pública. Em 2010/2011, estourou a segunda fase da mesma crise estrutural 
do capitalismo contemporâneo, agora sob a forma da crise das dívidas 
soberanas32. Desde esse momento em diante, a contradição da lógica 
fictícia do capital não só não foi resolvida, como só se aprofundou. 
Sabia-se há muito tempo que uma nova eclosão viria. A mundialização 
da COVID-19 e a pandemia só conferiram uma nova forma (a terceira) 
para a crise estrutural do capitalismo contemporâneo33.  Independente 
do que venha a ocorrer daqui por diante, o que se percebe é que o 
capitalismo contemporâneo explicitou sua contradição estrutural. Há uma 
superprodução de capital (fictício), e que é crescente. Para resolver essa 
barreira, ou a própria crise leva a um brutal processo de desvalorização 
desses direitos de apropriação em excesso, o que aprofundaria para 
níveis ainda não vistos os impactos econômicos e sociais da crise, e/
ou o capitalismo deve elevar sobremaneira a produção de valor. Isso 
exige o aumento da exploração do trabalho para níveis tampouco 
vistos na história do capitalismo, com todos seus efeitos sociais que 
podemos vislumbrar. Este segundo caminho já começamos a vivenciar.
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Teorías marxistas de la crisis 
y la crisis de 2007-09

Rolando Astarita1

Durante la llamada Gran Recesión, que comenzó en diciembre 
de 2007 y terminó en junio de 2009, el producto bruto de 
EEUU cayó 4,3% - la caída más pronunciada desde el fin 

de la Segunda Guerra y hasta 2020 – y el desempleo pasó del 5%, a fines 
de 2007, al 9,5% en junio de 2009 (con un pico de 10% en octubre 
de ese año). El propósito de este artículo es examinar las principales 
teorías de las crisis capitalistas que se avanzaron desde el marxismo, y 
su aptitud para explicar la GR. Empezamos con la tesis subconsumista.
La teoría subconsumista de la crisis

El enfoque subconsumista tiene una larga tradición en la izquierda. 
La idea central es que  los bajos salarios, y la creciente desigualdad 
en los ingresos, generan un déficit estructural (o de largo plazo) de la 
demanda, que desemboca en las crisis económicas. Recordemos que 

1 Rolando Astarita (Buenos Aires, 1951) es un especialista en economía, docente y escritor argentino 
de orientación marxista.
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también hubo un subconsumismo “de derecha”, encarnado en Malthus. 
Malthus decía que la baja inclinación al consumo de los capitalistas 
debilitaba la demanda, y que el remedio era el consumo improductivo 
de la aristocracia. Sin embargo, el subconsumismo que prevaleció es el de 
izquierda. En el siglo XIX fueron representativos Sismondi, Rodbertus 
y Hobson (para un panorama del subconsumismo, Bleaney, 1977). 

En nuestra opinión, también Keynes tiene un enfoque subconsumista, 
en la medida en que ubica la razón última de la inversión en el consumo 
(para un enfoque distinto, véase también Bleaney). Autores marxistas 
también adhirieron a la tesis subconsumista. Entre ellos, Paul Sweezy, y 
su influyente Teoría del desarrollo capitalista, de 1942, donde presenta un 
enfoque subconsumista particular; y Paul Baran, que trabajó y publicó 
con Sweezy. La tesis subconsumista también tuvo partidarios entre los 
autores de la corriente de la dependencia. Por ejemplo, Ruy Mauro 
Marini planteó que en los países dependientes la traba fundamental 
para el desarrollo es el estrangulamiento de la demanda debido 
a los bajos salarios y la desocupación (véase Marini 1973 y 1974). 

En los 1970 disminuyó la aceptación de la tesis subconsumista entre 
los marxistas, y el foco de los estudios y debates se desplazó a la ley de 
la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Contribuyeron a este 
giro Ernest Mandel y Anwar Shaikh; y la revalorización por este último 
de la teoría del derrumbe de Grossman. Sin embargo, en los últimos 
años pareciera haber un cierto renacer del subconsumismo en relación 
a la crisis de 2007- 09. Así, Sardoni (2015) sostiene que en los países 
capitalistas, en el período previo a la crisis, hubo una creciente desigualdad 
de la riqueza y de los ingresos, y un poder de compra limitado de los 
sectores más pobres de la población, y que este proceso fue la base del 
crecimiento financiero y estuvo en el corazón de la crisis. Como señala 
Basu (2016), Sardoni parece acercarse a algunos planteos de Sweezy. 
Empezamos revisando la crítica de Marx al enfoque subconsumista.

La crítica de Marx 

La crítica de Marx se enfoca en la explicación de las crisis por el bajo nivel 
de salarios. Su punto de partida es sencillo: las compras de los asalariados solo 
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pueden realizar la parte del valor que equivale al capital variable invertido 
por el capitalista. No pueden realizar la plusvalía del capitalista. Escribe: 

Decir que las crisis provienen de la falta de un consumo en condiciones de pagar, 
de la carencia de consumidores solventes, es incurrir en una tautología cabal. (…) 
Que las mercancías sean invendibles significa únicamente que no se han encontrado 
compradores capaces de pagar por ellas, y por tanto consumidores (ya que las 
mercancías, en última instancia, se compran con vistas al consumo productivo o 
individual). Pero si se quiere dar a esta tautología una apariencia de fundamentación 
profunda diciendo que la clase obrera recibe una parte demasiado exigua de su 
propio producto, y que por ende el mal se remediaría no bien recibiera aquélla una 
fracción mayor de dicho producto, no bien aumentara su salario, pues, bastará con 
observar que invariablemente las crisis son preparadas por un período en que el 
salario sube de manera general y la clase obrera obtiene realmente una porción mayor 
de la parte del producto anual destinada al consumo (Marx, 1999, p. 502, t. 2).

La crítica se completa con los esquemas de reproducción. Como 
se recordará, Marx divide a la economía en dos sectores, el que 
produce bienes de consumo y el que produce medios de producción. 
La división corresponde a la división fundamental entre capital 
constante y capital variable. Siendo k: capital constante; v: capital 
variable; s: plusvalía; K: producción total de medios de medios de 
producción; C producción total de medios de consumo; c: consumo 
capitalista; Δc: aumento del consumo capitalista; ak: acumulación de 
capital constante; av: acumulación de capital variable. Los subíndices 
1 y 2 corresponden al sector productor de medios de producción 
y al sector productor de medios de consumo (véase Sweezy, pp. 
181 y ss.; hemos alterado levemente la notación). En el caso de la 
reproducción simple, los capitalistas no acumulan y gastan toda 
su plusvalía en bienes de consumo. De manera que el esquema es: 

k1 + v1 +s1,c = K

k2 + v2 + s2,c = C

La condición de equilibrio entre ambos sectores es v1 +s1,c + v2 + s2,c = k2 
+ v2 + s2,c Simplificando, v1 + s1,c = k2. Si se cumple la condición de equilibrio, 
no hay problemas de demanda. Puede verse que v1 + v2 solo pueden 
representar una fracción del producto total, K + C. Por eso la realización 
de este último solo depende muy parcialmente de los salarios.  En el caso 
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de la reproducción ampliada (o sea, cuando una parte de la plusvalía se 
dedica a acumular medios de producción y fuerza de trabajo), el esquema es:  

k1 + v1 +s1,c + s1, Δc + s1,ak + s1,av = K 

k2 + v2 + s2,c + s2, Δc + s2,ak + s2,av = C

La condición de equilibrio es: v1 +s1,c + s1, Δc+ s1,av +55e44 v2 
+ s2,c + s2, Δc + s2,av = k2 + v2 + s2,c + s2, Δc + s2,ak + s2,av. Simplificando: 
v1 +s1,c + s1, Δc+ s1,av = k2 + s2,ak. De nuevo, si se cumple la 
condición de equilibrio no hay problemas de falta de demanda. 

Sweezy (y Sardoni) sobre los esquemas

En Teoría…, y referido al subconsumo, Sweezy centra la discusión 
en las tesis de Tugan Baranowsky, y presenta una explicación del 
subconsumo distinta de la tradicional, que se limita a señalar los 
bajos salarios. A fin de comprender el planteo de Sweezy, recordemos 
que Tugan sostenía que los esquemas de Marx probaban que la 
acumulación del capital no depende del consumo, y que podía 
continuar por muy bajo que fuera el consumo. Pensaba que las crisis 
solo podían ocurrir por desproporciones en el crecimiento de las ramas. 

En respuesta, Sweezy imagina qué ocurre con los esquemas de 
Marx si el consumo no aumenta. Pues en ese caso los capitalistas 
solo acumulan capital constante, y tampoco aumentan su consumo. 
O sea, s1,Δc, s1,av y s2,av = 0. Así, la condición de equilibrio se reduce 
a v1 + s1c = k2 + s2,ac. Sin embargo, la condición de equilibrio de la 
reproducción simple nos dice que v1 + s1c = k2. Por lo tanto, s2,ac 
debe ser cero. Esto es, los capitalistas del sector II no acumulan, 
contradiciendo la condición que habíamos puesto, a saber, que los 
dos sectores acumulan. Una contradicción que no debe extrañar, ya 
que la condición que impuso Sweezy es contradictoria: por un lado, 
supuso que en el sector 2 hay acumulación, pero por otra  parte 
supuso que no aumenta el consumo obrero ni el de los capitalistas. El 
propio Sweezy reconoce que la conclusión a la que llegó “proviene de 
cierta inflexibilidad en la suposición del esquema de reproducción”, 
como haber supuesto que ningún capital puede migrar de una rama 
a la otra. Es que si se admite esta posibilidad, sigue Sweezy, ocurre 
una redistribución de capital variable y constante entre ramas (con 
una elevación de la composición orgánica del capital), y se restablece el 
equilibrio (véase pp.187). Sweezy no continúa el argumento, pero Sardoni 
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(2015) parece retomarlo. Supone también un esquema de reproducción 
con los dos sectores, productor de medios de producción y producción 
de medios de consumo. Supone también el esquema con dos sectores, 
y supone que los capitalistas no consumen y gastan toda la plusvalía 
en capital constante en sus sectores. Por otra parte, los obreros gastan 
todo su salario en bienes de consumo. En este esquema, el consumo 
permanece constante. O sea, reproduce el planteo de Tugan, de que las 
economías capitalistas pueden crecer incluso si no aumenta el consumo 
y solo se acumulan bienes de capital. El esquema, en el tiempo t, es: 

k1,t + v1,t + s1,t = Kt 

k2,t + v 2,t + s2,t = Ct

Dado que la plusvalía solo se acumula en medios de producción, 
y los capitalistas no consumen, la demanda de trabajo en ambos 
sectores no cambia. En consecuencia, la condición de equilibrio es: 

V1,t = k2,t + s2,t      (*)

Para demostrar que esto es imposible, Sardoni supone que la condición 
de equilibrio –ecuación (*)- se cumplió en el tiempo t. Pero dado que 
v1,t permanece constante, en t+1 debe ser: k2,t + s2,t = k2,t+1 + s2,t+1. Lo cual 
solo puede ocurrir si s2,t+1 = 0. Esto es, si los capitalistas del sector 2 no 
utilizan la plusvalía para aumentar el stock de capital constante, y gastan 
toda su plusvalía en medios de consumo. Sin embargo, el supuesto de 
partida era que los capitalistas no consumen. En otros términos, si se 
supone que el consumo no aumenta, el aumento de la  producción de 
bienes de consumo (derivado del aumento del capital constante en 2) no 
tiene salida. Esto es, para que hubiera equilibrio los capitalistas del sector 2 
no deberían acumular capital constante; pero se estableció que acumulan 
capital constante. Por supuesto, el problema desaparece si se permite que 
los capitalistas de 2 puedan acumular en 1. Pero Sardoni no considera esa 
posibilidad y concluye que no es plausible suponer que los capitalistas del 
sector 1 son frugales, e invierten en capital constante, mientras que los 
del sector 2 dilapidan toda la plusvalía en los medios de consumo.  Pero 
el resultado, más que implausible, es contradictorio con las condiciones 
que impuso. Es que si se supone que el consumo no aumenta, y se 
mantiene igual la composición de capital, el aumento de la  producción 
de bienes de consumo (derivado del aumento del capital constante en 
2) no tiene salida. Para que hubiera equilibrio los capitalistas del sector 
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2 no deberían acumular capital constante en el sector 2; pero antes se 
estableció que acumulan capital constante en el sector 2. No parece 
que sean los requisitos adecuados para presentar una teoría general de 
las crisis por subconsumo. Agreguemos todavía otra cuestión: como 
vimos, Sardoni introduce el factor tiempo. La demanda derivada de 
v1 en el tiempo t+1 se satisface con la producción de t+1. Pues bien, 
de hecho también Marx, en su ejemplo numérico de la reproducción 
ampliada, introduce el factor tiempo, pero de manera distinta a la de 
Sardoni. Es que cuando los capitalistas, en el tiempo t+1, acumulan y 
aumenta el capital variable, aumenta el consumo. Sin embargo, en Marx, 
la demanda de bienes de consumo es satisfecha con la producción del 
tiempo t, no del tiempo t+1. Lo cual tiene su importancia, ya que si en 
período tras período el consumo permanece al mismo nivel, ¿para qué los 
capitalistas del sector 2 acumularán capital constante? No tiene sentido. 

OtrO argumentO de Sweezy en Teoría…

Luego de la discusión planteada más arriba, Sweezy propone (pp. 
202 y ss.) otro argumento, esta vez partiendo de dos relaciones básicas: 

Tasa de aumento del consumo / Tasa de aumento de los medios de 
producción. 

Tasa de aumento de la producción total de artículos de consumo / Tasa 
de aumento de los bienes de producción. 

Sostiene entonces que en el modo de producción capitalista la 
relación (1) es descendente, y la (2) es constante. 

La relación (1) es descendente porque, dice Sweezy, el aumento del 
consumo de los capitalistas es una proporción decreciente de la plusvalía 
total. Por otra parte, sostiene que el aumento de los salarios es una proporción 
decreciente de la acumulación total. El resultado entonces es que la tasa 
de aumento del consumo desciende con relación a la tasa de aumento de 
los medios de producción. Si el razonamiento quedara aquí, no habría 
razón para que hubiera falta de demanda: la caída relativa de la demanda 
de bienes de consumo sería compensada por el aumento relativo de la 
demanda de bienes de producción, destinados a la acumulación capitalista.  
Por eso, la explicación subconsumista de Sweezy descansa decisivamente en 
el supuesto de que la relación 2 es constante, en tanto la 1 es descendente. 
Es claro que en ese caso habrá una cantidad de medios de consumo que 
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no encontrarán salida. De ahí la tendencia a la sobreproducción. ¿Y por 
qué la relación 2 es constante? Sweezy se limita a decir que es una relación 
técnica. Pero que haya una relación técnica no es sinónimo de que haya 
una relación constante. Si la producción de pan, por ejemplo, crece a una 
cierta tasa x, la producción de hornos de panadería debe crecer a una tasa y 
que permita satisfacer la demanda de hornos. Establecida así la relación, 
sigue sin haber, en principio, problema de falta de demanda de bienes 
de consumo. Y nada hace suponer que ambas tasas deban coincidir. 

Pero Sweezy afirma que la relación 2 es constante. Esto es, si 
la tasa a la que aumenta la producción de medios de producción 
es y, la tasa a la que aumenta la producción de medios de 
consumo, según Sweezy, debe ser y. Lo cual equivale a decir que 
los capitalistas del sector productor de bienes de consumo amplían 
la producción a la misma tasa a la que aumenta la producción de 
los medios de consumo por alguna razón “técnica” inexplicada, 
sin importarles que haya demanda para la misma. No tiene lógica. 
Baran y Sweezy, excedente creciente y subconsumo

Completamos esta presentación de enfoques subconsumistas con 
una referencia a El capital monopolista de Baran y Sweezy (1982). En 
este trabajo – que también tuvo mucha influencia en la izquierda 
- el acento está puesto en la tendencia creciente de los excedentes. 
Según Baran y Sweezy, los monopolios suprimen la competencia por 
guerras de precios y manejan la producción de manera que las mejoras 
tecnológicas que abaratan costos no se reflejan en caída de los precios. 
El resultado es que crecen los excedentes. Lo cual significa que en el 
capitalismo monopolista no se cumple la ley de la tendencia decreciente 
de la tasa de ganancia. Por otra parte, los monopolios retrasan el 
cambio tecnológico, y es débil la demanda de bienes de inversión. 

En lo que respecta a la demanda por el lado del consumo, las 
corporaciones tienen la capacidad de descargar los aumentos de salarios 
en los precios, y el poder de consumo de los trabajadores es limitado. 
En cuanto al consumo de los capitalistas, si bien crece, lo hace en 
menor proporción de lo que aumenta el excedente. A resultas de lo 
anterior, la parte del excedente que busca inversión va en aumento, 
pero las oportunidades para realizarla son reducidas. Esta falta de 
oportunidades de inversión se convierte entonces en el problema central 
del capitalismo contemporáneo. Su causa última es el monopolio (véase 

Livro 1.indb   7Livro 1.indb   7 12/09/2021   13:12:4912/09/2021   13:12:49



Teorías marxistas de la crisis y la crisis de 2007-09 151

también Baran, 1969). De ahí la necesidad de los gastos improductivos 
(industria de guerra, propaganda) para absorber excedente, la tendencia 
al estancamiento y la subproducción. En este enfoque el problema no es 
tanto explicar por qué las crisis – en términos de Marx, por qué las fases de 
expansión terminan en crisis y depresiones- sino por qué, durante algunos 
períodos puede haber crecimiento de las economías capitalistas maduras. 

Sobreproducción y subconsumo

Según Sweezy (en Teoría…), Marx explicó las crisis por el 
subconsumo. Se basa para ello en dos pasajes del tercer tomo 
de El Capital. Sin embargo, sabemos que Marx fue crítico de la 
teoría de la crisis por subconsumo, y que en numerosos pasajes 
de su obra sostuvo que las crisis ocurren por sobreproducción y 
sobreacumulación. Con lo cual se plantea la cuestión de si, de acuerdo 
al enfoque de Marx, la crisis por sobreproducción es sinónimo 
de la crisis por subconsumo. Si se responde por la afirmativa, se 
concluye en que al criticar las tesis subconsumista Marx habría 
abandonado la explicación de la crisis por sobreproducción. 

Otra posibilidad es que incurrió en una contradicción lógica al criticar 
la tesis subconsumista y sostener que la crisis se debe a la sobreproducción. 
Pero otra alternativa es que subconsumo y sobreproducción son conceptos 
distintos en Marx, y que por lo tanto no hay contradicción entre su 
crítica (y la de Engels) al enfoque del subconsumo, y la explicación 
de la crisis por sobreproducción. Es lo que trataremos de probar.  

En nuestra opinión, la diferencia sustancial entre los enfoques 
“subconsumo” y “sobreproducción” es que el primero sugiere 
que las crisis ocurren porque, a causa de los bajos salarios,  la 
demanda queda por detrás de la producción; en tanto que la 
sobreproducción pone el acento en que  la producción supera a la 
demanda, sin importar que los salarios sean relativamente altos 
o elevados. En otros términos, para el enfoque subconsumista 
lo decisivo es la demanda de bienes de consumo de las masas. 

Para el enfoque “crisis por sobreproducción”, en cambio, lo 
determinante es la dinámica de la producción, que supera el consumo, 
incluso cuando este pueda crecer en relación a la demanda global, 
como ocurrió en EEUU en los años previos a la crisis de 2007-
09  (véase gráfico, más abajo). Esta diferencia entre sobreproducción 
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y subconsumo fue tratada por Engels en el Anti-Dühring. Allí explica 
que siempre las masas explotadas se encontraron “muy lejos de 
poder disponer de su producto anual para el consumo” (p. 283), 
por lo cual ese consumo limitado no puede explicar las crisis de 
sobreproducción, que aparecen en el siglo XIX. Precisa Engels: 

El subconsumo de las masas es una condición necesaria de todas las formas 
de sociedad basadas en la explotación y, por lo tanto, también de la sociedad 
capitalista; pero solo la forma capitalista de la producción lleva ese subconsumo 
a elemento de una crisis. El subconsumo de las masas es, pues, también una 
condición de las crisis…; pero nos informa tan poco de las causas de la actual 
existencia de las crisis como de las causas de su anterior inexistencia” (ibid.). 

A fin de reforzar su punto, presenta un ejemplo tomado de 
la vida real. En la ciudad de Oldham, dedicada a la industria 
algodonera, el número de husos dedicados a producir cierto 
tipo de hilo había pasado, en cuatro años, de 2,5 millones a 5 
millones. Así, en esa sola ciudad había tantos husos de un solo tipo 
como los que poseía la industria algodonera en toda Alemania. 

Pero entonces era imposible explicar “el actual colapso de la salida 
del hilado de algodón y sus tejidos en Inglaterra por el subconsumo de 
las masas y no por la sobreproducción de los fabricantes de algodón” 
(p. 284). Esto es, la causa de la crisis – el “colapso” de las ventas – no 
es el subconsumo de las masas, sino la sobreproducción. Aunque el 
escaso –en relación a la riqueza que acumula el capital – consumo 
de las masas sea la condición permanente, y subyacente, de la crisis.

La GR y el subconsumo; qué dicen los datos

Si bien la participación de los salarios en el ingreso disminuyó en 
las décadas que precedieron a la GR, la participación del consumo 
aumentó, como lo muestra el siguiente gráfico 1. Incluso en vísperas 
de la crisis, e impulsado por el crédito a los hogares, alcanzó sus 
mayores niveles. En un sentido más general, anotamos que tampoco 
se verifican algunos de los supuestos y diagnóstico más importantes 
que adelantaron Baran y Sweezy en El capital monopolista. En 
particular, el cambio tecnológico en los últimos 40 o 50 años ha 
sido notable (las tecnologías informáticas y comunicacionales, la 
genética, las nuevas fuentes de energía, entre otras); las guerras de 
precios siguen siendo una realidad del capitalismo contemporáneo; 
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y el impulso a la sobreproducción (que significa que los capitales no 
controlan totalmente la producción) también ha sido una realidad.

Gráfico 1  

La teoría de la crisis por estrangulamiento de las ganancias

Otra de las explicaciones que se manejan es que la causa de las 
crisis es el estrangulamiento de la tasa de ganancia, debido al alza de 
los salarios. Un importante antecedente de esta tesis lo encontramos 
en Economía política y capitalismo, de Maurice Dobb, publicado 
en 1937. En los 1970 muchos marxistas adhirieron a esta tesis. 

Los estadounidenses Boddy y Crotty (1975, 1976) son representativos 
del enfoque. La tesis de Broddy y Crotty es que en EEUU, desde el fin 
de la Segunda Guerra, en la segunda mitad de cada expansión cayó la 
participación de los beneficios en el ingreso, y que esa caída se debió 
al incremento de los salarios. Más precisamente, en cada una de esas 
expansiones habría habido un alza de los costos laborales por las alzas 
laborales. Estas se habrían combinado con caídas de la productividad, 
debidas al mayor poder del trabajo al interior de las empresas. 

A su vez, durante las crisis y las recesiones los capitalistas aumentaban 
el ejército industrial de reserva, con la aprobación y el amparo del 
Estado. Boddy y Crotty citan en su apoyo el capítulo 23 del tomo 1 
de El Capital, para mostrar que Marx consideraba que la acumulación 
capitalista se desarrolla a través de booms y quiebras cíclicas, gobernadas 
por el conflicto entre el capital y el trabajo en torno a las participaciones 
en el ingreso. La idea central del enfoque es que la causa última de 
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la crisis es la intensidad de la lucha de clases en torno al salario. 
Por eso, también puede considerarse una variante de este enfoque 
la tesis sostenida por los marxistas que se ubican en la tradición del 
operaismo italiano, como Cleaver o Holloway. Su idea es que la crisis 
es provocada por la agudización de la lucha de clases, en especial al 
interior de las empresas. Y no solo por salarios: puede ser rebelión 
contra los ritmos de producción, el despotismo de las direcciones 
de empresas, o por mejores condiciones laborales; o incluso las que 
cuestionan el mando del capital sobre el proceso de producción. 

La teSiS deL profiT squeeze y La teOría de marx

Los teóricos del profit squeeze se apoyan en el pasaje del capítulo 23 
del tomo 1 de El Capital, en el que Marx se refiere a la posibilidad de 
que la ganancia se estreche debido al aumento de salarios. Dice que, 
cuando la acumulación es extensiva (o sea, no aumentan la mecanización 
y la productividad), “llega al punto en que el plustrabajo… ya no se 
ofrece en la cantidad normal, tiene lugar una reacción” En ese caso, “la 
acumulación del capital se enlentece y el movimiento ascensional de los 
salarios experimenta un contragolpe” (1999, p. 770, t. 1; también p. 769). 

Este “enlentecimiento” de la acumulación es interpretado entonces 
por los defensores de la tesis del “estrangulamiento de la ganancia” 
como una crisis. De ahí concluyen que Marx, en este pasaje, estaría 
apuntando a una explicación general de la crisis. Se trata, en nuestra 
opinión, de una explicación demasiado parcial. En primer lugar, 
Marx afirma, en ese mismo pasaje, que la acumulación extensiva no 
es el caso típico, o general, en el modo de producción capitalista. 
Incluso señala que la acumulación extensiva fue propia del período 
manufacturero (división del trabajo, la máquina no se había impuesto). 

Es en ese período en que el capital encontraba el obstáculo de “los hábitos 
y la resistencia de los obreros varones” (p. 407, t. 1); esto es, la destreza del 
oficio se oponía al dominio del capital sobre el trabajo. Pero por eso mismo 
la introducción de la máquina derriba las barreras que la manufactura 
oponía todavía a la dominación del capital (véase p. 449). Aquí la máquina 
es presentada como un arma de dominio del trabajo, y como tal, inherente 
a la subsunción real del trabajo al capital; y por lo tanto a la acumulación. 

Pero esto muestra que el crecimiento extensivo no puede ser la 
característica del capitalismo desarrollado. Por otra parte, en ningún 
pasaje de esa primera parte del capítulo 23 Marx apunta a que la 
secuencia acumulación extensiva / aumento del salario / caída de la 
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ganancia sea la causa de las crisis. Es que si las crisis tienen su causa 
última en las tendencias de la acumulación – entre ellas, en primer lugar, 
la tendencia a la sustitución de la mano de obra por la máquina - no es 
posible sostener que Marx explicó las crisis suponiendo una acumulación 
extensiva, a la cual no consideraba característica de la dinámica capitalista. 

De hecho, además, en ese primer apartado del capítulo el 
acento está puesto, en primer lugar, en demostrar que, incluso en 
las condiciones más favorables para la clase obrera – salarios en alza, 
mejora de las condiciones de vida- esta sigue siendo explotada. Y 
que se incrementa el radio de esa explotación (véase pp. 765-6).  

Por otra parte, intenta mostrar que son los movimientos en la 
acumulación del capital los que se reflejan en los movimientos relativos 
de la fuerza de trabajo explotable, y no a la inversa (véase p. 769). Esto 
es, la acumulación está dominada por el capital, no por la clase obrera. 
Y en tercer lugar, Marx trata de demostrar que la ley de la acumulación 
capitalista excluye toda disminución del grado de explotación (o alza 
de los salarios) “que pueda amenazar seriamente la reproducción 
constante de la relación capitalista” (p. 770; véase también p. 768). 

Es en este contexto que  plantea que si el alza de salarios llegara a afectar en 
algún grado importante la ganancia, la acumulación se haría más lenta; estamos 
más bien ante la posibilidad de una fluctuación; no parece apuntar a una crisis, 
que Marx concebía como el estallido violento de las contradicciones del capital.

Nuestra interpretación se refuerza con el segundo apartado del 
capítulo, que analiza la acumulación que progresa con desplazamiento 
de la mano de obra por la máquina. Además de la crítica a Smith, ya 
citada, Marx afirma que el crecimiento continuo de la acumulación, 
sin variación de la relación medios de producción / fuerza de trabajo 
es solo “una fase particular de este proceso [de acumulación]”, Y 
agrega que “el proceso, en su avance, deja atrás esta fase” (p. 772). 

De nuevo, en el capitalismo desarrollado, o sea, desde que triunfó la 
Revolución Industrial, la acumulación característica es de tipo intensivo: 
hay un volumen creciente de medios de producción comparada con 
la fuerza de trabajo que los pone en movimiento; lo cual se expresa en 
la productividad creciente del trabajo (pp. 772-3). Pero si esto es así, el 
desplazamiento de la mano de obra por la máquina mantendrá a raya los salarios.

En las décadas que preceden a la GR, la participación de los 
salarios en el ingreso, en EEUU, bajó, como lo muestra el gráfico 2 
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(acima).La participación del salario en el ingreso también disminuyó 
en la mayoría de los países miembros de la OCDE. Una razón probable 
de esta caída es la mundialización de la relación capitalista, que se 
aceleró desde fines de la década de 1970. El caso más destacado 
es, por supuesto, China. En las últimas décadas por lo menos 
unos 400 millones de personas se trasladaron desde zonas rurales a 
urbanas, una de las migraciones más grandes de la historia humana. 
Este flujo de mano de obra presionó a la baja a los salarios, y al 
alza los ritmos laborales y las formas de explotación del trabajo.

Gráfico 2
Participación de los salarios en el ingreso

En menor medida, procesos similares se dieron en otros países 
asiáticos (por ejemplo, Vietnam). A su vez, la presión sobre los 
asalariados de los países capitalistas desarrollados se hizo sentir por 
vía de las importaciones; las aperturas a los flujos de capital; las 
cadenas de valor internacionalizadas; y la amenaza de la huelga de 
inversiones, o de la relocalización de plantas industriales en países 
o regiones que ofrecieran mejores condiciones para la explotación 
del trabajo. Como resultado, lo que en los fines de los 1960 y 
principios de los 1970 las patronales caracterizaban como “el 
problema laboral” (resistencia a los ritmos de producción, luchas 
salariales, actividad militante en las plantas) tendió a desaparecer. 
En los años que preceden a la crisis de 2007-09, no se registra, en 
EEUU, un aumento particular de las luchas obreras, o de la actividad 
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sindical (tampoco en el resto de los países adelantados). A inicios de 
2019 solo el 10,3% de los trabajadores estaban en los sindicatos, contra 
un 20% que lo estaba a comienzos de los 1980 (Bureau of Labor Statistics). 
En la década de 1970-79 hubo un promedio de 26 millones de obreros 
en huelga por año; en los 10 años que precedieron al inicio de la crisis en 
2007 hubo 4,24 millones en promedio (cálculo propio en base a BLS).

Gráfico 3

 En ese marco, los aumentos de la productividad favorecieron 
principalmente al capital. En el siguiente cuadro, en base a datos del 
Economic Policy Institute, se presenta el cambio acumulado de productividad 
e ingreso salarial por hora entre 1969 y 20092. La serie arranca en 
1948; entre esa fecha y fines de los 1960 la evolución de ambas 
fue pareja; desde los inicios de los 1970 la divergencia fue marcada. 

La Ltdtg

Examinamos ahora la explicación de las crisis por efecto de la ley de 
la tendencia decreciente de la tasa de ganancia (LTDTG). Recordemos 
que Marx define la tasa de ganancia como la relación entre la plusvalía y 
el conjunto del capital invertido; en términos de ecuación: π = s/(c + v) 

2 https://www.epi.org/productivity-pay-gap/#:~:text=Since%201979%2C%20pay%20and%20
productivity,(after%20adjusting%20for%20inflation). En el mismo sentido, Wisman (2015) anota 
que entre 1973 y 2008 la productividad aumentó 90%, mientras que el ingreso promedio de los 
hogares se incrementó 15%. En términos de las categorías marxistas, es un fuerte incremento de la 
plusvalía relativa. 
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donde s: plusvalía, c: capital constante y v: capital variable. Si se divide 
numerado-r y denominador por v, obtenemos: π = (s/v) / (c/v + 1).

La tasa depende positivamente del grado de explotación 
del obrero (s/v), y negativamente de la composición orgánica 
del capital. La composición orgánica del capital es la relación 
entre el valor del capital constante y el trabajo vivo que pone en 
movimiento ese capital constante. Marx utilizó como índice de la 
composición orgánica la relación c/v. Aunque también puede ser 
conveniente utilizar cómo índice de la composición orgánica c/(v+s). 

Dado que la tasa de ganancia mide el grado en que se valoriza el 
capital, es clave en las decisiones de invertir. Cuando las perspectivas 
de ganancias son elevadas, los capitalistas están más dispuestos a 
volcar la plusvalía a la producción. Por eso Marx sostiene que 
la tasa “es el acicate de la producción capitalista”, y que su baja 
torna más lenta la formación de nuevos capitales autónomos” 
(p. 310, t. 3  El Capital). De ahí la importancia de la LTDTG.

La idea central es que, como resultado de la búsqueda de plusvalías 
extraordinarias, los capitalistas innovadores aumentan la productividad, 
sustituyendo mano de obra por máquinas, y obtienen plusvalías 
extraordinarias. Sin embargo, cuando la innovación tecnológica se 
generaliza, siempre según Marx, las plusvalías extraordinarias desaparecen, 
y la tasa de ganancia baja debido al aumento de la composición del capital. 

Marx también pensaba que la caída de la tasa de ganancia iba 
acompañada, al menos durante períodos más o menos prolongados de 
tiempo, por el aumento de la masa de ganancia. Sin embargo, llegado 
un punto la caída de la tasa de rentabilidad terminaría provocando la 
caída de la acumulación, y con ello el giro de la economía hacia la crisis. 

CauSaS COntrarreStanteS de La Ley

Marx sostenía, además, que la caída de la tasa de ganancia se 
imponía tendencialmente, ya que había causas contrarrestantes a su caída. 
Señala seis causas: (1) Elevación del grado de explotación del trabajo; 
(2) Reducción del salario por debajo de su valor; (3) Abaratamiento 
relativo del capital constante; (4) Sobrepoblación relativa; (5) Comercio 
exterior; (6) Aumento del capital accionario, pero ahora vamos a centrar 
la atención en las que han generado mayores controversias, la (1) y la 
(3). Ambas están orgánicamente vinculadas a la LTDTG. Es que la ley 
es expresión del desarrollo de las fuerzas productivas, del aumento de la 
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productividad; pero ese aumento de la productividad va de la mano del 
aumento de la plusvalía relativa, y el abaratamiento del capital constante. 

aumentO de La pLuSvaLía reLativa

Una objeción a la LTDTG entonces es que, dado que con el aumento 
de la productividad se incrementa la tasa de plusvalía, ese incremento 
puede neutralizar, o incluso revertir, el efecto sobre la tasa de ganancia 
del aumento de la composición orgánica del capital. Esto es, dado que 
π = (s/v) / (c/v + 1), si s/v se incrementa en mayor o igual medida 
en que aumenta la relación c/v, π se mantiene constante, o aumenta.

Esta objeción fue presentada, entre otros, por Paul Sweezy en Teoría 
del desarrollo capitalista. Sostiene que la dirección en que cambia la tasa de 
ganancia cuando aumenta la productividad es indeterminada: un ascenso 
de la composición orgánica implica ascenso de la productividad; y una 
productividad más elevada significa un aumento de la tasa de plusvalía. 

Si se sostiene que la tasa de ganancia tiene una tendencia a 
disminuir, hay que suponer – como lo habría supuesto Marx- que 
la composición orgánica del capital se eleva en una proporción 
tan grande que pesa mucho más “que cualquier posible efecto 
compensatorio de los cambios de la tasa de plusvalía” (p. 122). 

Un argumento que, como señala Sweezy, se relaciona con la 
causa contrarrestante debida al abaratamiento relativo del capital 
constante. Cuando se tiene en cuenta este segundo efecto, que se 
suma al hecho de que la tasa de plusvalía tiende a aumentar, “se sigue 
que no hay ninguna suposición general de que los cambios en la 
composición orgánica del capital serán relativamente tan superiores 
a los cambios en la tasa de plusvalía que los primeros dominarán los 
movimientos en la tasa de ganancia” (p. 123). Sweezy concluye que la 
formulación de la LTDTG por Marx “no es muy convincente” (ibid.).

eL argumentO de “La taSa máxima de pLuSvaLía”

De hecho, en el capítulo 15 del tomo 3 de El Capital Marx se anticipa 
–con el argumento de la “tasa máxima de ganancia”- a la objeción de 
Sweezy. Explica que con el desarrollo de la fuerza productiva aumenta 
la masa de plusvalor porque aumenta la tasa de plusvalía, pero ese 
aumento no puede compensar la disminución de la masa de plusvalor 
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debida a la disminución de la cantidad de trabajo empleado (véase 
p. 318, t. 3). Para demostrarlo, introduce lo que se conoce como el 
argumento de la tasa máxima de plusvalía: “[d]os obreros que trabajan 
12 horas diarias no pueden producir la misma masa de plusvalor que 24 
obreros que solo trabajan 2 horas cada cual, inclusive si pudiesen vivir del 
aire, por lo cual no tendrían que trabajar en absoluto para sí mismos” (p. 
318; el mismo argumento lo encontramos en el capítulo 9 del t. 1). Esto 
es, la compensación de la disminución de la masa de trabajo empleado 
“encuentra ciertos límites insuperables; por lo tanto puede, ciertamente, 
obstaculizar la baja de la tasa de ganancia, pero no anularla” (ibid.). 

La idea es que, en tanto el aumento de la tasa de plusvalía encuentra 
límites (es imposible que el tiempo de trabajo necesario para la reproducción 
del valor de la fuerza de trabajo se reduzca indefinidamente), el aumento de 
la composición orgánica –la inversión de capital constante por obrero- no 
tendría esos límites. El argumento se puede ver fácilmente si en la fórmula de 
la tasa de ganancia, π = s/c+v dividimos el numerador y el denominador por 
v+s (sobre este punto, véase Emmanuel, 1978, pp. 127 y ss.). En ese caso, 
en el numerador tendremos s/v+s, y en el denominador (c/v+s) + (v/v+s). 

Si suponemos entonces que v tiende a cero (los obreros viven del 
aire, la tasa de plusvalía es máxima), π tiende a s/c. De manera que si 
aumenta la inversión de capital por obrero, la caída de π no puede ser 
compensada, en el largo plazo, por el aumento de la tasa de plusvalía. En 
síntesis, la ley descansa en la tesis de que, a largo plazo, a medida que se 
incrementa la productividad, la composición orgánica del capital debe 
aumentar; y ese aumento de la composición orgánica del capital generará 
la caída de la tasa de ganancia. Lo cual nos introduce en la segunda causa 
contrarrestante, a saber, el abaratamiento relativo del capital constante.

Aumento de la productividad, capital constante y el teorema Okishio

Marx pensaba que si bien, al elevarse la productividad – debido al 
cambio tecnológico – se abarataba el capital constante, en el largo plazo, 
de todas maneras, debería aumentar la composición orgánica del capital 
(la relación capital constante / trabajo vivo, que puede medirse c/v y 
también c/(v+s)) y por lo tanto la tasa de ganancia debería caer. Este último 
argumento no parece estar bien fundamentado por Marx. Incluso cuando 
presenta el argumento la cuestión no queda clara. Es que Marx escribe: 

Por ejemplo, la masa de algodón que elabora un obrero hilandero europeo individual 
en una fábrica moderna ha aumentado en la más colosal de las proporciones 
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con respecto al que elaboraba antiguamente un hilandero con la rueca. Pero 
el valor del algodón elaborado no ha crecido en la misma proporción que su 
masa. Otro tanto ocurre con las máquinas y demás capital fijo (pp. 301-2, t. 3). 

Pero si el algodón fabricado por un obrero, en un determinado tiempo 
de trabajo, pasa de 100 unidades a 1000 unidades, la masa de valores de 
uso se multiplicó por 10, el valor global generado en esa unidad de tiempo 
permaneció constante. ¿Por qué dice Marx que aumenta, “aunque no 
en la misma proporción que la productividad”? Lo mismo se aplica a la 
máquina. Si en 100 horas de trabajo se produce una máquina X, y luego, 
por aumento de la productividad, en esas 100 horas se producen 2 X, 
el valor global generado sigue igual, en tanto la masa de valor de uso se 
duplicó. El mismo Marx, unas líneas más abajo, escribe. “En casos aislados 
puede incluso aumentar la  masa de los elementos del capital constante, 
mientras su valor permanece invariado o incluso disminuye” (ibid.). Pero 
la frase nos deja la pregunta de por qué se trata solo de “casos aislados”. 

Los problemas que tiene este planteo fueron formalizados en un 
teorema por el economista japonés Nobuo Okishio, en 1961. Con 
su teorema de Okishio demuestra que cuando se toma en cuenta el 
abaratamiento (por aumento de la productividad) de las mercancías 
que integran los insumos del capital constante, la tasa de ganancia no 
tiene por qué caer. Además, si se mantiene igual la canasta salarial, la 
tasa de plusvalía aumenta (por abaratamiento de los bienes salariales), 
con la consecuencia de que aumenta también la tasa de ganancia. 

Recordemos el proceso del cambio tecnológico que describe Marx, 
y que en su opinión lleva a la caída de la tasa de ganancia. Para obtener 
plusvalías extraordinarias es necesario que el valor de la maquinaria 
empleada por el innovador aumente en menor proporción de lo que 
aumenta la fuerza productiva de la máquina. También esta condición se 
puede expresar diciendo que para que un nuevo método de producción 
“pueda acreditarse… como un acrecentamiento real de la productividad, 
debe transferir a la mercancía individual una parte adicional de valor por 
desgaste de capital fijo, menor de lo que es la parte de valor deducible que 
se ahorra como consecuencia de la disminución de trabajo vivo, en una 
palabra, debe reducir el valor de la mercancía” (p. 334, t. 3). Por eso, cuando 
el cambio tecnológico se generaliza en la rama, baja el valor del producto. 
Y lo que demuestra Okishio es que cuando este producto abaratado entra 
como capital constante, el valor del capital constante baja en la misma 
proporción en que aumentó la productividad, por lo cual la relación 
entre capital constante y trabajo vivo, no sube. Pero entonces la tasa de 
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ganancia no baja. Además, si se tiene en cuenta que se pueden abaratar los 
bienes de consumo, si la canasta salarial se mantiene constante, aumenta 
la plusvalía relativa, y la tasa de ganancia no solo no baja, sino sube. 

Respuestas marxistas al teorema 

El teorema Okishio presentó un problema para los marxistas, ya 
que cuestionaba una pieza vital de la teoría de las crisis de Marx. Una 
respuesta bastante común, que sigue al día de hoy, es sostener que el 
teorema no se cumple porque contradice lo que dijo Marx. No vale la 
pena detenerse en semejante argumento. Otros marxistas respondieron 
al teorema Okishio cambiando alguno de los supuestos de Marx. Por 
ejemplo, Shaikh consideró que el capitalista innovador introduce una 
nueva tecnología con el objetivo de aumentar el margen de ganancia 
sobre ventas, aun cuando se reduzca la tasa de ganancia (que se calcula 
sobre todo el capital invertido). Pero la LTDTG formulada por Marx 
supone que el capitalista tiene en cuenta la tasa de ganancia al momento 
de decidir si introduce una innovación. Y en la práctica este también 
parece ser el criterio de los capitalistas. De hecho, Shaikh pretende que 
el teorema Okishio no se puede generalizar cuando tenemos en cuenta el 
capital fijo. Roemer (1988), sin embargo, demostró que es generalizable. 
La demostración matemática es un tanto complicada, pero desde un 
punto de vista intuitivo es fácil de entender: a medida que aumenta la 
productividad, el valor del capital fijo (en tanto se trate del mismo equipo, 
maquinaria, instalaciones) debe reducirse en la misma proporción. De 
manera que la relación trabajo vivo/capital fijo no tiene por qué alterarse. 

Otra respuesta fue la de Kliman y los temporalistas. Kliman (1996) 
sostiene que la tasa de ganancia baja porque el cambio tecnológico 
desvaloriza el capital que está utilizando el capitalista, y que ha comprado 
a un precio más alto. Esto es, la tasa de ganancia baja porque se 
desvaloriza el capital a medida que avanzan las fuerzas productivas.

El argumento tampoco nos parece sólido. Es que la caída del 
precio de los insumos de capital constante puede afectar negativamente 
la valorización del capital, pero ¿por qué debe ser éste un efecto 
generalizado? Si baja el precio de las materias primas y demás insumos, 
es lógico que se desvaloricen los stocks de bienes ya adquiridos por los 
capitalistas y que están a la espera de ser consumidos productivamente. 
Sin embargo esto no tiene por qué afectar en general al capital, ya 
que por otro lado los capitalistas que están renovando sus stocks 
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se verán beneficiados. Es por esta razón que Marx considera que 
el aumento de la productividad contrarresta la caída de la tasa de 
ganancia; esto es, el efecto opuesto al que sostienen los temporalistas.

Por nuestra parte, sostenemos que respuestas como la de Shaikh o 
Kliman ponen en evidencia que el teorema no puede ser refutado en sus 
términos. Sin embargo, y por otro lado, es un hecho de que en muchas 
ramas fundamentales de las economías contemporáneas ha habido 
una tendencia de largo plazo al aumento de la composición orgánica 
del capital. El propio Okishio, en un trabajo de 1977, sostuvo que a 
largo plazo la relación capital constante/capital vivo tiende a aumentar. 

Un caso ejemplar es la industria estadounidense. En ella el empleo 
entre 1948 y 2006 aumentó un 3,5%; en 1948 estaban empleados 
14,248 millones de trabajadores y en 2006 eran 14,741 millones. El 
stock de capital sin embargo aumentó 4,8 veces entre 1948 y 2006 
(cálculo propio, fuente Chain Type Quantity Tables Fixed Assets BEA); 
de manera que la composición orgánica, entendida como la relación 
c/L aumentó 5 veces. Lo cual parece dar la razón al planteo de Marx: a 
largo plazo c/L aumenta, y esto ejerce una presión bajista sobre la tasa 
de ganancia. ¿Qué decir entonces del teorema Okishio, y de la LBTTG? 
La respuesta que propongo es que hay que modificar uno los supuestos 
del cambio tecnológico de Marx, cuando formuló la LTDTG. Es que Marx 
hizo un supuesto irreal, a saber, que el cambio tecnológico siempre está 
abaratando los mismos productos, sean estos bienes de producción o 
bienes de consumo. Es como si supusiéramos que con la mejora de la 
máquina a vapor se consigue abaratar la producción de máquinas a 
vapor para construir la misma máquina a vapor, cada vez más barata.

El supuesto que introduzco por lo tanto es que el cambio tecnológico 
no solo abarata la producción del mismo bien, sino genera bienes más 
complejos, que exigen mayores inversiones de capital constante. La competencia 
entre los capitalistas no solo se da por abaratamiento en la producción del 
mismo bien, sino también por mejoras tecnológicas de las mercancías. El 
cambio tecnológico que no solo abarata el producto, sino también mejora 
su calidad, implica el aumento de la inversión de capital por obrero en 
una proporción mayor a lo que aumenta la plusvalía relativa, debido a que 
el capital fijo se hace cada vez más complejo y sofisticado. Esto significa 
que el aumento de la productividad en ramas decisivas va acompañado 
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del incremento del valor de la maquinaria (y otros elementos del capital 
constante fijo) que permite el aumento de productividad y de calidad.

Nota sobre el trabajo improductivo, la tasa de ganancia y el cambio 
tecnológico

En este punto nos parece necesario introducir una variable sobre la 
que ha insistido Fred Moseley, la relación entre trabajo productivo e 
improductivo (véase, por ejemplo, Moseley, 1992). Tengamos presente 
que, de acuerdo a la teoría de Marx no todo el trabajo empleado por 
las empresas genera valor y plusvalor. Por caso, el trabajo dedicado a la 
compra y venta no agrega un átomo de valor al producto, aunque esté 
realizado por trabajadores asalariados subsumidos al capital mercantil. 
La razón de fondo es que se trata de un trabajo aplicado al cambio de 
la forma social (mercancía – dinero) que no redunda en un aumento 
del valor de uso de la mercancía. Algo similar ocurre con trabajos 
relacionados con las actividades financieras o bancarias; con el personal 
de seguridad (por caso, la vigilancia de una fábrica no agrega valor al 
producto); o con trabajos aplicados al marketing y campañas de ventas. 
Naturalmente, las empresas deben pagar estos trabajos que no generan 
valor. Por lo tanto representan una deducción de la plusvalía, y una 
reducción de las ganancias. Algo similar se puede decir de los trabajos 
estatales improductivos – por caso, las fuerzas armadas y de seguridad no 
generan valor – que son mantenidos con la plusvalía canalizada al Estado 
vía impuestos. Moseley entonces sostiene que el aumento de los gastos 
improductivos fue una causa principal de la caída tendencial de la tasa de 
ganancia en la economía estadounidense de posguerra, entre 1947 y 1977. 

Siendo este un factor que puede contribuir, durante ciertos períodos 
o coyunturas a la caída de la tasa de ganancia, el análisis concreto debe 
tener en cuenta que el cambio tecnológico con frecuencia también es 
ahorrador de trabajo improductivo. En la medida en que los avances en la 
tecnología suplen trabajo (por ejemplo, el cajero del banco es reemplazado 
por el cajero automático; el empleado que marca los precios por el código 
de barras, etcétera) habrá un efecto positivo sobre las ganancias y la tasa 
de ganancia. Pero por otra parte, en la medida en que se intensifican las 
guerras competitivas, o presiona la sobreproducción, las empresas deberán 
dedicar mayores recursos a sostener, o ampliar, trabajos improductivos (por 
ejemplo, comercialización). La incidencia pues del cambio tecnológico, y 
de la fase del ciclo en la relación entre trabajo productivo e improductivo 
suma complejidad a la evolución tendencial de la tasa de ganancia. Una 
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cuestión que dejamos planteada como objeto de futuras investigaciones: 
hasta qué punto las tecnologías informáticas y de la comunicación pueden 
haber ahorrado trabajo improductivo en las últimas dos o tres décadas. 

La tasa de ganancia y la dinámica de la acumulación 

Entre los marxistas existe una opinión bastante generalizada respecto 
a que una caída de la tasa de ganancia implica, necesariamente, una 
desaceleración de la acumulación del capital. Sin embargo, Marx señaló 
que la caída de la tasa de ganancia puede acelerar la acumulación. Por 
caso, en el capítulo 15 del tomo 3 de El capital citó aprobatoriamente 
a Richard Jones cuando afirmaba que “Una baja tasa de ganancia se 
halla comúnmente acompañada por una rápida tasa de acumulación… 
(…) Jones destaca, con razón, que a pesar de la baja en la tasa de 
ganancia, aumentan los alicientes y posibilidades de acumular” (p. 
340). Es que, siempre según Marx, las mismas causas que provocan el 
descenso de la tasa de ganancia “estimulan la acumulación” (p. 285). 

A medida que aumenta la acumulación, la tasa de ganancia disminuye 
si aumenta la composición orgánica del capital; pero esto puede empujar 
a los capitalistas a incrementar la acumulación y acelerar de nuevo 
el cambio tecnológico para resistir a la presión bajista de la tasa de 
ganancia e imponerse en la lucha competitiva. Como bien ha señalado 
Grossman, para Marx “La baja de la tasa de ganancia y la acumulación 
acelerada solo son diferentes expresiones del mismo proceso” (Grossman, p. 80). 

Un ejemplo de esto lo presenta Corey (1934). Escribe que en los 
1920 “La tendencia de la tasa de ganancia a caer obligó a esfuerzos 
para aumentar los beneficios reduciendo los costos o aumentando la 
producción a fin de asegurar una mayor participación en los mercados, 
o por una combinación de ambos métodos” (p. 161). O sea, los 
esfuerzos por frenar la caída de la tasa de ganancia son, en primer lugar, 
esfuerzos por aumentar la productividad. La cual contrarresta la caída 
de la tasa de ganancia, pero aumenta la sobreproducción y sobrecapacidad. 

A lo anterior agregamos que la caída de la tasa de ganancia también 
puede incentivar el cambio tecnológico destinado a abaratar el capital 
constante. En cualquier caso, lo importante es que no existe una relación 
lineal y directa entre evolución de la tasa de ganancia y acumulación. 
Así, y en un caso inverso al discutido más arriba, en la recuperación de 
la economía de EEUU posterior a 2002 la tasa de ganancia se recuperó 
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significativamente, pero la inversión permaneció débil. Es necesario 
entonces estudiar los casos concretos de las situaciones concretas.

Productividad y ganancia en los años previos a la GR

Una consecuencia que se desprende del teorema Okishio es que los 
incrementos de la productividad dan lugar a comportamientos complejos, 
no lineales, de la acumulación, las ganancias y la tasa de ganancia. 

Así, entre 1995 y 2000 la productividad en EEUU creció a una 
media anual del 2,6%, y entre 2000 y 2006 al 2,7% anual. Un aumento 
significativo con respecto al período 1973 – 1995, cuando creció al 
1,5% anual (aunque menor al aumento anual promedio del 3% entre 
1960 y 1973). El incremento de la productividad estuvo sustentado 
en las tecnologías informáticas y telecomunicaciones aplicadas no 
solo a la producción industrial, sino también a los llamados servicios. 

De 1995 a 1999 la inversión en equipos de procesamiento de 
información en EEUU creció a una tasa anual cercana al 20%. La inversión 
en software durante la década de 1990 creció al 16% anual. La formación 
bruta de capital fijo entre 1990 y 1999 creció al 5,9% anual, casi el doble 
de lo que creció en la década previa, (3% entre 1980 y 1989). Sin embargo, 
la relación capital fijo / trabajo permaneció aplanada; esto es, no presionó 
a la baja a la tasa de ganancia. Todo indicaría que el fuerte aumento de la 
productividad incidió en el abaratamiento relativo del capital constante. 

Por otra parte, las tecnologías informáticas y comunicacionales 
repercutieron en el sector servicios, como transporte, logística, 
comercio mayorista y minorista, actividades bancarias y financieras. 
Hubo, por lo  tanto, no solo ahorro de trabajo productivo y sino 
también de trabajo improductivo (por ejemplo, el vinculado a la 
comercialización).  Sin embargo, y empujada por la competencia, 
la producción en hardware, software y telecomunicaciones tendió a 
expandirse por encima de la demanda. Hacia fines de la década de 
1990 empresas aplicadas al tendido de fibra óptica y comunicaciones 
se veían en la necesidad de seguir invirtiendo para mantenerse 
competitivas, a pesar de que había signos de sobrecapacidad.

En 1997 se registró, en el mercado mundial, sobreproducción en 
semiconductores. Cuestión que estuvo en la base de la crisis asiática de 
ese año. Se generó entonces una presión bajista sobre los precios. En 
consecuencia, la tasa de ganancia, calculada como masa de ganancia 
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/ capital invertido en software, equipos y estructuras no residenciales 
bajó un 24% entre el pico alcanzado en 1997 y 2000. Pasó de 7,13% en 
1997 a 5,2% en 2000. También se redujo la masa de ganancia de US$ 
629.000 millones en 1997 a US$ 547.000 millones en 2000 (Bureau of 
Economic Analysis y The Economic Report of the President, varios años). 

Sin embargo, la inversión en las nuevas tecnologías recién se frenó a 
mediados de 2000. Esto es, no hubo una relación mecánica directa entre 
la caída de la rentabilidad y la inversión. Esta terminó debilitándose, 
pero con un retraso significativo con respecto a las ganancias. En 2001 
la economía experimentó una recesión suave (el producto creció 0,8%). 

Gráfico 4 

En 2002 se produjo la recuperación, aunque con un comportamiento 
muy débil de la inversión. En los 9 trimestres anteriores a mayo de 
2003 (cuando se introdujeron cambios impositivos) la inversión no 
residencial disminuyó, en términos reales, 7,5%. Sin embargo, hubo 
una fuerte recuperación de la tasa de ganancia: pasó del 5,5% en 2001 
al 8% en 2006. En otro cálculo, tomando los datos NIPA referidas a las 
corporaciones no financieras, registramos el siguiente comportamiento 
de la tasa de ganancia desde el inicio de la década hasta 2009.  

Puede verse que la recuperación de la rentabilidad posterior a 2001 fue 
importante. Sin embargo, la inversión se mantuvo débil, de manera que la 
composición orgánica del capital tampoco pudo haber aumentado en ese 
período. Parece imposible explicar la crisis por caída de la tasa de ganancia 
según la ley de Marx. A su vez, masas importantes de plusvalía se mantuvieron 
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líquidas, y constituyeron el alimento de la burbuja financiera. Lo cual 
sugiere la necesidad de analizar la tesis de las crisis por escasez de plusvalía. 

¿La CriSiS pOr eSCaSez de pLuSvaLía?

Como una variante de los marxistas que explicaron las crisis por la 
LTDTG, Henry Grossman, Paul Mattick y Anwar Shaikh hacen intervenir 
la evolucón de la masa de ganancia. Sostienen que la caída de la tasa 
de ganancia, por sí sola, no explica el estallido de la crisis. Después de 
todo, ¿por qué debería ocurrir una crisis cuando la tasa de ganancia 
pasa, por ejemplo, del 8% al 7%, o del 4% al 3%? ¿Por qué debería 
haber crisis, si la masa de ganancia puede seguir aumentando? En todo 
caso, Marx planteó, al presentar la ley, que la caída tendencial de la tasa 
va acompañada del aumento de la masa de ganancia, al menos durante 
períodos considerables de tiempo. ¿Por qué entonces la crisis? Lo que 
plantean entonces estos autores es que no solo cae, tendencialmente, 
la tasa de ganancia, sino también que, llegado cierto punto, la masa de 
plusvalía no es suficiente para sostener la acumulación. En ese punto 
pues se desata la crisis, el sistema colapsa y se hunde en la depresión. 

Esta idea la avanzó Grossman en La ley de la acumulación  y el derrumbe 
del sistema capitalista, publicado en 1929. Allí elabora un esquema teórico 
en el cual la clase capitalista consume una parte de la plusvalía, y la otra la 
acumula, de manera que el capital constante crece, anualmente, un 10%, 
y el capital variable 5%. La tasa de plusvalía permanece constante, año 
tras año. Dadas las diferentes tasas a las que crecen el capital constante 
y variable, la composición orgánica del capital aumenta, y la tasa de 
ganancia cae. Prolonga entonces el esquema hasta el año 23 en el cual 
los capitalistas deben disminuir la plusvalía consumida para sostener 
las tasas de acumulación establecidas por Grossman; y desde el año 
34 desaparece el consumo de los capitalistas. A partir de aquí, dice 
Grossman, la acumulación no tiene sentido porque los capitalistas no 
pueden consumir. “El sistema sufre un colapso, la crisis del sistema que 
sobreviene de ese modo expresa el derrumbe de la valorización” (p. 83). Las 
crisis periódicas se inscriben, siempre según Grossman, en esta tendencia 
básica del sistema hacia el derrumbe. Observemos que el argumento de 
Grossman descansa en la altísima tasa de acumulación que le impuso al 
capital. Para esto, es clave su supuesto de que la tasa de crecimiento del 
capital constante es superior a la tasa de crecimiento del capital variable. 
Por lo tanto, indefectiblemente se llega a un punto en que no alcanza toda 
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la plusvalía producida para sostener semejante ritmo de acumulación. 
Pero esto no puede ocurrir en el planteo de Marx. Es que en su enfoque 
la cantidad de capital que se acumula “se regirá por la magnitud absoluta 
del plusvalor” (p. 740, t. 1); la misma idea expresa en el capítulo 23, 
también del tomo 1 de El Capital. Esto es, no se trata de una tasa de 
acumulación arbitrariamente elevada, como ha supuesto Grossman. 

Shaikh, por su parte, presenta una explicación similar, pero algo 
más sofisticada. Igual que Grossman, explica la crisis por insuficiencia 
de la plusvalía. Sin embargo, no hace depender la tasa de acumulación 
del “potencial del capital acumulado”, como Grossman. De manera 
simplificada, su planteo es que la masa de beneficios, B, es igual a la tasa 
de ganancia multiplicada por el stock de capital. O sea, B = K Π (B: masa 
de beneficios; K: capital total; Π: tasa de ganancia). Si usamos itálicas 
para indicar las tasas de crecimiento, tenemos: B = K Π. A su vez, la tasa 
a la que crece el capital la hace depender de la propensión al ahorro de 
los capitalistas, µ, que es fija, y de la tasa de ganancia. O sea: K = µ Π

Gráfico 5

Dado que supone que Π está en descenso a lo largo de todo el ciclo, 
la tasa a la que crece K es decreciente. Esto es, según Shaikh, la tasa de 
ganancia, Π, cae a lo largo de todo el ciclo; y el stock de capital y la masa 
de beneficios crecen a tasas decrecientes a lo largo de todo el ciclo. De 
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esto último se desprende, además, que, a partir de determinado momento 
(cuando la tasa a la que cae Π se iguala a µ) la masa de beneficios se estanca, 
y luego decrece. Sin embargo, si hacemos depender el crecimiento de K de 
la masa de beneficios (obtenida en el período anterior), multiplicada por 
la propensión al ahorro de los capitalistas; y si hacemos depender (como 
corresponde a su concepto) la masa de beneficios de la masa de capital 
variable multiplicada por la tasa de plusvalía, resulta que no necesariamente 
la masa de beneficios crece a una tasa decreciente. O sea, puede ocurrir lo 
que planteó Marx, a saber: caída de Π con aumento de B.  En cuanto a 
Mattick, da por probado que la crisis se desata por escasez de plusvalía, 
aunque no explica por qué tiene que ser así (véase Mattick, 2014).

La evidencia empírica

En los años que precedieron a la Gran Recesión no hubo escasez de plusvalía; las 
ganancias se dispararon. Más bien hubo una “plétora” de capital (véase más abajo). 

Marx y las crisis por sobreproducción

En muchos pasajes de su obra Marx explica las crisis por la tendencia 
del capital a producir por encima de todo límite de la demanda. Solo 
citamos algunos de los más significativos. En Teorías de la plusvalía, 
escribe: “1) Cada uno de los capitales actúa en una escala que no se 
determina por la demanda individual (encargos, necesidades privadas), 
sino por el esfuerzo de realizar tanto trabajo, y en consecuencia tanto 
sobretrabajo como sea posible, y de producir la mayor cantidad posible de 
mercancías con determinado capital. 2) Cada capital se esfuerza por captar 
la mayor parte posible del mercado y por suplantar a sus competidores 
y excluirlos del mercado; competencia de capitales” (pp. 415-6, t. 2; 
énfasis añadido). Poco más adelante: “El criterio de esta expansión de 
la producción es el capital mismo, el nivel existente de las condiciones 
de la producción, y el deseo ilimitado de los capitalistas de enriquecerse 
y ampliar su capital, pero en modo alguno el consumo, que desde 
el comienzo resulta inhibido, ya que la mayoría de la población, los 
trabajadores, solo pueden ampliar su consumo dentro de límites muy 
estrechos, en tanto que la demanda de trabajo, aunque crece en términos 
absolutos, disminuye en términos relativos, en la misma medida 
en que se desarrolla el capital” (pp. 422-3, ibid.; énfasis añadido). 

También en el tomo 2 de El capital: “Al desarrollarse la producción 
capitalista, la escala de la producción se determina en grado cada vez menor por la 
demanda directa del producto y en grado cada vez mayor por el volumen del 
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capital del que dispone el capitalista individual, por la tendencia de su capital 
a valorizarse y la necesidad de que su proceso de producción sea continuo 
y se extienda. Con ello crece necesariamente en cada ramo particular de 
producción la masa de productos que se encuentra como mercancías en 
el mercado o que busca salida. Crece la masa de capital fijada durante más 
o menos tiempo bajo la forma de capital mercantil. Se acrecienta, pues, 
el acopio de mercancías” (pp. 171-72, t. 2; énfasis añadido). Ese impulso 
a la ampliación constante de la producción “constituye la base intrínseca 
para los fenómenos que aparecen en la crisis” (p. 422, t. 2, Teorías…). 

El  impulso a la sobreproducción determinado y la naturaleza del 
capital

En cursos y discusiones sobre la teoría marxista me he encontrado, 
con alguna frecuencia, con la pregunta de si la tesis de la crisis por 
sobreproducción no es sinónimo de explicar la crisis por la competencia. 
En otros términos, ¿es la competencia la causa de la crisis? La pregunta 
evidencia un cierto desconocimiento de qué significa, en la teoría de 
Marx, la competencia. Es que la competencia, que se presenta ante el 
capitalista individual como coerción, realiza la tendencia interna del 
capital como necesidad exterior (véase Marx, 1989, p. 366, t. 1). La 
causa de la crisis entonces no es la competencia, sino esa tendencia 
interna, el impulso a valorizar el valor, con el fin de acumular capital 
para generar más valor y más capital. Lo cual implica el movimiento 
circular incesante Dinero – Mercancía – Dinero + plus. Por eso, en 
El capital Marx enfatiza que el valor adelantado solo se conserva en la 
circulación, modificando su magnitud de valor, o sea, valorizándose 
(véase Marx, 1999, p. 184). De ahí también la similitud, y diferencia, 
de la valorización del capital con el atesoramiento: “Este afán absoluto 
de enriquecimiento, esta apasionada cacería en pos del valor de cambio, 
es común al capitalista y al atesorador, pero mientras el atesorador no es 
más que el capitalista insensato, el capitalista es el atesorador racional. 
La incesante ampliación del valor, a la que el atesorador persigue cuando 
procura salvar de la circulación al dinero, la alcanza al capitalista, más 
sagaz, lanzándolo a la circulación una y otra vez” (p. 187, ibid.). Por eso, 
la acumulación de riqueza por parte de los capitalistas ocurre bajo la forma 
de acumulación de capital. La acumulación de dinero está subordinada 
a este movimiento. En el capítulo 22 Marx vuelve sobre el tema: 

Como fanático de la valorización del valor, el capitalista constriñe implacablemente 
a la humanidad a producir por producir, y por consiguiente a desarrollar las fuerzas 
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productivas sociales… El capitalista solo es respetable en cuanto personificación 
del capital. En cuanto tal, comparte con el atesorador el afán absoluto de 
enriquecerse. Pero además, las leyes inmanentes del modo capitalista de producción, 
que imponen a todo capitalista individual la competencia como ley coercitiva 
externa, lo obligan a expandir continuamente su capital para conservarlo (p. 731). 

Esta ley inmanente se impone entonces por medio de la competencia 
“como ley coercitiva”. Escribe Marx: “Pero lo que en este [el capitalista 
individual] se manifiesta como manía individual, es en el capitalista el efecto 
del mecanismo social, en que dicho capitalista no es más que una rueda del 
engranaje. Por lo demás, el desarrollo de la producción capitalista vuelve 
necesario un incremento continuo del capital invertido n una empresa 
industrial, y la competencia impone a cada capitalista individual, como leyes 
coercitivas externas, las leyes inmanentes del modo de producción capitalista. 
Lo constriñe a expandir continuamente su capital para conservarlo, y no es 
posible expandirlo sino por medio de una acumulación progresiva” (pp. 731-
32; énfasis agregado). Esta expansión continua lleva a la sobreproducción 
y la crisis; es la naturaleza interna del capital, que activa la competencia. Por 
eso la competencia no puede ser la causa de la crisis de sobreproducción.

La evidencia empírica

La crisis de 1847 (posiblemente la más comentada por Marx en 
sus escritos) estalló por sobreinversión en Inglaterra en construcciones 
ferroviarias y sobreproducción y sobreinversión en la industria algodonera 
(véase Marx y Engels, 1850; Marx, 1999, cap. 6, t. 3; Matthews, 1954; 
Campbell, 2009; Ward-Perkins, 2018; Narron y Morgan, 2015). La 
crisis de 1873 – que inició la primera Gran Depresión- fue precedida 
por un boom en precios agrícolas y de la tierra; y en especial, por 
sobreinversión en construcciones ferroviarias. Solo entre 1868 y 1873 se 
tendieron 33.000 millas de líneas férreas en EEUU Los bancos recaudaron 
millones para financiar esas construcciones y hubo todo tipo de apuestas 
arriesgadas por parte de especuladores.  La construcción ferroviaria muy 
por encima de lo que el mercado podía absorber llevó a la sobrecapacidad. 

Finalmente el sistema colapsó y quebraron más de 80 empresas 
ferroviarias. El desempleo aumentó al 14% (los ferrocarriles eran los 
mayores empleadores de mano de obra, después de la agricultura). Dado 
que en el boom ferroviario estadounidense también participaron fuertes 
inversores alemanes, la crisis tuvo fuerte repercusión en Europa. La 
Gran Depresión de los 1930 se desarrolló en el marco preexistente de la 
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sobreproducción agrícola, de dimensión mundial (véase Adcroft, 1985; 
Madsen, 2001; Smiley, 2004). Y hacia fines de la década de 1920 había 
sobreproducción y sobreinversión en las industrias de radios, automóviles, 
rayón, químicos, industria del carbón, del papel, refinación de petróleo, 
refinación de azúcar, producción de barcos y centrales eléctricas (véase 
Corey, 1934; Hansen, 1945; Gordon, 1951; Steindl, 1979). La crisis de 
1974-75 tuvo como antecedente la irrupción en el mercado de EEUU y de 
los países adelantados de los productores japoneses, coreanos y alemanes, de 
bajo costo, creando una situación de exceso de capacidad y sobreproducción 
en productos industriales, como acero y automóviles (Brenner, 1998).

Gráfico 6 

Sobrecapacidad en la década que precede a la GR

Una manifestación del impulso a la sobreinversión y la 
sobreproducción es el aumento de la capacidad productiva ociosa. 
La década de 1990 fue testigo de un fuerte aumento de la inversión 
en capital fijo, que dio lugar a un descenso de la utilización de 
la capacidad industrial. El mismo se acentuó a partir de 1999.

 De aquí la presión bajista sobre las ganancias, a fines de la década 
de 1990, a la que ya hicimos referencia. La sobrecapacidad también 
pudo haber sido una causa importante de la débil recuperación de la 
inversión posterior a 2003. La formación bruta de capital fijo creció, 
entre 2003 y 2007 al 2,9% anual; en 2006 creció solo el 1,8% y en 
2007 decreció 2,2%. La sobrecapacidad explicaría el llamado puzzle de 
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la inversión: por qué, a pesar de la recuperación de las ganancias, y el 
incremento de la liquidez, la inversión se mantuvo débil en los 2000. 

El camino hacia la crisis general

En el capitalismo, donde los trabajos son privados, el equilibrio e 
interdependencia entre las ramas solo se consigue mediante constantes 
desequilibrios. Escribe Marx: “[C]omo la producción capitalista solo 
se da rienda suelta en ciertas esferas, en determinadas condiciones, 
no habría producción capitalista si tuviese que desarrollarse al mismo 
tiempo y en forma pareja en todas las esferas” (Marx, 1975, p. 455, t. 2).

En las fases de ascenso del ciclo económico son arrastradas por las 
ramas más dinámicas – producen mercancías innovadoras; o aplican 
procesos productivos innovadores – en las que abundan las oportunidades 
de beneficios extraordinarios. Y alrededor de estas industrias “de punta” 
surgen y se desarrollan otras ramas que conectan con ellas. Por eso la 
distinción – que hace Marx- entre dos formas de sobreproducción: la 
absoluta, cuando una, o algunas ramas producen por encima de las 
necesidades del mercado; y la relativa, que ocurre cuando al abarrotamiento 
en las primeras provoca el abarrotamiento en las segundas, en las que 
en principio no había sobreproducción. Así, algunas de las ramas más 
dinámicas durante la fase alcista, impulsadas por los flujos de capitales 
que llegan en busca de elevadas ganancias, y por el crédito, desembocan 
en situaciones de sobreproducción y sobreacumulación, y a partir de 
ello, precipitan la sobreproducción general. La sobreproducción, 
“fenómeno básico de las crisis” (p. 451, ibid.), es entonces general. 

Plétora del capital

Por lo explicado más arriba, a comienzos de los 2000 se comenzó 
a registrar la existencia de enormes fondos líquidos provenientes de 
empresas y fondos estatales, que no se dirigieron a la producción, 
sino a la especulación. El responsable de la Reserva Federal, Ben 
Bernanke, acuñó, a comienzos de 2005, la expresión “global saving 
glut” para describir el fenómeno. Bernanke lo vinculaba al hecho 
de que luego de grandes crisis financieras - México 1994, Asia 
1997-8, Rusia 1998, Brasil 1999, Argentina 2001- estos países, y 
también China, habían acumulado grandes reservas. En los asiáticos, 
el fomento de la exportación y el aumento del ahorro interno también 
se combinaban con la caída de la inversión (aunque no en China). 
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Por lo tanto, grandes fondos provenientes de estos países se volcaban a 
EEUU, financiando el déficit de cuenta corriente. Además, luego de la 
caída del mercado bursátil en 2000, la inversión de nuevo capital había 
menguado también en EEUU y Europa, y con ella la demanda de inversión.

A mediados de ese año, The Economist, en un artículo que llevaba por 
título “The corporate savings glut”, ponía el acento en las decisiones de 
las empresas: “En los últimos tres años, en tanto los beneficios se han 
incrementado a lo largo del globo, el gasto de capital ha permanecido 
relativamente débil. Como resultado, las empresas en agregado se han 
convertido en ahorristas netas en una escala gigantesca. Su ahorro puede 
explicar por qué los rendimientos de los bonos ahora son tan bajos” 
(7/07/05). Los beneficios se mantenían líquidos. “El incremento total del 
ahorro neto de las empresas en los últimos cuatro años ha sido de más de 1 
billón de dólares, el 3% del PBI global, y cinco veces el aumento del ahorro 
neto de las economías emergentes en el mismo período”. La pregunta de 
por qué las empresas mantenían tanto líquido fue motivo de debates y 
análisis en los organismos internacionales y el establishment económico 
(véase, por ejemplo, Cardarelli y Ueda, 2006; Bates, Kahle y Stulz, 2006). 

Ese “exceso global de ahorro” se puede asimilar a lo que Marx 
llamaba una “plétora de capital”, que ocurre cuando se verifica una 
constante acumulación de capital dinero que busca colocarse en alguna 
clase de inversión que reporte interés, sin ir acompañada de una 
expansión paralela de la actividad productiva. Se trata de plusvalías 
que la clase capitalista no reinvierte para expandir la producción. 

Marx consideraba que una plétora del capital tendía a producirse 
inmediatamente después de superada una crisis, cuando el capital de 
préstamo se halla inactivo en grandes cantidades, los precios de las 
mercancías están en su punto más bajo, y la actividad industrial no 
se ha recuperado. También podía darse en los primeros períodos de 
la recuperación económica, o como resultado de la mejora súbita de los 
mecanismos de crédito (véase Marx, 1999, p. 624, t. 3). Pero no es un 
fenómeno exclusivamente “financiero”. La plétora del capital se genera con 
plusvalía y es la manifestación de dificultades en la inversión productiva: “… si 
esta nueva acumulación tropieza con dificultades en su aplicación, si choca 
con la falta de esferas de inversión, es decir, si se opera una saturación de los 
ramos de producción y una sobreoferta de capital en préstamo, esta plétora 
de capital dinerario prestable no demuestra otra cosa que las limitaciones de 
la producción capitalista” (p. 654, ibid.). La plétora de capital fue global. En 
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particular, luego de la crisis asiática de 1997-98, la inversión en esos países 
disminuyó. Y en Europa muchas empresas se enfrentaron al fenómeno 
de la sobrecapacidad mundial y también hubo freno a la inversión.   

El crédito como conector de todas las ramas y sectores de la economía

En este marco, el análisis debe tomar en cuenta que el crédito conecta a las 
ramas y actividades. “En un sistema de producción en el cual toda la conexión 
del sistema de reproducción se basa en el crédito, si el crédito cesa súbitamente 
y solo vale el pago en efectivo, debe producirse evidentemente una crisis, una 
violenta corrida en procura de medios de pago” (Marx, 1999, p. 630, t. 3). 

Esto es, no se trata solo de que la sobreproducción en la rama A, por 
caso, da lugar a sobreproducción en las ramas B y C que están conectadas 
con A (por caso, porque le proveen insumos), sino que también las ramas en 
principio a salvo –las producciones de ladrillos y cemento están directamente 
correlacionadas entre ellas, pero no con la producción de chocolate-  
también son arrastradas en la caída. Por un lado, porque sufren la caída de 
la demanda – resultado directo de la caída de los ingresos – pero por otra 
parte, son afectadas por el endurecimiento de las condiciones financieras. 

La caída de las ventas genera la crisis dineraria, la búsqueda de liquidez 
para hacer frente a pagos – con el consiguiente aumento de la tasa de interés, 
en particular en los préstamos a empresas con bajas calificaciones crediticias. 
Lo cual empuja a la baja los precios de los activos financieros; baja que a 
su vez obliga a los que se han apalancado para especular al alza, a reponer 
garantías; lo que los obliga a liquidar posiciones para hacerse de liquidez; 
situación que profundiza la caída de activos financieros, con nuevas alzas 
de la tasa de interés y renovada búsqueda de liquidez. Indudablemente 
el sistema crediticio tiene un peso propio en la dinámica de la crisis.  

El crédito, palanca de la acumulación y la sobreacumulación

Además de conector de las diversas ramas de la economía, el crédito 
tiene un rol bifacético, cuestión relevante a la hora de dar cuenta de la 
dinámica del capital. Por un lado, favorece el desarrollo de las fuerzas 
productivas, por el otro impulsa a la sobreproducción y la especulación, 
y por lo tanto, es un factor de crisis. En relación al primer aspecto, 
señala que el crédito contribuye a la formación de una tasa media de 
ganancia; reduce los costos de circulación – entre otras razones porque 
aumenta la velocidad del dinero y permite economizarlo -; acelera la 
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circulación de las mercancías; y moviliza capitales dinerarios ociosos – 
por ejemplo, fondos de amortización de empresas – para ser invertidos 
productivamente (véase Marx, 1999, pp. 561-2, t. 3). También impulsa la 
formación de sociedades por acciones que a dan lugar a una “descomunal 
expansión de la escala de la producción y empresas que resultarían 
imposibles para capitales individuales” (p. 562; ibid.). Más adelante 
Marx señala que el crédito “acelera el desarrollo material de las fuerzas 
productivas y el establecimiento del mercado mundial” (pp. 568-9; ibid.).

Pero por otra parte, el sistema crediticio “aparece como palanca 
principal de la sobreproducción y de la sobrespeculación en el comercio”. 
Ello ocurre porque con él se lleva al límite extremo el proceso de 
reproducción, y porque una parte sustancial del capital es empleado 
por no propietarios del mismo, que se embarcan en peligrosas maniobras 
especulativas (véase p. 568; ibid.). Por eso el crédito acelera y potencia las 
crisis. De ahí que Marx destaque “las  características bifacéticas inmanentes 
al sistema crediticio”, ser fuerza impulsora de la producción capitalista 
pero también conformar un sistema “de juego y fraude” (véase p. 569). 

Este doble rol del crédito también es señalado en el capítulo 36 del 
tomo 3. Explica que, al poner a disposición de los capitalistas industriales y 
comerciales “todo el capital disponible y aún en potencial de la sociedad”, 
la banca y el crédito “se convierten… en el medio más poderoso para 
impulsar la producción capitalista más allá de sus propios límites, y en 
uno de los vehículos más eficaces de las crisis y de las estafas”  (p. 782). 

También, en el capítulo 12 del tomo 2 de El Capital, Marx se 
refiere al crédito hipotecario, que hace que el empresario ya no trabaje 
para un cliente. Ahora construye varias viviendas, ya que “al igual 
que todos los otros industriales, está obligado a tener mercancías 
terminadas en el mercado” (p. 284, t. 2). Así, apalancado en el crédito, 
puede edificar 100 o 200 casas, “una empresa que supera en veinte 
y hasta cincuenta veces su propio patrimonio” (ibid.). Si se produce 
una crisis que paraliza el pago de las cuotas, fracasa toda la empresa, 
las casas quedan sin terminar hasta que lleguen tiempos mejores, o 
se las pone en subasta y se las vende a mitad de precio (véase ibid.).

El doble carácter del crédito está supuesto también en las crisis por 
sobreproducción y sobreacumulación. Esto es, el crédito contribuye a 
la expansión de la acumulación y de la producción capitalista, las cuales 
desembocan en las crisis y la depresiones. Por eso también, la explicación 
de las crisis de Marx contempla la interacción entre factores reales y 
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financieros. No pueden explicarse haciendo abstracción de las cuestiones 
financieras (y monetarias); aunque la esfera financiera, por sí misma, 
tampoco explica las crisis (como parecen sugerir los poskeynesianos).

Sobreproducción de viviendas y especulación financiera 

La evolución del sector construcción de viviendas e inmobiliario 
en los años anteriores al estallido de la crisis nos muestra un caso 
típico de aceleración de la acumulación que desemboca en una crisis 
general de sobreproducción. Solo entre 2001 y 2006 la inversión 
residencial en EEUU se incrementó en un 77%; y la construcción 
de casas pasó de representar el 4,6% del PBI al 6,2%. Una cuarta 
parte de los empleos creados desde 2002 a fines de 2005 fue en la 
construcción, en el sector inmobiliario y el financiamiento hipotecario. 

Paralelamente, el crédito inmobiliario creció, entre 2000 y 2006 a una 
tasa anual del 11%. Los precios se dispararon: el índice S&P/Shiller del 
precio de las viviendas, ajustado por inflación, aumentó a una tasa anual 
del 7,1% entre el último trimestre de 1996 y el cuarto de 2005, cuando 
alcanza el pico. Pero este aumento no se explica por un alza en el valor de la 
construcción (en términos marxistas, de los tiempos de trabajo social empleados 
en la construcción de viviendas), sino por el alza del precio de la tierra. 

Es que el precio de la tierra se determina por la capitalización de la 
renta con una tasa de interés. Esto significa que la tierra es una forma de 
capital ficticio. Esto es, su precio aumenta cuando baja la tasa de interés, 
pero ese aumento no se deriva de la generación de valor (esto es, de 
trabajo humano aplicado a la producción de valores). Así, a medida que se 
desarrolla el sistema de crédito, la tierra y las propiedades inmuebles se tratan 
más y más como bienes financieros. Y cuanto más capital excedente haya, 
“más probable será que la tierra sea absorbida al interior de la estructura de 
circulación del capital en general” (Harvey, 1990, p. 351). Harvey recuerda 
también la observación de Marx: cuando la construcción de viviendas 
en ciudades que crece rápidamente, las principales ganancias salen de 
la suba de las rentas, y por lo tanto “la renta de la tierra, y no la casa, es 
el objetivo real de los especuladores de la construcción” (ídem, p. 370). 

Este crecimiento fue alimentado por una sofisticada ingeniería 
financiera, y el apalancamiento. “El apalancamiento aumentó 
dramáticamente en Estados Unidos y globalmente desde 1999 a 2006. 
Un banco que en 2006 quería comprar un título hipotecario calificado 
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AAA podía tomar prestado el 98,4% del precio de compra, utilizando el 
título de colateral, y pagar solo 1,6% en cash. El apalancamiento entonces 
era 100 / 1,6 esto es, aproximadamente 60 a 1. El apalancamiento 
promedio en 2006 de los 2,5 billones de dólares de los llamados títulos 
hipotecarios tóxicos era 16 a 1. Lo  cual significaba que los compradores 
pagaban cash solo 150.000 millones de dólares y tomaban prestado los 
otros 2,35 billones. Compradores de viviendas podían conseguir una 
hipoteca apalancada 35 a 1, con menos del 3% de pago cash. Los precios 
de los títulos y las viviendas se dispararon” (Geanakoplos, 2010, p. 2). 

La producción de viviendas superaba en mucho la capacidad de 
absorción de la demanda. Una manifestación de que “la naturaleza de la 
producción capitalista consiste en producir sin tener en cuenta los límites 
del mercado” (Marx, 1975, p. 446, t. 2). Pero es imposible que el crédito 
y el capital ficticio sostengan indefinidamente la expansión. A partir de 
junio de 2004 la Reserva Federal aumenta la tasa de interés. Esto sucede 
en un escenario de salarios contenidos, y plusvalía en alza (ganancias de 
empresas, rentas e ingresos de las clases medias acomodadas). Los precios 
de las viviendas habían aumentado muy por encima de la capacidad 
de la demanda.  La razón precios de las viviendas /ingresos medios de 
las familias en 2004 era un 19% más alta que el promedio 1975-2000.  
Según Fortune (online 5/5/06) en las zonas en que la burbuja había sido 
más fuerte, la relación entre los precios de las viviendas y los ingresos 
de los hogares era un 40% más alta que los promedios históricos. En 
consecuencia, se elevó el nivel de endeudamiento. En 2004 la deuda 
hipotecaria había aumentado aún más que los valores de las viviendas, 
dejando el activo de los propietarios de viviendas en solo el 55% del valor de 
las viviendas, muy por debajo del 72% de 1986 (datos de la Reserva Federal). 

En el nuevo escenario de intereses en alza, e ingresos de los asalariados 
estancados, la iniciación de créditos subprime comenzó a frenarse. El peso 
de las hipotecas se hizo demasiado alto en comparación con los alquileres 
y el costo de la construcción. Muchos inversores comenzaron a sentir 
mal olor al asunto. Desde 2004 había advertencias sobre que los precios 
estaban inflados. La venta de viviendas alcanzó el pico en julio de 2005 
y luego se debilitó. Los precios comenzaron a caer un poco más tarde, 
desde inicios de 2006. Los que estaban endeudados se encontraron en 
dificultades crecientes, no solo por el alza de los intereses (muchas hipotecas 
eran a tasa variable), sino también por el descenso de los precios. Si una 
vivienda está valuada en 300.000 dólares, y la hipoteca es de 270.000 
dólares, una caída del precio de la casa del 10% deja al propietario sin 
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activo. Si los precios siguen cayendo, el peso de la hipoteca es mayor que el 
valor de la vivienda, y aumenta la tentación del default. Finalmente estalló 
la crisis en el sector financiero e inmobiliario, generalizándose rápidamente 
al resto de la economía. Hubo una profunda desvalorización. Los precios 
de las viviendas cayeron aproximadamente un 30% desde el pico de 2006 
hasta mediados de 2009. El índice S&P 500 cayó 57% desde octubre 
de 2007 a marzo de 2009 (Rich, 2013). Y la repercusión fue global. 
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1- Introdução 4

O objetivo do presente artigo é discutir a partir de uma perspectiva 
histórica a crise do capitalismo global manifesta desde 2007 e aprofun-
dada pela falência do banco Lehman Brothers em setembro do ano se-
guinte. A literatura a respeito desse tema é crescente5. A sua maior parte 
está voltada para entender a crise do ponto de vista do centro do siste-
ma. Isto é plenamente justificável, pois é o centro que dita a dinâmica 
da acumulação do conjunto da economia mundial e foi o epicentro da 
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atual crise. Entretanto, entendemos que não é possível a compreensão da 
atual fase do capitalismo, da crise e de seus desdobramentos sem levar-
mos em consideração o papel cada vez mais importante da periferia na 
dinâmica da acumulação de capital, em especial do Leste asiático.  Essa 
perspectiva, que norteia as presentes notas, justifica a tentativa de con-
tribuir para discussão sobre tema tão complexo e extenso6. A referida 
crise se desdobrou em uma fase de baixo crescimento, que perdura até 
os dias de hoje. Roberts (2016) defende a proposição segundo a qual 
esse desempenho caracterizaria uma fase depressiva, que ele denomina 
de Grande Depressão. Outros autores são mais cautelosos e não che-
gam a falar propriamente em Grande Depressão, denominam a fase 
mais aguda da crise, em 2009, de Grande Recessão, como por exemplo 
Klaiman (2012). Seja como for, todas as análises apontam que a crise 
irrompe como crise financeira, embora exista forte divergência quan-
to a natureza do fenômeno. Também indicam que a existência de uma 
enorme massa de capital fictício é uma das causas centrais da atual crise7. 

O enorme montante de capital fictício apresenta crescente dificul-
dade em valorizar-se, o que agrava e dificulta a superação da crise. As 
necessidades de valorização do capital fictício estão muito deslocadas das 
condições de produção de mais-valor vigentes na economia mundial. 
Este capital não encontra condições consideradas adequadas de valori-
zação na produção e a sua valorização ocorre por meio da especulação 
com ações, títulos de dívidas, commodities, imóveis e moedas. O fato 
de parte desse capital ser continuamente reaplicado na especulação incha 
cada vez mais a esfera financeira, que também se expande pela absorção 
de novos capitais formados na produção (Chesnais, 2012). Contudo, 
centrar a análise nesses processos, importantes, sem dúvida, para a com-
preensão da dinâmica do capitalismo global, parece não ser suficiente 
para explicar a crise e seus desdobramentos, pois o fundamental parece 
ser a discussão das causas do inchaço da esfera financeira. Dessa forma, 
se faz necessário discutir os processos subjacentes à crise financeira e não 
considerá-la apenas como uma decorrência da ausência de regulação dos 
mercados pelo Estado. Para tanto o artigo tem como referencial teórico 
e metodológico a tradição marxista, cuja crítica à economia política é 

6 O artigo expressa as discussões e o resultado provisório das investigações realizadas no grupo de 
pesquisa “Estudos da Globalização” da FFC-UNESP, do qual os autores fazem parte.
7 Harvey (2011, p. 26) estima que só nos mercados de futuros, em 2008, circulou cerca de US$ 
600 trilhões.  
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fundamental para o entendimento da dinâmica do capitalismo e suas 
crises. Embora ultrapasse os limites das presentes notas desenvolver teo-
ricamente este ponto, cabem algumas observações gerais que servirão 
de referência para a discussão ao longo do texto. As crises, como mos-
trou Marx (1985), são inerentes à contraditória dinâmica da acumu-
lação de capital, e, portanto, acompanham a história do capitalismo, 
conferindo-lhe grande instabilidade, manifesta nas crises periódicas. 

De modo geral, as crises são precedidas de fases de forte cresci-
mento acompanhado de intensa especulação com ações, títulos, moe-
das e imóveis. Ainda na fase expansiva, o esmorecimento da taxa de 
lucro8 acarreta uma queda no nível de acumulação e induz o capital 
a valorizar-se na esfera financeira, inchando-a e isto acaba criando as 
condições para precipitação da crise financeira. Esta, uma vez defla-
grada, atinge a produção, que já claudicava em virtude da queda dos 
lucros ter enfraquecido a acumulação. Neste ponto, aparecem os pro-
blemas de realização, configurando uma situação de superprodução9. 

Ou seja, os problemas de realização decorrem do esmorecimento da 
acumulação e, portanto, não constituem a causa primeira das crises, mas 
podem amplificá-las. O colapso financeiro é a forma pela qual a crise se 
apresenta. Ou seja, a queda dos investimentos, fruto da redução da taxa 
de lucro, induz a retração da produção, do emprego, da renda e do con-
sumo. O pano de fundo das crises é um problema de rentabilidade, que 
obsta a continuidade da acumulação. Contudo, contribuem para o seu 
desencadeamento uma série de outras determinações de caráter estrutural 

8 A queda da taxa de lucro decorre de uma elevação mais acentuada da composição orgânica do 
capital em relação à da taxa de mais valia. A incessante concorrência entre os capitalistas na busca 
pelo lucro os impele a introduzirem sistematicamente novas máquinas, equipamentos e tecnologias, 
que poupam força de trabalho e aumentam a produtividade do trabalho. Este processo tende a elevar 
a composição orgânica do capital se o barateamento do valor do capital constante decorrente do 
incremento da produtividade não compensar o aumento de seu volume. Dessa maneira, a taxa de lucro 
caíra, mas somente se a taxa de mais-valia, que tende também aumentar com a queda do valor dos 
bens que compõem a cesta de consumo dos trabalhadores devido a generalização do incremento da 
produtividade, crescer menos que a composição orgânica. Porém, o incremento da mais-valia relativa 
encontra limites na impossibilidade de comprimir indefinidamente o tempo de trabalho necessário. 
A taxa de lucro também pode, em certas circunstâncias muito favoráveis aos trabalhadores, ser com-
primida pela elevação acentuada dos salários. Também pode ocorrer uma conjunção desses processos.  
9 A superprodução também pode resultar da desproporcionalidade entre os Departamentos I e II, que 
se desdobra em problemas de realização, o que, por sua vez, ao atingir setores importantes podem 
obstar a reprodução ampliada. Este tipo de crise é de difícil teorização.
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e conjuntural, tornando-as fenômenos extremamente complexos. As crises 
indicam as profundas contradições do processo de valorização do capital 
expressas no excesso de capital constante e fictício, que precisa ser desva-
lorizado ou destruído, assim como o exército industrial de reserva recom-
posto, para que as condições da retomada da acumulação sejam recoloca-
das. Dessa maneira, as crises resolvem momentaneamente as contradições 
do processo de acumulação para recoloca-las mais adiante novamente10.

A tendência de queda dos lucros é acompanhada de processos que 
buscam recuperar a rentabilidade do capital. Dos vários fatores que atuam 
para deter a queda da taxa de lucro, cabe aqui mencionar a abertura de 
novos espaços de acumulação, que apresentam maiores taxas de lucro11. 
A incorporação da China a economia mundial a partir do início dos anos 
de 1980 é um exemplo, não obstante esse processo também ter sido fruto 
de determinações políticas e geopolíticas externas e internas a este país. 

A partir dessa perspectiva buscamos entender tanto a formação 
de bolhas especulativas quanto a constituição de novos espaços de 
acumulação fundamentais para a compreensão do padrão de acumulação 
do capitalismo global, decorrente da reestruturação do sistema depois 
da crise estrutural da década de 1970. Padrão bastante instável 
caracterizado por sucessivos estouros de bolhas especulativas, sendo 
a crise aberta em 2008 a mais profunda e a que pode desencadear 
nova reestruturação do sistema. Dessa forma, a seguir discutimos 
de maneira bastante panorâmica a complexa dinâmica da economia 
mundial e seus percalços nos últimos quarenta anos e a constituição 
de novos espaços dinâmicos de acumulação.  Dinâmica que não pode 
ser, entretanto, reduzida aos determinantes da rentabilidade, embora o 
comportamento da acumulação de capital gravite em torno da taxa de lucro. 

O artigo busca mostrar que o capitalismo se reestruturou a partir da 
crise de superprodução da década de 1970. Esta reestruturação baseou-se 
na articulação de múltiplos processos, dos quais vamos discutir apenas 
a hipertrofia da esfera financeira e a abertura de novos espaços de acu-
mulação de capital. Estes dois processos estão diretamente vinculados à 
queda da taxa de lucro. São, em grande medida, respostas a baixa renta-

10 As controvérsias acerca da natureza das crises no capitalismo são extensas. Ver a respeito do debate, 
entre outros, Mandel (1982), Harvey (2011), Chesnais (2016) e Roberts (2016).
11 Não caberia desenvolver este ponto aqui. Ver a respeito dos fatores contrários à tendência de 
queda da taxa de lucro, entre outros, Harvey (1990).
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bilidade. O inchaço da esfera financeira, na qual um volume crescente de 
capital se valoriza, foi acompanhado da formação de bolhas especulativas, 
responsáveis pelas recorrentes crises desde os anos de 1980. Ao mesmo 
tempo em que os novos espaços de valorização produtiva e fictícia de 
capital na periferia contribuíram para evitar uma larga fase de baixo cres-
cimento, mas ao ganharem peso na economia mundial estão alterando 
a divisão internacional do trabalho e o eixo da acumulação do capital.  

O artigo está dividido em três partes além dessa introdução. Na 
primeira parte, discutimos a restruturação do capitalismo depois da 
crise dos anos de 1970, conferindo especial atenção ao inchaço da es-
fera financeira, as bolhas especulativas e a formação de novos espaços 
de acumulação na Ásia. Em seguida, discutimos a fase expansiva 2003-
2008 e a crise atual. Por último, tecemos algumas considerações finais.

2- Crise, predomínio do capital financeiro, bolhas especulativas, peri-
feria e os novos espaços de acumulação na Ásia (1973-2002) 

A compreensão da dinâmica do capitalismo global parece ter como 
ponto de partida a discussão acerca da reestruturação do sistema a partir 
da crise da década de 1970.  Esta crise, que marcou o fim dos chamados 
“30 anos gloriosos” do capitalismo, resultou da sobreposição de várias 
crises, a saber: 1- declínio da taxa de lucro decorrente da elevação da com-
posição orgânica do capital, da majoração dos salários, do esgotamento 
do padrão tecnológico e das formas de organizar a produção baseadas 
no fordismo, que resultou em uma crise de superprodução; 2- crise do 
padrão monetário internacional estabelecido em Bretton Woods; 3- crise 
energética; 4- crise de hegemonia dos EUA. Esses processos históricos 
estavam entrelaçados. Em um contexto de acirramento da luta de clas-
ses a possibilidade de profundas transformações sociais parecia palpável 
à época. Entretanto, verificou-se a vitória das forças conservadoras, o 
que levou ao enfraquecimento da esquerda e ao solapamento do projeto 
da socialdemocracia (Harvey, 1992; Roberts, 2016; Varoufakis, 2016). 

O capitalismo buscou reagir à crise reestruturando-se. De forma bastante 
geral, a reestruturação a partir da década de 1980, levada a cabo pelos go-
vernos dos países centrais, pelas grandes corporações, pelos grandes bancos 
e fundos de investimento, baseou-se nos seguintes processos: 1- desmonte 
gradativo do Estado de Bem-Estar Social no centro do sistema; 2- abertura 
comercial das economias nacionais; 3- desregulamentação dos mercados 
financeiros; 3- exacerbação do processo de centralização de capitais, por 
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meio de intenso processo de fusões, incorporações e aquisições de empre-
sas em escala global, sobretudo no centro do sistema; 4- reestruturação 
produtiva, calcada na introdução da chamada acumulação flexível, que 
precarizou as condições de trabalho e fragmentou ainda mais a classe 
trabalhadora, mudanças que impactaram a consciência e a organização 
dos trabalhadores; 5- nova onda de inovações tecnológicas, que poupa 
força de trabalho e que é importante também para viabilizar a crescente 
interligação financeira, comercial e produtiva da economia mundial;  e 
6- reconfiguração espacial da acumulação de capital, caracterizada pela 
crescente internacionalização da produção, com o objetivo de abrir 
novos espaços de acumulação e criar um exército industrial de reserva 
em escala global, cabendo destacar neste processo a abertura das eco-
nomias nacionais e o aprofundamento da incorporação da China e da 
Índia ao capitalismo global. O conjunto desses processos, que ocorreu 
sob a égide política e ideológica do neoliberalismo12, visava em especial 
a recuperação da taxa de lucro, que seria recomposta pela queda dos sa-
lários, pelo aumento da produtividade, pela maior rapidez de circulação 
de capitais e pela expansão de novos espaços de acumulação (Harvey, 
1996; Brenner, 2006; Corsi, 2006; Chesnais, 1996; Roberts, 2016)13.  

A reestruturação do sistema capitalista, graças sobretudo ao aumento 
da exploração do trabalho e a abertura de novos espaços de acumulação, 
que apresentavam elevada rentabilidade do capital, deteve, como 
discutiremos, a queda da taxa de lucro global, promovendo ligeira elevação, 
embora a taxa não voltasse aos patamares anteriores. O capital esperava 
uma retomada vigorosa do crescimento econômico, acompanhada de 
convergência dos padrões de vida e renda em escala global por meio do 
livre mercado. Promessas alardeadas pelo neoliberalismo. Entretanto, a 
reestruturação do sistema e o estancamento da queda da taxa de lucro 
não foram suficientes para a retomada de uma vigorosa acumulação de 
capital. Abriu-se uma fase de baixo crescimento que se estendeu até o 
início dos anos 2000, embora o desempenho da economia capitalista 
tenha sido muito desigual neste período. Os dados apresentados na 
tabela 1 indicam essa evolução. Como podemos observar, tanto em 

12 Ver a respeito Harvey (2005a) e Domenil e Levy (2014).
13 Não caberia desenvolver a discussão desses complexos processos. Pretendemos apenas levantar 
alguns aspectos relativos as suas consequências para a nova dinâmica do processo de acumulação 
de capital, importantes para entendermos a crise atual e as transformações vividas pela periferia 
do sistema. 

Livro 1.indb   6Livro 1.indb   6 12/09/2021   13:12:5012/09/2021   13:12:50



A crise capitalista no século XXI188

termos de crescimento do PIB quanto do PIB per capita, o período 
1980-2000 apresentou um desempenho inferior em relação aos 
períodos anterior e posterior. Cabe assinalar a forte retração do ritmo de 
crescimento na África, na América Latina e nos países industrializados14. 

Enquanto isso, os países em desenvolvimento da Ásia, que em 
muitos casos não seguiram as políticas neoliberais, tiveram nesta fase 
um crescimento superior ao apresentado nos chamados “30 anos 
gloriosos”. O desempenho desses países contribuiu para evitar uma 
larga fase de estagnação entre 1980 e 2000. Se não fosse por estes países, 
o crescimento mundial seria medíocre. Os dados indicam a persistência 
da tendência de o capitalismo apresentar um desenvolvimento desigual. 

As razões para a tendência de baixo crescimento no período 1980-
2000 foram múltiplas. Na discussão que se segue destacaremos apenas as 
determinações consideradas mais relevantes. A forte queda do crescimento 
da América Latina e da África, além de derivar de profundas contradições 
internas, relaciona-se também diretamente com o esgotamento do 
desenvolvimentismo, que por sua vez decorreu, em parte, dos processos 
de reestruturação do capitalismo, voltados, como dissemos, para 
recuperar a rentabilidade. Nos países centrais, que nitidamente perderam 

14 A Europa Oriental e a ex-URSS também seguiram essa tendência, particularmente depois da 
dissolução do socialismo soviético, quando adotaram uma terapia de choque, calcada nos preceitos 
neoliberais, para impulsionar a transição para o capitalismo. A região apresentou uma taxa anual 
media negativa de crescimento de 3,2% na década de 1990, enquanto que entre 1958 e 1973 a região 
cresceu 4,5% em média por ano (Corsi, 2006: 24).
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competitividade, a principal razão da queda do desempenho econômico 
após a crise dos anos de 1970 parece residir na ausência de recuperação dos 
patamares anteriores da taxa de lucro. Que, apesar de ter sofrido pequeno 
incremento, se manteve em patamares modestos entre 1982 e 1997, 
quando voltou a declinar, como indicam os dados apresentados na tabela 2. 

Na periferia do sistema a taxa de lucro tendeu, com oscilações, a de-
clinar entre 1955 e 2009, acompanhando o comportamento declinante 
dos lucros observado na economia mundial neste período. Entre 1982 e 
1999, também se verifica certa estabilidade nesta região. De modo geral, 
a queda na lucratividade, segundo Kliman (2012), levou a uma queda na 
taxa de acumulação15. No período como um todo, se observa, como discu-
tiremos mais adiante, uma tendência de queda da referida taxa, que caiu 
em ambos os grupos, sendo a queda um pouco mais intensa na periferia16. 

Cabe frisar, entretanto, que a taxa de lucro da periferia foi superior 
à do centro em todo o período, o que explica, em parte, a tendência de 
reconfiguração espacial da acumulação em direção a periferia, sobretudo 
em direção a Ásia17. Segundo Maito (2013), a taxa de lucro da China, 
por exemplo, foi superior à das demais regiões periféricas e centrais, 
alcançando, no quinquênio 1980-1984, a cifra de 30,3%, subindo para 
33,1% no quinquênio seguinte, para cair a partir desse momento, atingindo 

15 Segundo Chesnais (1998, p. 14-15) a taxa de investimento teria declinado mais rapidamente 
que a taxa de lucro, pois na fase de mundialização do capital se observam crescentes desvios de 
parte dos lucros para a esfera financeira, reduzindo-se dessa maneira a parcela de lucros retidos 
para investimentos pelas empresas. 
16 Brenner (2003) e Kliman (2012), utilizando metodologias diferentes de cálculo da taxa de lucro 
convergem com Maito (2013) e Roberts (2016) no que diz respeito a tendência de queda da taxa. 
Maito (2013) utiliza para calcular a taxa de lucro uma amostra de 14 países (EUA, Alemanha, Japão, 
Reino Unido, Suécia, Holanda, Espanha, Austrália, Coréia do Sul, Argentina, China, Brasil, Chile 
e México) e apresenta duas taxas, uma calculada a partir da média e outra de uma média ponderada 
com base no peso que cada um desses países na economia mundial. Sobre a metodologia utilizada 
ver os textos indicados.
17 Os fluxos privados líquidos de capitais para os países emergentes, cresceu de US$ 45,8 bilhões, em 
1990, para U$ 224,2 bilhões em 1996, caindo a partir da crise asiática, sendo de US$ 71,5 bilhões em 
1999. Em 1996, auge da entrada de capitais, a Ásia recebeu U$ 113,9 bilhões, sendo os investimentos 
em porta-fólio de U$ 27,1 bilhões, enquanto a América Latina recebeu, neste mesmo ano, US$ 
62,8 bilhões, sendo os investimentos de porta-fólio de US$ 38,0 bilhões, o que indica ser a América 
Latina sobretudo um espaço de valorização especulativa de capital (Carneiro, 2002, p. 245-252).      
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a taxa de 26,2% no período 2005-2009. Este comportamento é importante 
para explicar o dinamismo da acumulação de capital na economia chinesa. 

Em relação à Coréia do Sul, depois de apresentar elevadas taxas de lucro 
entre as décadas de 1950 e 1970, verifica-se uma tendência de queda até 
os dias de hoje. Porém, entre 1980 e 1994, este país apresentou uma taxa 
média de lucro da ordem de 30%. Com a crise asiática de 1997, a taxa 
despencou, atingindo 6,8% entre 2005 e 2009 (Maito, 2013, p. 156-157)18.  
As razões para a taxa de lucro não ter recuperado o patamar anterior a 
partir de meados da década de 1980, quando voltou a crescer, não são 
consensuais na literatura. Brenner (2003) enfatiza que isto, pelo menos 
no centro do sistema, deveu-se a forte concorrência e a não desvalorização 
do capital em nível suficiente depois da crise dos anos 1970. Para Brenner 
(2003), este processo teria contribuído para tornar crônica a crise de 

18 A crise asiática de 1997, que atingiu duramente a economia sul coreana, e seus desdobramentos 
indicam o quanto os laços de dependência e subordinação permanecem firmes na Coréia do Sul, 
embora a forte queda da taxa de lucro desse país se relacione ao próprio avanço da acumulação, 
acompanhado da elevação da composição orgânica. A China não parece enquadrar-se nesta situa-
ção de dependência e subordinação ao imperialismo por diversas razões e caminha para tornar-se 
uma grande potência.  
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superprodução no setor manufatureiro desencadeada nos anos de 197019. 
Roberts (2016) enfatiza a elevação da composição orgânica decorrente 
do uso mais intenso de tecnologias que poupam trabalho como elemento 
mais importante de uma tendência de longo prazo. Seja como for, a 
queda da taxa de lucro não decorreu da majoração dos salários, pois 
um dos resultados da reestruturação do sistema e da ofensiva do capital 
contra o trabalho foi a queda os salários, que tenderam a crescer abaixo 
da produtividade no período em uma situação de crescente precarização 
das condições de trabalho, o que indica um forte aumento da mais valia 
relativa e absoluta20. Isto explica, em parte, a recuperação dos lucros a 
partir de 1982.  Enfim, embora se observe uma leve recuperação da 
taxa de lucro entre 1982 e 1997, esta recuperação não foi suficiente 
para assegurar uma robusta elevação da taxa de acumulação, que na 

19 Em um contexto dominado pela oligopolização dos principais setores da economia, caracterizado 
pelo predomínio de empresas gigantes, segundo Brenner (2003), a destruição do capital excedente 
parece cada vez mais problemática, estendendo a duração das crises, como já tinha ficado evidente na 
Grande Depressão dos anos 1930. Mais especificamente isto se deveu, segundo o referido autor, a uma 
série de fatores: 1- a existência de enormes montantes de capital fixos não totalmente depreciados em 
vários ramos de produção e as empresas mantém esse capital amortizado enquanto auferirem retornos 
razoáveis. 2- As grandes empresas possuem enorme capital intangível (conexões com fornecedores e 
consumidores e conhecimento tecnológico), e isto as levam a permanecer nos setores que atuam e a 
reinvestir parte dos lucros nestes setores. 3- A existência de monopólios tecnológicos ao conferir às 
empresas taxas de lucros elevadas as desestimulam a sair do setor. 4- O baixo crescimento da demanda 
efetiva desestimula o investimento em novas linhas de produtos. 6- Alemanha e o Japão (décadas de 
1960 a 1980) e os países do Leste asiático, especialmente a China no período mais recente, ao mante-
rem elevado nível de investimento agravaram a crise de superprodução global do setor manufatureiro. 
Estes fatores, ainda segundo Brenner (2003), além de dificultarem a desvalorização do excesso de 
capital, também teriam contribuído para cronificar a crise de superprodução dos anos de 1970. O 
crescimento da economia norte-americana nos anos 1990, baseado, em parte, no incremento dos 
investimentos em alta tecnologia, mídia e telecomunicações, também contribuiu para a persistência 
da superprodução, especialmente nesses setores. Dessa forma, esses fatores teriam restringido uma 
retomada vigorosa do crescimento global, sobretudo do centro do sistema.
20 O avanço do neoliberalismo, a reestruturação produtiva, o enfraquecimento dos sindicatos e dos 
partidos de esquerda e a constituição de um exército de reserva global, processos relacionados, resul-
taram na tendência ao crescimento dos salários abaixo da produtividade, a concentração da renda e a 
precarização das condições de trabalho. Para a economia dos EUA, entre 1973 e 1993, a produtividade 
anual média da força de trabalho cresceu 2,4% e, entre 1993 e 1999, 4,7%, enquanto os salários 
reais médios anuais, nestes dois períodos, subiram respectivamente 0,5% e 2% (Brenner, 2003, p. 
46, 288 e 301). Nos EUA, esse comportamento dos salários se refletiu em elevada concentração da 
renda. Em 2010, de acordo com Piketty (2014, p. 244), os 10% mais ricos detinham 50% da renda, 
enquanto os 50% mais pobres 20%. Neste ano, o coeficiente de Gini foi de 0,49 neste país.  Ver a 
respeito Shaikh (2011).

Livro 1.indb   10Livro 1.indb   10 12/09/2021   13:12:5012/09/2021   13:12:50



A crise capitalista no século XXI192

verdade apresentou uma tendência de queda e isto está na raiz do baixo 
crescimento. A tabela 3 apresenta os dados acerca da Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF) em relação ao PIB para vários países e regiões. 
Para o período 1970-2016, observa-se que, apesar das oscilações cíclicas, 
uma tendência de queda acentuada para os países mais ricos, com 
exceção dos EUA. Para a Alemanha e o Japão verifica-se relativa melhora 
na década de 1990.  Para o mundo como um todo a tendência foi de 
queda, embora mais suave que a verificada nos países desenvolvidos. 

A China foi uma das exceções relevantes, pois apresentou persistente 
tendência de elevação dos investimentos. Isto, entre outros fatores, se 
deveu ao fato do governo chinês controlar as variáveis chave da economia 
e o nível de investimento não se pautar apenas pela rentabilidade, mas 
levar em consideração o projeto nacional de transformar a China em 
grande potência A Índia, que também leva a cabo um projeto nacional 
de acelerado crescimento, também incrementou os investimentos. 

De modo geral, a queda da rentabilidade e, portanto, dos investimentos, 
parecem ser processos subjacentes tanto ao baixo crescimento quanto as crises 
ao longo do período em pauta, apesar das crises serem multideterminadas. 
O crescimento da economia, no entanto, foi desigual e o capital tendeu 
a fluir para áreas mais dinâmicas do Leste asiático, onde a taxa de lucro 
era maior e apresentavam acelerado crescimento como os dados acima 
indicam. Concomitantemente, a tendência de queda da taxa de lucro 
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ao dificultar a valorização do capital na esfera produtiva levou parte 
desse capital a buscar valorizar-se na esfera financeira. Como afirma 
Chesnais (1998, p.17): “A gradativa reconstituição de uma massa de 
capitais procurando valorizar-se de forma financeira, como capital 
de empréstimo, só pode ser compreendida levando em conta as 
crescentes dificuldades de valorização do capital investido na produção”. 

Embora essas dificuldades sejam o pano de fundo, o inchaço da esfera 
financeira, que começou já nos anos de 1960 e tomou corpo a partir do 
direcionamento dos excedentes dos países exportadores de petróleo para 
o mercado financeiro e do processo de transferências relativo aos serviços 
das dívidas externas da periferia na década seguinte, também se deveu, 
segundo o referido autor, a inúmeros outros fatores, sendo os principais os 
seguintes: 1- derrota da classe trabalhadora nas regiões desenvolvidas, que 
não conseguiram manter suas conquistas econômicas, políticas e sociais 
e o nível dos salários do período 1950-1973, o que abriu espaço para as 
políticas monetaristas, em uma situação de esgotamento das políticas 
keynesianas, que não conseguiram debelar a estagflação dos anos 1970; 
2- Ascensão conservadora, capitaneada por R. Reagan, que manteve o 
câmbio flexível e levou a cabo uma política de abertura comercial, de 
desregulamentação financeira e de forte majoração das taxas de juros, 
medidas fundamentais para colocar o mercado financeiro norte-americano 
como centro do mercado financeiro global e assegurar a hegemonia do 
dólar; 3- disseminação da abertura comercial e da desregulamentação 
financeira em escala planetária; 4- desenvolvimento da tecnologia 
de informação, que permitiu conectar em tempo real os diferentes 
mercados financeiros nacionais, que continuaram a existir conforme 
uma rígida hierarquia; 5- enorme centralização de recursos nos fundos 
de aposentadoria e nos fundos mútuos de investimento, que passou a 
exigir novas possibilidades de aplicações (Chesnais, 1998; Belluzzo, 2009).      

As crescentes dificuldades de valorização do capital na esfera produtiva, 
sobretudo nos países centrais, impulsionaram a busca de outros espaços 
de valorização. O acirramento da concorrência, o câmbio valorizado, a 
baixa lucratividade e a expansão exacerbada da capacidade produtiva 
em escala global, que decorre em boa medida da existência de novos 
espaços de acumulação de capital na Ásia, dificultam a acumulação 
nas economias centrais que apresentam baixo nível de competitividade. 
Isto estimulou os capitais formados nesta região a dirigirem-se em busca 
de melhores condições de valorização para outras regiões e para a esfera 

Livro 1.indb   12Livro 1.indb   12 12/09/2021   13:12:5112/09/2021   13:12:51



A crise capitalista no século XXI194

financeira. O crescente volume de capital fictício infla continuamente a 
especulação21.  Não por acaso, o capitalismo global passou a depender 
de bolhas especulativas, baseadas, em boa medida, no endividamento 
crescente das famílias, das empresas e do Estado, que foi viabilizado pela 
expansão do crédito, pelas baixas taxas de juros e pelos novos produtos 
financeiros, frutos da desregulamentação do setor. (Brenner, 2003; 
Corsi, 2006 e 2011; Harvey, 2012). O crescente endividamento das 
famílias compensou, em parte, a queda da demanda agregada resultante 
do arrocho dos salários. O endividamento foi uma alavanca da maior 
importância para manter a acumulação e a valorização do capital fictício. 
A tabela 4 apresenta a evolução da dívida bruta nos EUA. Observa-se clara 
tendência de endividamento de todos os setores. Em 1970, a dívida total 
representava 150% do PIB. Em 2007, este número saltou para 345%.

Entre 1987 e 2008, o capitalismo viveu 9 crises vinculadas a bolhas 
especulativas, quais sejam a crise da bolsa nos EUA em 1987, a bolha 
especulativa com imóveis no Japão em 1990 e 1991, a crise do México em 
1994, a crise asiática em 1997, a crise da Rússia em 1998, a crise do Brasil 
em 1999, a crise da Argentina em 2000, a crise da NASDAQ em 2001 e a 
crise imobiliária nos EUA em 2007-2008. (Brenner, 2003; Corsi, 2006 
e 2011; Harvey, 2012). O crescente endividamento sustentou em grande 
medida essas bolhas. Nesta nova configuração, o capitalismo não entrou 
em uma fase de profunda estagnação desde os anos 1970, mas sim em 

21 De acordo com Chesnais (1998, p. 14-15), a taxa média anual de crescimento do estoque 
de ativos financeiros foi 2,6 vezes maior, entre 1980 e 1992, que a taxa de Formação Bruta de 
Capital Fixo (FBCF) para os países da OCDE. Ou seja, entre 1980 e 1994 os estoques de ativos 
financeiros cresceram em média 6% ao ano, enquanto a FBCF apenas 2,3%.  Em 1998, os fundos 
de investimento geriam globalmente 33,4 trilhões de dólares. Em 2007, este número passou para 
74,3 trilhões. Para esse mesmo período, os ativos globais dos hedge funds passaram de US$ 0,22 
trilhões para US$ 2,25 trilhões (Duménil e Lévy, 2014, p. 133-134). Segundo Chesnais (2016), 
os ativos financeiros cresceram, entre 1998 e 2007, 296,5% no mundo.
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uma fase de baixo crescimento, graças, de um lado, as sucessivas bolhas 
especulativas baseadas em crescente endividamento, que se multiplicaram 
sobretudo a partir do final da década de 1980, e, de outro lado, a abertura 
gradativa de novos espaços de acumulação na Ásia, em especial na China. 

Em um espaço de tempo relativamente curto, a crise da URSS e 
as reformas na China abriram para o capital uma nova fronteira de 
acumulação, na qual o capital poderia dispor de mão-de-obra barata, 
qualificada e disciplinada, legislação ambiental mais flexível, infraestrutura 
e maior rentabilidade. É necessário também destacar que a periferia, 
inclusive a do leste asiático, é importante para o capital não apenas como 
espaço de acumulação, mas também como espaço de valorização fictícia 
do capital22. Basta lembrar as crises na América Latina e na Ásia na década 
de 1990 e a larga especulação com commodities na década seguinte23. 

As grandes corporações, por meio de empresas organizadas em rede, 
tiveram papel da maior importância neste processo ao organizarem 
cadeias globais de produção e distribuição, cujas fases encontram-se 
dispersas geograficamente (Basualdo e Arceo, 2006). Não obstante a 
descentralização da produção, os grandes oligopólios aprofundaram 
o controle sobre o capital. Essas empresas multinacionais lograram 
o controle das fases de maior valor agregado do processo produtivo. 

Paralelamente, os países centrais continuam controlando a produção 
de tecnologia de ponta, as finanças e o comércio mundiais. Esses 
elementos passaram a ser de grande importância para eles assegurarem a 
sua hegemonia em um contexto no qual a produção manufatureira tendeu 
a se concentrar seletivamente em algumas regiões periféricas, indicando 
que o centro da acumulação está se deslocando para a Ásia (Arrighi, 
2008; Chesnais, 2016). O desenvolvimento industrial dessas regiões não 
significa para a esmagadora maioria dos países periféricos uma inserção 
autônoma na economia mundial, pois suas estruturas são bastante 
rígidas e fortemente hierarquizadas, mas não imutáveis, como indicam a 
consolidação de uma semiperiferia, que vinha se formando desde a Grande 

22 Na década de 1990, em uma situação de relativamente baixo crescimento no centro, de elevada 
liquidez e depois de grande parte da periferia renegociar suas dívidas externas e se submeter ao 
chamado Consenso de Washington, US$ 648,9 bilhões entraram na periferia como investimento 
especulativo e cerca de US$ 1,1 trilhão na forma de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), sendo 
que a maior parte do IDE se dirigiu para a Ásia (Carneiro, 2000, p. 245).
23 Sobre o caráter financeiro das crises na periferia nos anos de 1990 ver, entre outros, Chesnais (1998).
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Depressão dos anos de 1930. A China parece ser uma exceção, à medida 
que caminha para tornar-se uma potência mundial de primeira grandeza. 

A reconfiguração espacial da acumulação teve profundos desdo-
bramentos na periferia. Em 1990, a participação das economias em 
desenvolvimento no valor adicionado da indústria de transformação 
mundial era de 17,49%, passou para 21,83%, em 2000; para 32,58%, 
em 2010, e para 35,49%, em 2013. É preciso frisar que a maior par-
te dessa participação relativa dos países em desenvolvimento concen-
tra-se em cinco países (China, Índia, Brasil, México e Turquia). Em 
2013, a participação desses países foi de 24,8% do total mundial. 
Cabe destaque para China.  Em 1990, sua participação correspondia 
a 2,75% do valor adicionado da indústria de transformação mundial. 

Em 2013, esse número atingiu a cifra de 17,62%. Também se 
observa um incremento da participação dos países em desenvolvi-
mento nas exportações de produtos manufaturados. Estes países, em 
1960, exportavam o correspondente a 6,4% do total das exporta-
ções mundiais de manufaturados. Dez anos depois, 7,2%, atingin-
do 12%, em 1980. Em 2000, passaram a exportar o equivalente a 
29,3% das manufaturas e, em 2010, 40,1%.  Este desempenho re-
flete alterações estruturais na composição da produção dos países 
em desenvolvimento. Nestes países, em 1970, a composição do PIB 
era a seguinte: agricultura, 25%; indústria, 32,7% e serviços 42,3%. 

Em 2010, a composição setorial foi a seguinte: agricultura, 9,6%; 
indústria, 39% e serviços, 51,4%. Trajetória inversa da dos países 
desenvolvidos24.  Em 2010, 79% dos trabalhadores da indústria de 
todo o mundo encontravam-se nas regiões menos desenvolvidas, que 
concentram os setores mais intensivos em trabalho. Ou seja, os dados 
indicam um processo de deslocamento da produção manufatureira 
para a periferia, mas, como já assinalamos, o desenvolvimento da 
periferia é muito desigual25 (Nayyar, 2014, p. 166-182; Conceição, 

24 Em 1970, a distribuição do PIB dos países desenvolvidos por setor era a seguinte: agricultura, 4,9%; 
indústria, 38,1% e serviços, 57,0%. Em 2010, esses números foram os seguintes: agricultura, 1,5%, 
indústria, 24,1% e serviços, 74,4%. Estes países passaram por um nítido processo de desindustriali-
zação, concentrando suas atividades no setor de serviços (Nayyar, 2014, p. 196). 
25 Contudo, estes dados precisam ser vistos com cautela, pois estão distorcidos pelo forte crescimento 
industrial de alguns países asiáticos. Observa-se, por exemplo, um processo de desindustrialização 
em vários países da América Latina nas últimas décadas, em especial no Brasil (Camargo, 2014).
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2015, p. 45-50; Smith, 2016). A partir da década de 1980 alguns 
países asiáticos, que não seguiram as políticas do consenso de 
Washington, inseriram-se cada vez mais de forma dinâmica na economia 
mundial ao passarem por acelerados processos de industrialização. A 
transformação do leste asiático em espaço dinâmico de acumulação 
decorreu de um conjunto de fatores geopolíticos, econômicos, sociais 
e políticos, cuja discussão ultrapassa o escopo destas breves notas.  

Grosso modo, esta via de desenvolvimento está calcada nos proje-
tos nacionais voltados para as exportações de manufaturados adota-
dos desde os anos 1960, implementados pelo Estado. Muitos desses 
países, por terem reduzida dotação de recursos naturais e mercados 
internos relativamente pequenos, não apresentavam outra alternati-
va a não ser calcar o crescimento nas exportações de manufaturados. 
Também contribuiu para esse resultado os fluxos de capitais e tecno-
logia japoneses a partir dos anos 1980 para diversos países da região. 

Outro fator relevante foi a política dos EUA, que ao ter como 
objetivo a contenção da URSS, contribuiu para o desenvolvimen-
to regional, em especial para o da Coréia do Sul, e para a reinser-
ção da China na economia mundial, que ao contrário da expecta-
tiva norte-americana tornou-se uma adversária cada vez mais forte, 
o que contribui para minar a hegemonia dos EUA e para a confor-
mação de um mundo multipolar (Medeiros, 1998; Arrighi, 2009). 

Também foi fundamental a elevada taxa de lucro na região, que, 
além de atrair capitais e tecnologia estrangeiros, fomentou a formação 
de capitais nacionais, que também foram impulsionados pelas 
políticas econômicas (câmbio favorável, proteção aduaneira, crédito 
subsidiado, taxas baixas de juros, políticas estatais de expansão da 
infraestrutura, políticas de fomento da educação e pesquisa científica, 
controle dos movimentos sindicais, políticas de arrocho salarial, 
subsídios as exportações etc.) voltadas para o desenvolvimento 26. Todos 
esses elementos contribuíram para assegurar altas taxas de lucro e, 

26  Não obstante as peculiaridades, os projetos nacionais desses países, de modo geral, foram calcados 
nas exportações de produtos manufaturados, na firme coordenação e controle do Estado de variáveis 
chave da economia (como, câmbio, taxa de juros, crédito) e dos setores estratégicos, no desenvolvimento 
de tecnologia e nos pesados investimentos públicos e privados em educação e pesquisa. Esses países 
inserirem-se de maneira dinâmica no processo de mundialização do capital. A China pela sua relevância 
e peculiaridades mereceria uma discussão à parte, mas que não é possível fazer aqui. Mas é preciso 
observar que a Revolução Chinesa consistiu sobretudo em uma revolução nacionalista (Corsi, 2011).
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portanto, elevados níveis de investimento. Os diferenciais de taxa 
de lucro são de grande relevância para o processo de reconfiguração 
espacial da acumulação tanto em escala nacional quanto mundial. 

É no interior desse quadro, que podemos entender o sucesso das 
políticas de reformas adotadas pela China a partir de 1978 e a sua 
ascensão como polo dinâmico de acumulação e grande potência.  
Entretanto, a maior parte da periferia, entre 1980 e 2003, apresentou 
sofrível desempenho econômico associado a forte instabilidade. 
Este foi o caso dos países latino-americanos mais industrializados. 

A Grande Depressão dos anos de 1930 ao acarretar, entre outros 
aspectos, a relativa desarticulação da economia mundial e evidenciar a 
vulnerabilidade das economias exportadoras abriu a possibilidade desses 
países, que já tinham logrado alcançar certo patamar de acumulação, 
trilharem uma via de desenvolvimento calcada no mercado interno 
e na industrialização. A reorganização da divisão internacional do 
trabalho no pós-guerra, particularmente depois da retomada dos 
fluxos de capitais para a região em meados da década de 1950, fechou 
gradativamente a possibilidade de um desenvolvimento mais autônomo. 

Este padrão de crescimento seria asfixiado por um conjunto de 
determinações e contradições internas e externas a partir da crise 
estrutural do capitalismo nos anos de 1970, cabendo destacar os 
processos inflacionários e o elevado endividamento externo, processo 
umbilicalmente ligado às políticas dos EUA e as transformações 
em curso no capitalismo global (Cano, 2000; Corsi, 2011 e 2013).   

O período 1980-2003 foi caracterizado pelo baixo crescimento, 
pela instabilidade, pelas crises inflacionárias, pela crise das dívidas 
externas e pelo retrocesso social. No contexto de esgotamento do 
desenvolvimentismo, marcado por crescentes pressões dos EUA, 
do FMI e do capital financeiro global, vários governos da região 
adotaram, baseados no chamado Consenso de Washington, com matizes 
nacionais, planos de estabilização, abertura e desregulamentação de 
suas economias e amplo processo de privatização, o que aprofundou 
a inserção dependente e subordinada da região na economia mundial, 
desencadeando processos de desindustrialização e reprimarização da 
pauta de exportação, que estão levando a América Latina a se inserir 
na economia mundial como exportadora de commodities. Ao mesmo 
tempo, a abertura das economias da região ampliou os espaços para 
valorização produtiva do capital estrangeiro, via sobretudo a aquisição 
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de empresas estatais subavaliadas, e para a valorização do capital fictício 
a partir das elevadas taxas de juros das dívidas públicas da região, das 
aplicações em carteira e da especulação com moedas e commodities. 

A crise das dívidas externas no subcontinente nos anos de1980, 
a crise do México em 1995, do Brasil em 1998 e da Argentina em 
2000, todas vinculadas de alguma forma a especulação com câmbio, 
títulos de dívidas e ações, indicam a vulnerabilidade da região e o 
quanto ela está inserida nos circuitos globais de especulação (Cano, 
2000; Basualdo e Arceo, 2006; Corsi, 2011; Camargo, 2014). 

Estas diferentes trajetórias contribuem para a compreensão da 
configuração do capitalismo atual. A China, que depois da crise 
asiática de 1997 se tornou o centro da economia asiática, buscou 
ampliar sua influência na Ásia e em outras regiões periféricas. 
Seu peso crescente na economia mundial está alterando a divisão 
internacional do trabalho. A América Latina tende a compor 
sua periferia ao tornar-se fornecedora de commodities e bens 
manufaturados de baixo valor agregado (Corsi, 2011; Camargo, 2014). 

O epicentro desses processos e transformações da economia 
mundial são os EUA. Observa-se forte articulação entre as eco-
nomias do Leste asiático com a economia norte-americana, que 
provê demanda efetiva para todo o sistema por meio de crescen-
tes déficits externos e públicos, estimulando as demais economias. 

Por outro lado, o excedente do resto do mundo financia os déficits 
dos EUA, e, portanto, não só contribui para sustentar a acumulação, 
as baixas taxas de juros, a expansão do crédito, a inflação baixa e 
os altos níveis de consumo nos EUA como também é importante 
elemento para sustentar a valorização do enorme montante de 
capital fictício no mercado financeiro norte-americano. Isto 
permite aos EUA absorver parte do excedente econômico mundial 
e desempenhar papel central no equilíbrio e crescimento do sistema. 

O papel hegemônico do dólar, a magnitude do mercado financei-
ro, o controle de parte importante das cadeias produtivas e comerciais 
globais, o amplo mercado interno, a influência cultural, o peso do de-
senvolvimento científico e o poderio militar sustentam os EUA nesta 
posição central para a dinâmica do sistema. A China e outros países 
superavitários, por sua vez, ao financiarem o crescente consumo nor-
te-americano, estimulam suas exportações, produção e emprego. Estes 
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processos e as disparidades de poder econômico e militar ajudam a enten-
der o porque da China ter evitado, até o momento, adotar uma política 
de confronto em relação aos EUA, embora seja a “fabrica do mundo” e 
tenha conquistado amplas fatias do mercado mundial (Belluzzo, 2009; 
Varoufakis, 2016). A abertura de novos espaços de acumulação, particu-
larmente na Ásia, as bolhas especulativas e as demais transformações do 
modo de produção deram fôlego para o capital, ao funcionarem como 
fatores contrários à tendência de queda da taxa de lucros, embora não 
tenham conseguido recolocá-la nos patamares anteriores. Neste contexto, 
a periferia e a China ganharam importância na dinâmica do capitalismo 
global como espaço de valorização produtiva e fictícia do capital e são 
fundamentais para o entendimento das fases de expansão e das crises.

3- A expansão 2003-2007 e crise de 2008  

 As profundas contradições do processo de valorização de ca-
pital já estavam evidentes nas recorrentes crises observadas nas re-
giões periféricas nos anos de 1990. Estas crises não se tornaram 
sistêmicas devido às medidas de socorro, que impuseram seve-
ras perdas aos países afetados, a política econômica dos EUA, a bo-
lha com ações na NASDAQ e ao crescimento da economia chinesa. 

Em 2001, o estouro da bolha especulativa na NASDQ, no centro 
do sistema, reafirmava essas fragilidades da economia mundial. O 
estouro da bolha com ações das empresas de alta tecnologia nos EUA 
estava diretamente vinculado a queda da taxa de lucro, que também 
esteve subjacente a crise asiática27. A economia norte-americana cresceu 
na década de 1990, impulsionada pela desvalorização da moeda até 

27 A desvalorização do yen em meados dos anos 1990 impactou negativamente vários países da 
região, que tinham atrelado suas moedas ao dólar e passaram a enfrentar crescente valorização de 
suas moedas. Neste contexto, as exportações, elemento importante para o dinamismo das economias 
do Leste asiático, enfraqueceram. Muitos países ficaram encurralados diante da forte concorrência 
do Japão e da China, que também tinha desvalorizado sua moeda. Ao mesmo tempo, o excesso de 
investimento no setor manufatureiro, que elevou a composição orgânica e a capacidade produtiva em 
escala mundial, acarretaram uma queda dos preços dos produtos manufaturados, que caíram 2,6%, 
em 1996, e 7.3%, em 1997, e dos lucros. Estes caíram 75%, em 1996, na Coréia do Sul e foram 
negativos no ano seguinte. Neste país, a queda dos lucros também decorreu da tendência de elevação 
dos salários. Com a queda dos lucros os investimentos declinaram. Não obstante o enfraquecimento 
das economias da região, persistia um caudaloso fluxo de capitais especulativos, que se tornaram 
importantes para sustentar os crescentes desequilíbrios na contas externas e públicas e desenfreada 
especulação. A ruptura desse processo ocorreu em julho de 1997, com a crise na Tailândia. A partir desse 
momento a crise rapidamente tomou conta da região (Brenner, 2003; Corsi, 2006; Roberts, 2016).   
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1995, pela queda da taxa de juros, pelo crescimento dos salários abaixo 
da produtividade e pela elevação da taxa de lucros, o que se refletiu 
positivamente na economia mundial. Estes fatores impulsionaram 
os investimentos, sobretudo na chamada nova economia, cujas 
empresas capitalizadas no mercado de capitais ampliaram fortemente 
os investimentos, em especial em capital constante. Este processo 
desencadeou ampla especulação com ações centrada na NASDAQ. 

Em virtude da elevação da composição orgânica e do aumento da 
capacidade produtiva global os lucros começaram a cair nos EUA a 
partir de 1997. Entre essa data e 2000, caíram 20%. Porém, a especu-
lação com ações das empresas de alta tecnologia deslanchou, devido ao 
crédito abundante e à baixa taxa de juros, que também permitiam as 
empresas financiar vultosos investimentos e rolar suas dívidas crescen-
tes. O resultado foi a ampliação da capacidade ociosa. O progressivo 
deslocamento dos preços das ações em relação a lucratividade das em-
presas levou a ruptura do processo em 2001. Parecia que o capitalis-
mo mergulharia em profunda crise (Brenner, 2003; Roberts, 2016)28.

Entretanto, não foi o que aconteceu. A débâcle foi evitada, em 
parte, graças à política anticíclica adotada pelos EUA, calcada na 
forte ampliação do gasto público (em especial os gastos militares), na 
redução dos juros e na ampliação do crédito. Essas medidas não só 
contribuíram para evitar que a crise abarcasse todo o sistema como 
para criar as condições para a recuperação (Brenner, 2006, p. 128-133). 

 A redução dos juros, em particular as taxas de longo prazo, 
utilizadas nos empréstimos hipotecários, que caíram entre 2001 e 
2003, estimulou o mercado imobiliário, que já estava aquecido desde 
os anos 1990. O resultado desse processo foi uma imensa bolha, 
sustentada, em parte, na ampliação do chamado crédito subprime. 
O crescimento desses títulos de solvência duvidosa só foi possível 
graças a desregulamentação do setor financeiro. Os títulos com 
garantias hipotecárias norte-americanos e as suas múltiplas formas de 

28 Para uma análise detalhada do estouro da bolha especulativa relacionada a nova economia ver 
Brenner (2003) e Roberts (2016). 
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derivativos29 foram negociados em escala global (Brenner, 2006; Harvey, 
2011, Chesnais, 2012). A bolha imobiliária, acompanhada de crescente 
endividamento das famílias, das empresas e do Estado, impulsionou 
a economia dos EUA, sobretudo a partir da ampliação do consumo 
e da expansão do setor de construção civil, que emprega numeroso 
continente de trabalhadores e tem inúmeros encadeamentos com diversos 
outros setores. A taxa de lucro das corporações não financeiras depois 
de ter caído entre 1997 e 2001, cresceu até 2006, quando atingiu 29%. 
De maneira defasada os investimentos acompanharam o incremento 
da taxa de lucro, crescendo em relação ao PIB de 21,40%, em 2002, 
para 22,85%, em 2006 (Roberts, 2016b; Banco Mundial, 2017). 

A expansão da economia norte-americana acarretou grandes déficits 
comerciais, que, por sua vez, estimularam o crescimento da economia 
mundial, em especial do Leste asiático. O crescimento dessa região, 
sobretudo da China, que vinha crescendo cerca de 10% ao ano, foi 
outro fator que impulsionou a economia mundial. Ou seja, esses dois 
processos interligados desencadearam a fase expansiva 2003-2007. A 
intensa acumulação de capital na China, que estimulou gradativamente 
a sobreacumulação em escala mundial, acirrou a concorrência, o que 
acabaria afetando negativamente tanto as indústrias dos países centrais 
quanto às de outras regiões da periferia. Mas de imediato, o grande 
incremento da demanda por commodities, associado ao crescimento 
chinês e a especulação, ao majorar os seus preços desencadeou acelerado 
crescimento da periferia, também beneficiado pelo aumento da liquidez 
no mercado mundial. A melhora dos termos de troca e a redução da 
vulnerabilidade externa dos países periféricos induziram o crescimento 
e ampliaram as margens de manobra para a adoção de políticas 

29 Não seria possível discutir aqui o complexo processo especulativo que engendrou a bolha a partir 
da ampliação do crédito e do processo de securitização em escala global dos títulos derivados dos 
empreendimentos imobiliários nos EUA. A securitização, que abarcou cerca de 80% do total desses 
títulos, se deu por meio dos denominados “produtos estruturados” ou “sintéticos”, que constituem 
um conjunto de títulos, sendo o mais comum o denominado de Obrigações de Dívida Colaterizada 
(CDO – Collaterizad Dedt Obligation).  Com objetivo de reduzir os riscos estes títulos foram fatiados 
e misturados em pacotes de títulos de diferentes riscos e transacionados em escala global. Também 
não é possível discutir o papel das agências de classificação de risco neste processo, que ao classifi-
carem estes títulos de solvência duvidosa como de baixo ou baixíssimo risco (Triplo-A) tornava-os 
confiáveis, estimulando a venda dos mesmos. Dessa forma, estas instituições contribuíram para criar 
uma cadeia global de especulação. A esse respeito ver: Belluzzo (2009); Stigllitz (2010); Chesnais 
(2012 e 2016) e Varoufakis (2016).
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voltadas para a expansão dos mercados internos desses países (Brenner, 
2006; Belluzzo, 2009; Harvey, 2011; Pinto e Gonçalves, 2015)30.

Este quadro começou a enfrentar problemas em 2006. As taxas de 
lucros das corporações não financeiras dos EUA começaram a cair no 
início de 2007, antes, portanto, do estouro da crise, atingindo 23%, 
em 2008 (Roberts, 2016b). Ao mesmo tempo, o Federal Reserve (FED), 
almejando desinflar a bolha especulativa e deter as pressões inflacioná-
rias, intensifica, em 2006, a elevação das taxas de juros. A taxa de in-
vestimento caiu de 22,85% do PIB, em 2006, para 22,11%, em 2007 e 
para, 21%, em 2008 (Banco Mundial, 2017). Neste contexto, a elevação 
dos juros precipitou a crise financeira, pois a inadimplência que já vi-
nha crescendo se acelerou, atingindo milhões de mutuários. Ao mesmo 
tempo, verificou-se um aumento da oferta de imóveis, em grande parte 
em virtude dos bancos recolocarem no mercado os imóveis retomados 
pela crescente execução das hipotecas, o que levou a queda dos preços 
e também incrementou a inadimplência, pois o declínio dos preços 
dos imóveis dificultava o refinanciamento das hipotecas por parte dos 
mutuários (Harvey, 2011). Estava quebrado o circuito que sustentava 
o crescimento do mercado imobiliário e a especulação que o acompa-
nhava.  Isto afetou imediatamente os diferentes títulos hipotecários e 
seus derivativos, deixando em situação cada vez mais difícil as institui-
ções de financiamento imobiliário dos EUA, as companhias de seguros 
e as mais variadas instituições financeiras, que tinham suas carteiras 
carregadas de “títulos podres”, evidenciando a fragilidade do sistema. 

 À época existiam nos EUA cerca de US$ 12 trilhões em em-
préstimos imobiliários, sendo parte considerável desse montante cons-
tituída de títulos de solvência duvidosa. Dezenas de trilhões de dólares 
em diferentes tipos títulos e ações, que expressavam o capital fictício 
e encontravam-se espalhadas pelo mundo, estavam direta ou indireta-

30 Para o entendimento do bom desempenho dos países periféricos é também necessário levar em 
conta as políticas levadas a cabo por muitos desses países de formação de elevadas reservas e ajuste 
em suas contas-correntes a partir da crise asiática de 1997, como também as baixas taxas de juros 
no centro e o fluxo de capitais rumo a periferia. A expansão chinesa e a especulação ao elevarem os 
preços commodities e, por conseguinte, os termos de troca diminuíram a vulnerabilidade externa e as 
restrições externas ao crescimento, amplificando as condições favoráveis ao crescimento. O próprio 
nível elevado de atividade econômica dos países em desenvolvimento estimulou as exportações, em 
particular de manufaturados, entre os países periféricos, reforçando os estímulos ao crescimento 
econômico (Santos, 2015). 
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mente contaminados pelos títulos hipotecários insolventes, o que abriu 
a possibilidade de colapso de todo o sistema financeiro (Harvey, 2011).

O gatilho da crise foi disparado pela falência do banco de 
investimentos Lehman Brothers, cuja importância residia no 
fato de ter trazido à tona a situação generalizada de insolvência do 
sistema financeiro no centro do capitalismo (EUA, Japão e Europa). 
O pânico tomou conta das finanças mundiais. A rápida ação dos 
bancos centrais dos países desenvolvidos, garantindo os depósitos 
e injetando centenas de bilhões de dólares para evitar o colapso da 
liquidez do sistema financeiro, evitou uma corrida contra os bancos31.

Neste processo, estima-se que a desvalorização do capital fictício 
ficou entre US$ 30 e 40 trilhões até o final de 2009 (Varoufakis, 2016). 
Contudo, essa desvalorização maciça de capital e os US$ 4 trilhões gastos 
pelos governos dos países desenvolvidos para salvar os especuladores, os 
bancos, os fundos de investimento e as empresas em dificuldade, que 
evitaram o colapso do sistema à custa da explosão do endividamento 
público, não foram suficientes para estancar a crise. O desmoronamento da 
cadeia especulativa paralisou o sistema de crédito, o que atingiu em cheio 
a produção ao restringir o crédito para o capital de giro e os investimentos.

 A crise financeira foi o gatilho da crise econômica. As quedas na 
produção, no emprego, nos salários e nos investimentos aprofundaram 
e propagaram a crise. Com a elevação do desemprego tomadores de 
empréstimos ficaram inadimplentes. O incremento da inadimplência 
de empresas e famílias aprofundou a crise do sistema financeiro, o 
que por sua vez acelerou a crise na produção. Ao mesmo tempo, as 
finanças públicas se deterioravam, pressionadas, de um lado, pela redução 
das receitas públicas em virtude da queda na atividade econômica 
e, de outro lado, pelo crescente endividamento. Isto desencadeou 
crises fiscais em inúmeros países, em especial na zona do euro. 

Neste contexto, o neoliberalismo parecia esgotado, pois a crise tinha 
evidenciado a incapacidade de os mercados regularem de forma eficiente 
a economia. Até governos liberais passaram a adotar políticas interven-
cionistas e protecionistas. Inúmeros setores também passaram a defender 
uma maior regulamentação das finanças globalizadas. As instituições 

31 Descrição detalhada da situação de empresas, bancos, companhias de seguros e fundos de investi-
mentos neste contexto, assim como um balanço das ações dos diferentes governos para socorrer os 
capitais a beira da falência pode ser encontrada em Harvey (2011).  
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multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial, defensoras incondicionais 
do neoliberalismo, ficaram em segundo pano naquele momento. Mas em 
pouco tempo o capital se rearticulou e optou pela austeridade fiscal e arro-
cho dos salários e dos direitos dos trabalhadores como eixo de sua política 
para solucionar a crise, ao mesmo tempo em que implementou reduções 
drásticas nas taxas de juros e uma política monetária largamente expansiva. 

Os EUA inundaram a economia mundial de dólares, política que 
ficou conhecida pela denominação de quantitative easing, objetivando 
sobretudo salvar o capital fictício e desvalorizar sua moeda para ganhar 
competitividade em uma situação de forte acirramento da concorrência.  
Políticas monetárias expansivas também foram adotadas pelo Japão e 
pelo Banco Central Europeu, que injetou mais de 1 trilhão de euros na 
economia a partir de 2011 para salvar bancos insolventes e para comprar 
títulos de países severamente endividados. Os juros caíram praticamente 
a zero, mas as economias não se recuperaram e persiste uma tendência de 
baixo crescimento acompanhada de baixa inflação no centro do sistema. 

A economia norte-americana apresentou reduzido crescimento, 
mesmo com taxas de juros tendendo a zero e desvalorização do dólar. 
Entre 2010 e 2015, cresceu em média ao ano 2,2%. Em 2016, o 
PIB cresceu 1,6% (Belluzzo, 2009; Chesnais, 2012; Klaiman, 2012; 
Varofakis; 2016).  Não obstante o colapso do setor financeiro ter sido 
evitado, a economia mundial não retomou o crescimento acelerado. 

Depois de prolongada recessão em 2009, a economia global 
parecia que iria recuperar-se no ano seguinte. Porém, a partir de 2011 
voltou a declinar, em parte, em virtude das políticas de austeridade 
adotadas para combater a rápida deterioração fiscal de inúmeros 
países, em particular da zona do euro.  Todavia, a tendência ao baixo 
crescimento não pode ser explicada apenas pela crise financeira. 

As determinações mais profundas da crise encontram-se no padrão 
de acumulação configurado a partir da década de 1980 e em suas 
contradições. A própria crise financeira só pode ser entendida no bojo 
desse processo. Embora mais de US$ 40 trilhões tenham sido perdidos 
na crise, esse montante parece ser insuficiente perto do volume de capital 
constante e fictício que precisa ser desvalorizado. A queda dos lucros e 
a decorrente redução dos investimentos, o crescente endividamento das 
famílias, empresas e do Estado e as enormes somas de capital fictício 
não depreciadas obstam a retomada do crescimento. Dessa forma, a 
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crise se desdobrou em uma fase de baixo crescimento.32 As políticas 
adotadas parecem ser incapazes de reverter esse quadro. A situação 
de estagnação da zona do euro é ilustrativa do fracasso das políticas 
de austeridade como saída para a crise. As economias que integram a 
União Europeia sofreram uma redução de 4,4% do PIB, em 2009, e 
apresentaram alguns indícios de recuperação no ano seguinte. Entretanto, 
em novembro de 2011, estourou a crise na Grécia, que enfrentava agudos 
problemas de financiamento de sua dívida pública e de suas contas 
externas. Portugal, Irlanda, Espanha e Itália, que também enfrentavam 
problemas semelhantes, foram atingidos e a crise se espalhou33. O 
agravamento generalizado da situação fiscal deveu-se sobretudo a tentativa 
de deter a crise de 2007-2008.  As fragilidades do euro ficaram expostas 
e a crise mundial voltou a agravar-se34.  Essa política contracionista 
agravou a crise ao incrementar o desemprego, ao reduzir os salários e as 
aposentadorias, ao reduzir os gastos socais e ao cortar o gasto público. 
O incremento da exploração do trabalho não foi suficiente para elevar 
a taxa de lucro. Esta política também não resolve a questão fiscal, pois a 
receita pública declina em virtude do menor nível de atividade econômica. 
Em uma situação na qual a demanda e os lucros estão estagnados e se 
observa nível considerável de capacidade produtiva ociosa, os capitais 

32 Em 2009, o mundo viveu a chamada grande recessão, quando o PIB mundial retrocedeu 1,73%. 
Nos anos seguintes observou-se uma certa recuperação, mas com tendência ao baixo crescimento. 
Depois de ter crescido 4,32%, em 2010, o PIB mundial tendeu a declinar, atingindo a cifra de 
2,43%, em 2012. Cresceu ligeiramente até 2015 (2,83%), para declinar novamente, sendo que 
cresceu 2,43%, em 2016 (Banco Mundial, 2017).  
33 A fragilidade desses países reflete os problemas estruturais da zona do euro, relacionados aos dife-
renciais de produtividade entre os membros da União Europeia e a excessiva valorização do euro. A 
proposição dos neoliberais segundo a qual a austeridade fiscal, o arrocho dos salários, o corte dos gastos 
sociais e dos direitos dos trabalhadores recomporia a taxa de lucro e a competitividade, permitindo 
a retomada dos investimentos ao mesmo tempo que a valorização fictícia do capital estaria assegu-
rada está sendo desmentida pelos fatos. A retomada do crescimento e a redução dos diferenciais de 
produtividade entre os países da zona do euro parecem bloqueadas, pois os capitalistas não investem 
em economias em crise. As alternativas seriam uma significativa desvalorização do euro, que tem se 
desvalorizado, mas aquém do necessário, ou uma severa deflação, o que implicaria aprofundar ainda 
mais a crise. Além disso, o processo de incremento da produtividade sistêmica requer um longo 
período de tempo. Ver a respeito Corsi (2016b).
34 O PIB da zona do euro, que tinha caído 4,4%, em 2009, e subido 2,0%, em 2010, e 1,6%, em 
2011, voltou a recuar 0,7%, em 2012, e 04%, em 2013. Em 2014 e 2015 o crescimento do PIB da 
zona do euro foi respectivamente de 0,9% e 1,6%. Em 2016, o PIB cresceu 1,7% (Banco Mundial, 
2017). Estes números indicam o fracasso da política de austeridade. 
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buscam se valorizar em outras regiões e na esfera financeira, o que 
inibe a acumulação na zona do euro. A política de frouxidão monetária 
e de redução dos juros do Banco Central Europeu não reverteu esse 
quadro, embora tenha assegurado a valorização fictícia (Chenais, 2012). 

A crise mundial não foi mais profunda em virtude do comportamento 
das economias periféricas, apesar destas também terem sido bastante afe-
tadas. A China reagiu a crise de 2007-2008 implementando uma ampla 
política anticíclica, baseada em um ambicioso programa de investimen-
tos, na ampliação do crédito e em medidas voltadas para redirecionar sua 
economia para mercado interno, sobretudo visando a expansão do setor 
de serviços. No curto prazo, estas medidas neutralizaram a crise, e a eco-
nomia chinesa cresceu cerca de 10% entre 2010 e 2012, evitando assim 
uma queda maior do PIB mundial, embora o forte incremento dos investi-
mentos aprofundasse a sobreacumulação global e acirrasse a concorrência.

A manutenção do crescimento da economia chinesa beneficiou a 
vasta área da periferia produtora de commodities. A América Latina, 
por exemplo, reagiu de forma relativamente rápida a situação a partir de 
políticas anticíclicas e a crise global não se desdobrou em crises financeiras 
e cambiais como nos anos de 1990, embora de imediato tenha sofrido 
com a retração do comércio internacional e dos fluxos de capital, o 
que levou a economia regional encolher 1,2% em 2009. Mas no ano 
seguinte a economia da região voltou a crescer 6,3% (CEPAL, 2017). 

O incremento da liquidez internacional inundou a periferia de 
capital em busca de valorização na esfera especulativa, em virtude das 
altas taxas de juros em vários países periféricos, o que contribuiu para a 
valorização persistente de suas moedas e, por conseguinte, contribuiu para 
aprofundar a reprimarização de suas exportações e a desindustrialização 
(Camargo, 2014)35. Processos que também dependeram de muitas 
outras determinações internas, ponto que não cabe aqui desenvolver. 
Entretanto, a partir de 2012 as economias latino-americanas tenderam a 

35 O peso da indústria de transformação no PIB da América Latina correspondia respectivamente 
a 16% no início da década de 1970. Em 1980, na América Latina esse número alcançou 23% e 
declinou nas décadas seguintes. A participação da indústria de transformação no valor agregado 
adicionado total, entre 2000 e 2013, declinou de 18% para 14,5%. Em 2000, 58,2% das expor-
tações latino-americanas correspondiam a produtos manufaturados e 41,8% a produtos primários. 
Em 2013, 47,0% correspondiam a produtos manufaturados e 53% a primários (Arceo e Basualdo, 
2006; Pinto e Cintra, 2015)
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desacelerar seu crescimento e a região entrou em recessão em 2015, devido 
a desaceleração da China e a problemas internos, sobretudo relativos às 
economias do Brasil e da Venezuela36. A desaceleração chinesa acarretou 
acentuada queda dos preços das commodities com impacto direto sobre 
as economias da região37. A desaceleração da economia chinesa marca 
uma nova etapa da crise mundial. A China, segundo Maito (2013, 
p. 150-151), foi responsável por evitar a queda dos lucros no período 
recente. Os lucros da economia mundial começaram a cair em 1997, o 
que pôs fim à modesta recuperação dos lucros iniciada em 1982, e esta 
queda estendeu-se até 2002. A partir deste ano, a taxa voltou a subir ao 
nível de 1997 graças sobretudo ao incremento dos lucros na China38. 

Em 2008, segundo o referido autor, a taxa de lucro ponderada da 
economia mundial sem a China foi de 16,4% e com a China 21%. A 
taxa de lucro da China caiu de 31,8%, em 2008, para 20%, em 2009, o 
que contribuiu para a queda da taxa global para 16,5% com a China e 
15,6% sem ela. Este comportamento da taxa de lucro indicaria o fim da 
fase expansiva 2003-2008. Neste contexto, o governo chinês aprofundou 
as políticas voltadas para a reorientação do crescimento, adotadas, “desde 
o início da década de 2000, para dirigir o país rumo a uma ‘sociedade 
harmoniosa’, na qual a classe média, em pleno crescimento, torne a eco-
nomia chinesa menos dependente das exportações” (Gaulard, 2016). 

Um dos pontos fundamentais desse programa foi a política anticíclica 
adotada para combater a crise mundial. Esta política agravou as contradi-
ções da economia chinesa, em um quadro de modesta performance das ex-
portações, que tinham sido um dos principais motores de seu crescimento. 
As medidas expansionistas agravaram os problemas de capacidade ociosa 
em vários setores (siderúrgico, cimento, eletrônico, construção civil etc.) 

36 O PIB regional cresceu 4,7% em 2011, cresceu 2,9% nos dois anos seguintes e, em 2014, cresceu 
1,2%.  Em 2015, retrocedeu 0,4% e 1%, em 2016 (CEPAL, 2017).
37 A desaceleração chinesa marca a queda dos preços das commodities, embora esta não seja a única 
causa deste comportamento. Entre o início 2011 e outubro de 2015, os preços dos produtos agrícolas 
caíram 30%, o dos metais 50% e do petróleo 57% (CEPAL, 2017).
38 Em 1982, a taxa de lucro global calculada com base na ponderação do peso da cada um dos 14 países 
que serviram para a amostra de Maito (2013, p. 55) foi de 16,3%. Em1997, passou para 20,3%, caindo 
para 18,5%, em 2002. Sem a China esses números foram respectivamente 14,7%, 18,5% e 16,7%. 
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e levaram a queda dos lucros, o que inibe o incremento da acumulação39 
e tende a deteriorar a situação financeira das empresas que atuam nestes 
setores, que apresentam elevado endividamento. Esta situação por sua 
vez atinge negativamente os bancos e os preços das ações, o que explica 
as fortes quedas das ações ao longo de 2015 na China (Aglieta, 2015). 

Principalmente a recessão e depois o baixo crescimento nos EUA e na 
Europa, somados à desaceleração da economia mundial como um todo, 
fizeram com que as exportações chinesas perdessem fôlego. A agressiva 
política comercial adotada pelo governo chinês, que acirrou a concor-
rência e a crise em outras regiões, não logrou reverter esse quadro, o 
que estreitou a possibilidade de a China crescer por meio do incremen-
to das exportações. Ao mesmo tempo, contudo, a taxa de investimento 
da China subiu de 37%, em 1997, para 48%, em 2012, e para cerca de 
47% do PIB, em 2014. Enquanto a participação do consumo caiu de 
45% para 36% do PIB entre 1997 e 2012. O crescimento do consumo 
interno e do investimento declinou a partir de 2011, quando cresceram 
respectivamente 12,2% e 9,2%, ritmo que caiu para 7,8% e 6,5%, em 
2016. Em 2014, para um crescimento de 7,3% do PIB, o incremento 
do consumo contribuiu com 5,6%. Neste mesmo ano, o setor de ser-
viços representava 46,1% do PIB, enquanto a indústria 43,9%. Estes 
dados sugerem que a transição para uma economia mais centrada no 
mercado interno está avançando na China (Aglieta, 2015; FMI, 2017).  

 No entanto, esse processo não parece ser rápido e nem tranquilo. O 
programa de longo prazo de tornar o mercado interno a base do dinamis-
mo da economia chinesa tem enfrentado obstáculos. O acelerado cresci-
mento, tendeu a elevar os salários, o que, de um lado, seria fundamental 
para ampliar o mercado interno, mas, de outro lado, começa a trazer 
dificuldades para a competitividade da economia chinesa. Além disso, 
não se verifica uma ampliação proporcional entre o consumo interno e 
a elevação dos salários. Este fato decorre do elevado nível de poupança, 

39 No final de 2015, segundo Aglieta (2015), a utilização da capacidade produtiva foi de 71% no setor 
siderúrgico, 70% nos setores de alumínio e cimento, 72% no setor de vidro e 76% no automobilístico. 
Para essas indústrias, de acordo com o referido autor, obterem a taxa de lucro considerada normal 
a utilização deveria situar-se entre 78 e 80%. Essas empresas também enfrentam queda de preços, 
o que deteriora ainda mais a rentabilidade das mesmas, afetando negativamente os bancos que as 
financiaram. O nível de endividamento do setor não financeiro alcançou 220% do PIB (Aglieta, 
2015). Em 2016, a ociosidade da indústria automobilística foi de 35% e da indústria do aço 30%. 
Também persistiam elevadas taxas de ociosidade no setor de construção civil e energia. 
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que está relacionado, entre outros aspectos, a pequena abrangência de 
mecanismos de seguridade social, apesar do governo ter introduzido me-
didas visando “garantir até 2025 os cuidados de saúde e as pensões de 
reforma a toda a população” (Gaulard, 2016).40. Outro problema con-
siste no grau de endividamento presente na economia. Para incrementar 
os investimentos em infraestrutura e no setor imobiliário e desenvol-
ver o mercado interno o governo adotou uma política de expansão do 
crédito, cujo resultado foi o excesso de capacidade e o endividamento 
generalizado de instituições financeiras e de empresas. Paralelamente, a 
moeda começou a valorizar-se, dificultando as exportações, embora o 
governo tenha reagido e desvalorizado o yuan em 2015 (Aglieta, 2015).  

Observa-se também a queda dos ganhos de produtividade obtidos pela 
transferência de grandes contingentes de força de trabalho da agricultu-
ra, setor de menor nível relativo de produtividade, para setores urbanos 
de produtividade mais elevada, pois este deslocamento populacional tem 
perdido fôlego. Este processo foi de grande relevância para explicar as 
elevadas taxas de crescimento da economia chinesa nas últimas décadas. 
Também se observa o envelhecimento da população. Isto implicará na 
elevação dos gastos com saúde e previdência social (Aglieta, 2015).Como 
resultado desses processos a produtividade e os lucros tendem a diminuir 
na China. Nos anos de 1990, a produtividade média subiu 4,2% por 
ano, caindo para 1,6% em média por anos na década seguinte. A taxa 
de lucro média, neste mesmo período, caiu de cerca de 30% para o pa-
tamar de 25%, situando-se no patamar de 20% após 2009. A trajetória 
do PIB chinês é descendente41. A formação bruta de capital fixo caiu de 
48% do PIB, em 2011, para 44,1%, em 2016. Parece que a acumulação 
de capital na China tenderá a declinar em decorrência de determinações 
estruturais e conjunturais (Maito, 2013; Aglieta, 2015; Gaulard, 2010, 

40 Segundo Gaulrd (2016), “Apesar da forte exploração dos trabalhadores, a subida dos custos salariais 
é desde o final da década de 1990 superior à da produtividade, o que aumenta o custo unitário do 
trabalho (CUT), atingindo no setor industrial 54% do custo americano em 2014 contra 20% no 
meio da década de 1990 [..] Esta evolução penaliza a competitividade da indústria chinesa”. Como 
resultado, ainda segundo a referida autora, observa-se a redução do superávit comercial, que caiu 
de 9% do PIB em 2007 para 3% em 2014, a redução dos investimentos diretos estrangeiros e a 
saída de inúmeras empresas para os Estados Unidos, a Europa Ocidental e para os países da região 
com força de trabalho mais barata (Gaulard, 2016).

41 Entre 2012 e 2016, o PIB cresceu respectivamente, 7,8%, 7,7%, 7,4%, 6,9% e 6,7% (Banco 
Mundial, 2017). 

Livro 1.indb   29Livro 1.indb   29 12/09/2021   13:12:5112/09/2021   13:12:51



A crise do capitalismo global aberta em 2007 211

2016; FMI, 2017). O menor dinamismo da economia chinesa foi um 
dos responsáveis pelo baixo crescimento recente da economia mundial. 
O impacto da desaceleração chinesa foi generalizado. Os países centrais, 
sobretudo Japão, Alemanha e EUA, mas também a Coréia do Sul, sofre-
ram com a redução de suas exportações de máquinas e equipamentos de 
alta tecnologia. A periferia sofreu com a redução da demanda por com-
modities. A queda dos preços das commodities acarretou a desaceleração 
da economia de inúmeros países periféricos. Em um contexto de taxas 
baixas de lucro, elevada capacidade ociosa, insuficiente demanda agregada, 
elevado endividamento e enormes volumes de capital fictício, a desace-
leração da economia chinesa é mais um elemento que indica que o capi-
talismo global continuará apresentando tendência ao baixo crescimento. 

4- Considerações Finais

A crise aberta em 2008 não pode ser compreendida apenas como 
uma crise financeira, não obstante a importância dessa dimensão para a 
dinâmica do capitalismo global. As suas determinações mais profundas 
encontram-se no padrão de acumulação estabelecido a partir da crise dos 
anos de 1970. O problema subjacente é o da rentabilidade do capital, 
que não foi recomposta mesmo depois de abrangentes transformações 
que desenharam uma nova fase do capitalismo, a mundialização do ca-
pital. A esse problema central se sobrepuseram inúmeras outras deter-
minações. A modesta elevação da taxa de lucro entre meados da década 
de 1980 e 1997 e entre 2003 e 2008 não foram capazes de impulsionar 
um vigoroso e duradouro crescimento, com convergência dos padrões 
de vida e renda em escala mundial como asseveravam os ideólogos do 
neoliberalismo. O capitalismo só não mergulhou em uma longa fase de 
baixo crescimento devido à abertura de novo espaços de acumulação na 
Ásia e à formação de recorrentes bolhas especulativas, que aprofunda-
ram a instabilidade do sistema. Porém, observa-se brutal concentração 
da renda e poder no mundo. Neste contexto, alterou-se a divisão inter-
nacional do trabalho e o centro da acumulação parece deslocar-se para a 
Ásia. Um dos resultados desses processos de longo prazo é a constituição 
de um mundo multipolar e, até o momento, uma economia mundial 
presa a um gigantesco volume de capital não depreciado ou destruído. 

A perda de ímpeto da economia chinesa, a desaceleração de vários 
países periféricos, a estagnação da zona do euro e do Japão e o baixo 
crescimento da economia norte-americana indicam que a tendência ao 
baixo crescimento está longe de ser superada e tenderá a se arrastar nos 
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próximos anos. O excesso de capital, manifesto sobretudo na existência 
de capacidade ociosa e de um enorme volume de capital fictício, não foi 
resolvido, pois não se verificou substantiva desvalorização desse capital, 
apesar das consideráveis perdas ocorridas desde o início da crise. A taxa 
de lucro permanece em patamares baixos, não obstante o aumento da 
exploração do trabalho. Os indícios sugerem que a crise atual, que se pro-
longa, aponta para o esgotamento do padrão de acumulação constituído 
a partir da década de 1980. Os processos que sustentaram a expansão 
do capitalismo no período recente, as bolhas especulativas e a acelerada 
expansão da economia chinesa, parecem não ter condições no momento 
de intensificar o crescimento. Como em outras crises anteriores profun-
das, o capitalismo buscará se reestruturar para responder as suas contra-
dições. Os caminhos da reestruturação do capitalismo ainda são incer-
tos, mas está emergindo um novo mundo de contornos ainda obscuros. 

A manutenção de baixas taxas de crescimento e o prolongamento da 
crise de 2007-2008, que completa uma década, já apresenta sua fatura 
política. A vitória de Donald Trump na eleição presidencial estadunidense, 
o referendo britânico que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União 
Europeia (Brexit) e a emergência de discursos xenófobos em todo o pla-
neta são alguns exemplos da saída conservadora da crise. O acirramento 
das fórmulas fiscais de austeridade pelos países da periferia do sistema, 
além dos ataques aos direitos trabalhistas, favorece o discurso do ódio. A 
conjugação de fatores políticos e econômicos que possibilitou a recupera-
ção econômica do pós-guerra, numa concertação de tipo socialdemocrata, 
mostra-se impossível de ser replicada nos tempos atuais. As novas formas 
produtivas baseadas nas novas tecnologias aumentam a composição or-
gânica do capital em um ritmo desconhecido até poucas décadas atrás, 
e agravam ainda mais o quadro de desemprego estrutural. Isso também 
acelera o esgarçamento das estruturas sindicais e estatais que tradicional-
mente combatiam e aliviavam as intempéries da economia de mercado.

Não é possível ainda identificar qual será a saída civilizatória para a atual 
crise. Aquela dos anos 1930 só foi superada após a deflagração da guerra, a 
reconstrução da Europa e a autoridade política da esquerda antifascista, que 
impôs sua agenda frente ao capital. O momento atual é caracterizado pela crise 
política da esquerda, que não soube compreender a crise de 2008 e transformá-
la em oportunidade de disputa por hegemonia. O capital já fez sua escolha, 
que é aumentar a linha de austeridade fiscal e garantir os lucros na ciranda 
financeira, como bem demonstra o caso brasileiro após o golpe parlamentar-
jurídico de 2016. Trata-se, na perspectiva dos agentes do mercado, de diminuir 
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o papel de Estado provedor para garantir o pagamento da dívida pública. Apesar 
das particularidades de cada país, essa parece ser a linha geral ditada pelo grande 
capital. A ausência de projeto ou a incapacidade de construir saídas civilizatórias 
podem tornar o futuro próximo em uma grande incógnita, e dar espaço para 
caminhos mais dramáticos do que aqueles de meados do século passado.
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The marxist theory of 
economic crises in capitalism

Michael Roberts1

Why do we care about the theory of crises? Those active in 
the struggles of labour against capital internationally may 
wonder why some like me spend so much time turning over 

the ideas of Marx and others on why capitalism has regular and recurrent 
slumps and financial crashes.  We know they do, so let’s just get on with 
ending capitalism through struggle and put aside the minutae of theory.

Well, there is good reason to understand the theory, because good 
theory leads to better practice. Yes, we know that capitalism has regular 
and often deep economic crises.  These cause huge damage to people’s 
livelihoods and stop human social organisation moving towards a world of 
abundance and out of scarcity and toil.  And crises are indications of the 
contradictory and wasteful nature of the capitalist mode of production. 
Before capitalism, crises were products of scarcity, famine and natural 
disasters.  Now they are products of a profit-making money economy; 
they are man-made and yet appear to be out of the control of man; a 

1 Michael Roberts has worked as an economist in the City of London for over 30 years. He is author 
of The Great Recession a Marxist view (Lulu, 2009); The Long Depression (Haymarket, 2016); Marx 
200 - a review of Marx’s economics 200 years after his birth (Lulu, 2018); and joint editor with Guglielmo 
Carchedi of World in Crisis (Haymarket, forthcoming 2018). He blogs at: thenextrecession.wordpress.com
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fetishism.  Above all, crises show that capitalism is a failing system despite 
the great strides in the productivity of labour that this mode of production 
has generated in the last 200 years or so. It will have to be replaced if 
humankind is to progress or even survive as a species.  So it matters.

Did Marx have a coherent theory of crisis? 

What is it?  It is a matter of intense debate among Marxists.  There 
are various interpretations. Crises of capitalist production are due 
‘underconsumption’, a lack of spending by workers who do not have 
enough to spend; or due to ‘disproportion’, the anarchy of capitalist 
production means that production in various sectors can get out of line 
with others and production can just outstrip demand; or it’s the lack of 
profitability in an economic system that depends on profit being made for 
private owners in order for investment and production to take place.  In 
my view, the latter argument is the one that is both the best interpretation 
of Marx’s theory and also the one that is logical and fits the facts.

Some argue that Marx did not have a coherent theory of economic 
crises, and that was especially the case with Marx’s law of profitability.  
The argument goes that a reading of Marx’s works: Capital, Theories of 
Surplus Value and the Grundrisse, shows that Marx’s law of the tendency 
of the rate of profit to fall is inconsistent and illogical. For example, 
the law argues that the value of means of production (machinery, 
offices and other equipment) will, over time, rise relative to the value of 
labour power (the cost of employing a labour force) – a rising organic 
composition of capital, Marx called it. As value (and profit) is only 
created by the power of labour, then the value produced by labour 
power will, over time, decline relative to the cost of investing in means 
of production and labour power.  The rate of profit will tend to fall.

But some Marxist critics say that this assumes that rate of surplus value 
(profit relative to the cost of employing labour power) will be static or 
rise less than the organic composition of capital.  And there is no logical 
reason to assume this – indeed, the very rise in the organic composition will 
involve a rise in the rate of surplus value (to raise productivity), so the law 
is really indeterminate.  We don’t know whether it will lead to a fall or a rise 
in the rate of profit. But this is to misunderstand the law and how Marx 
posed it. The law ‘as such’ is that a rising organic composition of capital 
will rise and, assuming the rate of surplus value is static, the rate of profit 
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will fall.  But this is only a ‘tendency’ because there are ‘countertendencies’, 
including a rising rate of surplus value, the cheapening of the value of 
means of production, wages being forced below the value of the labour 
power, foreign trade and fictitious profits from financial speculation.  But 
these are ‘countertendencies’, not part of the ‘law as such’ precisely because 
they will not overcome the law (the tendency) over time. As Marx said: 

They do not abolish the general law.  But they cause that law to act rather as a 
tendency, as a law whose absolute action is checked, retarded and weakened 
by counteracting circumstances.… the latter do not do away with the law 
but impair its effect.  The law acts a tendency.  And it is only under certain 
circumstances and only after long periods that its effects become strikingly 
pronounced. (Marx, Karl, 1967, Capital, Vol.3, International Publishers), 

Marx argues that the law is based on two realistic assumptions: 
1) the law of value operates, namely that value (and surplus-value) is 
only created by living labour and 2) capitalist accumulation leads to a 
rising organic composition of capital. These assumptions (or ‘priors’ in 
modern statistical language) are not only realistic: they are self-evident.

First, the law of value.  The production of what Marx called ‘use values’ 
(things and services we need) is necessary to create value.  But even a 
child can see that nothing is produced unless living labour acts:  “Every 
child knows a nation which ceased to work, I will not say for a year, but 
even for a few weeks, would perish.” (Marx to Kugelmann, July 11, 1868). 

The rising organic composition of capital is also self-evident. From 
hand tools to factories, machinery, space stations, there is a huge increase 
in labour productivity under capitalism as a result of mechanisation.  
Yes that creates new jobs for living labour but it is essentially a labour-
shedding process. While each unit of a new means of production 
might contain less value (due to the lower price of production of that 
technology) than a unit of an older means of production, usually the 
old is replaced by new and different means of production, or by a 
new system of means of production that contains more total value 
than the value of the means of production they have replaced.

As Marx explains: “What becomes cheaper is the individual machine 
and its component parts, but a system of machinery also develops; the 
tool is not simply replaced by a single machine but by a whole system… 
Despite the cheapening of individual elements, the price of the whole 
aggregate increases enormously”. As Marx put it: ‘It would be possible 
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to write quite a history of the inventions made since 1830, for the sole 
purpose of supplying capital with weapons against the revolts of the 
working class.” (Marx, Capital 1967a, p. 436). Higher productivity is 
not the aim of capitalist investment; it is higher profit.  And to achieve 
that, capital needs higher productivity and labour-shedding new means 
of production. Was Marx right that capitalist investment leads to a higher 
organic composition of capital over time?  He sure was.  Look at this graph.

Figure 1
LabOr time tO prOduCe One unit Of uSe vaLue (One pOund at 2006 priCeS in 

minuteS); vOLume Of fixed CapitaL per hOur Of wOrk (pOun at 2006 priCeS) and rate 
Of prOfix - united kingdOm - 1895-2009

It shows a steady rise in the value of means of production (machinery 
etc) relative to the value of labour (measured in labour time) in the US since 
1947.  It also shows rising productivity (the labour time taken to produce one 
unit of things or services – LT). This is for the UK since 1855, as measured 
by Esteban Maito) (Maito, 2015).  So we have a rising organic composition 
of capital (VKxH) and a rising productivity of labour (falling LT) and a 
decline in the rate of profit over time (ROP).  This is Marx’s law as such.

There are counter-tendencies but they do not overcome the tendency, 
the law as such, indefinitely.  Why?  Well, first, there is a limit to the rate 
of surplus value (24 hours) and there is no limit to the expansion of the 
organic composition of capital.  Second, there is a ‘social limit’ to a rise in 
the rate of surplus value, namely labour (workers’ struggles) and society 
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(social legislation and custom) set a minimum ‘social’ living standard and 
hours of work etc.  This is the essence of class struggle under capitalism.

Did Marx drop his law of profitability as a theory of crises?

In a letter to Engels as late as 1868, over ten years after he first 
developed the law, Marx said that the law “was one of the greatest 
triumphs over the asses bridge of all previous economics”.? But many 
Marxist critics reckon that Marx dropped this law as relevant as he 
did not seem to refer to the law after he expounded it in the late 
1860s and looked more at the role of credit in crises (as Keynes and 
modern heterodox economists now do). Moreover, Engels, in editing 
Marx’s manuscripts after his death into Volumes 2 and 3 of Capital, 
made far too much of Marx’s law; indeed distorting Marx’s views on this. 

Back in 1978, Jerrold Seigel had a look at the manuscripts.  Yes, 
Engels made significant editorial changes to Marx’s writing on the law 
as in Capital ,Volume 3. He divided it into three chapters 13-15; 13 was 
‘the law’; 14 was ‘counteracting influences’ and 15 described the ‘internal 
contradictions’ (the combination of the tendency and countertendencies). 
Engels shifted some of the text into Chapter 13 on the ‘law as such’ 
when in Marx’s manuscript they came after the counteracting factors 
in Chapter 14. But in doing so, Engels does not overemphasise the 
importance of the law – on the contrary, Engels actually makes it 
appear that Marx balances the countertendencies in equal measure with 
the law as such, when the original order of the text reemphasises the 
law after talking about counter-influences. So, as Seigel puts it: “Engels 
made Marx’s confidence in the actual operation of the profit law seem weaker 
than Marx’s manuscript indicates it to be.” (Seigel, Marx’s Fate: The Shape of 
a Life, Princeton, Princeton University Press, 1978, p339 and note 26).

Fred Moseley and Regina Roth recently introduced a new translation 
into English of Marx’s four drafts for Volume 3 by Ben Fowkes, where 
Marx’s law of profitability is developed and shows how Engels edited 
those drafts for Capital (Moseley intro on Marx’s writings)2. Moseley 
concludes that the much maligned Engels did a solid job of interpreting 

2 MARX, Karl (2015). Marx´s economic manuscript of 1864-1865. Edited and introduced by Fred 
Moseley. Translated by Bem Fowkes. Haymarket books: Chicago, IL.; ROTH, Regina;/ MOSELEY, 
Fred. Guest Editor’s Introduction  [to International Journal of Political Economy: “Marx, Engels, 
and the Text of Book 3 of Capital”], 2015.
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Marx’s drafts and there was no real distortion: “One can, therefore, 
surmise that Engels’ interventions were made on the basis that he wished 
to make Marx’s statements appear sharper and thus more useful for 
contemporary political and societal debate, for instance, in the third 
chapter, on the tendency of the rate of profit to fall”. (Moseley, 2017).

From 1870, Engels had moved from Manchester to London.  So Marx 
and he met together as a matter of routine, usually daily. Discussions 
could go on into the small hours. Marx’s house lay little more than 10 
minutes walk away … and there was always the Mother Redcap or the 
Grafton Arms.  As late as 1875, Marx was playing with calculations 
of the rate of surplus value and the rate of profit.  If Marx had really 
dropped the law as his most important contribution to understanding the 
contradictions of capitalism, would he not have mentioned it to Engels?
Does Marx’s law fit the facts?

Some Marxist critics of Marx’s law of profitability reckon that the 
law cannot be empirically proven or refuted because official statistics 
cannot be used to show Marx’s law in operation.  But there are plenty 
of studies by Marxist economists that show otherwise. The key tests 
of the validity of the law in modern capitalist economies would 
be to show whether 1) the rate of profit falls over time as the organic 
composition of capital rises; 2) the rate of profit rises when the organic 
composition falls or when the rate of surplus value rises faster than the 
organic composition of capital; 3) the rate of profit rises, if there is sharp 
fall in the organic composition of capital as in a slump.  These would be 
the empirical tests and there is plenty of empirical evidence for the US 
and world economy to show that the answer is yes to all these questions. 

For example, Basu and Manolakos applied econometric analysis to 
the US economy between 1948 and 2007 and found that there was a 
secular tendency for the rate of profit to fall with a measurable decline 
of about 0.3 percent a year “after controlling for counter-tendencies.” 
(BASU and MANOLAKOS, 20153) In my work on the US rate of profit, 
I also found an average decline of 0.4 percent a year through 2009 

3 BASU, Deepankar e MANOLAKOS, Panaviotis . “Is There a Tendency for the Rate of Profit 
to Fall? Econometric Evidence for the U.S. Economy, 1948-2007”. Review of Radical Political 
Economics 45(1) 76 –95, 2012. 
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(Roberts, 2013)4. And here is a figure by Guglielmo Carchedi for the 
rise in the organic composition of capital (OCC) in the industrial 
sector of the US since 1947 versus the average rate of profit (ARP).  
It tells the same story. There is a clear inverse correlation between 
a rising organic composition of capital and a falling rate of profit.

US Average rate of profit (ARP) and Organic composition of capital 
(OCC) (i.e. C/V)

Can Marx’s law explain crises?

How does Marx’s law of profitability work as an explanation and 
forecast of slumps in capitalist economies? The law leads to a clear causal 
connection to regular and recurrent crises (slumps). It runs from falling 
profitability to falling profits to falling investment to falling employment 
and incomes. A bottom is reached when there is sufficient destruction of 
capital values (the writing off technology, the bankruptcy of companies, 
a reduction in wage costs) to raise profits and then profitability.  Then 
rising profitability leads to rising investment again. The cycle of boom 
recommences and the whole ‘crap’ starts again, to use Marx’s colourful 
phrase. There is a cycle of profit alongside the long-term tendency for the 
rate of profit to fall5. The evidence of this causality between profit and 

4 ROBERTS, Michael. The US rate of profit – extending the debate. 19 December 2013. In: http://
gesd.free.fr/mr1213.pdf
5 ROBERTS, Michael. Cycles in capitalismo, 15th AHE conference, July 2013. In: https://thenex-
trecession.files.wordpress.com/2013/07/cycles-in-capitalism.pdf
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investment is available. Jose Tapia Granados, using regression analysis, 
finds that, over 251 quarters of US economic activity from 1947, profits 
started declining long before investment did and that pre-tax profits can 
explain 44% of all movement in investment, while there is no evidence 
that investment can explain any movement in profits (Granados, 2013)6. 

Profit Cycle

I find a higher ‘Granger causality’ of 60% from annual changes in 
profit and investment (unpublished) and a correlation of 0.67 for the 
period since 20007. And see this by G. Carchedi (Carchedi Presentation)8. 
In the period leading up to the Great Recession 2008-9, we can see the 
causality visually for US profits, investment and real GDP in the graphic 
below. The mass of US corporate profit peaks in mid-2006, investment 

6  GRANADOS, José A. Tapia (2013) Does Investment call the tune? Empirical evidence and endo-
genous theories of the business cycle. In: Contradictions: Finance, Greeds and Labour Unequally Paid 
Research in Political Economy. Vol28, 
7 https://thenextrecession.wordpress.com/2015/11/24/marxians-marxists-profitability-investmen-
t-and-growth/
8 https://thenextrecession.files.wordpress.com/2015/06/carchedi-presentation.pptx
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and GDP follows two years later. Profits turn back up in late 2008 and 
investment follows one year later. There are two basic regularities shown by 
the data: that a change in profits tends to be followed next year by a change 
in investment in the same direction; and that a change in investment 
is usually followed in a few years by changes in profits in the opposite 
direction. Thus we have a cycle. From these results, the “regularity” of 
the business cycle, and the fact that profitability stagnated in 2013 and 
declined in 2014 (and now the mass of profits in 2015) after growing 
between 2008 and 2012, it can be concluded with some confidence that a 
recession of the US economy, which will be also part of a world economic 
crisis like the Great Recession, will occur again in the next few years.

Profit Lead 

And Marx’s law of the tendency of the rate of profit to fall makes an even 
more fundamental prediction: that the capitalist mode of production will 
not be eternal, that it is transitory in the history of human social organisation. 
The law of the tendency predicts that, over time, there will be a fall in the 
rate of profit globally, delivering more crises of a devastating character.

 Work has been done by modern Marxist analysis that confirms that 
the world rate of profit has fallen over the last 150 years. See the graph 
below (data from Esteban Maito and ‘doctored’ by me)9. Maito’s data for the 

9 https://thenextrecession.wordpress.com/2020/07/25/a-world-rate-of-profit-a-new-approach/
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19th century have recently been questioned (Dumenil-Levy, 201610), but in 
a recent work using different sources and countries, I find a similar trend for 
the post-1945 period globally (Revisiting a world rate of profit, June 2015)11. 

And earlier groundbreaking work by Minqi Li and colleagues12, as 
well as by Dave Zachariah, show a similar trend13. As Maito concludes: 
“The tendency of the rate of profit to fall and its empirical confirmation 
highlights the historically limited nature of capitalist production. If the 
rate of profit measures the vitality of the capitalist system, the logical 
conclusion is that it is getting closer to its endpoint.  There are many ways 
that capital can attempt to overcome crises and regenerate constantly. 

Periodic crises are specific to the capitalist mode of production 
and allow, ultimately, a partial recovery of profitability. This is a 
characteristic aspect of capital and the cyclical nature of the capitalist 
economy. But the periodic nature of these crises has not stopped 
the downward trend of the rate of profit over the long term.  So the 
arguments claiming that there is an inexhaustible capacity of capital 
to restore the rate of profit and its own vitality and which therefore 

10 https://thenextrecession.files.wordpress.com/2015/12/dumenil-levy-on-maito.pdf
11 https://thenextrecession.files.wordpress.com/2015/12/revisiting-a-world-rate-of-profit-june-2015.pdf
12  https://thenextrecession.files.wordpress.com/2014/04/long-term-movement-of-the-profit-rate-
-in-the-capitalist-world-economy.pdf
13  https://thenextrecession.files.wordpress.com/2014/04/zacha10.pdf
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considers the capitalist mode of production as a natural and a-historical 
phenomenon, are refuted by the empirical evidence”. (Maito, 2015)14 

So the law predicts that, as the organic composition of capital rises globally, 
the rate of profit will fall despite counteracting factors and despite successive 
crises (which temporarily help to restore profitability). This shows that 
capital as a mode of production and social relations is transient.  Capitalism 
has not always been here and it has ultimate limits, namely capital itself.  It 
has a ‘use-by-date’. That is the essence of the law of profitability for Marx.

Alternative theories

This is not to deny other factors in capitalist crises.  The role of credit 
is an important part of Marxist crisis theory and indeed, as the tendency 
of the rate of profit to fall engenders countertendencies, one of increasing 
importance is the expansion of credit and the switching of surplus value 
into investment in fictitious capital rather than productive capital to raise 
profitability temporarily, but with eventually disastrous consequences, 
as The Great Recession shows (The Great Recession15; Debt matters16). 

Alternative theories of crisis like underconsumption, or the lack 
of effective demand, are taken from theories from the reactionary 
Thomas Malthus and the radical Sismondi in the early 19th 
century and then taken up by Keynes in the 1930s and by modern 
inequality theorists like Stiglitz  and post-Keynesian economists17.  

But lack of demand and rising inequality cannot explain the regularity 
of crises or predict the next one. These theories do not have strong 
empirical backing either (Does inequality causes crises18). Professor 
Heinrich, after concluding that Marx did not have a theory of crisis 
and dropped the law of profitability, does offer a vague one of his own19: 
namely capital accumulates and produces more means of production 

14 Esteban Maito’s  web page: www.academia.edu/7941511/And_yet_it_ moves_down_-_The_ten-
dency_of_the_rate_of_profit_to_fall_in_United_Kingdom_1855-2009
15 https://thenextrecession.files.wordpress.com/2013/08/the-great-recession.pdf
16 https://thenextrecession.files.wordpress.com/2012/11/debt-matters.pdf
17 http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=15854
18 https://thenextrecession.files.wordpress.com/2015/11/does-inequality-causes-crises.pdf
19  https://thenextrecession.wordpress.com/2015/05/19/the-two-michaels-heinrich-and-roberts-
-in-berlin-dogmatism-versus-doubt/
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blindly. This gets out of line with consumption demand from workers.  
So a ‘gap’ develops that has to be filled by credit, but somehow this 
cannot hold up things indefinitely and production then collapses. 

Well, it is a sort of a theory, but pretty much the same as the 
underconsumption (overproduction) theory that Heinrich himself 
dismisses and Marx dismissed 150 years ago.  It seems way less convincing 
or empirically supported that Marx’s own theory of crisis based on the 
law of profitability.No other theory, whether from mainstream economics 
or from heterodox economics, can explain recurrent and regular crises and 
offer a clear objective foundation for the transience of the capitalist system. 

Finally, why do Professor Heinrich and others like Professors David 
Harvey20, Dumenil and Levy21 and many other Marxist economists, want 
to dish Marx’s law of profitability as a theory of crises?22 Obviously, they 
think it is wrong.  But all these alternative theories have one thing in 
common. They suggest a way out of crises within the capitalist system.  
If it’s due to underconsumption, then spend more by government; 
if it’s due to rising inequality; then correct that with taxation; if it’s 
too much credit or instability in the financial sector, then regulate it. 

None of these leads to policies or actions to replace the capitalist 
mode of production at all but merely to correct or improve it. 
They lead to reformist strategies i.e. there no need to replace the 
capitalist mode of production with common ownership of the means of 
production and democratically controlled planning for need (socialism). 

Then socialism becomes a moral issue to end poverty and inequality 
not an objective necessity if human society is to achieve freedom from 
toil.  That’s a reformist view, but not Marx’s.  Actually even these small 
changes that preserve capitalism might still require revolutionary action 
in the face of fierce opposition by capital – so why stop at reform?

20 https://thenextrecession.wordpress.com/2014/12/17/david-harvey-monomaniacs-and-the-ra-
te-of-profit/
21 https://thenextrecession.wordpress.com/2011/03/03/the-crisis-of-neoliberalism-and-gerard-
-dumenil/
22  https://thenextrecession.wordpress.com/2015/06/01/theres-a-long-term-decline-in-the-rate-o-
f-profit-and-i-am-not-joking/
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Financialisation – the cause of the crisis?23

There are so many radical economists who are arguing that the causes 
of the Great Recession do not fit a ‘classical Marxist’ explanation based 
on a decline in profitability. No, according to these economists, the 
Great Recession is really a product of a new development in capitalism, 
the growing dominance and ‘autonomy’ of the financial sector from the 
rest of capitalism. This process of financialisation has been operating 
with increasing intensity over the last 30 years and culminated in the 
collapse of the financial sector in 2007 that triggered the recession.  A 
Marxist explanation of the crisis is wrong for at least several reasons.

First, the rate of profit was not falling before the crisis and indeed 
has not been falling but rising since the early 1980s24 .  

Second, the rise in profitability was mainly due to the exploitation 
of the labour force under what is called ‘neoliberalism’, a new regimen 
of capitalism that began in the early 1980s as the political response of 
the strategists of capital the growing militancy of the labour force.  A 
series of economic recessions, state measures against the trade unions, 
the breaking-up of the state by privatisation and deregulation all laid the 
ground for a ne0liberal supremacy.  This was exhibited in the fall in the 
share of value going to the labour force compared to the capitalist class.  
The share of profit rose and that’s why the rate of profit did too – not 
because of Marx’s classic law of a rising organic composition of capital.

At the recent Marxism 2010 conference in London in early July, this 
view was expressed verbally by Alfredo Saad-Filho who argued that the 
Great Recession was a ‘bubble-like crisis’ centred in the financial sector. 
Indeed, all recessions since the 1980s have been caused by excessive 
credit bursting and not by a crisis in accumulation due to a falling rate 
of profit, said Saad-Filho. Each crisis is special and unique, claimed 
Saad-Filho and there is no overriding or underlying cause of capitalist 
crisis as proponents of Marx’s law of profitability have argued. Indeed, 
Marx never really had a theory of crisis anyway. Those of us who have 

23 19/07/2010 - https://thenextrecession.wordpress.com/2010/07/19/financialisation-the-cause-
-of-the-crisis/
24 LAPAVITSAS, Costas, Financialisation and capitalist accumulation, Research on Money and 
Finance, February 2010
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tried to defend Marx’s law of profitability have responded forcefully 
to these arguments.  Andrew Kliman has argued in his paper, The 
persistent fall in profitability underlying the current crisis: new temporalist 
evidence25 that the US corporate rate of profit did fall throughout the 
period of ‘neo-liberalism’ in the 1980s and 1990s.  Andrew also took 
to task the financialisation theorists in his paper, “Masters of words”.26

I have taken a different tack in my book, The Great Recession, and in 
my recent paper to the Annual Conference of Heterodox Economists 
that took place in Bordeaux, France in mid-July called The causes of the 
Great Recession: mainstream and heterodox interpretations and the cherry 
pickers, July 2010 (The Great Recession paper for Bordeaux)27. I calculate 
that the rate of profit, however you measure it, did rise after 1982.  

But when it peaked in 1997, it was still way below the levels of 
the previous peak of 1964. See the data in my book (Michael Roberts, 
The Great Recession, Lulu Press, 2009). (1) So there is both a cyclical 
and a secular trend in the rate of profit. (2) Second, the rise in the rate 
of profit from 1982 to 1997 cannot be explained solely by a rise in the 
exploitation of labour, as the ‘financialisation’ proponents argue.  Indeed, 
according to my calculations, at the very lowest, at least 40% of 
the rise in this period was due to a fall in the organic composition 
of capital, as capitalist accumulation grew more slowly than labour 
compensation. (3)Third, the US rate of profit had been falling from 2005, 
as against the arguments of ‘neo-liberals’ (see my previous blog above).

So the Great Recession is just as much a classic Marxist crisis as that 
of 1974-5.  It is true that the financial sector has been bloated in the 
period leading up to the Great Recession by a huge injection of ‘fictitious 
capital’ especially after 2002, when new forms of  credit  took  off (credit 
derivatives and CDOs) and the US property bubble exploded.  As a 
result, the crisis was triggered in the financial sector and was much 
larger than in previous recessions. But it is my contention that the 
US was in a downward phase for profitability from 1997, as well as 
in a downward phase in the longer cycle of prices of production (the 

25 http://akliman.squarespace.com/persistent-fall
26  http://akliman.squarespace.com/storage/Masters%20of%20Words%20pdf%202.20.10.pdf
27 https://thenextrecession.files.wordpress.com/2010/07/the-great-recession-paper-for-bordeaux.pdf

Livro 1.indb   14Livro 1.indb   14 12/09/2021   13:12:5212/09/2021   13:12:52



A crise capitalista no século XXI230

Kondratiev cycle) since 1982. When combined, that ensured more 
and deeper economic recessions and weaker economic recoveries.  

That downward phase still has some way to  go, to 2015 or so. Saad-
Filho told us at the Marxism conference that such is the strength of the ‘neo-
liberal’ order that even the Great Recession will not fundamentally threaten 
the capitalist system because the workers are too weak or too politically 
divided to fight back. That may be the case but it is not an economic 
argument. What the Great Recession showed was that the classical Marxist 
theory of crisis is the best explanation of what happened.  Capitalism is 
inherently unstable and moves in cycles of boom and slump. As former 
Fed chairman and symbol of  neo-liberalism, Alan Greenspan said, 

unless there is a societal choice to abandon dynamic markets and leverage for some 
form of central planning, I fear that preventing bubbles will in the end turn out to be 
infeasible.  Assuaging the aftermath is all we can hope for (The Crisis, March 2010)

Sure, each crisis has its own particular features and the Great Recession 
had that with its ‘shadow banking’, Special Investment Vehicles, credit 
derivatives and the rest.  But the underlying cause remained the profit 
nature of the production system.  If financialisation means the finance sector 
has divorced itself from the wider capitalist system, that is clearly wrong.

Financialisation or profitability?28

Financialisation, like neoliberalism, is the buzz word among leftists 
and heterodox economists.  It dominates leftist academic conferences 
and circles as the theme that supposedly explains crises, as well as a cause 
of rising inequality in modern capitalist economies particularly over the 
last 40 years.  The latest manifestation of this financialisation hypothesis 
comes from Grace Blakeley, a British leftist economist, who appears to 
be a rising media star in the UK.  In a recent paper, she presented all 
the propositions of the financialisation school29. But what does the term 
‘financialisation’ mean and does it add value to our understanding of the 
contradictions of modern capitalism and guide us to the right policy to 
change things?  I don’t think so.  This is because either the term is used 
so widely that it provides very little extra insight; or it is specified in 

28 27/11/2018 - https://thenextrecession.wordpress.com/2018/11/27/financialisation-or-profitability/
29  BRAKELEY, Grace. IPPR - “Commission on Economic Justice On Borrowed Time
Finance and the UK’s current account déficit”.
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such a way as to be both theoretically and empirically wrong. The wide 
definition mainly quoted by the financialisation school was first offered 
by Gerald Epstein.  Epstein’s definition was “financialization means the 
increasing role of financial motives, financial markets, financial actors and 
financial institutions in the operation of the domestic and international 
economies.” As you can see, this tells us little beyond the obvious that we can 
see in the development of modern, mature capitalism in the 20th century. 

But as Epstein says: 

Some writers use the term ‘financialization’ to mean the ascendancy of ‘shareholder 
value’ as a mode of corporate governance; some use it to refer to the growing 
dominance of capital market financial systems over bank-based financial systems; some 
follow Hilferding’s lead and use the term ‘financialization’ to refer to the increasing 
political and economic power of a particular class grouping: the rentier class; for some 
financialization represents the explosion of financial trading with a myriad of new 
financial instruments; finally, for Krippner (who first used the term – MR) herself, the 
term refers to a ‘pattern of accumulation in which profit making occurs increasingly 
through financial channels rather than through trade and commodity production.30

The content of financialisation under these terms takes us much 
further, especially the Krippner approach31. The Krippner definition 
takes us beyond Marx’s accumulation theory and into new territory where 
profit can come from other sources than from the exploitation of labour. 

Finance is the new and dominant exploiter, not capital as such. 
Thus finance is now the real enemy, not capitalism as such.  And the 
instability and speculative nature of finance capital is the real cause of 
crises in capitalism, not any fall in the profitability of production of 
things and services, as Marx’s law of profitability argues. As Stavros 
Mavroudeas puts it in his excellent new paper32, the ‘financialisation 
hypothesis’ reckons that “money capital becomes totally independent 
from productive capital (as it can directly exploit labour through 

30  EPSTEIN, Gerald A.: “Introduction: Financialization and the World Economy”, Editado por 
Gerald A. Epstein, Professor de Economia e Co-Diretor, Instituto de Pesquisa em Economia Política 
(PERI), Universidade de Massachusetts-Amherst, EUA, Data de Publicação: 2005 ).
31 https://journals.openedition.org/regulation/12637?lang=en
32 Political Economy and Health, “Developing a Dialogue Between Political Economy and Public 
Health”, OPEN LECTURE SERIES YEAR III (2018/2019), Queen Mary University of London, 22 
November 2018, Stavros D. Mavroudeas, “Financialization Hypothesis: A Creative , Contribution 
or a Theoretical Blind Alley?”.
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usury) and it remoulds the other fractions of capital according to its 
prerogatives.” And if “financial profits are not a subdivision of surplus-
value then…the theory of surplus-value is, at least, marginalized. 
Consequently, profitability (the main differentiae specificae of Marxist 
economic analysis vis-à-vis Neoclassical and Keynesian Economics) loses 
its centrality and interest is autonomised from it (i.e. from profit – MR).” 

As Mavroudeas says, financialisation is really a post-Keynesian theme 
“based on a theory of classes inherited from Keynes that dichotomises 
capitalists in two separate classes: industrialists and financiers.” The 
post-Keynesians are supposedly ‘radical’ followers of Keynes from 
the tradition of Keynesian-Marxists Joan Robinson and Michel 
Kalecki, who reject Marx’s theory of value based on the exploitation 
of labour and the law of the tendency of the rate of profit to fall.  

Instead, they have a distribution theory: crises are either the result 
of wages being too low (wage-led) or profits being too low (profit-led). 
Crises in the neoliberal period since the 1980s are ‘wage-led’. Increased 
(‘excessive’?) debt was a compensation mechanism to low wages, but 
only caused and exacerbated a financial crash later.  Profitability had 
nothing to do with it. As Mavroudeas explains, the hypothesis goes: 

The advent of neoliberalism in the 1980s transformed radically capitalism. 
Liberalisation and particularly financial liberalization led to financialisation 
(as finance was both deregulated and globalized). This caused a tremendous 
increase in financial leverage and financial profits but at the expense of growing 
instability. This resulted in the 2008 crisis, which is a purely financial one. 

Linking debt to the post-Keynesian distribution theory of crises 
follows from the theories of Hyman Minsky, radical Keynesian 
economist of the 1980s, that the finance sector is inherently unstable 
because “the financial system necessary for capitalist vitality and vigor, 
which translates entrepreneurial animal spirits into effective demand 
investment, contains the potential for runaway expansion, powered by 
an investment boom” The modern follower of Minsky, Steve Keen, puts 
it thus: “capitalism is inherently flawed, being prone to booms, crises 
and depressions. This instability, in my view, is due to characteristics 
that the financial system must possess if it is to be consistent with full-
blown capitalism.” Blakeley too follows closely the Minsky-Kalecki 
analysis and offers it as an improvement on or a modern revision of Marx. 

Many in the financialisation school go onto argue that ‘financialisation’ 
has created a new source of profit (secondary exploitation) that does not 
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come from the exploitation of labour but from gouging money out workers 
and productive capitalists through financial commissions, fees, and interest 
charges (‘usury’).  I have argued in many posts that this is not Marx’s view33.

Post-Keynesian authors and supporters of financialisation like J.W. 
Mason34 refer to the work of mainstream economists like Mian and 
Siaf to support the idea that modern capitalist crises are the result 
of rising inequality, excessive household debt leading to financial 
instability and have nothing to do with the failure of profit ability 
in productive investment. Mian and Sufi published a book, called 
The House of Debt, described  by the ‘official’ proponent of Keynesian 
policies, Larry Summers, as the best book this century! In it, the 
authors argue that “Recessions are not inevitable – they are not 
mysterious acts of nature that we must accept. Instead recessions are a 
product of a financial system that fosters too much household debt”35. 

For me, financialisation is a hypothesis that looks only at the surface 
phenomena of the financial crash and concludes that the Great Recession 
was the result of financial recklessness by unregulated banks or a ‘financial 
panic’.  Marx recognised the role of credit and financial speculation.  
But for him, financial investment was a counteracting factor to the 
tendency for the rate of profit to fall in capitalist accumulation. Credit 
is necessary to lubricate the wheels of capitalist commerce, but when 
the returns from the exploitation of labour begin to drop off, credit 
turns into debt that cannot be repaid or at serviced. This is what the 
financialisation school cannot explain: why and when does credit turn 
into excessive debt? UNCTAD is a UN research agency specialising in 
trade and investment trends. It published a report on the move from 
investment in productive to financial assets36.  It was written by leading 
post-Keynesian economists. It found that companies used more of 
their profits to buy shares or pay our dividends to shareholders and so 
less was available productive investment.  But again, this does not tell 
us why this started to happen from the 1980s. In the current issue of 
Real World Economics Review, an on-line journal dominated by post-

33 https://thenextrecession.wordpress.com/2016/10/13/shaikh-at-greenwich/
34 http://jwmason.org/slackwire/in-jacobin-a-demystifying-decade-for-economics/
35https://thenextrecession.wordpress.com/2014/06/28/its-debt-stupid/

36  https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2017d17_en.pdf
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Keynesian analysis and the ‘financialisation’ school, John Bolder considers 
the connection between the ‘productive and financial uses of credit’: 

Up until the early 1980s, credit was used mostly to finance production of 
goods and services. Growth in credit from 1945 to 1980 was closely linked 
with growth in incomes. The incomes that were generated were then used 
to amortize and eventually extinguish the debt. This represented a healthy use 
of debt; it increased incomes and introduced negligible financial fragility.

But from the 1980s, “credit creation shifted toward asset-based 
transactions (e.g., real estate, equities bonds, etc.). This transition was 
also fuelled by the record-high (double-digit) interest rates in the early 
1980s and the relatively low risk-adjusted returns on productive capital”37. 

‘Financialisation’ could be the word to describe this development.  
But note that Bolder recognises that it was fall in profitability (‘low 
risk-adjusted returns on productive capital’) in productive investment 
and the rise in interest costs that led to the switch to what Marx 
would call investment in fictitious capital. But this does not mean 
that finance capital is now the decisive factor in crises or slumps. 

Nor does it mean the Great Recession was just a financial crisis or a 
‘Minsky moment’ (to refer to Hyman Minsky’s thesis  that crises are a result 
of ‘financial instability’ alone). Crises always appear as monetary panics or 
financial collapses, because capitalism is a monetary economy.  But that is only a 
symptom of the underlying cause of crises, namely the failure to make enough money! 

Guglielmo Carchedi, in his excellent, but often ignored Behind the 
Crisis38  states: 

The basic point is that financial crises are caused by the shrinking productive base 
of the economy. A point is thus reached at which there has to be a sudden and 
massive deflation in the financial and speculative sectors. Even though it looks as 
though the crisis has been generated in these sectors, the ultimate cause resides 
in the productive sphere and the attendant falling rate of profit in this sphere.

Despite the claims of the financialisation school, the empirical evidence 
is just not there. For example, Mian and Sufi reckon that the Great 
Recession was immediately caused by a collapse in consumption. This is the 

37 https://rwer.wordpress.com/2018/11/26/productive-versus-financial-uses-of-credit/
38  http://digamo.free.fr/carched11.pdf
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traditional Keynesian view.  But the Great Recession and the subsequent 
weak recovery was not the result of consumption contracting, but investment 
slumping39. Recently Ben Bernanke, former head of the US Federal Reserve 
during the great credit boom of the early 2000s, has revived his version 
of ‘financialisation’ as the cause of crises.  For him, crises are the result of 
‘financial panics’ – ie people just lose their heads and panic into selling and 
calling in their credits in a completely unpredictable way (“Although the panic 
was certainly not an exogenous event, its timing and magnitude were largely 
unpredictable, the result of diverse structural and psychological factors”).

 Change in COnSumptiOn and inveStiment  One year befOre  SLump StartS 

In his latest revival40, Bernanke considers empirically any connection 
between ‘financial variables’ like credit costs and ‘real economic activity’. 
He concludes that “the empirical portion of this paper has shown that the 
financial panic of 2007-2009, including the runs on wholesale funding and 
the retreat from securitized credit, was highly disruptive to the real economy 
and was probably the main reason that the recession was so unusually deep.”

But when we look at the evidence provided, Bernanke has to admit 
that “balance sheet factors (ie changes in debt etc) do not forecast 
economic developments well in my setup.” In other words, his conclusions 
are not supported by his own empirical results. “It may be that both 
household and bank balance sheets evolve too slowly and (comparatively) 

39 https://thenextrecession.wordpress.com/2012/11/30/us-its-investment-not-consumption/
40  https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/BPEA_Fall2018_The-real-effects-
-of-the-financial-crisis.pdf
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smoothly for their effects to be picked up in the type of analysis presented 
in this paper.” And yet there is plenty of evidence for the Marxist view 
that it is a collapse in profitability and profits in the productive sectors 
that is the necessary basis for a slump in the ‘real’ economy. All the 
major crises in capitalism came after a fall in profitability (particularly 
in productive sectors) and then a collapse in profits (industrial profits in 
the 1870s and 1930s and financial profits at first in the Great Recession).  
Wages did not collapse in any of these slumps until they started. 

In a chapter of our new book, World in Crisis (2018)41, G. Carchedi 
provides compelling empirical support for Marx’s law of profitability 
showing the link between the financial and productive sectors in capitalist 
crises. From the early 1980s, the strategists of capital tried to reverse the low 
profitability reached then. Profitability rose partly through a series of major 
slumps (1980, 1982, 1991, 2001 etc). But it also recovered (somewhat) 
through so-called neoliberal measures like privatisations, ending trade union 
rights, reductions in government and pensions etc. But there was also another 
countertendency: the switch of capital into unproductive financial sectors. 

Faced with falling profitability in the productive sphere, capital shifts 
from low profitability in the productive sectors to high profitability in 
the financial (i.e., unproductive) sectors. But profits in these sectors are 

41  CARCHEDI, Guglielmo; ROBERTS, Michael (2018) , World in Crisis: A Global Analysis of 
Marx´s Law of Profitability”. Haymarket Books: Chicago, Illinoiis.
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fictitious; they exist only on the accounting books. They become real 
profits only when cashed in. When this happens, the profits available 
to the productive sectors shrink. The more capitals try to realize higher 
profit rates by moving to the unproductive sectors, the greater become 
the difficulties in the productive sectors. This countertendency — capital 
movement to the financial and speculative sectors and thus higher rates of profit 
in those sectors — cannot hold back the tendency, that is, the fall in the rate of 
profit in the productive sectors. Financial profits have claimed an increasing 
share of real profits throughout the whole post–World War II phase: 

The growth of fictitious profits causes an explosive growth of global debt through 
the issuance of debt instruments (e.g., bonds) and of more debt instruments on 
the previous ones. The outcome is a mountain of interconnected debts. ….But 
debt implies repayment. When this cannot happen, financial crises ensue. This 
huge growth of debt in its different forms is the substratum of the speculative 
bubble and financial crises, including the next one. So this countertendency, 
too, can overcome the tendency only temporarily. The growth in the rate of 
profit due to fictitious profits meets its own limit: recurring financial crises, and 
the crises they catalyze in the productive sectors (Carchedi and Roberts, 2018).

What Carchedi finds is that “Financial crises are due to the impossibility 
to repay debts, and they emerge when the percentage growth is falling 
both for financial and for real profits.” Indeed, in 2000 and 2008, financial 
profits fall more than real profits for the first time. Carchedi concludes that 

It is held that if financial crises precede the economic crises, the former determine 
the latter, and vice versa. But this is not the point. The question is whether financial 
crises are preceded by a decline in the production of value and surplus value…
The deterioration of the productive sector in pre-crisis years is thus the common 
cause of both financial and non-financial crises. If they have a common cause, it 
is immaterial whether one precedes the other or vice versa. The point is that the 
(deterioration of the) productive sector determines the (crises in the) financial sector. 

By rejecting Marx’s law of value and the law of profitability, the 
post-Keynesian ‘financialisation’ school opts for the idea that the 
distribution between profits and wages; rising inequality and debt; 
and above all, an inherent instability in finance that causes crises.  

Actually, it is ironic that these radical followers of Keynes look to the 
dominance of finance as the new form of (or stage in) capital accumulation 
because Keynes thought that capitalism would eventually evolve into a leisure 
society with the ‘euthanasia of the rentier’ ie the financier, would disappear. 

It was Marx who predicted the rise of finance alongside increasing 
centralisation and concentration of capital. The rejection of changes in 
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Pollin reckons that by “taxing the excesses of financialization 
and channeling the revenue appropriately, governments can help to 
restore public services and investments which, otherwise, are among 
financialization’s first and most severe casualties.” This is no more radical 
than the policy prescriptions of Joseph Stiglitz, the ‘progressive’ Nobel 
prize winning economist who said, “I am no left-winger, I’m a middle 
of the road economist”. Most important, if ‘financialisation is not the 
cause, such reforms of finance won’t work in ending rising inequality or 
regular and recurring slumps in economies. The financialisation school 
needs to remember what one of its icons, Joan Robinson once said:  “Any 
government which had both the power and will to remedy the major defects of 
the capitalist system would have the will and power to abolish it altogether”.
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Fim do jogo: da crise do 
neoliberalismo às crises do 

neoliberalismo

Alfredo Saad Filho1

Este artigo descreve uma interpretação da economia política da 
pandemia COVID-19, em torno de sua relação com as dinâmicas, 
contradições e limitações do neoliberalismo global. Argumenta 

que a pandemia surgiu em um contexto de crescentes desigualdades e 
aprofundamento das crises nas economias neoliberais e em seus siste-
mas políticos, e que a pandemia provavelmente reforçará as tendências 
excludentes na fase atual do capitalismo, com implicações prejudiciais 
para a democracia. Por sua vez, a pandemia revelou as limitações do 
neoliberalismo como nunca antes, com consequências adversas para a 
legitimidade do próprio capitalismo e abrindo espaços sem precedentes 
para a atividade política de esquerda. A análise a seguir baseia-se em meu 
trabalho de pesquisa anterior sobre neoliberalismo, especialmente Ayers e 
Saad-Filho (2015, 2020), Boffo et al. (2019), Enquanto o neoliberalismo 
levou a uma recuperação extraordinária da lucratividade desde as baixas 
no início dos anos 1980, a financeirização alimentou uma vasta esfera de 

1 Professor do Department of International Development, King’s College London, London, UK. 
Artigo originalmente publicado na Human Geography 2021, Vol. 14(1) 133–137
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especulação e uma tendência crescente de apropriação da renda nacional 
pelas próprias instituições financeiras, com implicações significativas para 
a (crescente) desigualdade e (em queda) taxas de crescimento do investi-
mento e do PIB - apesar das condições sem precedentes favoráveis   para a 
acumulação criadas pelo próprio neoliberalismo. No entanto, em vez de 
prosperar com base nessas condições, a acumulação nos países centrais vem 
desacelerando há várias décadas e, entre 2007 e 2020, o Ocidente sofreu 
a calamidade mais longa e a recuperação mais fraca e regressiva já regis-
trada. Isso pode ser chamado de paradoxo econômico do neoliberalismo.

Neoliberalismo e sua economia

Vivemos na ‘era do neoliberalismo’. Não se trata apenas de identifi-
car as idéias ou políticas dominantes: em vez disso, o neoliberalismo deve 
ser visto como o estágio atual, fase ou modo de existência do capitalis-
mo global. O neoliberalismo emergiu gradual e provisoriamente após o 
fim do boom do pós-guerra e se espalhou pelo mundo a partir de suas 
principais bases nos Estados Unidos e no Reino Unido, passando pelo 
atlantismo no norte e pelo Consenso de Washington no sul e no leste.

A característica mais significativa do neoliberalismo é a financeirização, 
ou seja, a subordinação da reprodução econômica e social ao que Karl 
Marx chamou de capital que rende juros. O cerne da financeirização é a 
transferência do controle sobre a alocação de recursos do estado para um 
sistema financeiro globalmente integrado, dominado por instituições com 
sede nos Estados Unidos. Foi isso que permitiu que as finanças ganhas-
sem o controle das principais fontes de capital e alavancas fundamentais 
da política econômica, e permitiu a restauração do imperialismo norte-
-americano após suas derrotas no Vietnã e no Irã e a crise do dólar nos 
anos 1970. A financeirização também sustentou a transnacionalização 
da produção e das finanças, que ficou conhecida como ‘globalização’.

 Três fases do neoliberalismo

Historicamente, o neoliberalismo global passou por três fases, 
aproximadamente dividido em meados da década de 1990 e a Grande 
Crise Financeira (GFC). A primeira fase (‘transição’) surgiu em oposição 
ao sistema anterior de acumulação (social-democracia keynesiana, 
desenvolvimentista, socialista de estilo soviético ou qualquer outro). 
Esta fase geralmente exigia uma intervenção estatal vigorosa para conter 
o trabalho, destruir a esquerda, promover a integração transnacional 
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do capital e das finanças domésticas e introduzir o novo quadro 
institucional, independentemente das consequências para a sociedade, 
emprego e sustentabilidade da balança de pagamentos e assim por 
diante. Esta fase se abre com as transições no Cone Sul na América 
Latina na década de 1970, seguidas por Thatcherismo e Reaganismo,

Politicamente, as transições para o neoliberalismo foram associadas 
a uma ampla variedade de caminhos. Podem ser mais autoritários, de 
Pinochet e Videla a Thatcher e Reagan, ou podem estar vinculados a 
transições democráticas, como é o caso do Brasil, África do Sul, Co-
réia do Sul e Leste Europeu. Qualquer que seja o caminho da tran-
sição, uma forma política democrática ‘típica’ de neoliberalismo foi 
estabelecida na década de 1990. Essas democracias neoliberais eram 
fortemente circunscritas. Em particular, eles incluíram um aparato ins-
titucional projetado para separar os domínios econômico e político, 
travar o neoliberalismo e isolar a formulação de políticas econômicas 
da interferência da maioria, a fim de garantir a hegemonia das finanças.

A segunda fase (‘madura’ ou ‘terceira wayist’) intensificou a finan-
ceirização da reprodução econômica e social, institucionalizou as no-
vas modalidades de integração internacional, consolidou a democracia 
neoliberal, legitimou o sistema de acumulação através da imposição 
de um novo neoliberal subjetividade e introduziu políticas sociais ti-
picamente neoliberais para conter as privações e consequências sociais 
adversas da transição. Àquela altura, o espaço político para a atividade 
da esquerda tradicional havia sido severamente reduzido, tanto porque 
a economia e a sociedade haviam mudado quanto porque a maioria 
das pessoas não acredita mais nos valores da esquerda. Essas mudan-
ças institucionais, sociais e políticas também reduziram drasticamente 
o espaço político disponível para estados nominalmente democráticos 
e desativaram amplamente sua capacidade de formulação de políticas. 
reduzindo o espaço para oposição legítima: uma vez que não havia 
(neste ponto) realmente nenhuma alternativa ao neoliberalismo, não 
havia escolhas políticas a serem feitas e não havia necessidade de deba-
ter a economia. Em vez disso, o espaço político foi ocupado, em rápida 
sequência, por questões de cultura, religião, nacionalismo e racismo.

À medida que a transição neoliberal reestruturou economias e sociedades, 
criou uma grande variedade de ‹perdedores› econômicos. Milhões de 
empregos qualificados foram eliminados, especialmente nas economias 
avançadas; profissões inteiras desapareceram ou foram exportadas, e as 
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oportunidades de emprego no setor público pioraram por causa das 
privatizações e «cortes». A estabilidade no emprego diminuiu e os salários, 
as condições e as proteções de bem-estar tenderam a se deteriorar em 
quase todos os lugares. Nesse ínterim, a institucionalização da democracia 
neoliberal agravou a alienação dos ‹perdedores›. Suas preocupações legítimas 
foram sistematicamente ignoradas, e seus ressentimentos, medos, esperanças 
e sentimentos de alienação e raiva foram capturados pela grande mídia 
e deslocados para conflitos éticos entre ‹internos› e ‹externos› e entre 
‹bons› e ‹ maus ‹indivíduos, enquadrado por apelos ao «bom senso». Esses 
conflitos foram, então, freqüentemente vistos através das lentes do ‘privi-
légio indevido’ dado pelo estado aos ‘pobres indignos’, minorias, estran-
geiros e países estrangeiros. A consequência de longo prazo tem sido a 
deslegitimação da política, o aumento da alienação e da anomia e - dada 
a destruição da esquerda - a criação de espaços para a extrema direita.

O paradoxo político do neoliberalismo é que a institucionaliza-
ção da democracia neoliberal solapou os fundamentos da própria 
democracia: as estruturas de representação tornaram-se insensíveis, 
as políticas públicas tornaram-se rígidas e indiferentes à maioria, e o 
estado sinalizou que as coletividades de classe iriam deixaram de ser 
reconhecidos e que os indivíduos com pouco dinheiro eram ‘fracas-
sados’ ou ‘vigaristas’. Ao mesmo tempo, as limitações econômicas do 
neoliberalismo implicavam que as aspirações materiais legítimas - va-
lidadas rotineiramente pelas culturas orientadas para o consumo do 
neoliberalismo - não seriam satisfeitas e que a geração seguinte não 
se sairia tão bem quanto seus pais. Esta foi uma ruptura decisiva com 
um contrato geracional (‘nossos filhos farão melhor do que nós’) que 
ajudou a validar o capitalismo desde o século XVIII. No final, era 
cada um por si - exceto pela percepção de que os grupos minoritários 
estavam sendo dados (pelo Estado) ou pegando (por meios desones-
tos) o que não lhes pertencia. Esta era uma situação combustível.

A fase madura do neoliberalismo foi encerrada pelo GFC, o que corroeu 
severamente a legitimidade da financeirização e das políticas econômicas 
e sociais neoliberais. A crise global levou a uma terceira fase do neolibe-
ralismo, caracterizada pela necessidade de administrar as consequências 
do GFC em um contexto de perda de legitimidade devido à percepção 
generalizada da vastidão do choque e do custo astronômico da economia 
financeira, a percepção que o neoliberalismo concentrou renda e riqueza, 
impôs padrões impopulares de emprego e falhou em gerar uma acumula-
ção rápida e estável. O eixo central da estratégia econômica após a crise foi 
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a combinação de políticas monetárias ultraperiféricas (simbolizadas por 
ondas sucessivas de ‘flexibilização quantitativa’ nas maiores economias,

Neoliberalismo autoritário

Dada a vacilante hegemonia ideológica do neoliberalismo e da fi-
nanceirização, essa combinação de políticas exigiria, inevitavelmente, a 
intensificação da repressão e a introdução de novas formas de exclusão 
para sufocar a oposição. O esforço foi feito, mas provou ser demais: o 
controle político escapou das elites neoliberais tradicionais, levando 
ao surgimento de forças anti-sistêmicas polarizadas por líderes autori-
tários “espetaculares” e uma nova geração de movimentos de extrema 
direita. Simbolicamente, em 23 de junho de 2016, o Brexit venceu o 
referendo no Reino Unido e, em 9 de novembro, Donald Trump foi 
eleito presidente dos Estados Unidos. Estes foram componentes de 
um processo muito mais amplo pelo qual governos autoritários foram 
instalados em vários países por meio de eleições (Áustria, Chile, Itália, 
Filipinas, Polônia, Reino Unido, EUA), abusos da Constituição (Bra-
sil, Hungria, Índia, Rússia, Turquia), golpes judiciário-parlamentares 
(Bolívia, Brasil, Honduras, Paraguai) e golpes militares (Egito, Tai-
lândia). Sua ascensão coincidiu com o esvaziamento das democracias 
neoliberais (tecnocráticas e excludentes) nesses e em outros países.

Os líderes que estão à frente desses movimentos invariavelmente 
se apresentam como fortes; eles cultivam uma política de ressenti-
mento, apelando para o bom senso, parecendo falar “honestamente” 
e alegando a capacidade de “fazer as coisas” pela força de vontade e, 
muitas vezes, por meio de sua perspicácia para os negócios, ao mesmo 
tempo que prometem implantar sua força de caráter e status de foras-
teiro para enfrentar uma série de inimigos a fim de ganhar o apoio dos 
‘perdedores’. Esses inimigos podem incluir o estado neoliberal, finan-
ças, globalização, as elites, especialistas, interesses arraigados, políticos 
corruptos, funcionários públicos interessados   em interesses próprios, 
instituições capturadas, estrangeiros e assim por diante, todos os quais 
supostamente atacam “nossa” nação e prejudicam ‘nosso’ povo traba-
lhador e sofredor. Significativamente, esses líderes autoritários fazem 
campanha abertamente contra facetas ou consequências específicas do 
neoliberalismo, mas, quando no poder, implementam programas que 
intensificam o neoliberalismo sob o véu do nacionalismo e de um ra-
cismo mais ou menos explícito. Invariavelmente, então, essas políticas 
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ferem sua própria base eleitoral, tornando os regimes autoritários neo-
liberais fundamentalmente instáveis   e potencialmente levando a uma 
política de crise permanente que abre espaços para a extrema direita.

Dadas suas causas estruturais, esta não é uma mudança política 
transitória que se anulará à medida que os eleitores chegarem a um acordo 
com seus próprios erros e restabelecer o poder das elites políticas tradicionais. 
Em vez disso, o que temos é uma crise política do neoliberalismo, onde 
a ascensão de líderes autoritários é um sintoma da decomposição da 
democracia neoliberal, resultado da crise de economias, sistemas políticos 
e instituições de representação “reestruturados” e evidências do sequestro 
de descontentamento em massa pela extrema direita. O nacionalismo e 
o racismo oferecem “ao povo” uma forma de responder às injúrias reais, 
restaurar um senso de coletividade perdido em outros lugares e reafirmar 
seu valor, que o neoliberalismo nega de todas as outras formas. Em outras 
palavras, a ascensão do neoliberalismo autoritário é o reflexo de uma busca 
desesperada por parte dos perdedores de maneiras de interromper um 
sistema político bloqueado e garantir ganhos para pessoas que se cansaram 
de perder para “outros” presumivelmente indignos. À sua direita estão 
movimentos ainda mais perigosos, reivindicando maior coerência política 
e objetivando representar os ‘perdedores’ de maneiras mais agressivas.

O paradoxo do neoliberalismo autoritário é que as crises econômicas 
e políticas do neoliberalismo promovem a personalização da política e 
a ascensão de líderes ‘espetaculares’, livres de instituições intermediárias 
‘estabilizadoras’: partidos políticos tradicionais, sindicatos, movimentos 
sociais e o lei. Esses líderes estão comprometidos com o neoliberalismo e 
com seu próprio poder pessoal. Quando estão no poder, eles promovem 
uma versão radical do neoliberalismo enquanto atacam todas as formas 
de oposição, empurram a globalização e a financeirização e transferem 
ainda mais poder para as elites neoliberais. No entanto, essas agen-
das prejudicam sua própria base política. A sociedade está cada vez 
mais dividida, os salários diminuem, os impostos tornam-se mais 
regressivos, as proteções sociais são corroídas, as economias tornam-se 
mais desequilibradas e a pobreza aumenta. A frustração em massa se 
intensifica, alimentando o descontentamento sem foco, que os ‘líderes’ 
navegam ao fomentar novos ressentimentos e conflitos emergentes. 
Eles não podem parar ou sua popularidade deve declinar, já que não 
podem resolver problemas reais: eles podem apenas atuar - veja, por 
exemplo, os casos marcantes de D. Trump, B. Johnson e J. Bolsonaro nos 
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Estados Unidos, Reino Unido e Brasil , respectivamente. Segue-se que 
o neoliberalismo autoritário é intrinsecamente instável e sua dinâmica 
irá, talvez involuntariamente, oferecer crescente proeminência e escopo 
para o surgimento de formas modernas de fascismo. Reino Unido e 
Brasil, respectivamente. Segue-se que o neoliberalismo autoritário é 
intrinsecamente instável e sua dinâmica irá, talvez involuntariamente, 
oferecer crescente proeminência e escopo para o surgimento de formas 
modernas de fascismo. Reino Unido e Brasil, respectivamente. Segue-
se que o neoliberalismo autoritário é intrinsecamente instável e sua 
dinâmica irá, talvez involuntariamente, oferecer crescente proeminência 
e escopo para o surgimento de formas modernas de fascismo.

A pandemia Covid-19

Essa dinâmica política degenerativa foi esmagada pela pandemia 
COVID-19, que desencadeou a contração econômica mais profunda da 
história do capitalismo. Assim que a pandemia atingiu, os discursos 
neoliberais sobre o imperativo da “austeridade fiscal” e as limitações 
das políticas públicas desapareceram, à medida que os governos 
neoliberais se retiraram apressadamente para um falso keynesianismo. 
A desintegração da economia global deixou as economias neoliberais 
mais ricas e intransigentes, o Reino Unido e os EUA, expostas como 
incapazes de produzir máscaras faciais e equipamentos de proteção 
pessoal suficientes para seu pessoal de saúde, ou ventiladores para 
manter viva sua população hospitalizada . Essas insuficiências não 
eram apenas um infortúnio: eram resultados planejados pela política.

Com a pandemia, o capital foi imediatamente protegido em quase 
todos os lugares, enquanto os trabalhadores em geral, e os ‘perdedores’ em 
particular, perderam empregos, rendas, negócios e linhas de crédito. Por 
sua vez, a desintegração gradual da democracia já era evidente, juntamente 
com um autoritarismo emergente. Depois da pandemia, governos cada vez 
mais totalitários tratando de forma incompetente a pandemia rapidamente 
reivindicaram o direito de controlar os movimentos, a legitimidade para 
interceptar comunicações, verificar contatos e estado de saúde, e o mandato 
para enviar militares para controlar civis. Por fim, o neoliberalismo já 
havia criado mercados de trabalho “flexíveis” e eles tendiam a se tornar 
ainda mais flexíveis à medida que as economias ressurgiam, por exemplo, 
com trabalhadores sendo recontratados com contratos ainda piores 
do que antes. As estimativas do FMI (2020) sugerem contrações sem 
precedentes do PIB em 2020 (por exemplo, 9,1% no Brasil, 7,8% na 
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Alemanha, 10,2% no Reino Unido e 8,0% nos EUA, entre outros 
colapsos sem precedentes de produção e renda), junto com grandes 
déficits fiscais. Em resposta, vários governos já expressaram sua 
intenção de mudar para uma ‘nova austeridade’ o mais rápido possível, 
enquanto contam com uma repressão ainda mais forte para garantir a 
estabilidade política. Isso é insustentável porque, em termos econômicos, 
a austeridade é injustificável. Se for imposta pela força, a austeridade 
vai minar (o que resta da) democracia e, com ela, a legitimidade 
desses governos, com a dificuldade adicional de que a austeridade vai 
prejudicar desproporcionalmente os ‘perdedores’ das fases anteriores do 
neoliberalismo, que são a base de massa das administrações autoritárias.

Movimentos à esquerda

Sinais das tensões estruturais delineadas acima surgiram ao longo de 
três linhas. Primeiro, a campanha de Sanders nos Estados Unidos e o 
movimento Corbyn no Reino Unido (e, antes, o Syriza na Grécia e o 
Partido dos Trabalhadores no Brasil), embora derrotado no curto prazo, 
demonstrou a profundidade do descontentamento com o neoliberalis-
mo. e o escopo de mobilização em massa para alternativas progressivas.

Em segundo lugar, o contraste entre os estados mais e menos 
bem-sucedidos que enfrentam a pandemia - por exemplo, entre as expe-
riências no Brasil, Equador, Índia (exceto Kerala), Itália, Suécia, Reino 
Unido e EUA, e os da Argentina, China, Cuba, Etiópia, Alemanha, 
Gana, Grécia, Kerala, Nova Zelândia, Senegal, África do Sul, Coreia do 
Sul, Taiwan e Vietnã - demonstram a importância de políticas públicas 
integradas, capacidade estatal e uma base industrial forte, em contraste 
com a depredação da economia e as instituições do estado por admi-
nistrações intransigentemente neoliberais. Nesse sentido, então, esta é 
uma pandemia com características neoliberais, em que as imposições do 
neoliberalismo têm levado a dezenas de milhares de mortes evitáveis.

Terceiro, várias administrações radicalmente neoliberais 
pressionaram por estratégias desumanas (e altamente impopulares) 
de ‘imunidade de rebanho’ no início da pandemia, que foram 
forçadas a abandonar sob forte pressão de baixo. Juntas, essas 
experiências sugerem as limitações do neoliberalismo e podem ajudar 
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a dinamizar uma nova geração de movimentos de esquerda pela 
democracia e responsabilidade do Estado e contra o neoliberalismo.

Conclusão

Ainda que a tendência seja inegável para uma prolongada 
estagnação econômica e o surgimento de novas formas de fascismo, 
há contra-tendências que apontam para a possibilidade de 
ressurgimento da esquerda. Para fortalecê-los, as mobilizações podem 
ser organizadas em torno das preocupações definidoras da esquerda 
com a igualdade, a coletividade e a democracia econômica e política.

O discurso neoliberal afirma que há um trade-off entre saúde e 
economia, e que os países “devem” escolher um lugar no suposto 
continuum entre imunidade de rebanho e bloqueio. Em contraste, a 
esquerda pode enfatizar que não existe tal dicotomia porque a economia 
não pode funcionar se as pessoas estiverem inseguras ou doentes; além 
disso, o capital fetichiza a economia e instrumentaliza as pessoas para 
explorá-las. Ressalta-se também que não há dicotomia entre democracia 
e eficiência. Nos primeiros dias da pandemia, a grande mídia e vários 
governos ocidentais argumentaram que seria impossível controlar o 
vírus como a China havia feito, porque seus países eram democracias 
e a China é uma ditadura. Isso foi uma ofuscação. Experiências em 
todo o mundo mostram que não existe tal compensação: os países 
tiveram um desempenho mais ou menos bom dependendo de suas 
políticas públicas, ao invés de regimes políticos. Na verdade, os 
neoliberais queriam evitar medidas dispendiosas de proteção à vida, 
pois sua preferência sempre foi pelo lucro em detrimento das pessoas.

A esquerda pode articular demandas para garantir a vida e promover 
a igualdade social durante a pandemia, e pressionar por redistribuição, 
bem-estar e redescoberta da coletividade que emergiu, provisoriamente, 
por meio das tensões da pandemia. Ao fazê-lo, também é possível 
liquidar os custos da pandemia - e financiar a transição para economias 
democráticas e sustentáveis   - por meio de tributação progressiva e da 
definanceirização da economia; isto é, transcendendo o neoliberalismo 
em uma direção progressiva. Este trabalho será difícil, mas é possível 
e urgentemente necessário; ao fazer isso, as crises sobrepostas no 
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neoliberalismo podem ser desafiadas e transformadas em uma crise 
generalizada do neoliberalismo apontando em uma direção progressiva.
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Tecno-feudalismo ou 
socialismo do capital?

Eleutério F. S. Prado1

Os contornos da hipótese

Esta nota visa apresentar criticamente uma conjectura sobre 
natureza do capitalismo contemporâneo contida no livro Te-
chno-féodalisme – Critique de l’économie numérique de Cédric 

Durand (La Découverte, 2020). Segundo essa hipótese, o capitalismo 
industrial, enquanto um modo de produção progressivo, gerador de cres-
cimento econômico, foi já substituído por um capitalismo rentista, mo-
roso e depredador, que deve ser agora cognominado de tecno-feudalismo. 

Segundo esse autor, as tecnologias digitais não trouxeram, tal como 
havia sido prometido pela ideologia do Vale do Silício, um horizonte 
radiante para o capitalismo; ao contrário, elas tanto enrijeceram o 
neoliberalismo quanto produziram a degradação do próprio modo 
de produção. Pois, reconfiguraram as relações sociais de um modo 
reacionário: se antes delas prevalecia ainda um sistema descentralizado de 
produção de mercadorias em que imperava concorrência, com elas e por 
meio delas ocorreu uma centralização e monopolização que criou de novo 
uma estrutura de dependência na esfera da produção, uma nova forma de 
submissão das unidades de produção aos donos de um poder “fundiário”. E 

1  Professor titular aposentado da FEA/USP. Correio eletrônico: eleuter@usp.br. Blog na internet: 
https://eleuterioprado.blog. Este artigo foi publicado no sitio A terra é redonda, em 4/04/202i 
com o seguinte título anódino: Sobre o tecno-feudalismo. 
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essa forma – diz ele – tinha sido suprimida historicamente pelo capitalismo 
concorrencial dos séculos XVII, XVIII e XIX, tendo se mantido 
mesmo quando sobreveio a fase monopolista no final do século XIX. 

Eis que agora todas empresas individuais, pequenas, médias e 
grandes se tornaram dependentes de um recurso, as plataformas 
digitais, as quais são detidas por uma fração privilegiada de capitalistas; 
ademais, elas são mantidas e comandadas apenas por um conjunto 
restrito de trabalhadores, dependentes diretos também dessa fração. 
Ora, essas plataformas se tornaram meios de produção universais já 
que contêm as bases de dados e os algoritmos indispensáveis para o 
exercício de qualquer atividade econômica importante e, assim, em geral. 

E se o acesso a elas parece livre, ele só ocorre mediante o pagamen-
to implícito ou explícito de valores que vão sendo assim puncionados 
por meio do próprio acesso e ao longo de seu uso ocasional ou sistemá-
tico. Segundo Durand, o advento dessa lógica de ganho pecuniário e 
o seu predomínio na sociedade mata a lógica da competição na esfera 
da produção de mercadorias, baseada na disputa pelo lucro industrial, 
que existia no velho capitalismo, porque introduz a lógica do ganho por 
apropriação, do rentismo, em todas as relações econômicas relevantes. 

Essa forma de dependência – segundo ele ainda – tem consequências: 
“a estratégia das plataformas que controlam esses territórios digitais é 
uma estratégia de desenvolvimento econômico pela predação, pela con-
quista”. Trata-se sempre de coletar mais dados e de adquirir mais fontes 
de dados. Tem-se, portanto, uma espécie de competição, mas ela não 
visa operar com maior eficiência para produzir e vender mais merca-
dorias, mas apenas açambarcar mais espaços digitais com a finalidade 
de elevar o montante de renda puncionado. O resultado desse proces-
so, segundo ele, mata o caráter progressivo da economia capitalista. 

Essa lógica que agora prevalece no mundo, ainda segundo ele, é semelhante 
àquela que dominava no feudalismo; pois nesse modo de produção, como 
se sabe, os nobres competiam por espaços territoriais com a finalidade de 
elevar os excedentes que podiam extrair das unidades de produção sob os 
seus domínios. Como esses excedentes eram consumidos de modo suntuário 
ou para o propósito da guerra, o feudalismo não tinha um mecanismo para 
incentivar o aumento da produtividade; ao contrário, constituía-se como 
um sistema marcado por um consumo destrutivo, por um desperdício dos 
recursos duramente produzidos.   O capitalismo propriamente dinâmico, 
orientado pela lucratividade do capital industrial no interior do processo da 
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competição mercantil, durou – afirma – do último terço do século XVIII 
até o fim da década dos anos 1970, ou seja, apenas dois séculos. A partir 
desse momento, com o advento da “economia digital”, transformou-se 
pouco a pouco num sistema guiado notadamente pela extração de renda. 
Pois, o processo produtivo como um todo tornou-se dependente de um 
dado fator de produção que se encontra monopolizado, algo que fora 
característico do feudalismo e que agora foi de certo modo recuperado. 

No feudalismo como se sabe, esse fator era a terra; agora, consiste 
nos bancos e fluxos de dados (big data), assim como nos meios que se 
precisa empregar para acessá-los. Eis que um grupo muito pequeno de 
grandes corporações, tais como Facebook, Amazon, Apple, Netflix, 
Google etc., dispõem e controlam hoje o sistema econômico do Oci-
dente, senão do mundo como um todo, porque dispõem e controlam as 
grandes plataformas digitais. E elas não se valem da concorrência e não 
buscam o lucro industrial para prosperar, mas procuram obter ganhos 
crescentes em escala como base em um poder de monopólio incontestável.   

A referência ao feudalismo” – diz Durand – “remete-se ao caráter ren-
tista, isto é, não produtivista, do dispositivo de captação de valor. Nota-se 
atualmente a prevalência da lógica da obtenção de renda sobre a lógica pro-
dutiva nas empresas intensivas em intangíveis, notadamente nas platafor-
mas digitais. A poderosa ascensão das atividades informatizadas pôs, assim, 
em questão a perenidade dos processos competitivos de geração de lucros. 

A origem da hipótese

A hipótese de que se está agora diante de uma espécie de volta do feu-
dalismo foi levantada, curiosamente, com base num artigo jornalístico 
escrito por Karl Marx, em 24 de junho de 1856, no New York Tribune. 
Aí, esse autor examina criticamente um balanço, assim como os estatu-
tos, da sociedade por ações Crédit Mobilier, a qual emergira em França 
na época do Segundo Império, com Napoleão III. A peça contábil de 
dezembro de 1855 mostrava que essa sociedade obtivera um lucro anual 
de 35%, ou seja, conseguira obter uma lucratividade extraordinária mes-
mo para aquele tempo; “not so bad”, tal como aponta o próprio Marx.   

Essa corporação se caracterizava por ter um propósito monopolista ex-
plícito: pretendia funcionar com um banco único, constituir um fundo com 
todas os títulos e ações das grandes empresas, controlar todo o financiamen-
to da indústria. Marx, com a sua conhecida ironia corrosiva, considerou 
desde logo que se tratava de um projeto de “socialismo imperial”, o qual, ao 

Livro 1.indb   3Livro 1.indb   3 12/09/2021   13:12:5212/09/2021   13:12:52



A crise capitalista no século XXI252

contrário do odiado “socialismo revolucionário”, seria certamente amado 
pela burguesia em geral. Aí, Marx, para designar esse projeto monopolista 
desavergonhado, emprega ainda, ironicamente, uma denominação criada 
por Charles Fourier: “é um mérito imoral de Fourier haver predito essa for-
ma da indústria moderna, sob o nome de ‘feudalismo industrial’”. Ora, essa 
forma não havia sido criada pelos protagonistas do projeto: “certamente” 
– diz o autor de O capital – “não foram os Senhores Isaac, Péreire, Mor-
ny e Bonaparte que a inventaram”. O que criaram, então? Eis o que diz:

Existiam, também, antes de sua época, bancos que davam crédito às sociedades indus-
triais por ações. O que eles inventaram foi um banco por ações que visava o monopó-
lio do que anteriormente era multiforme e estava dividido entre vários emprestadores 
privados de dinheiro. O princípio norteador consistiu na criação de um vasto número 
de empresas industriais, não com vistas a propelir investimentos produtivos, mas 
simplesmente para obter ganhos por meio da comercialização das ações. A ideia nova 
que tiveram foi tornar o feudalismo industrial tributário da especulação com ações.

Parece bem evidente que a hipótese de Durand nasce desse trecho, in-
clusive porque nele se aponta para um uso improdutivo do capital que leva 
a estagnação. Faz-se necessário aqui, no entanto, superar essa aparência. 

Ora, Marx não endossa aí o uso do termo “feudalismo” como 
categoria teórica, mas apenas o usa de forma retórica e crítica para se 
referir a um processo de monopolização industrial que se converte, por 
meio de uma engenharia empresarial, em monopolização financeira. 
Infelizmente, entretanto, Durand tomou-o como um termo rigoroso 
já que o emprega para caracterizar uma transformação do capitalismo 
que, supostamente, vem negá-lo enquanto tal. Bem, se não se trata de 
feudalismo, do que se trata, então? Trata-se de um desenvolvimento 
endógeno e tendencial do capitalismo que o próprio Marx havia 
previsto em O capital? Ou, se este não é caso, teria ele fornecido 
as categorias teóricas que permitiriam apreendê-lo rigorosamente? 

Capital como mercadoria

É preciso ver, de início, que no caso especial examinado por Marx, assim 
como no estágio atual do capitalismo tal como foi descrito por Durand, não 
há qualquer supressão da relação de capital, ou seja, da relação do capital 
com o trabalho e, em especial, como o trabalho assalariado. Ora, no que 
essa relação difere da relação de produção que prevalecia no feudalismo?

Note-se em primeiro lugar que a relação de dependência dos que trabalham 
aos possuidores dos meios de produção não é exclusiva do feudalismo – 
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ainda que, nesse último modo de produção, ela esteja caracterizada por 
uma certa permanência e indissolubilidade; como se sabe, o vínculo 
social de dependência no feudalismo não pode ser partido, especialmente 
pela parte subordinada, já que é orgânico, fundador da sociedade. Já no 
capitalismo, essa dependência se torna voluntária e temporária, pois, a 
relação dos trabalhadores com as empresas assume a forma de um contrato 
entre pessoas físicas e jurídicas, um contrato que pode ser desfeito em 
qualquer momento. Trata-se, pois, de uma dependência que não aparece 
como tal – eis que é indireta e, por isso, aparece como independência.  

Entretanto, mesmo sendo assim, isso não implica uma completa 
independência das partes – mas apenas uma independência formal. Pois, 
subsiste aí ainda uma dependência recíproca, necessária e mesmo forçosa, 
entre os trabalhadores em relação ao capital social, ao capital como um 
todo. Como os trabalhadores não possuem meios de produção, eles têm 
de vender a sua força de trabalho para sobreviver, com forte necessidade, 
para algum capitalista, para um membro da burguesia proprietária dos 
meios de produção. E os capitalistas não podem subsistir como tais se 
não puderem subordinar formalmente numerosas forças de trabalho.

Marx, como se sabe, para distinguir o feudalismo do capitalismo 
se vale da diferença entre relação social direta e relação social indireta, 
respectivamente. No primeiro caso, as relações sociais fundante se dão 
por meio das mercadorias, ou seja, são “relações reificadas entre pes-
soas e relações sociais entre coisas”. Já no segundo caso, tem-se relações 
que implicam numa dependência direta, não mediada por coisas 
sociais que adquiriram o caráter de fetiches.2 Eis como esse autor 
apresenta essa distinção em O capital, a partir da metáfora do indi-
víduo independente contida no famoso romance de Daniel Defoe. 

Desloquemo-nos da ilha luminosa de Robinson à sombria Idade 
Média europeia. Em vez do homem independente, encontramos aqui 
todos dependentes — servos e senhores feudais, vassalos e suseranos, leigos 
e clérigos. A dependência pessoal caracteriza tanto as condições sociais 
da produção material quanto as esferas de vida estruturadas sobre ela. 

Mas, justamente porque relações de dependência pessoal constituem 
a base social dada, os trabalhos e produtos não precisam adquirir forma 
fantástica, diferente de sua realidade. Eles entram na engrenagem social 

2 Talvez, essas relações diretas podem ditas “relações sociais por regras”, notando-se que essas regras 
põe uma hierarquização social e que costumam ser socialmente sacralizadas, divinizadas. 
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como serviços e pagamentos em natura. A forma natural do trabalho, sua 
particularidade, e não, como na base da produção de mercadorias, a sua 
generalidade, é aqui sua forma diretamente social. Durand, entretanto, 
parece estar certo sobre uma mudança histórica no modo de produção 
capitalista: com a vinda da revolução digital, com a informatização dos 
processos de trabalho e de comunicação, ocorreu sim uma transformação 
desse sistema já que tornou possível a monopolização inquebrantável 
de um fator de produção, as plataformas informacionais, cibernéti-
cas, que passam a mediar uma parte muito significativa das intera-
ções sociais mesmo para além das atividades diretamente produtivas. 

Nesse ponto da argumentação põe-se a necessidade imperativa de 
ressaltar um ponto crucial: no capitalismo de plataforma, as relações 
sociais continuam assumindo a forma de relações de mercadorias. 
A interação social continua sendo manifestação fenomênica de 
relações sociais reificadas. As empresas obtêm ganhos porque detém a 
propriedade monopolista dessas plataformas; entretanto, elas o fazem 
porque são ainda fornecedoras de mercadorias; continuam, pois, 
tal como toda empresa capitalista em geral, a vender mercadorias. 

A questão, então, se torna saber como se dá essa operação de venda: 
é vendida a própria coisa que suporta a forma ou apenas o serviço útil 
que ela pode prestar é vendido? Como se sabe, Marx distinguiu duas 
formas básicas da mercadoria enquanto forma elementar da riqueza neste 
modo de produção, estrutura de base que dá sustentação à sociedade 
moderna: a mercadoria (M) como forma do capital industrial (em D – 
M ...P... M – D’) e o próprio capital (D) como mercadoria (em D – D’). 
A primeira forma começa a ser apresentada explicitamente no capítulo 
IV do Livro I (implicitamente, inicia-se já no capítulo I da obra como 
um todo). Como essa forma M é forma do capital industrial, ela passa 
necessariamente em seu circuito de valorização na forma D, ou seja, 
na forma de dinheiro como capital. E, por isso mesmo, contém em si 
uma possibilidade que aparece só depois na apresentação de O capital. 

A segunda forma mercadoria encontra-se, assim, exposta 
principalmente no capítulo XXI do Livro III, denominado O capital 
portador de juros. Aí, ele mostra que o capital enquanto capital se 
torna uma mercadoria sui generis. O trecho é conhecido e ele diz o 
que também se tentou dizer neste parágrafo que agora se conclui:

Dinheiro – considerado aqui como expressão autônoma de uma soma de valor, exista 
ela de fato em dinheiro ou em mercadoria – pode na base da produção capitalista 
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ser transformado em capital. E, em virtude dessa transformação, passar de um valor 
dado para um valor que se valoriza a si mesmo, que se multiplica. Produz lucro, isto 
é, capacita o capitalista a extrair dos trabalhadores determinado quantum de traba-
lho não-pago, mais-produto e mais-valor – e se apropriar dele. Assim, adquire, além 
do valor de uso que possui como dinheiro, um valor de uso adicional, a saber, o de 
funcionar como capital. O seu valor de uso, uma vez transformado em capital, con-
siste aqui justamente no lucro que produz. Nessa condição de capital possível, meio 
de produção para a produção de lucro, torna-se mercadoria, mas uma mercadoria 
sui generis. Ou, o que dá no mesmo, o capital enquanto capital se torna mercadoria. 

Trata-se, então, agora, de examinar a forma D – D’ que é, 
precisamente, a forma do capital portador de juros. Aqui não ocorre 
a metamorfose do capital em mercadoria comum tal como ocorre, 
necessariamente, no circuito do capital industrial, ou seja, D – M, 
primeiro, para depois acontecer a inversão de M – D’. O capital, dizendo 
de outro modo, não assume a forma de capital produtivo que comanda 
o processo de produção de valor e mais-valor.  Agora, a transformação 
de D em D’ depende apenas de uma transferência de valor das mãos 
de um proprietário privado A para as de outro B, a qual só pode 
ocorrer sob certas formas e garantias jurídicas. São elas que garantem a 
transformação de D em D + ΔD; eis que um certo montante de dinheiro, 
D, vai de A para B e volta aumentado de B para A, como D + ΔD, nessa 
transação.  A forma empréstimo, portanto, é peculiar ao capital como 
mercadoria. E ela rende “aluguel”. Como esse rendimento provém de 
aluguel de capital, tem a natureza do juros – e não da renda da terra. 
O juro é o pagamento do aluguel devido pelo uso do capital como 
mercadoria. É preciso notar, agora, que o capital portador de juros 
não se concretiza apenas no empréstimo de dinheiro. Ele se materializa 
sempre que há um empréstimo de capital seja circulante seja fixo – 
notando-se que capital fixo é um ativo cuja forma social está sempre 
“colada” a um suporte. E esse suporte tem sempre uma existência 
material configurada ao mesmo tempo como tangível e intangível. 

Uma máquina comum, por exemplo, é tangível enquanto madeira, 
plástico, ferro e aço, mas intangível enquanto tecnologia. Na verdade, 
toda máquina tradicional, inclusive as computacionais, são tangíveis e 
intangíveis ao mesmo tempo.  Ora, os meios de produção também podem 
ser alugados. E aqui, para não deixar dúvida, é preciso citar o próprio 
Marx por extenso no trecho em fala especificamente do capital fixo:

O dinheiro pode ser emprestado (...) como capital fixo, por exemplo, quando é 
reembolsado na forma de renda vitalícia, de modo que com o juro reflui sempre uma 
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porção do capital. [Contudo], certas mercadorias, pela natureza de seu valor de uso, 
só podem ser emprestadas como capital fixo, tais como casas, navios, máquinas etc. 

Mas todo capital emprestado, qualquer que seja a sua forma e como 
quer que seja o reembolso devido à natureza de seu valor de uso, é sem-
pre apenas uma forma particular do capital monetário. E aqui é pre-
ciso ser enfático: os meios de produção alugados são formas particu-
lares do capital monetário – e não do “capital fundiário”. Ora, esse 
momento da apresentação dialética do conceito de capital, contida em 
O capital, não pode desaparecer do marxismo sem deixar qualquer tra-
ço como parece acontecer em muitos trabalhos que circulam atual-
mente no campo da crítica da economia política. Pois, enquanto apor-
te teórico rigoroso, tem uma consequência forte e iniludível para a 
compreensão do capitalismo baseado em plataformas informacionais. 

A crítica da hipótese de Durand

Como foi visto, Durand faz referência ao feudalismo para carac-
terizar a transformação recente do capitalismo porque enxerga nos 
eventos históricos a emergência de uma regressão: se antes a lucra-
tividade era o motor dinâmico do capitalismo, agora o que o move, 
bem mais lentamente aliás, seria o rentismo. E ele sustenta essa tese de 
modo explícito, tal como antes se mostrou numa citação de um peque-
no trecho de seu próprio livro: “A referência ao feudalismo...”. Desde 
logo, de onde provém o interesse em pensar o capitalismo contem-
porâneo com base em noções como “rentismo” e “tecno-feudalismo”? 

Ora, parece irresistível a necessidade – comum no campo keynesiano, 
mas que aparece também no campo marxista – de apontar o ganho externo 
à produção como um elemento regressivo, algo que está no capitalismo, 
mas que não lhe pertence enquanto tal, que não lhe é imanente.3 E essa 
tendência, como sabe, apareceu já nas obras de autores como Proudhon 
e Keynes. Se esses autores consideravam que esse tipo de ganho poderia e 
deveria ser suprimido de algum modo, Durand, diferentemente, o enxer-
ga, agora, como insuperável devido às características próprias de um de-
senvolvimento tecnológico. Trata-se evidentemente de um autoengano ou 
de uma infiltração ideológica. O capitalismo não está regredindo, mas sim 

3 Esse modo de pensar aparece, por exemplo, na resenha de Ladislau Dowbor do livro O valor de 
tudo: produzir e extrair na economia global, de Mariana Mazzucato, publicado aqui em A terra 
é redonda, em 24/03/2021. 
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progredindo – e de acordo com as suas leis imanentes – para o seu ocaso 
final. E este, como hoje se sabe, pode não ser auspicioso, mas catastrófico. 

Como se pode apreender, então, as transformações descritas por Du-
rand de um modo rigoroso a partir da lógica de apresentação de O capital?

É bem evidente que os programas de computador, as bases de dados 
coletadas e, assim, o serviço das plataformas digitais, em virtude de sua 
própria natureza como valores de uso, mesmo se não deixam de ser merca-
dorias, não podem ser vendidas como mercadorias comuns. As máquinas 
computacionais em geral – desktop, laptop, tabletes etc. – são, sim, ven-
didas dessa forma mais usual. Mas, os serviços digitais que são necessários 
em geral para empregá-las adequadamente na esfera da produção e mesmo 
fora dela não podem ser comercializadas do mesmo modo. Pois, os custos 
de reprodução são praticamente nulos nesse caso. O seu uso tem de ser 
licenciado por um período determinado; enquanto forma de capital como 
mercadoria, têm, portanto, de serem alugados, formal ou informalmente. 

Em decorrência, não se trata de uma variante da “renda fundiária”, mas 
de juros, pois é assim que se designa, como se sabe, o retorno provindo 
do aluguel do capital como mercadoria. Ademais, é bem evidente que a 
forma capital implicada nas plataformas digitais não é nova; ao contrário, 
ela já existia desde os primórdios do capitalismo. O próprio potencial 
de monopolização já estava presente nos tipos de capital elencados por 
Marx.  O que há de novo com tais plataformas é que, em virtude das 
economias de rede que proporcionam, a monopolização acontece e tem 
de acontecer inexoravelmente. À medida que uns usam esse recurso outros 
terão de usá-los, produzindo-se assim um fechamento tecnológico (lock-
in). Daí que permitam extrair “aluguéis” compulsórios dos usuários, 
de uma forma que se assemelha ao que tradicionalmente é chamado 
de agiotagem. Pois, uma e outra exploram a fraqueza situacional do 
cliente. Suprimem, além disso, a liberdade de escolha do consumidor 
tão decantada pelos ideólogos liberais e neoliberais de todos os tempos. 

Por causa disso tudo, a transformação trazida pela terceira revolu-
ção industrial concorre com a chamada financeirização das relações 
sociais que se expandiu enormemente no capitalismo contemporâneo, 
ainda que, como fenômeno emergente, também não seja algo inteira-
mente novo. Ela concorre, assim, com outras tendências que aí ago-
ra se manifestam, tais como o grande endividamento estrutural das 
empresas, das instâncias estatais e das famílias e, em particular, com 
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a difusão e predomínio do capital acionário. E essa tendência à socia-
lização do capital, como se sabe, é inerente ao próprio capitalismo e 
está registrada como tal no capítulo XXVII do Livro III de O capital:

O capital, que em si repousa sobre um modo social de produção 
e pressupõe uma concentração de meios de produção e forças de 
trabalho, recebe aqui diretamente a forma de capital social (capital de 
indivíduos diretamente associados) em oposição ao capital privado, 
e suas empresas se apresentam como empresas sociais em oposição 
às empresas privadas. É a superação do capital como propriedade 
privada, dentro dos limites do próprio modo de produção capitalista. 

Dado o exposto, fazendo justiça ao espírito irônico do velho Marx, ao invés 
de tecno-feudalismo, dever-se-ia falar em “socialismo do capital”.4 Ao invés de 
rentismo, em consequência, dever-se-ia falar em “jurismo”. E este é também 
um modo de ressignificar o termo “financeirização”, agora como expressão 
de um desenvolvimento endógeno e mesmo necessário do capitalismo – e 
não apenas como uma excrecência ou uma anomalia do bom capitalismo, 
o que poderia ser eventualmente corrigido pela política econômica. 

Ademais, é importante ressaltar que o livro de Durand não trata das 
consequências do capitalismo de plataforma para a classe trabalhadora. 
Como se sabe, os algoritmos que alimentam essas plataformas têm permitido 
um controle da força de trabalho para além da lógica da fábrica. Ao invés 
da concentração dos trabalhadores num local determinado, agora é possível 
manter esse controle sobre eles mesmo se estão dispersos numa cidade, 
numa nação e mesmo transnacionalmente. Se esta lógica era baseada 
na subsunção material do trabalho ao capital, agora as novas formas, 
que não deixam de ser também disciplinares, permitem uma subsunção 
intelectual e informatizada do primeiro ao segundo, a qual é compatível 
com a precarização, ou seja, com a criação de todo um precariado, tal 
como tem registrado a literatura no campo da sociologia do trabalho.5  

De qualquer modo, tem-se um momento histórico de mudança; segundo 
Marx, no momento em que ocorre “esse resultado do máximo desenvolvimento 

4 Essa temática encontra-se bem tratada num artigo de Bruno Höfig, “O capital acionário e sua 
necessidade: elementos para a compreensão do processo de financeirização da firma”. Economia e 
Sociedade, vol. 26 (número especial), dezembro de 2017.

5 Ver sobre isso, por exemplo, o livro de Ruy Braga – A política do precariado, Boitempo, 2018.
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da produção capitalista é um ponto de passagem necessário para a transformação 
do capital em propriedade dos produtores, porém, não mais como propriedade 
privada de produtores individuais, mas propriedade dos produtores associados, 
como propriedade diretamente social”. Dito de outro modo, a questão não é 
“capitalismo versus feudalismo”, mas “capitalismo versus pós-capitalismo».
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Apontamentos sobre a 
dinâmica do processo de 

acumulação de capital

Élbio Maier Ozorio1

Introdução 

O presente texto analisa a dinâmica do processo de acumula-
ção de capital em seus aspectos gerais, buscando compreender aqui-
lo que é essencial para a reprodução – em escala ampliada – do 
capital. Para isto, é utilizado algumas categorias de análise desenvol-
vidas por Marx em sua obra, as quais são indispensáveis para uma 
análise adequada da dinâmica do capital e seus ciclos econômicos.

No processo de acumulação de capital descrito por Marx como D-M-D’, 
ou melhor, D-M ...P...M’-D’, está colocado de forma abstrata o ciclo do 
capital. Este começa com uma certa quantia de dinheiro (D) que compra 
duas mercadorias específicas (força de trabalho e meios de produção) e, 
através da utilização dos meios de produção pela força de trabalho, ocorre 
o processo de produção (P), onde é elaborado uma nova mercadoria (M’) 

1 Mestrando no PPGE/UFRGS. E-mail: elbiozorio@gmail.com

11
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grávida de mais-valor, que será vendida por uma quantidade maior de 
dinheiro em relação àquela inicialmente existente. Cabe destacar que o 
capital pressupõe o movimento ininterrupto do processo, ou seja, o ciclo 
acaba em D’, mas o movimento não cessa, dessa forma, D’ configura tanto 
o ponto de chegada como o ponto de partida para um novo ciclo do capital.

Ao longo do processo de acumulação ocorre a mudança da 
composição de capital. Esta diz respeito a proporção entre trabalho 
vivo e trabalho morto utilizados no processo produtivo, em outras 
palavras, a proporção entre capital constante e capital variável aplicados 
no processo. A análise começa a partir desta alteração, através da 
investigação daquilo que causa o aumento da composição do capital. 

Posteriormente, é observado os impactos do crescimento da compo-
sição do capital no processo de acumulação, principalmente o efeito deste 
aumento sobre a taxa de lucro. Também é destacado o papel fundamental 
da taxa de lucro dentro para o processo de acumulação, pois como o pró-
prio Marx (2017, p. 257) destaca, ela “[...] é a força motriz na produção 
capitalista [...]”; e analisado a tendência de queda da taxa de lucro apon-
tado por Marx (2017), bem como o impacto disto para a acumulação 
de capital. Por último, é apontado, de forma breve, os impactos da exis-
tência de um exército industrial de reserva no processo de acumulação.    

Composição do capital e acumulação

Do nascimento do modo de produção capitalista até os dias de hoje, 
percebemos um gigante e incessante avanço das forças produtivas. Efeito 
da busca dos diferentes capitais por lucro, via processo de concorrência, 
o constante desenvolvimento das forças produtivas reflete uma necessida-
de da luta pela sobrevivência entre os capitalistas. Dessa forma, a massa 
dos meios de produção acompanhou esse crescimento. Isto não é difícil 
de ser constatado, pelo contrário, é um efeito de fácil percepção, vide a 
evolução tecnológica das máquinas e a constante mecanização do traba-
lho que proporcionam o crescimento da produtividade do trabalho. Este 
aumento não é apenas absoluto, ele também é acompanhado de um cres-
cimento relativo dos meios de trabalho utilizados no processo produtivo; 
isto ocorre porque o crescimento da incorporação de trabalhadores no 
processo de produção é menor do que o aumento dos meios de produção.

Este processo resulta na alteração da composição técnica do capital, 
que é definida pela razão entre a massa dos meios de produção aplicados 
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na produção e a quantidade de trabalho vivo utilizado. A composição 
técnica do capital é determinada pela relação física entre os meios de 
produção e a massa da força de trabalho necessária para a utilização 
daquela. Em outras palavras, ela demonstra a relação entre o número de 
trabalhadores (quantidade de trabalho vivo) necessários para movimen-
tar uma determinada quantidade de máquinas e transformar uma certa 
quantia de insumos e matérias-primas (trabalho morto) em produto. 

A composição técnica do capital cresce na medida em que o mes-
mo número de trabalhadores ou, a mesma quantidade de trabalho 
vivo, movimenta e transforma uma quantidade maior de meios de 
produção e insumos em uma quantidade, também, maior de produto 
(Marx, 2013). Desta forma, a composição técnica do capital aponta 
determinado grau de produtividade das forças produtivas. Sobre isto, 
Saad Filho (2011) aponta que não é adequado comparar a composição 
técnica de empresas de diferentes ramos de produção. Por exemplo, a 
quantidade de máquinas e equipamentos utilizados por um trabalha-
dor do setor automobilístico será qualitativamente diferente daquela 
utilizada por um operário do setor manufatureiro; para além disto, 
os insumos contemplam diferentes valores de uso, em um caso o aço, 
no outro o algodão. Por isso, a composição técnica do capital só pode 
ser devidamente comparada dentro de um mesmo ramo de produção.

Para que seja possível comparar uma composição técnica do capital 
de uma empresa com outra, é necessário avaliá-la em valor. Marx irá de-
nominar a composição técnica do capital, quando medida em valor, de 
composição orgânica do capital (Saad Filho, 2011). Segundo Saad Filho, 
ela é uma reflexo imediato da composição técnica do capital, mas, para 
efeitos de comparação, é observado os valores das mercadorias, neste 
caso, o valor dos meios de produção e insumos (capital constante), e 
do outro lado, o valor da força de trabalho (capital variável). Portanto, 
a composição orgânica é uma forma de compararmos diferentes valores 
de uso utilizados como capital produtivo (meios de produção e insu-
mos) através de seus valores (quantidade de trabalho objetivada neles).

A composição orgânica do capital é alterada quando ocorre uma 
mudança na proporção entre trabalho vivo e trabalho morto utiliza-
dos no processo produtivo, ou seja, quando a composição técnica do 
capital é modificada. Naturalmente, surge um questionamento, dado 
que a composição orgânica do capital diz respeito aos valores das mer-
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cadorias, caso ocorra uma modificação no valor das mercadorias uti-
lizadas no processo produtivo, ocorrerá uma alteração na composição 
orgânica do capital, mesmo sem qualquer modificação na composição 
técnica do capital? Sobre isto Marx (2013, p. 835-836) afirma que 

Entre ambas [composição técnica e composição valor do capital] exis-
te uma estreita correlação. Para expressá-la, chamo a composição de va-
lor do capital, porquanto é determinada pela composição técnica do ca-
pital e reflete suas modificações, de composição orgânica do capital.

 De acordo com Araújo (2017), a questão relevante é saber deter-
minar se a alteração da composição orgânica é fruto de uma modificação 
nos valores materiais das mercadorias, ou de uma mudança técnica.  A 
partir disto, existem dois fatores que determinam as modificações da 
composição orgânica. O primeiro deles diz respeito a uma alteração na 
técnica, ou seja, no grau de produtividade em determinado ramo de 
produção que está sendo analisado, para exemplificar: caso uma empresa 
automobilística compre uma máquina que substitua o trabalho de cinco 
operários pelo trabalho de um, ao passo que este trabalhador, operando o 
novo meio de trabalho, consiga transformar a mesma quantidade de ma-
téria-prima que cinco trabalhadores transformavam anteriormente, isto 
denota uma alteração na técnica de produção, que elevou a produtividade 
do trabalho e, por último, aumentou a composição orgânica do capital 
(aumentou a proporção de trabalho morto em relação ao trabalho vivo).

O segundo está relacionada ao valor dos meios de produção e dos 
insumos do trabalho (e as mercadorias necessárias a reprodução da força 
de trabalho), por exemplo: caso o aço (matéria-prima para produção de 
carros) utilizado pela indústria automobilística passe a ser produzido com 
uma menor quantidade de trabalho social, por causa do avanço da técnica 
de produção utilizada na fabricação do aço, isto significa que, permane-
cendo constante os demais elementos, irá ocorrer um barateamento dos 
meios de produção, traduzido na diminuição do valor do capital cons-
tante e na queda da composição orgânica do capital, apesar de não ter 
ocorrido nenhuma alteração da técnica de produção dentro das empresas 
do setor automobilístico. Em suma, Araújo (2017, p. 90) aponta que 

É importante notar que as fontes de modificação da COC têm origem 
distinta. As alterações do primeiro tipo – resultantes de modificações na 
proporção técnica entre a massa de meios de produção e a massa de força 
de trabalho – refletem mudanças na produtividade do trabalho no ramo 
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industrial considerado. Por sua vez, as modificações do segundo tipo – 
resultantes de alterações na relação de valores dos meios de produção e dos 
meios de subsistência – refletem mudanças na produtividade do trabalho 
nos ramos industriais que fornecem esses elementos ao ramo considerado. 

Por último, Marx (2013) aponta que o aumento da massa dos 
meios de produção cresce mais rapidamente que o aumento do va-
lor do capital constante. Apesar do último crescer com o primei-
ro, ele não ocorre na mesma proporção, pois, o aumento do volu-
me dos meios de produção, como apontado anteriormente, não é o 
único fator que implica na variação do capital constante, ao passo 
que este aumento ocorre simultaneamente com a queda do valor em 
relação ao volume. Dessa forma, a composição orgânica do capital 
também cresce, entretanto, não na mesma velocidade que a compo-
sição técnica. Matematicamente, é possível demonstrar a composi-
ção orgânica do capital (q), como diretamente proporcional ao capi-
tal constante (c) e inversamente proporcional ao capital variável (v):

Apesar das peculiaridades existentes entre os diversos ramos da 
produção, o aumento da composição orgânica, ou seja, o aumento do 
peso do capital constante frente ao capital variável é uma tendência 
historicamente verificada no sistema capitalista e “[...] constitui uma 
lei do modo de produção capitalista que, conforme este se desenvolve, 
opera-se uma diminuição relativa do capital variável em relação ao 
capital constante [...]” (Marx, 2017, p. 214). Em grande medida 
isso acontece por causa da existência da concorrência, uma vez que 
neste processo ocorre a disputa entre os capitalistas que buscam 
ampliar a apropriação de mais-valor como apontado anteriormente. 

Por outro lado, é preciso notar que o crescimento do capital cons-
tante não é o único meio para ampliar a acumulação, caso contrário 
não se verificaria a constante pressão da burguesia para diminuir salá-
rios, retirar direitos, aumentar a extensão e a intensidade da jornada 
de trabalho, entre outros mecanismos empregados para aumentar a 
extração do mais-valor. Para exemplificar a questão acerca do com-
ponente variável do capital: um capitalista emprega um capital de 
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R$500 mil, que se divide em capital constante e capital variável. A 
distribuição relativa é de R$400 mil em kc e R$100 mil em kv. Des-
te processo produtivo, o mais-valor apropriado é de R$150 mil. Caso 
o empresário, independentemente da forma, conseguisse reduzir a 
remuneração da força de trabalho para R$75 mil, mantendo a quan-
tidade de trabalho constante, isto significaria que o valor adicionado 
permaneceria o mesmo, entretanto, o mais-valor apropriado cresce-
ria na mesma magnitude da redução salarial, ou seja, em R$25 mil. 

Neste caso a produtividade do trabalho e o valor criado perma-
neceram constantes, o que mudou foi a repartição do valor criado 
entre salário e lucro, ou entre, mais-valor e a remuneração da força 
de trabalho. Em outras palavras, o mais-valor absoluto foi aumen-
tado.  A outra opção encontrada para aumentar o mais-valor apro-
priado é através do aumento da produtividade (mais-valor relativo). 

Com o crescimento do capital constante ocorre a transferên-
cia de valor para um maior número de mercadorias produzidas, 
ou seja, apesar do aumento do capital constante, o valor repassado 
para cada unidade de mercadoria cai. Através disto o empresário, 
ao comercializar suas mercadorias, conseguirá apropriar-se de uma 
quantidade maior de mais-valor, pois suas mercadorias foram pro-
duzidas com uma quantidade de trabalho inferior à média social. 

Resumidamente, isto significa que o capitalista produziu determi-
nada mercadoria com um custo inferior ao de seus concorrentes, por 
isso obterá um maior lucro.  A essência do capital está no processo de 
valorização do valor, na busca pela maximização da quantidade apro-
priada de mais-trabalho e na sua reutilização no processo produtivo, 
ou seja, na acumulação de capital (reprodução ampliada do capital). 

Por isso, o processo de valorização determina o processo de produção, 
impondo aos capitalistas buscarem diferentes métodos para ampliarem 
a apropriação de mais-trabalho. Isto ocorre, como demonstrado acima, 
genericamente de duas maneiras, seja através do aumento do mais-
valor absoluto ou, via aumento da produtividade2 (mais-valor relativo), 
através do aumento da composição orgânica do capital. Assim, a 
ampliação relativa do capital constante com a diminuição (também 

2 O aumento de produtividade não ocorre exclusivamente através do crescimento do capital cons-
tante, também pode ser alcançado através das mudanças na organização do processo de produção, 
de modificações da divisão do trabalho dentro da fábrica etc.
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relativa) do capital variável, é a forma encontrada pelos capitalistas para 
sobreviverem ao processo de concorrência, ou seja, é uma necessidade 
dentro do sistema capitalista. O aumento relativo do capital constante irá 
apresentar um duplo impacto na taxa de lucro obtida pelos capitalistas. 

No primeiro momento, a implementação de máquinas e 
equipamentos mais eficientes no processo produtivo proporcionará, 
como apontado anteriormente, uma redução no valor unitário 
da mercadoria, resultando em um lucro maior do capitalista em 
relação a seus concorrentes.  Entretanto, esta vantagem não é 
definitiva, pois as inovações tendem a generalizar-se nas demais 
fábricas, ou em parte delas, causando a redução do tempo de 
trabalho socialmente necessário para produção das mercadorias.  

Queda tendencial da taxa de lucro e crise

A taxa de lucro é a relação entre o mais-valor (m) apropriado 
e o capital total adiantado, representado pela soma de suas 
partes constitutivas, o capital constante (c) e o capital variável 
(v), dessa forma é obtido a fórmula da taxa de lucro (l’)

A taxa de lucro apresenta grande importância para compreender 
a dinâmica do sistema capitalista, pois, de acordo com Marx (2017, 
p. 257) ela “[...] é a força motriz na produção capitalista, na qual 
só se produz aquilo que se pode produzir com lucro e na medida 
em que se possa produzi-lo com lucro.”Ela demonstra o grau de 
valorização do capital, o excedente criado pelo capital (em um 
determinado período de rotação) em relação ao capital total adiantado. 

Em  paralelo, a taxa de mais-valor diz respeito a relação entre 
capital e trabalho, enquanto a taxa de lucro demonstra a relação do 
capital consigo mesmo. A análise da taxa de lucro compõe parte do 
Livro III d’O Capital é pivô de grandes polêmicas dentro da tradição 
marxista. No caso do presente trabalho, analisar-se-á sua tendência 
à queda dentro do ciclo econômico, apontada por Marx (2017), 
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e a relação que ela guarda com as crises do modo de produção 
capitalista.  O impacto gerado pelo aumento da parte constante do 
capital na taxa de lucro será duplo, como descrito anteriormente, 
no primeiro momento, na medida em que um capitalista individual 
busca reduzir o valor de suas mercadorias, investindo em máquinas e 
equipamentos, produzirá um efeito temporário no aumento do lucro. 

Este movimento não é individual de um ou de outro capitalista, 
mas uma necessidade imposta ao conjunto da classe dos capitalistas, 
pois aquele que produzir com um maior custo, não irá tardar até que 
seja eliminado pelos seus concorrentes, dessa forma, a composição 
orgânica o capital irá crescer não de modo individual, mas socialmente. 

De acordo com Saad Filho (2011, p. 129), o resultado deste 
processo é de que “[...] as composições técnica e orgânica do capital 
em geral tendem a aumentar em cada período de rotação do capital 
e, tudo o mais constante, os valores das mercadorias tendem a cair.” 

Portanto, no primeiro momento, o aumento do capital 
constante é utilizado como meio para aumentar os lucros, mas, 
posteriormente, quando generalizado nas demais empresas, pode 
causar a queda da taxa de lucro. É um processo contraditório, pois 
na busca por mais lucro, investindo em mais capital constante e 
diminuindo o valor das mercadorias, ocorre a queda da taxa de lucro. 

Sobre isto, Marx (2017, p. 244), afirma que “essa é uma lei da 
produção capitalista, lei dada pelas constantes revoluções nos próprios 
métodos de produção, pela constante desvalorização do capital existente 
acarretada por essas revoluções, pela luta concorrencial generalizada 
e a necessidade de melhorar a produção e ampliar sua escala, apenas 
como meio de autoconservação e sob pena de sucumbir. [...] Quanto 
mais se desenvolve a força produtiva, mais ela entra em conflito 
com a base estreita sobre a qual repousam as relações de consumo”.

A lei da queda tendencial da taxa de lucro é apresentada por Marx 
como uma tendência, visto que ela resulta da forma de funcionamento 
do modo de produção capitalista, onde determinados elementos 
empurram a taxa de lucro para baixo, enquanto outros tendem a 
aumentá-la. De acordo com Marx (2017, p. 85), a análise da taxa de 
lucro “[...] é, assim, determinada por dois fatores principais: a taxa 
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do mais - valor e a composição de valor do capital.”. Seguindo esta 
linha, é possível apresentar a taxa de lucro (l’) da seguinte forma:

Assim, fica evidente que a taxa de lucro diminui mediante o aumento 
da composição orgânica do capital (q), caso a taxa de mais-valor (m’) 
permaneça constante, ou se o aumento da taxa de mais-valor não for 
suficientemente grande para compensar o crescimento da composição 
orgânica do capital. No percurso do desenvolvimento capitalista existe 
a tendência de crescimento da composição orgânica do capital, logo isso 
se estabelece como uma força que pressiona constantemente a taxa de 
lucro para baixo. De acordo com Sweezy (1976, p. 125) “[...] a crescente 
composição orgânica do capital é a expressão da crescente produtividade 
do trabalho; por outro lado, a decrescente taxa de lucro que a acompanha 
deve, em última análise, obstruir os canais da iniciativa capitalista.”.  
Assumir a taxa de mais-valor como constante facilita a compreensão da 
existência da tendência à queda da taxa de lucro, entretanto é necessário 
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investigar os impactos do aumento da composição do capital na taxa 
de exploração. Marx (2013) afirma que o aumento da produtividade 
produz o barateamento do trabalhador e, por tanto, o aumento da 
taxa de mais-valor, inclusive, isto pode ocorrer conjuntamente com o 
aumento dos salários reais. Disto se deduz que mesmo quando ocorre 
o aumento dos salários reais, estes, geralmente, não acompanham, na 
mesma proporção, o aumento da produtividade e, consequentemente, 
a taxa de mais-valor tende a crescer com o aumento da produtividade.

Este entendimento é reforçado por Sweezy (1976), pois o autor 
aponta que com crescimento da composição orgânica do capital ocor-
re, simultaneamente, o aumento da taxa de mais-valor (m’). Dessa for-
ma, a queda da taxa de lucro só será concretizada caso o aumento da 
composição orgânica do capital não seja totalmente compensado pelo 
aumento da taxa de exploração. Ainda, de acordo com o Sweezy (1976, 
p. 131) Em outras palavras, será legítimo supor que as modificações na 
composição orgânica do capital serão usualmente relativamente maiores 
do que as modificações na taxa de mais-valia, de modo que as primei-
ras constituam os movimentos dominantes na taxa de lucro? Se assim 
for, a hipótese de Marx de uma taxa constante de mais-valia poderia 
ser considerada como um recurso útil para focalizar a atenção no ele-
mento mais importante da situação, e o tratamento das modificações 
na taxa de mais-valia como ‘causa contrabalançadora’ se justificaria.

Por isso, a análise da taxa de lucro não deve ser restrita ao aumento da 
composição orgânica do capital, apesar desta ser uma força fundamental 
para a queda da taxa de lucro. A essência do capitalismo é o processo de 
acumulação e, para atender as necessidades de ampliação do capital, ele 
incorpora mais trabalhadores de forma absoluta ao longo do ciclo de 
crescimento, elevando a demanda por trabalho. Apesar desse incremento 
ser proporcionalmente inferior ao aumento do capital constante, é ine-
gável o crescimento absoluto de trabalhadores incorporados ao processo 
de produção em momentos de ascenso do ciclo. Por isso, o aumento da 
composição orgânica do capital não é a única força atuante que pres-
siona a taxa de lucro para baixo, o aumento da demanda por trabalho 
pressiona os salários para cima, empurrando a taxa de mais-valor para 
baixo e, por conseguinte a taxa de lucro para baixo. A acumulação do 
capital, tomada em si, opera no sentido de aumentar a procura do tra-
balho e, portanto, elevar os salários. Não havendo outras modificações, 
esse aumento de salários leva à redução da taxa de mais-valia e esta, por 
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sua vez, se expressa numa queda da taxa de lucro. Como ‘o processo 
capitalista de produção é essencialmente um processo de acumulação’, 
tal como Marx insiste, segue-se que desse fato apenas surge uma ten-
dência persistente para a queda da taxa de lucro. (Sweezy, 1976, p. 133). 

De forma resumida, é possível concluir que o movimento da taxa 
de lucro depende fundamentalmente de dois fatores: a composição 
orgânica do capital e a taxa de mais-valor. Como o modo de produ-
ção capitalista é dinâmico, torna-se imprescindível analisar a taxa de 
lucro situando-a dentro do processo de acumulação, o qual “[...] mo-
ve-se por ciclos periódicos determinados. Passa por fases de calma, de 
animação crescente, de prosperidade, de superprodução, de crise e de 
estagnação.” (Marx, 2006, p. 132). Assim, o movimento da taxa de 
lucro não é constante, mas resultado das forças que atuam sobre ela, 
as quais, dentre outros fatores3, estão fortemente relacionadas ao ciclo 
do capital que apresenta uma tendência de queda da taxa de lucro.

A forma de funcionamento do capitalismo é essencialmente instável, 
como a taxa de lucro é uma importante força motriz do processo de 
acumulação e ao passo que esta flutua, consequentemente, isto se traduz 
em ciclos econômicos, marcados por crescimento e decrescimento no 
processo de acumulação, em outras palavras, por crises econômicas pe-
riódicas. De acordo com Netto e Braz (2007, p. 170, grifo dos autores).

A análise teórica e histórica do MPC [modo de produção ca-
pitalista] comprova que a crise não é um acidente de percurso, 
não é aleatória, não é algo independente do movimento do capi-
tal. Nem é uma enfermidade, uma anomalia ou uma excepcionali-
dade que pode ser suprimida no capitalismo. Expressão concentrada 
das contradições inerentes ao MPC, a crise é constitutiva do capi-
talismo: não existiu, não existe e não existirá capitalismo sem crise.

No início do século XIX as crises tinham um caráter mais específico, 
restritas a determinado local, com a evolução do modo de produção 
capitalista e do comércio mundial, a dimensão geográfica e econômica 
das crises foi ampliada. Por exemplo, a crise de 1873 pode ser conside-
rada, de acordo com Marichal (2016), como a primeira de dimensão 

3 Existem mais forças que atuam sobre a taxa de lucro, como o grau de organização dos trabalhadores 
nos sindicatos, a atuação do Estado, as organizações dos empregadores, o grau de monopólio, o 
mercado externo, a exportação de capital etc.
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mundial do capitalismo. Constatado a existência da periodicidade das crises 
e a inevitabilidade destas, é necessário analisar como de fato elas ocorrem. 
Para isso, é necessário abordar o movimento de acumulação de capital:

Esta fórmula serve para exemplificar o movimento do capital: o bur-
guês, possuidor de dinheiro (D), vai ao mercado comprar duas merca-
dorias necessárias ao processo produtivo: os meios de produção (MP) e 
a força de trabalho (FT). Através do processo produtivo (P), surge uma 
nova mercadoria (M’), grávida de mais-valor, com um valor superior a 
M, que é trocada, preferencialmente, por mais dinheiro (D’), onde D’>D. 
O processo não se encerra em D’, pois o capital é o movimento inin-
terrupto de valorização do valor, dessa forma, o D’ é ao mesmo tempo 
ponto de chegada e de partida para um novo processo de valorização.

Para realização deste processo é necessário que a mercado-
ria, grávida de mais-valor, seja vendida. Caso isto não ocorra, o ci-
clo será interrompido. Se o mais-valor produzido não for reali-
zado, significa que o M’ não será transformado em D’, causando 
a paralisação do processo de acumulação. Este desencontro entre a 
produção e a realização de mercadorias é uma consequência perfeita-
mente normal das contradições que permeiam a produção capitalista. 

Como já foi demonstrado, a produção de mercadorias atende a ne-
cessidade de valorização do capital, ou seja, as mercadorias são pro-
duzidas por causa do seu valor de troca. O desequilíbrio criado pode 
parecer com uma superprodução de mercadorias, entretanto, “[...] se-
ria absurdo dizer que a causa da crise é a superprodução; pelo contrá-
rio, é evidente que ela é o resultado da crise.”. (Sweezy 1976, p. 165).

É importante lembrar a discordância de Marx sobre a interpreta-
ção existente naquela época (a qual permanece viva) sobre a causa da 
crise estar fundamentada em uma possível superprodução de merca-
dorias, acerca disto Marx (2014, p. 572-573) é categórico ao afirmar:

É pura tautologia dizer que as crises surgem da falta de um consumo solvente, 
ou da carência de consumidores solventes. [...] Mas caso se queira dar a essa 
tautologia a aparência de uma fundamentação profunda, dizendo que a classe 
trabalhadora recebe uma parte demasiadamente pequena de seu próprio produto, 
de modo que o mal seria remediado tão logo ela recebesse uma fração maior 
de tal produto e, por conseguinte, seu salário aumentasse nessa proporção, 
bastará observar que as crises são sempre preparadas num período em que o 

Livro 1.indb   12Livro 1.indb   12 12/09/2021   13:12:5312/09/2021   13:12:53



A crise capitalista no século XXI272

salário sobe de maneira geral e a classe trabalhadora obtém realiter [realmente] 
uma participação maior na parcela do produto anual destinada ao consumo.

Sobre a questão do consumo, em uma nota de rodapé Marx (2014, 
p. 462) aponta a contradição existente no modo de produção capita-
lista entre demanda e oferta, e ressalta que “os trabalhadores, como 
compradores de mercadorias, são importantes para o mercado. Mas 
como vendedores de sua mercadoria – a força de trabalho –, a socie-
dade capitalista tem a tendência de reduzi-los ao mínimo do preço.”.

Partindo da existência da tendência à queda da taxa de lucro, caso 
esta não seja desfeita ao longo do ciclo acumulação, o resultado será a 
crise. Isto ocorre de tal modo que a acumulação, ou seja, a reprodução 
ampliada do capital configura uma espiral no processo produtivo, devido 
ao incremento na capacidade produtiva ao longo do ciclo econômico, 
onde pelo menos parte do mais-valor apropriado é transformado em 
mais capital, o qual produz uma massa de mercadorias cada vez maior. 

De acordo com Rosa (1970), essa massa de novas mercadorias só 
pode ser absorvida na medida em que o processo de acumulação seja 
contínuo, ou seja, é a própria expansão do capital que possibilita a ab-
sorção de uma massa crescente de mercadorias. Caso a acumulação de 
capital perca fôlego, isto pode resultar em uma superprodução de merca-
dorias, portanto, a superprodução é originada na própria queda da taxa 
de lucro, a qual enfraqueceu o ímpeto da acumulação. Para além disto, 
Marx afirma que para a acumulação de capital ocorrer sem problemas, 
é necessário que a taxa de lucro permaneça em certo patamar, como 
apontado nas “Teorias da mais-valia”, citado por Sweezy (1976, p. 172) 

“não se trata apenas de substituir a mesma massa de objetos dos quais se compõe 
o capital na mesma escala ou (no caso da acumulação) numa escala maior, mas de 
substituir o valor do capital adiantado com a taxa de lucro usual [gewöhnlichen].”. 

É possível visualizar que a crise econômica mistura um conjunto 
diverso de elementos, como o aumento da composição do capital, 
elevação ou não da taxa de mais-valor (desde que este aumento não 
compense o crescimento da composição orgânica do capital), aumento 
da produção de mercadorias, queda da taxa de lucro e superprodução 
de capital. Mas, em última instância, é a queda da taxa de lucro o fator 
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determinante para o surgimento de uma crise econômica4. A crise é uma 
necessidade do sistema capitalista, ela faz parte do seu modo de operação. A 
velocidade do processo de acumulação está fortemente ligada à magnitude 
da taxa de lucro, a qual serve como guia para os novos investimentos 
e, ao mesmo tempo, como entrave ao processo de expansão do capital, 
estabelecendo os limites da acumulação, pois ao atingir determinada 
grandeza considerada aquém das necessidades de valorização do capital, 
servirá como barreira para o crescimento do mesmo. Por último, a crise 
serve para liberar a acumulação de capital das amarras que o próprio 
capital criou, porém, de forma passageira, dado que as contradições 
que empurraram a taxa de lucro para baixo não deixaram de existir; por 
isso, as crises são cíclicas e inevitáveis no modo de produção capitalista.

Considerações sobre o exército industrial de reserva

A composição orgânica do capital revela a proporção de trabalhadores 
e capital constante utilizados em um determinado processo produtivo. Na 
reprodução ampliada do capital – acumulação de capital – é exigido um 
contingente cada vez maior de trabalhadores para movimentar uma cres-
cente massa de meios de produção. Para a contínua expansão do capital se 
faz necessária a incorporação de parte do mais-valor no processo produtivo. 

Foi analisado anteriormente que a composição orgânica do capital 
tende a aumentar ao longo do processo de acumulação, mas isto não 
implica que o número de trabalhadores exigidos pelo capital diminua 
de forma absoluta, pelo contrário, aumenta, ao passo que diminui re-
lativamente. A avidez do capital por trabalho pode diferir do tamanho 
da população trabalhadora disponível; caso o aumento da demanda 
seja maior do que o crescimento da oferta, o preço do trabalho será im-
pulsionado para cima. Esta elevação salarial sugere uma diminuição do 
trabalho não-pago, que deve permanecer limitada à um montante que 
não cause grandes perturbações ao sistema capitalista (Marx, 2013). 
Quando atingido determinado limite que se mostra como um empeci-
lho à acumulação de capital, a velocidade de expansão irá ceder e, por 
conseguinte, será removido aquilo que levou a sua diminuição: o desen-

4  Importante destacar que a queda da taxa de lucro pode ter diferentes origens no ciclo econômico, 
tendo em certo momento a queda da taxa de mais-valor um peso maior ou, em outra ocasião, 
pode ser o aumento da composição orgânica do capital o fator mais determinante, e para além 
destes, a queda do preço das mercadorias também pode ser um fator relevante. Para uma análise 
mais detalhada, ver Sweezy (1976). 
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contro entre as necessidades do capital e a quantidade de força de traba-
lho disponível para ser explorada. De acordo com Marx (2013, p. 842)

[...] a acumulação se afrouxa graças ao preço crescente do trabalho, que embota o 
acicate do lucro. A acumulação decresce, porém, ao decrescer desaparece a causa de 
seu decréscimo, a saber, a desproporção entre capital e força de trabalho explorável. 
O próprio mecanismo do processo de produção capitalista remove, assim, os em-
pecilhos que ele cria transitoriamente. O preço do trabalho cai novamente para um 
nível compatível com as necessidades de valorização do capital, seja esse nível inferior, 
superior ou igual ao que se considerava normal antes do advento do aumento salarial.

A velocidade de expansão do capital é aquilo que determina o es-
tado em que a força de trabalho é encontrada: se em escassez, ou de-
masia. Ela existe exclusivamente em relação às necessidades do capital. 
Em outras palavras, é o aumento ou a diminuição da acumulação de 
capital que torna parte da população trabalhadora pequena ou su-
pranumerária. De tal modo, com a acumulação de capital, a com-
posição orgânica do capital aumenta e “[...] repele cada vez mais tra-
balhadores que ele anteriormente ocupava.” (Marx, 2013, p. 855).

No processo de acumulação ocorre tanto uma mudança quantita-
tiva, a grandeza do capital cresce, como uma transformação qualitati-
va, através da mudança da composição do capital, com a elevação do 
capital constante às custas da parte variável. Dessa forma, é a classe 
trabalhadora, dentro do modo de produção capitalista, que produz 
os meios os quais a tornam relativamente supérflua. Marx (2013) irá 
denominar o excesso de população trabalhadora relativa às necessida-
des de valorização do capital como exército industrial reserva (ou de 
superpopulação relativa). Como já foi visto, o caminho da acumu-
lação é irregular, por isso é necessário que esteja ao alcance do capi-
tal um exército de trabalhadores para os momentos de súbita expan-
são, sem que isto atrapalhe o processo de acumulação de modo geral.

Cabe destacar que a acumulação de capital não é a sua única for-
ma de expansão. Existem outros meios, como o sistema de crédito, a 
venda de ações e as fusões, que possibilitam uma rápida ampliação do 
capital em um curto período de tempo. Em alguns casos, isso só pode 
ser concretizado mediante a existência de uma superpopulação relativa 
que atende as necessidades de expansão do capital. Assim, Marx (2013, 
p. 862) afirma que À produção capitalista não basta de modo algum a 
quantidade de força de trabalho disponível fornecida pelo crescimento 
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natural da população. Ela necessita, para assegurar sua liberdade de ação, 
de um exército industrial de reserva independente dessa barreira natural. 

É unicamente por causa das variações ocorridas no exército industrial 
de reserva que, grosso modo, como Marx (2013, p. 864) afirma, ocorrem 
as variações salariais ao longo do ciclo industrial. De tal modo, quando ele 
diminui de tamanho em momentos de expansão do ciclo, os salários tendem 
a subir, por outro lado, quando os trabalhadores liberados pelos meios de 
produção superam numericamente aqueles absorvidos, ocorre o aumento 
do exército industrial de reserva, em consequência disto os salários são 
pressionados para baixo. Assim, as variações salariais não são definidas em 
função do número absoluto da população trabalhadora, mas na proporção 
em que a classe trabalhadora é repartida em exército ativo e de reserva.

N’O Capital, Marx (2013) aponta que o exército industrial de re-
serva pode ser materializado em três estratos distintos, são estes: a) su-
perpopulação flutuante, composta pelos trabalhadores dos diferentes 
ramos de produção que, ora estão empregados, ora estão desemprega-
dos, flutuando de acordo com o ciclo do capital; b) superpopulação la-
tente, relacionada aos trabalhadores rurais que migraram (ou migram) 
do campo em direção à cidade por causa da introdução do modo pro-
dução especificamente capitalista no campo, encorpando as fileiras dos 
trabalhadores urbanos; c) superpopulação estagnada, formada pela for-
ça de trabalho ativa, entretanto, com uma ocupação instável e precá-
ria, marcada por jornadas de trabalho com uma grande quantidade de 
trabalho, baixíssima remuneração com pouca estabilidade no emprego.

Conclusão

 Como foi demonstrado, o objetivo do capital é a valorização do 
valor, processo contínuo de produção de mais-valor e de acumulação de 
capital. Não basta a mera reprodução do capital, é necessário que a sua 
reprodução ocorra em grau ampliado, onde parte do mais-valor deve 
retornar ao processo produtivo. A acumulação de capital, pois perpassa um 
volume cada vez maior de capital sendo aplicado ao processo produtivo. A 
proporção entre trabalho vivo e trabalho morto é constantemente alterada 
na dinâmica da acumulação. O capital constante e o variável não crescem 
de forma igualitária neste processo, o primeiro aumenta a uma velocidade 
superior à do segundo, ou seja, os trabalhadores, com a evolução das forças 
produtivas, passam a operacionalizar quantias cada vez maiores de capital 
constante, isto resulta no aumento da composição orgânica do capital. A 
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elevação da composição orgânica do capital apresenta um duplo resultado, 
inicialmente configura um aumento dos lucros daqueles capitalistas que 
tomaram a dianteira do processo. Entretanto, este caminho é seguido pelos 
demais empresários, o que resulta na queda do valor das mercadorias de 
modo geral, pressionando a taxa de lucro para baixo. Este é um processo 
contraditório, pois com o intuito de elevar os lucros, ocorre o aumento da 
composição orgânica do capital que pressiona a taxa de lucro para baixo. 

Como a taxa de lucro não depende apenas da composição orgâni-
ca do capital, mas também é impactada pelo grau de exploração dos 
trabalhadores (taxa de mais-valor), isto significa que apesar do cresci-
mento da composição orgânica do capital é possível ter um aumen-
to na taxa de lucro; neste caso, o determinante é a variação da taxa 
de mais-valor, pois caso esta cresça acima da composição orgânica do 
capital, a taxa de lucro irá crescer; caso contrário, ela irá diminuir.

Entretanto, mais tempo ou menos tempo, a taxa de lucro irá apre-
sentar um movimento de queda ao longo do processo de acumula-
ção, ou seja, chega o momento em que a elevação da composição 
orgânica do capital deixa de ser compensada pelo crescimento da 
taxa de mais-valor. Esta dinâmica está relacionada ao fato de que 
no processo de ascenso do ciclo econômico, a demanda por traba-
lhadores tende a crescer, ou seja, o exército industrial de reserva di-
minui, e como Marx (2013) aponta, isto pressiona os salários para 
cima. Assim, de forma simples, temos a dinâmica que proporcio-
na a queda da taxa de lucro ao longo do processo de acumulação. 

O declínio da taxa de lucro irá impactar diretamente o ci-
clo do capital, pois ela é considerada por Marx (2017, p. 257) “[...] 
a força motriz na produção capitalista, na qual só se produz aqui-
lo que se pode produzir com lucro [...]”, dessa forma, a sua que-
da contínua irá desencadear um processo de crise econômica. 

A crise possui um papel essencial para superar as barreiras criadas 
no decurso do processo acumulativo, é o modo pelo qual o sistema 
resolve, de forma momentânea, as contradições presentes na reprodução 
ampliada, pois possibilita a retomada da taxa de lucro para patamares 
mais elevados, fomentando a retomada do processo de acumulação, 
em parte, por causa da queima de capital e, por outro lado, elevando 
o tamanho do exército industrial de reserva, permitindo a elevação da 
taxa de mais-valor, através da diminuição dos salários. As crises eco-
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nômicas, portanto, apresentam um caráter cíclico; são decorrentes da 
queda da taxa de lucro e possuem um papel especial de recriar as 
condições necessárias para um novo ciclo de expansão do capital. 
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Crise estrutural do capital e 
suprassunção do valor : Teses 
sobre o capitalismo quântico12

Giovanni Alves1

“O fenômeno que preside tudo é a enorme produtividade do trabalho”
Francisco de Oliveira

Este ensaio visa expor algumas teses sobre o capitalismo quântico, 
isto é, o capitalismo em que a produtividade do trabalho 
deu seu “salto mortal”. Diz Francisco de Oliveira (2013): 

“Avassalada pela Terceira Revolução, ou molecular digital, em combinação 
com o movimento da mundialização do capital, a produtividade do 
trabalho dá um salto mortal em direção à plenitude do trabalho abstrato”. 
Nosso objetivo é abordar o movimento dialético da forma-valor (e 
do antivalor) no interior do qual se desenvolve a desmedida do valor 
e sua suprassunção (Aufhebung). Num primeiro momento, iremos 
tratar a idéia de “colapso” do capitalismo como modo histórico de 
produção, como sendo, não um evento, mas um processo histórico-
dialético de longa duração, onde o movimento da lei de tendencia de 
queda da taxa de lucro (Marx, 2017) se articula dialeticamente  com 
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Marília-SP). É pesquisador-bolsista do CNPq e coordenador da RET (Rede de Estudos do 
Trabalho). É autor de vários livros na área de sociologia do trabalho, reestruturação produtiva e 
formas de gestão do capital. E-mail: giovanni.alves@unesp.br 
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suas contratendencias. Iremos salientar a importância das contingencias 
para o método dialético de Marx e entendimento da matéria social 
permeada de contradições vivas. Na medida em que o capitalismo global 
se torna o capitalismo senil, a lógica dialética torna-se indispensável 
para apreendermos processos (e o movimento) da forma-valor2.  

O capitalismo global (1989-2021) é a forma histórica no interior da 
qual se desenvolvem as contradições da forma-valor. O marco histórico 
de início do capitalismo global é constituído pelo conjunto de eventos 
ocorridos há trinta anos: Queda do Muro de Berlin (1989), Consenso 
de Washington (1988) e o fim da URSS (1991) (Alves, 2018). A partir 
daí, iniciou-se a era do globalismo (Ianni, 1996). Desde fins da década 
de 1970, com a ascensão das políticas neoliberais de Margaret Thatcher 
no Reino Unido (1979); e Ronald Reagan nos EUA (1980) tivemos a 
transição neoliberal para o globalismo do capital ocorrido a partir da 
década de 1990. É importante salientar também as políticas de reforma 
estruturais da República Popular da China. Em agosto de 1980, Deng 
Xiaoping deu início a uma série de “reformas de mercado” que abriram a 
China ao investimento estrangeiro e à tecnologia ocidental, introduzindo 
sua vasta força de trabalho no mercado global e tornando a China, uma 
das mais rápidas economias de crescimento do mundo (Vogel, 2013). 

A nova expansividade do capital dos últimos trinta anos (1980-2020) 
provocou uma ruptura histórica no desenvolvimento do sistema-mundo 
produtor de mercadorias. Pela primeira vez na história tornou-se efetivo 

2 Aufheben (ou Aufhebung) que traduzimos por “suprassunção”, é uma palavra alemã com vários 
significados aparentemente contraditórios. Significa ao mesmo tempo, “negar”, “conservar” e 
“elevar”; ou superação, aniquilação e conservação. Aufhebung é um dos conceitos mais importantes 
do sistema hegeliano. Ao conter os sentidos de suprimir, guardar e elevar, ele permite designar 
um dos traços essenciais da proposta filosófica de Hegel, a saber, a instituição de um sistemático 
discurso em movimento. Isto aparece, por exemplo, no modo de desenvolvimento próprio da 
“Fenomenologia do Espírito”, a ciência da experiência da consciência: em cada uma das etapas nas 
quais a consciência avança em seu processo de autoconhecimento, os ensinamentos do momento 
anterior são ultrapassados, mas também conservados, na medida em que são vistos de um ponto de 
vista mais alto. Os sentidos de supressão, conservação e elevação estão assim presentes conjuntamente; 
negatividade, positividade e progresso são reunidos em um mesmo processo. Com isto se torna 
possível o projeto de uma exposição que não visa apreender o “ser” estático do saber, isto é, que não 
seja uma doutrina fechada sobre si. mesma com pretensão de verdade, mas que, diferentemente, 
capte o movimento do “vir-a-ser” do saber — um sistema que recolhe as “determinidades” passadas 
e permanece aberto a novas determinações . Nesta direção, pode-se afirmar que o sistema hegeliano 
é constituído por uma série infinita de Aufhebungen.
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o sistema do capital global a partir de  saltos qualitativamente novos na 
dinâmica da relação-valor. O globo capitalista caracteriza-se pela amplitude 
(e intensidade) da precarização do trabalho nas suas mais diversas formas 
(crise do emprego e disseminação do trabalho precário) (Alves, 2021; 
Antunes, 2018); pela financeirização da riqueza capitalista sob o domínio 
do capital fictício (com a expansão do endividamento das empresas e das 
famílias) (Chesnay, 2005; Dowbor, 2017); pela “convulsão” da forma-
dinheiro e o surgimento das criptomoedas (Paraná, 2020; Portnoy, 2018); 
pelo crescimento do poder global das corporações tecnológico-industriais 
(Morozov, 2018; Suarez-Villa, 2009); e, the last but not the least, o 
desenvolvimento da Internet e das redes sociais; e o impulsionamento dos 
fluxos de informação e comunicação sob o comando do tecnocapitalismo e 
do capitalismo de plataformas (Srnicek, 2016). Com o capitalismo global 
no limiar da Quarta Revolução Industrial; e diante da plena assunção 
do mercado mundial, a hipótese inicial que abordaremos aqui é que as 
contradições da forma-valor adquiriram uma dimensão qualitativamente 
nova. Na era do “capitalismo quântico” – conceito que iremos caracterizar 
- o capital se deparou com seus limites internos absolutos (Kurz,1986).

Parte 1

antivaLOr e deSmedida dO vaLOr

A crise estrutural do capital não é um evento, mas sim, um processo 
histórico de longa duração que expõe, ao mesmo tempo, a expansividade 
e a senilidade do modo de produção capitalista incapaz de representar 
perspectivas de futuro civilizatório (Mészáros, 2003). As contradições 
fundamentais do modo de produção capitalista se precipitam sobre o todo 
complexo das contradições metabólicas do capital (a “fratura metabólica” 
entre o capital e a Natureza, isto é, a devastação da biosfera e do corpo 
e mente do trabalho vivo) (Alves, 2020). Por um lado, as economias 
capitalistas não conseguem recuperar o dinamismo de crescimento do 
PIB tal como ocorreu nos “trinta anos dourados” do capitalismo fordista-
keynesiano (1945-1975). Por outro lado, temos o desenvolvimento num 
patamar superior, da forma-valor “afetada de negação” com explicitações 
de formas de antivalor e, ao mesmo tempo, da desmedida do valor.

O debate marxista sobre o movimento das crises capitalistas 
tem se dado na maioria das vezes, a partir do entendimento de O 
Capital de Karl Marx, com o  debate procurando apreender a lógica 
categorial das modificações formais do sistema do capital, detendo-se 
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naquilo que consideramos o nível 1 de legalidade do capital, onde 
operam as leis de movimento do capitalismo a partir da crítica da 
economia política (lei do valor, lei da acumulação e lei da tendencia 
de queda da taxa de lucro) (Roberts, 2018; Clark, 1994). Por outro 
lado, consideramos que existe em Marx, um outro nível de abordagem 
da crise que entendemos como sendo o nível 2 de legalidade do 
capital que diz respeito às “prospecções” nos Grundrisse tratando do 
desenvolvimento lógico (e ontológico) da forma-valor a partir das mutações 
essenciais por que passaria o processo material de produção do capital. 

Tais níveis de apreensão 1 e 2 - da crise do capital, não se excluem, 
mas compõem a problemática da crise, onde o nível 1, o da legalidade do 
movimento do modo de produção capitalista que tem como processo de 
fundo, a lei de tendencia de queda da taxa de lucro sobredeterminando 
o ciclo capitalista; e o nível 2, o desenvolvimento do capital fixo a 
partir do qual ocorreriam mutações essenciais no processo material 
de produção do valor (tal nível 2 se utilizaria das reflexões feitas por  
Marx nos Grundrisse). O nível 1 explicita o movimento daquilo que 
denominamos “antivalor”; e o nível 2, expõe o movimento da “desmedida 
do valor”. Como movimentos contraditórios (e complementares), 
antivalor e desmedida do valor caracterizam o movimento de crise 
do capital num patamar historicamente superior que denominamos  
aqui,“capitalismo quântico”, a forma histórica suprema do “salto mortal” 
da produtividade do trabalho em direção à plenitude do trabalho abstrato. 

  Com o surgimento e desenvolvimento do capitalismo monopolista 
sob o impacto da luta de classes levada a cabo por partidos e sindicatos 
de trabalhadores, tivemos a irrupção de formas do antivalor no interior 
do próprio desenvolvimento contraditório da forma-valor. Na verdade, 
valor e antivalor constituem formas da contradição viva que é o capital. 
Na medida em que o valor se constitui efetivamente no plano do mercado 
mundial, ele se torna “afetado de negação”.  A luta de classes constitui a 
forma  histórico a partir do qual se desenvolve a dialética valor e antivalor.

Ruy Fausto expressou, de modo sintético, a dialética do valor: “É só 
quando o valor não é mais, que o valor é; que o valor só é, quando ele não 
é” (Fausto, 1987). Vejamos historicamente como se manifestou o antivalor: 
a construção das sociedades pós-capitalistas no século XX a partir da 
Revolução de 1917, pode ser considerada a maior expressão do antivalor 
no século passado (como observou Mészáros, as experiencias socialistas do 
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século XX aboliram o capitalismo - mas não o capital) (Meszáros, 2002).3 
Por outro lado, a dialética de valor e antivalor (como nova forma de luta 
de classes), teve como resultado – do mesmo modo que as experiencias 
do socialismo do século XX - a experiencia da social-democracia após 
a Segunda Guerra Mundial (a dita “era do fordismo-keynesianismo”, 
com o fundo público sendo “fraturado” pelo antivalor) (Oliveira, 1998). 

Noutra abordagem recente (Harvey, 2018), o antivalor é representado 
pelo império do capital fictício ou o capital portador de juros. Deste 
modo, o conceito de antivalor representaria a modalidade de capital 
predominante sob a financeirização da riqueza capitalista. Nesse caso, 
o dinheiro se dissociaria do processo de produção de mercadorias e 
passaria a circular autonomamente como ativo financeiro. Ele não 
mais produziria valor e mais-valia: “Da mesma maneira que a renda 
fundiária repousa na ficção de que a terra é uma mercadoria que pode 
ter preço, mas não tem valor, o sistema de crédito repousa na ficção de 
que o dinheiro é uma mercadoria que possui preço” (Harvey, 2018). 

Na perspectiva de David Harvey, o antivalor definiria um campo ativo 
de luta anticapitalista, sendo ele um componente da contradição viva do 
capital. Na verdade, o dominio do capital financeiro é um produto da 
luta de classes. Foi a derrota do trabalho após a grande crise capitalista 
na década de 1970 que criou as condições histórico-politicas adequadas 
para a nova ofensiva neoconservadora do capital. A abordagem de David 
Harvey do antivalor pode ser utilizada para resgatar a experiencia social-
democrata no século XXI, na medida em que a luta contra o capital 

3 A diferença entre capital e capitalismo era tão significa para I. Mészáros que numa entrevista no 
Programa Roda Viva da TV Cultura, em 9 de junho de 2002, chegou a corrigir seu tradutor, 
insistindo que falava da lógica do capital, e não do capitalismo. Disse ele: “O capital não é o simples 
desfrute das coisas pelos capitalistas; o capital é um modo de controle do metabolismo social, 
das relações sociais. E sua lógica funcionou tanto nos países do Primeiro Mundo, quanto nos do 
Segundo Mundo (os socialistas). O sistema soviético era pós-capitalista, mas fez parte do sistema 
de reprodução do capital. Assim, havia capital antes da existência do capitalismo e continuou a 
existir no Estado pós-capitalista soviético. Na disputa com o capitalismo, o sistema soviético ficou 
em desvantagem — a crescente divisão social e econômica do trabalho permitiu ao capitalismo 
internalizar na estrutura das empresas a hierarquia social [...] O sistema soviético causava mais 
conflitos, porque parecia não haver razão para a tomada de decisões, enquanto no sistema capitalista 
restava aos menos a ilusão de uma justificativa.” Na sua opinião, a crise do sistema soviético fez 
parte de uma crise estrutural do capital, sendo que uma outra manifestação disso, seria a crescente 
interferência do Estado na vida social, apesar do discurso neoliberal.
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seria a luta contra o capital financeiro visto como o capital “do mal”; 
e não necessariamente, a luta contra o capital produtivo, o capital “do 
bem”. Enfim, a luta anticapitalista seria a luta contra o neoliberalismo 
identificado com o capitalismo predominante financeirizado; e não 
contra o capitalismo como modo de produção da vida social. Tal como 
Harvey, num artigo recente, Andrade e Marques (2017) consideram o 
capital produtor de juros na sua forma de capital fictício - a “forma mais 
fetichizada do capital” e o “o autômato perfeito”. Mas diferentemente 
de Harvey, para eles o antivalor denunciaria o total esgotamento do 
capitalismo como modo social de reprodução da sociedade humana: 

O desenvolvimento exacerbado dessa forma de capital é consequência do fato de 
ser possível atribuir-se preço àquilo que não tem valor, decorrente, portanto, da 
autonomização do dinheiro ou de sua fetichização (Andrade e Marques, 2017). 

Portanto, o antivalor se constitui como uma função politica (e 
histórica) da luta de classes. O valor é uma relação social que contém 
em si, a verdade da transitoriedade histórica do capitalismo como modo 
de produção. Assim, a dialética de valor e antivalor tem como conteúdo 
material a luta de classes. Em primeiro lugar, o antivalor diz respeito 
às experiencias socialistas ou socialdemocratas do século XX; (2) ou 
o antivalor diz respeito ao império do capital financeiro que - não 
podemos esquecer - foi uma construção histórica da ofensiva neoliberal 
como resposta ao movimento contraditório do capital que – diante 
da lei de tendencia de queda da taxa de lucro – deu protagonismo 
ao capital portador de juros como expressão da financeirização da 
riqueza capitalista. As formas históricas do antivalor expressam, por 
um lado, a negação do capitalismo no interior do capital (socialismo); 
e por outro lado, a negação do capital (valor) no interior do modo 
de produção capitalista (social-democracia e neoliberalismo); ou 
ainda, o dominio do capital finaceiro como expressão da “vitória de 
Pirro” do capital a partir da crise de lucratividade da dércada de 1970. 

O “império do antivalor” – no sentido da dominância do capital 
financeiro, expressa de modo radical, a nova etapa de desenvolvimento do 
capital , sendo ele, a manifestação efetiva do “capitalismo quântico” que 
contém no seu movimento contraditório de valor e antivalor, a  desmedida 
do valor a partir do salto qualitativamente novo operado pelas tecnologias 
de produção, informação e comunicação impulsionadas pela Quarta 
Revolução Industrial. Ao tratarmos da desmedida do valor expomos a crise 
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do capital a partir do nível 2, com a suprassunção dos “fundamentos” 
do sistema no movimento de sua própria afirmação histórica. 

Valor, antivalor e desmedida do valor não apenas se imbricam no 
movimento contraditório do capital, mas se inter-relacionam entre si, 
constituindo a totalidade concreta do “complexo de complexos” da crise 
estrutural do capital. Ao mesmo tempo que explicita a desmedida do va-
lor, a reestruturação tecnológica da materialidade de produção (e circula-
ção) do capital contribui para o aumento da sua composição orgânica e a 
afirmação da lei de tendencia de queda da taxa de lucro (o movimento de 
fundo do nível 1 que sobredetermina o ciclo das economias capitalistas). 

Portanto, nível 2 e nível 1 se imbricam no movimento superior de 
exposição da crise do capital, tendo no capitalismo quântico sua forma 
histórica suprema. Ao mesmo tempo, o movimento de afirmação da 
lei de tendencia de queda da taxa de lucro implica movimentos de 
contratendências (Marx, 2017), constituindo - tendencia e contratendências 
- o mesmo processo de desenvolvimento contraditório do capital. 
Consideramos o capitalismo global, o patamar superior da dialética 
entre a tendencia de queda da taxa de lucro e suas contratendências. 

Por exemplo, o aumento da taxa de exploração da força de trabalho 
por conta da reestruturação produtiva e da redução drástica do tempo 
de trabalho necessário para a produção e reprodução do trabalho 
vivo, é - a mais de trinta anos - um traço característico do capitalismo 
global, representando a desvalorização do capital variável, movimento 
contratendencial à queda da taxa de lucro. A adoção de políticas 
neoliberais representou também o impulso à desvalorização do capital 
variável, degradando direitos trabalhistas e previdenciários (a captura 
do fundo público pelo capital). O neoliberalismo representou a politica de 
assalto do capital às trincheiras do trabalho organizado visando criar um novo 
patamar de acumulação de mais-valor nas condições da sua crise estrutural. 

Do mesmo modo, o impulsionamento de mutações tecnológicas 
por meio da revolução informática/informacional no limiar da Quarta 
Revolução Industrial, operam a desvalorização do capital constante, 
outro movimento contratendencial à queda da taxa de lucro. O 
tecnocapitalismo e o capitalismo de plataformas são formas de ser da 
etapa histórica do capitalismo global na sua fase de crise estrutural. 

Entretanto, apesar da recuperação dos lucros no início da era do 
globalismo - em fins da década de 1980 - por conta do aumento da taxa de 
exploração da força de trabalho e da pletora de mutações tecnológicas, uma 
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parte da massa de lucros era “lucros fictícios” (Gomes, 2015). Ao mesmo 
tempo, o crescimento das economias capitalistas a partir da década de 1990, 
não recuperou os indicadores de crescimento do PIB antes da recessão global 
de 1973-1975. Nesse caso, a tendencia de queda da taxa de lucro opera 
como processo “de fundo” de determinação da qualidade do ciclo capitalista. 

Ao mesmo tempo, a desmedida do valor expõe o movimento secular 
de aumento da composição orgânica do capital, reforçando a tendencia 
de queda da taxa de lucro, apesar da amplitude e intensidade dos 
movimentos contratendenciais4. O capitalismo quântico representa a 
imbricação da determinação de tendencia de queda da taxa de lucro (nível 
1), com a determinação da desmedida do valor em direção à plenitude da 
forma-valor,  que opera nos seus fundamentos, a suprassunção do valor. 

O capitalismo senil (Beinstein, 2001) se caracteriza pela dialética 
“valor e antivalor” e a desmedida do valor. Ele representa a decomposição 
dialética (expansão/negação) da forma-valor com o “desmanche” 
dos fundamentos categoriais que caracterizaram historicamente a 
sua expansão enquanto modo de produção capitalista. Por exemplo, 
temos hoje a degradação da forma emprego e a disseminação do 
trabalho precário (Kallenberg, 2011; Standing, 2013); a transfiguração 
da forma-dinheiro descolada do lastro material da produção de 
valor e sendo contestada no seu sacrossanto poder adquirido sob 
o capitalismo neoliberal5; e a hipertrofia do capital fictício e o 
descolamento da produção de riqueza dos seus fundamentos materiais. 

O capitalismo industrial desde o seu surgimento histórico no século 
XVIII, evoluiu ciclicamente, sendo as crises a forma de ser de sua 
“normalidade”. Entretanto, com o capitalismo quantico e as contradições 
metabólicas do capital no século XXI (a “fratura metabólica” entre o 

4 Não consideramos a financeirização da riqueza capitalista e o império do antivalor, um movimento 
de contratendência à queda da taxa de lucro, mas sim, um movimento de deslocamento das 
contradições do capital (Alves, 2018). 

5 Após a crise financeira de 2008, Brett Scott observou que surgiu uma nova onda de “agitadores 
pecuniários”, com ideias muito diferenciadas sobre o que significa o dinheiro. Dos pregadores do 
bitcoin aos defensores da Teoria Monetária Moderna, estes rebeldes do dinheiro dividem-se em 
grupos que se enfrentam (os reformistas do dinheiro bancário, os cruzados das criptomoedas, as 
moedas alternativas não governamentais, a aliança dos criptocréditos). (SCOTT, Brett. “Crise, convite 
a dessacralizar o dinheiro”. Outras Palavras, 08/02/2021. Disponível em https://outraspalavras.
net/mercadovsdemocracia/crise-convite-a-dessacralizar-dinheiro/. Acesso em 18/08/2021.
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capital e a Natureza)(Alves, 2020), o tempo passado não pode mais ser o 
referente do tempo futuro do ciclo capitalista. Apesar de sua plasticidade 
histórica - pelo menos nos últimos duzentos anos - o modo de produção 
capitalista propriamente dito, encontra-se diante de seus limites internos 
absolutos, encontrando dificuldades para se reiterar perpetuamente - por 
exemplo - por meios de desvalorização do capital (a “destruição criativa” 
criando as condições para um novo patamar de acumulação capitalista 
e desenvolvimento da relação-valor)(Schumpeter, 1997). Entender o 
desenvolvimento capitalista como sendo feito por “destruições criativas” 
e ciclos de negócios ou ainda, hegemonias mundiais que reiteram o poder 
capitalista (Arrighi e Silver, 2001), seria reduzi-lo ao nivel 1 do movimento 
do capital que se exprime por exemplo, na teoria da crise e desenvolvimento.

Karl Marx observou que “crises permanentes não existem” (Marx e 
Engels, 1990). Esta observação é correta, mas temos que entende-la no 
seu devido tempo histórico: Marx viveu no período de ascensão histórica 
do capital, quando a dinâmica capitalista era comandada pelo nivel 1; e 
o nivel 2 não se manifestava efetivamente como movimento da forma-
valor tal (como foi prospectda nos Grundrisse). Naquele momento, o 
entendimento  da crise - como ciclo capitalista - dizia respeito apenas 
ao nivel 1. Ao levarmos em consideração o nível 2 – onde opera a 
desmedida do valor – entendemos a processualidade histórica do capital 
de outro modo: o desenvolvimento da relação de valor encontra - com 
as mutações materiais da produção do capital - seus limites internos 
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absolutos (o que fundamenta o conceito de “colapso” como processo).  
Deste modo, o movimento do capital global, para além da “destruição 
criativa” que promete um novo ciclo de crescimento e expansão capitalista, 
expõe progressivamente – num dado tempo histórico - o capital como 
sendo a contradição viva que opera - na medida em que se desenvolve 
– a produção destrutiva de suas condições de reprodução social. 

Dois fatos históricos expressam “rupturas” no interior do 
desenvolvimento do sistema de poder do capital: (1) o domínio do 
capital financeiro e a hipertrofia da esfera das finanças especulativas como 
representação do antivalor; (2) e a nova precariedade salarial (Alves, 
2021) caracterizada pela disseminação de empregos de baixa qualidade 
nas organizações privadas (e públicas); pelas novas formas de contratos 
precários de trabalho; pelas novas modalidade de organização  flexivel 
do trabalho e pela gestão toyotista e envolvimento da subjetividade 
das pessoas que trabalham; e pela dirupção das novas tecnologias 
informacionais na base do processo de produção e circulação do capital. 
A nova precariedade salarial tem profundos impactos na formação 
da classe do proletariado da indústria e dos  serviços (com respeito à 
indústria, a Quarta Revolução Industrial deve impulsionar nas próximas 
décadas o enxugamento do trabalho vivo por meio da automatização 
e robotização, aumentando a composição orgânica do capital).  

A desvalorização (e destruição) do trabalho vivo - fisica e mentalmente 
- tornou-se uma necessidade para o capital, na medida em que a 
forçsa de trabalho tornou-se redundante, acirrando-se, deste modo, 
as contradições vivas do capital (Alves, 2021). Tais movimentos 
endógenos do sistema, indicam mudanças qualitativamente novas no 
processo de exploração da força de trabalho e de organização do poder 
do capital (incluindo a reorganização das frações da burguesia com o 
fortalecimento da hegemonia das frações rentistas e parasitárias do capital). 

Portanto, tais movimentos não são contingentes, mas sim, expressam 
necessidades do capital tendo em vista as contradições da ordem 
material de produção de valor.  A hipertrofia financeira e a hegemonia 
do capital rentista-parasitário são “sintoma” da crise de valorização 
do valor. É claro que o desenvolvimento do capitalismo moderno – 
utilizando a expressão de Max Weber – contém dentro de si, desde 
a sua gênese histórica, o movimento da especulação (Weber, 2006). 

No capitalismo global, a hipertrofia das finanças adquire um novo 
conteúdo pois expressa a decomposição da forma-valor. Não se trata 
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de mera reposição contingente de formas arcaicas, mas sim, da nova 
forma de ser do modo de produção capitalista que explicita de modo 
contraditório, o antivalor e as formas de “exceção”. Na verdade, a 
financeirização que caracteriza o capitalismo global é a representações 
da senilidade do sistema global e não um mero acidente que possa 
ser enfrentado com a ação firme da regulação do Estado capitalista 
(Beinstein, 2001; Chesnais, 1998). Por trás da hipertrofia financeira e da 
financeirização empresarial, existem as corporações industrial-financeiras 
e a massa imensa de capital-dinheiro que se autofrutifica nas finanças. 

O COLapSO COmO prOCeSSO 

O “colapso” do capitalismo não se trata de um evento ou de 
uma Grande Noite em que afundaria o sistema do capital. A idéia 
de crise “terminal” do capital pode nos fazer acreditar que se trata 
de um colapso como um evento. Por exemplo, a leitura da obra 
clássica de Henrik Grossman – A lei da acumulação e o colapso do 
sistema capitalista (de 1929), pode incorrer neste viés catastrofista 
(Grossmann, 1979; 2017). Na verdade, torna-se necessário a 
ressignificação do conceito de “colapso”. O que presenciamos hic et 
nunc, é o desenvolvimento do processo histórico – de longa duração – 
das transfigurações negativas das determinações fundantes do capital. 

Por um lado, acumulam-se evidencias que afirmam a tendencia 
secular de queda da taxa de lucro como manifestação do aumento 
progressivo da composição orgânica do capital. Não se trata de um 
movimento linear descendente e progressivo de queda da taxa de 
lucro ou de aumento da composição orgânica do capital, mas de um 
movimento histórico que articula necessidade e contingencia,;a tendencia 
e as contratendências. A lei de tendencia exposta por Marx no volume 3 
de “O Capital” sobredetermina a dinâmica cíclica do capitalismo tendo 
como plano “de fundo”, a queda da lucratividade por conta do aumento 
da composição orgânica do capital6. O capitalismo não deve “explodir”, 

6 Este elemento qualitativamente novo – o “salto mortal” da produtividade do trabalho e a desmedida 
do valor – no interior do desenvolvimento do modo de produção capitalista, opera a “desconexão” 
entre capital e capitalismo. Na origem histórica do capital moderno, tivemos o “acoplamento 
estrutural” entre a relação-capital e a relação-valor (capital e capitalismo como modo de produção 
em ascensão histórica). Na medida em que a crise do capital se expõe com o antivalor e a desmedida 
do valor, o capital como forma social estranhada de pulsão do sobretrabalho, “desacopla-se” do 
capitalismo como modo de produção histórico “afetado de negação” (Alves, 2018).
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mas sim, declinar historicamente. O que presenciaremos no século 
XXI são manifestações ampliadas da crise de valorização do valor e das 
formas de antivalor - decorrentes da luta de classes - por conta da crise 
“terminal” dos fundamentos do sistema. Ao mesmo tempo, no plano 
da subjetividade do trabalho vivo, presenciamos a elevação para um 
patamar superior dos modos de degradação das pessoas que trabalham (a 
autoalienação): “O fim do capitalismo tem sido muitas vezes imaginado 
como uma crise épica. Talvez ocorra uma crise financeira tão vasta que 
nem mesmo as finanças do governo possam resgatar o sistema. Talvez 
a crescente raiva dos indivíduos explorados gradualmente componha 
um movimento político, levando à revolução social. Algum desastre 
ecológico pode parar o sistema? Mais otimista, o capitalismo pode ser 
tão inovador que eventualmente produzirá seu próprio sucessor superior, 
através da invenção tecnológica. Mas nos anos que se seguiram ao fim do 
socialismo estatal no início dos anos 1990, surgiu uma possibilidade mais 
obscura: e se a maior ameaça ao capitalismo, pelo menos no Ocidente 
liberal, for simplesmente falta de entusiasmo? E se, em vez de incitar a 
violência ou a recusa explícita, o capitalismo contemporâneo for apenas 
recebido com um bocejo? Do ponto de vista político, isso seria um pouco 
decepcionante. No entanto, não é menos um obstáculo para a viabilidade 
a longo prazo do capitalismo. Sem um certo nível de compromisso 
por parte dos operários e empregados, as empresas se veriam diante de 
problemas tangíveis que logo refletirão nos seus lucros” (Davies, 2016) 

Na visão de Davies, o capitalismo poderia declinar devido a longa 
depressão mental das pessoas – desinteresse e desengajamento do trabalho 
vivo diante da ordem burguesa senil. Tal observação de Davies vai além do 
debate entre economistas marxistas, que tendem a desprezar a dinâmica 
da subjetividade do trabalho vivo no movimento da crise do capital. 

A crise do capital diz respeito não apenas à crise de valorização do 
valor (produção/realização do valor), isto é, a abundância exacerbada de 
riqueza abstrata que não encontra meios para valorizar-se à altura das 
expectativas dos investidores; mas à crise  do sociometabolismo do capital 
que se expressaria de modo paradoxal, pela crise de (de)formação do sujeito 
histórico de classe com impactos na dinâmica da luta de classes. Isto é o que 
podemos considerar como sendo a barbárie social e seu sociometabolismo, 

Com a intensificação da manipulação (ou da “captura” da subjetividade) 
das pessoas que trabalham (Alves, 2011), exacerbou-se a (de)formação do 
sujeito coletivo de classe (crise do sindicalismo e dos partidos socialistas/
comunistas). Lembremos que foi a degradação da qualidade da luta de classes 
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que contribuiu para o dominio politico das frações da burguesia rentista-
parasitária, que impulsionou o capital ficiticio como forma de antivalor7. 

A crise de formação de valor ocorre pari passu à deformação intensa e 
ampliada da subjetividade (corpo e mente) do trabalho vivo, tendo em 
vista a disseminação intensa e ampliada de “formas derivadas de valor” 
(Alves, 2013)8. A expansão do fetichismo social no mundo das mercadorias 
impregna as relações sociais entre os homens, colocando obstáculos efetivos 
à formação da consciência de classe necessária e contingente, impedindo a 
formação da classe social do proletariado (trataremos disso mais adiante, 
na Tese 2). Como dissemos logo acima, é isto que significa barbárie social 
que caracteriza as sociedades capitalistas na etapa do capitalismo senil.  

Deste modo, o capitalismo global como capitalismo manipulatório 
nas condições da vigência plena das formas sociais de fetichismo, 
expõe a contradição crucial entre, por um lado, a universalização 
da condição de proletariedade (Alves, 2008); e, por outro lado, a 
obstaculização efetiva da consciência de classe de homens e mulheres 
que vivem da venda de sua força de trabalho. Na medida em que 
o valor é uma relação social, a contradição sócio-histórica exposta 
acima, faz parte do movimento do valor em processo de autonegação. 

Ao mesmo tempo que o aumento da produtividade do trabalho 
preside a dinâmica de acumulação do capital, a autoalienação sob o 

7 Diz um ditado latino: “Os deuses primeiro enlouquecem aqueles a quem querem destruir” - em 

latim: Quos volunt di perdere dementant prius). 

8 Distinguimos “formas constitutivas” e “formas derivadas” do valor. Por exemplo, as categorias trabalho 
abstrato e exploração são categorias pertinentes do trabalho produtor de valor, sendo, deste modo, 
“formas constitutivas” do valor. Elas constituem a forma-valor que impregna o trabalho produtivo no 
modo de produção capitalista. Entretanto, na medida em que se desenvolve, a forma-valor tende a se 
disseminar por instâncias não-produtivas do modo de produção capitalista. Por isso, o trabalho abstrato 
e a exploração aparecem como “formas derivadas” do valor nas instâncias do trabalho “improdutivo” 
interior ou exterior à produção do capital. Enquanto “formas derivadas” do valor, trabalho abstrato 
e exploração são meramente “formas fictícias” que não contribuem objetivamente para a formação 
do valor. Mas é importante salientar que, mesmo imbuídas de “ficticidade”, as “formas derivadas” de 
valor têm, no plano existencial, a mesma eficácia ontológica das “formas constitutivas” do valor; o que 
significa que a distinção “formas constitutivas” vinculadas às instancias produtivas; e “formas derivadas” 
que possuem uma dimensão meramente fictícia - na ótica do processo efetivo de formação do valor, 
é uma distinção relevante, mas apenas na perspectiva da dinâmica de acumulação do capital, sendo, 
por outro lado, irrelevante para aferir a dinâmica da vida social e da luta de classes (por exemplo, o 
trabalhador público, afetado pelo trabalho abstrato e a exploração do capital, embora não produza 
valor, é tão capaz de desenvolver a consciência de classe, quanto o operário industrial explorado e 
subsumido à lógica efetiva do trabalho abstrato produtor de valor) (Alves, 2013).
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domínio do fetiche da mercadoria, preside a dinâmica do metabolismo 
social do capital. É a transfiguração da relação social de exploração – 
articuladas com a espoliação, opressão e dominação de classe - que 
caracteriza o afundamento do mundo do trabalho, compondo com 
outras determinações objetivas do plano da formação do valor, o 
processo de declínio histórico do modo de produção capitalista.

A dialética “tendencia e as contratendências”

A lei de tendencia de queda da taxa de lucro contém em si e 
para si, movimentos de contratendências que operam no interior da 
forma histórica do capitalismo global. A lógica dialética explica o 
movimento duplo (e interno) da tendencia e de suas contratendências. 
A “afirmação” do valor no plano do mercado mundial, expõem ao 
mesmo tempo, o movimento de sua “negação” (ou suprassunção) no 
sentido dialético. As análises mais fecundas da crise do capitalismo 
global são aquelas que conseguem apreender o movimento complexo 
(e contraditório) da matéria histórica do capital. Nas condições do 
globalismo neoliberal, a lógica dialética, histórica e materialista, 
tornou-se indispensável para apreendermos as formas concretas (ou as 
múltiplas determinações) do movimento contraditório do sistema. A 
lógica dialética é a forma do pensamento apreender a contradição real 
e daí, as mediações pelas quais ela se manifesta sob formas distintas. 

As “contradições fundamentais” dizem respeito às contradições dos 
“determinantes fundamentais” do ser social do capitalismo como modo 
histórico de produção, que na perspectiva histórico-materialista, remete 
à base econômica. Entretanto, tais “determinações econômicas” – diz 
Mészáros - não existem fora do “complexo historicamente mutável de 
mediações específicas, incluindo as mais espirituais”. Prossegue ele: 

[...] o significado ontológico da economia só faz sentido se formos capazes de 
apreender sua idéia de “interação complexa” nos mais variados campos da ativi-
dade humana. Desse modo, as várias manifestações institucionais e intelectuais 
da vida humana não são simplesmente ‘construídas sobre’ uma base econômica, 
mas também estruturam ativamente essa base econômica, através de uma estrutu-
ra própria imensamente intrincada e relativamente autônoma. (Mészáros, 2008).   

Podemos discriminar como sendo oito. as “contradições fundamentais” 
do modo de produção capitalista, a saber, a (1) contradição primordial 
entre valor de uso e valor de troca no seio da forma-mercadoria; (2) a 
contradição da acumulação capitalista que conduz à superprodução de 
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mercadorias, ao mesmo tempo que corrói a base da procura solvente 
(demanda efetiva); (3) a contradição entre ampliação das necessidades e 
carecimentos  sociais e os limites estruturais da forma-mercadoria; (4) a 
contradição entre a produção cada vez mais socializada e a apropriação 
privada cada vez mais concentrada; (5) a contradição entre a crescente 
racionalização intra-empresa e o aumento da irracionalidade social; (6) a 
contradição entre a concorrência, que leva ao aumento da produtividade 
do capital; e o aumento da composição orgânica do capital, elevando 
a pressão pela queda da taxa média de lucro; (7) a contradição entre o 
desenvolvimento da forma material (a base técnica da produção social); 
e os limites da forma social do capital; e finalmente, (8) a contradição 
entre o desenvolvimento das forças produtivas e da capacidade humana 
na redução das barreiras naturais; e a degradação da personalidade 
humana (o que Lukács denominou “estranhamento”, representando a 
interversão da força produtiva do capital em “produção destrutiva” do 
processo civilizatório) (Alves, 2020; Lukács, 2013; Mészáros, 2002). 

Além de estarem intrincados entre si, o todo complexo das contradições 
capitalistas fundamentais é estruturalmente hierarquizado como é próprio 
da natureza da realidade histórica.9 Assim, consideramos a contradição 
6 – entre as demais - a mais importante “contradição fundamental” do 
capitalismo. Ela diz respeito à contradição entre a concorrência como espírito 
efusivo da produção capitalista; e a lucratividade como fulcro essencial da 
acumulação de mais-valor. Portanto, ela é a contradição estruturalmente 
superior, ou o que podemos denominar “determinação estruturante” 
das “contradições fundamentais” do capitalismo no sentido de que 
explica e expõe em última instância, a natureza das crises fundamentais 
do capitalismo. A contradição 6 representa a base mais desenvolvida 
da pletora de “contradições fundamentais” do modo de produção 
capitalista. A crise do sistema é o momento de manifestação (ou explicitação) 
de suas “contradições fundamentais”. É com o aprofundamento da crise 
estrutural do capital – no sentido da operação da lei de tendencia de 
queda da lucratividade impulsionando por suas contratendencias – que 
as “contradições fundamentais” do capitalismo se precipitam sobre as 
contradições metabólicas do capital. Marx observou que a exacerbação 
da concorrência conduz ao aumento da produtividade do capital e por 
conseguinte, ao aumento da composição orgânica do capital, elevando 

9 David Harvey (2016) discriminou aleatoriamente 17 contradições capitalistas (sem hierarquiza-las). 

Livro 1.indb   15Livro 1.indb   15 12/09/2021   13:12:5312/09/2021   13:12:53



Crise estrutural do capital e suprassunção do valor 293

contraditoriamente, ao mesmo tempo, a pressão pela queda da taxa 
média de lucro (Marx, 2017; Shaikh, 2006). A lei de tendencia da 
queda da taxa de lucro, “a lei mais importante da economia política 
moderna” (Marx), põe em movimento, um complexo de contratendencias 
históricas que deslocam e retardam – mas não abolem – o percurso 
sinuoso de queda da taxa de lucro nas economias capitalistas. Tal como 
a lei do valor, a lei de tendencia não opera de modo linear descendente, 
mas como movimento “de fundo” (e referente) que sobredetermina 
a qualidade do ciclo capitalista. O movimento cíclico da economia 
capitalista não desaparece, mas a aceleração, crescimento, desaceleração 
e queda (recessão) adquirem uma dinâmica qualitativamente nova. 

Capitalismo senil e dialética 

O capitalismo como objeto histórico de natureza contraditória, 
exige como método seminal, a dialética. A necessidade da dialética é 
posta pela crise estrutural do capital - crise de novo tipo que, a rigor, 
não se trata de crise cíclica que faz funcionar o capitalismo. Enquanto 
“objeto” de estudo, o capitalismo e sua crítica exigem irremediavelmente 
o tratamento dialético sob pena da incapacidade de apreensão do 
movimento do sistema produtor de mercadorias. Como salientou Marx, 

a dialética inclui no entendimento positivo do existente, ao mesmo tempo, também 
o entendimento de sua negação, de seu declínio necessário, apreendendo cada forma 
passada no fluxo do movimento, portanto, conforma seu lado efêmero; ela não se 
deixa impressionar com nada, é crítica e revolucionária por natureza (Marx, 2013).

A radicalidade da forma histórica de evolução do capitalismo global 
diz respeito à manifestação de uma essência para além das formas de 
seu aparecimento histórico. O capital social total tornou-se o concreto 
– unidade na diversidade e síntese de múltiplas determinações – a 
partir do qual a forma-valor expõem sua “decomposição” como 
processo civilizatório e modo de produção (e destruição) da vida social. 

A radicalidade do tempo histórico que se explicita no século XXI, exige 
um método de elaboração da crítica da economia política que resgate o 
poder do pensamento negativo no seu limite onto-lógico (Marcuse, 1978). 
Não se trata de expor “o mesmo” do movimento de crise cíclica do capital 
tal como tem ocorrido pelo menos desde o século XIX. A globalidade do 
capital enquanto afirmação positiva do mercado mundial, é a concreção 
suprema do capital, categoria de desenvolvimento-limite do valor que 
enuncia, inclusive, a subversão de sua forma categorial para além do valor 
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no interior do próprio movimento do valor. Na perspectiva dialética, o 
positivo, negativamente apreendido, é “autonegado”, explicitando daí 
seu caráter “efêmero”, sua determinação no fluxo do movimento e do 
tempo – por isso é “revolucionário” (Grespan, 1999). Ao dizermos “crise 
estrutural do capital” no rastro de István Meszáros (2009), salientamos, 
não um evento ou conjunto de eventos, mas um processo (ou devir) de 
afirmação (e negação) da lei do valor no sistema mundial produtor de 
mercadorias. Ao tratarmos da lei do valor, devemos apreender não o seu 
entendimento positivo (como aparecem nas introduções à economia 
política marxista), mas sim, o entendimento de sua “negação” a partir da 
lógica da contradição, o que significa apontar a presença do “negativo” 
na autonegação do positivo. Não se trata de indicar “contradições 
formais” no âmbito da lógica do discestáurso, mas contradições reais de 
acordo com a qual o capitalismo como modo de produção, se constitui 
de modo autonegador e com isso, autocrítico. Diz Boothby (1991): 

A dialética hegeliana está fundada sobre a idéia de que o caráter essencial de cada 
determinação do ser contém  implicitamente dentro de si, a sombra de seu contrário. 
Cada ser-para-si, ou ser fūr sich, está condicionado por uma relação interna  de alteri-
dade interna em si. [an sich]. Cada positividade é mantida por uma força de negação 
interna.  No movimento dialética, cada relação condiconada traz à luz o positivo 
como estando submetido sendo em-si, ao negativo. O que estava meramente implícito 
ou  submerso na alteridade, emerge com a própria positividade explicita do seu ser.   

A dialética materialista, diferentemente da dialética hegeliana, 
não transfigura o existente. Pelo contrário, ela traz para o movimento 
contingente da história, o real do capitalismo (ou o seu concreto em 
movimento) enquanto relação social historicamente constituída da qual 
o valor é o “caroço” racional (Kern) do seu devir histórico. A verdadeira 
contradição do real capitalista indicada por Marx, é a contradição 
nas relações sociais de produção e nas forças produtivas. Mas o real 
capitalista é um complexo determinado de contradições múltiplas – 
como expusemos acima - que se manifestam no movimento histórico 
do sistema existente. Na verdade, o método em Marx é ele próprio 
interior ao objeto, sendo ele um momento deste. O método dialético 
histórico-materialista é o método de descoberta das contradições e de 
sua apresentação categorial a partir do próprio movimento do objeto. 

Em primeiro lugar, é importante reafirmar que a dialética de Marx 
não é a dialética de Hegel. A natureza do conteúdo (a matéria histórica) 
e sua apresentação categorial é radicalmente diferente do conteúdo 
“mistificado” (o Espírito) da dialética hegeliana (Grespan diz que “a 
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dialética materialista não poderia ser chamada exatamente de dialética”). 
Mas afirmamos: a dialética materialista é sim, dialética; só que “dialética 
do avesso”, como ele próprio o diz. Só que, aquilo que está no avesso, 
é outra coisa, embora sendo dialética (o exemplo utilizado por ele é 
o caso de uma luva em que virássemos ao avesso. Apesar de estar de 
avesso, ela não deixa de ser uma luva, mas é outra coisa). Portanto, 
sem querer nos alongar na discussão da natureza do método dialético 
em Marx, podemos dizer que a dialética materialista é a verdadeira 
dialética na medida em que a natureza de seu conteúdo (a materialidade 
social da história) deve se expressar numa apresentação categorial que 
leve em consideração a práxis da contingencia (o que significa que a 
determinação subjetiva é parte compositiva do elemento categorial). 
É importante lembrar que o valor é uma relação social contraditória 
– e devemos levar isto às suas últimas consequências. Marx observou 
numa carta a Kugelman – 11 de julho de 1868 - que, mesmo que n’O 
Capital, “não houvesse capítulo nenhum acerca do «valor», a análise 
das relações reais conteria a prova e a demonstração da relação de 
valor real” (Marx, 1986). Diz ele – a longa citação torna-se necessária: 

A conversa sobre a necessidade de demonstrar o conceito de valor assenta apenas 
na mais completa ignorância tanto acerca da coisa de que se trata como acerca 
do método da ciência. Qualquer criança sabe que uma nação morreria se parasse 
de trabalhar não direi por um ano, mas por algumas semanas. Sabe igualmente 
que as massas de produtos correspondentes a diferentes massas de necessidades 
requerem massas diferentes e quantitativamente determinadas do trabalho so-
cial total. É self-evident  que esta necessidade de repartição do trabalho social em 
proporções determinadas não pode de modo nenhum ser suprimido por uma 
forma determinada da produção social mas apenas pode alterar o seu modo de 
aparecimento. Leis da natureza não podem de modo nenhum serem suprimi-
das. Aquilo que em situações historicamente diversas se pode alterar é apenas a 
forma pela qual essas leis se impõem. E a forma pela qual essa repartição pro-
porcional do trabalho se impõe numa situação social em que a conexão do tra-
balho social se faz valer como troca privada de produtos do trabalho individual 
é precisamente o valor de troca desses produtos. A ciência consiste precisamente 
em desenvolver como a lei do valor se impõe. Se, portanto, se pretendesse «es-
clarecer» de antemão todos os fenómenos que aparentemente contradizem a lei, 
ter-se-ia de fornecer a ciência antes da ciência. É precisamente o erro de Ricar-
do ele pressupor, no seu primeiro capítulo sobre o valor , como dadas todas as 
possíveis categorias, que primeiro devem ser desenvolvidas, para demonstrar a 
sua adequação à lei do valor. De fato, a história da teoria demonstra por outro 
lado, como V. [Kugelmann] corretamente supunha, que a concepção da relação 
de valor foi sempre a mesma, com maior ou com menor clareza, mais envolta 
de ilusões ou mais determinada cientificamente. Como o próprio processo de 
pensamento se vai formando a partir das relações, como ele próprio é um pro-
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cesso natural, o pensamento que realmente concebe só pode sempre ser o mes-
mo e só gradualmente, segundo a maturidade do desenvolvimento, portanto, 
também [do desenvolvimento] do órgão com que se pensa, se pode distinguir. 
Tudo o resto é tagarelice. O economista vulgar não faz a mínima ideia de que 
as relações de troca reais, do dia-a-dia, e as grandezas do valor não podem ser 
imediatamente idênticas. A piada da sociedade burguesa está precisamente em 
que a priori não existe qualquer regulação social consciente da produção. O 
racional e naturalmente necessário impõe-se apenas como média atuando cega-
mente. E então o economista vulgar crê fazer uma grande descoberta quando, 
no que respeita à revelação da conexão interna, proclama que as coisas na apa-
rência parecem diferentes. De fato, está a proclamar que se agarra à aparência e 
que a toma como a última palavra. Para quê então, em suma, uma ciência? Mas 
a coisa tem aqui ainda um outro fundo. Com a compreensão da conexão, toda a 
crença teórica na necessidade permanente da situação existente se desmorona an-
tes do desmoronamento prático. Há aqui, portanto, interesse absoluto das classes 
dominantes em perpetuar esta insensata confusão. E para que outra coisa são pa-
gos os tagarelas sicofantas que não sabem jogar nenhum outro trunfo científico a 
não ser que em suma na economia política não é permitido pensar? No entanto, 
satis super que  De qualquer modo, isto mostra o quanto estes padres da burguesia 
degeneraram, pois que houve operários e mesmo fabricantes e comerciantes que 
entenderam e se orientaram no meu livro ,  enquanto estes «sábios (!) da escrita» 
se queixam de que exijo algo de indevido do seu entendimento... (Marx, 1986) 

Noutra passagem da carta a Kugelmann, Marx expõe sua concepção 
da dialética materialista que não despreza o elemento contingente, onde 
o fator subjetivo representa uma determinação fundamental. Diz ele:

A história mundial seria, aliás, muito fácil de fazer se a luta fosse empreendida 
apenas sob a condição de probabilidades infalivelmente favoráveis. Ela seria, 
por outro lado, de natureza muito mística se as «casualidades» não desempe-
nhassem nenhum papel. Estas casualidades ocorrem, elas próprias, natural-
mente no campo geral do desenvolvimento e são de novo compensadas por 
outras casualidades. Mas a aceleração e o retardamento estão muito depen-
dentes de tais «casualidades», entre as quais figura também o «acaso» do ca-
rácter das pessoas que no início estão à cabeça do movimento. (Marx, 1986). 

Noutra carta, Marx observou: 

[...] descrevi a grande indústria não apenas como a mãe do antagonismo, mas também 
como produtora das condições materiais e espirituais para resolver esse antagonismo, 
embora seja verdade que a solução não pode prosseguir por caminhos agradáveis.

Marx fala em condições materiais e espirituais para resolver o 
antagonismo de classe. O elemento da contingência, que diz 
respeito ao espírito (caráter das pessoas ou dos líderes), exerce 
um efeito no movimento de “negação” do valor, cujo processo de 
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autonegação implica caminhos “nada agradáveis”, na medida em 
que diz respeito à degradação (fisica e mental) da força de trabalho 
– pelo próprio capital; e às contradições da relações de valor 
inscritas no desenvolvimento do capital fixo (condições materiais 
necessárias – mas não suficientes - para a negação da relação-valor. 

Portanto, a lógica dialética materialista incorpora a contingencia, 
não para anular a lei do valor, mas para faze-la operar de outra forma, 
inclusive, operar a sua “negação” para além daquela que signifique 
um outro modo de produção. No “Manifesto Comunista”, de 1848, 
Marx e Engels observaram logo no inicio do clássico manifesto: 

A história de toda a sociedade até aqui, é a história de lutas de classes. [Homem] livre e 
escravo, patrício e plebeu, barão e servo [Leibeigener], burgueses de corporação [Zunf-
tbürger] e oficial, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em constante oposição 
uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta ora aberta, uma luta que 
de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou 
pelo declínio comum [ruina comum]  das classes em luta” [oder mit dem gemeinsamen 
Untergang [queda] der kampfenden Klassen] (Marx e Engels, 1999) (o grifo é nosso). 

Portanto, o caráter das pessoas – que o capital devasta com a auto-
alienação – compõem as determinações subjetivas do movimento de 
crise do capital. A lógica das contradições no materialismo histórico 
e dialético implica o devir necessário e contingente que opera no 
continuum espaço-temporal. O filósofo Cirne-Lima observou: 

Hegel nunca deu o devido valor e importância para a contingência ou, em 
outras palavras, a facticidade das coisas nesse mundo e, portanto, da história. 
[Isto é], aquilo que pode ser e pode não ser, mas de fato é. Hegel tem a ten-
dência muito forte de dizer que tudo que é a rigor tinha que ser. Ele nunca es-
creve isso com essa força, com esse descaramento.. [...] Inclusive no começo da 
“Filosofia do direito”, Hegel pressupõe claramente o mundo contingente em 
que podemos e devemos fazer os mais variados contratos. Esse é um lugar em 
que Hegel respeitou a contingência do mundo. Mas, em muitos outros luga-
res, ele parece negar mais e mais a contingência do mundo.(Cirne-Lima, 2007) 

Fica a questão: Em que medida o movimento do valor é afirmação, mas 
também, ao mesmo tempo, autonegação de si, sendo ele constitutivo do 
capitalismo e de seu declínio necessário a partir do fluxo do seu movimento 
contraditório? A apreensão do capital como contradição viva foi feita de 
modo dramático por Karl Marx nos Grundrisse (2011) quando ele expõe 
o movimento da relação do valor no plano da sua lógica interna. A partir 
da lógica dialética, Marx conclui com a “negação” do valor no interior do 
próprio valor em movimento (a desmedida do valor). Entretanto, Marx 
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ainda opera no plano da lógica especulativa (a dialética exigiria o controle 
ontológico (Chasin, 2009), evitando que, o que é pressuposto seja posto 
(Fausto, 1987). O que Marx expõe como sendo a “pós-grande indústria” 
– tal como a denomina Ruy Fausto - é apenas o pressuposto. O que está 
posto é a grande indústria e a relação de valor que, na medida de seu 
movimento autonegador, expõe a contradição entre suas possibilidades 
como pressuposto (forma material); e a forma social do valor (senilizada, 
inadequada no estágio do processo civilizatório do capital). Portanto, 
o movimento de autonegação deve ser apreendido na perspectiva da 
lógica da contingencia e não da lógica da necessidade. Entretanto, existem 
problemas “de fundo” do sistema mundial do capital para além da 
imediaticidade contingente. O que estamos salientando é o acirramento das 
contradições da ordem do capital global de modo historicamente inédito. 

O começo do século XXI, o grau de interdependência cresceu de modo 
inédito, entre as economias capitalistas (e inclusive, economias não-
capitalistas, mas sob o domínio do capital, como por exemplo, a China). 
O mercado mundial adquiriu maior efetividade no que diz respeito à 
integração da relação-valor. Ao mesmo tempo, temos um complexo de 
contradições sociais, econômicas e políticas que abrem um novo campo de 
luta de classes no plano mundial. A partir daí, temos alguns pressupostos 
epistemológicos e políticos necessário para se fazer a crítica do capital. 

Em primeiro lugar, o compromisso com a razão dialética, histórica 
e materialista capaz de explicar o mundo social em seu movimento 
contraditório e considerar na sua exposição, o movimento das leis 
dialéticas de tendencia e contratendências; necessidade e contingencia;  
aparência e essência; abstrato e concreto; quantidade e salto de 
qualidade, a lógica da contradição que se impõe (ou determina) a 
ação dos sujeitos coletivos (ou a práxis histórica) que fazem a história 
(os homens fazem a história, mas sob determinadas condições).
Parte 2

Teses sobre o capitalismo quântico e a senilidade da relação-valor

Iremos apresentar breves teses sobre o que denominamos 
“capitalismo quântico”, sendo ele a expressão da fase histórica de 
senilidade da relação-valor. Entendemos por “capitalismo quântico”, 
o capitalismo em que a produtividade do trabalho deu seu “salto 
mortal”, sendo que é isso que explica o movimento do antivalor e da 
desmedida do valor. Diz Francisco de Oliveira (2013): “Avassalada 
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pela Terceira Revolução, ou molecular digital, em combinação com o 
movimento da mundialização do capital, a produtividade do trabalho 
dá um salto mortal em direção à plenitude do trabalho abstrato”.

Tese 1

 A crise estrutural do capital nas condições históricas em que a produtividade 
do trabalho deu seu “salto mortal” em direção à plenitude do trabalho abstrato, 
exacerbou a dialética do valor e antivalor

A enorme produtividade do trabalho é a causa essencial da crise 
estrutural do capital. O que se desvela com a crise estrutural não é a 
incapacidade de expansão do capital como forma-valor, mas a incapacidade 
dele resolver (ou ir além) das contradições efetivamente postas. A 
expansividade do capital é um dado histórico que se manifestou, por 
exemplo, pela entrada da China no mercado mundial. A dissolução 
da URSS e do Leste Europeu impulsionou o capitalismo global na 
última década do século XX. Na verdade, o século XXI começou com 
a Queda do Muro de Berlim e o fim da URSS – e mais ainda, com o 
Consenso de Washington e o Plano Brady que contribuíram para a 
integração financeira de países da América Latina – incluindo o Brasil 
- depois da crise da dívida externa no começo da década de 1980. 

O movimento de expansão e integração do mercado mundial depois 
do fim do “socialismo real” foi a glória fugaz para o capitalismo liberal. 
Indo na contracorrente, Robert Kurz fez a leitura às avessas do senso 
comum capitalista: o colapso da URSS e países do Leste Europeu indicam 
efetivamente o “colapso da modernização” ou o início da crise do próprio 
sistema capitalista. Kurz teve o mérito de assinalar que o capitalismo 
global no seu movimento de autonegação do valor expos, num patamar 
historicamente superior, os limites internos absolutos do capital (Kurz, 1991). 

A expansão do capital na Ásia é a última fronteira da modernização em 
crise. Na verdade, a crise representa para o modo de produção  capitalista, 
oportunidade para se reestruturar-se e expandir visando recompor sua 
dinâmica contraditória de acumulação do capital. A expansividade 
do capital em processo não nega a crise, mas, pelo contrário, a expõe, 
pois ela ocorre reproduzindo, de modo ampliado, a instabilidade e 
a incerteza do sistema social mundial. Mas a crise expõe, do mesmo 
modo, no caso do capitalismo global, a senilidade da relação-valor, 
o que significa que a crise, além de manifestar-se como “destruição 
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criativa”, é também - e cada vez mais - “produção destrutiva” de seus 
próprios fundamentos materiais. A crise do capital global expõe um 
patamar superior de “negação” da lei do valor, não no sentido efetivo de 
suprimir a lei do valor, mas pelo contrário, na perspectiva de realiza-la 
extensa e intensivamente, na mesma medida que ela torna-se autonegada. 

O processo de “suprassunção” do valor provocou a desconexão entre 
“capital” e “capitalismo”. Ao surgir historicamente no século XVI, o 
modo de produção capitalista operou o processo de “acoplamento 
estrutural” entre a relação-capital e a relação-valor (o capitalismo) 
(Alves, 2018). O capital existia antes do capitalismo. A relação-capital 
se manifestava em formas antediluvianas pré-capitalistas de dinheiro 
e poder, protoformas do capital comercial e do capital bancário. 

Por exemplo,  a sociologia da dominação de Max Weber (1999) expõe 
de modo preciso, a anatomia dos tipos de dominação pré-capitalista. A 
presença do valor era meramente residual nas operações do capital comercial 
e o capital bancário (Lukács, 2003). Na medida em que se desenvolvia o 
modo de produção capitalista, a relação-valor que era residual, tornou-se 
historicamente sistemática sobredeterminando a relação-capital. A relação-
valor tornar-se-ia sistema do capital, in-corporando em si, formas políticas 
de dominação e poder que tornaram-se racionalizadas - novamente Max 
Weber (1999) e Werner Sombart (1972) deram importantes contribuições 
para identificar as novas tipologias do capital arcaico e do capital moderno.

O declinio histórico do capitalismo - a relação-valor acoplada à 
relação capital - não significa a rigor, o declinio do capital (como relação 
de poder estranhado) que pode sobreviver, por exemplo, nas formas de 
transição socialistas das sociedades pós-capitalista (como foi a URSS e 
hoje, a China – experiencias qualitativamente diferentes de movimentos 
para além do capitalismo tal como nós o conhecemos). Assim, a crise 
estrutural do capital opera a “desconexão estrutural” entre capital e 
capitalismo, fazendo surgir modos-limites da crise do valor (e do Estado 
político) que se manifestou, por exemplo, na experiencias socialistas do 
século XX; e se manifesta no inicio do século XXI, na experiencia chinesa 
(o socialismo representa uma formação pós-capitalista que mantém 
ainda vínculos - contraditórios -  com a relação-capital, entendida 
como formas sociais de poder politico e organização hierarquica da 
vida social, isto é, a dominância do Estado político do capital como 
operação de antivalor).  A crise do capitalismo como modo de produção, 
expõe aquilo que denominamos antivalor que implica no seu processo 
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contraditório, o valor (diga-se de passagem, antivalor não é contravalor). 
O antivalor em si, se manifesta como produto da luta de classes, que 
aparece reificada, sob diferentes formas - por exemplo, no domínio 
político do capital portador de juros (com o capitalismo neoliberal) 
que é a forma de aparecimento histórico do capitalismo vitorioso e 
das derrotas históricas do trabalho a partir da década de 1970. Por 
outro lado, a objetivação histórica do antivalor (como luta de classe), 
manifestou-se nas conquistas sociais - sob o fetichismo da forma-Estado 
- nas formações capitalistas social-democratas; ou nas formações de 
transição pós-capitalista ou socialistas, que preservam a forma-capital 
(Estado, classes sociais, exploração, etc) - incluindo hoje,  socialismo de 
feição chinesa no século XXI.  A experiencia da China é hoje expressiva: 
temos a expansão do antivalor (o Estado socialista chines - a forma-capital 
- sob o comando do Partido Comunista da China) operando a relação-
valor no limite de sua suprassunção. A dinâmica da desmedida do valor 
se põe também nas formações socialistas no limiar da Quarta Revolução 
Industrial: o valor e o tempo de trabalho socialmente necessário deixam  
de ser a “medida” da riqueza social (o que propicia de modo inédito 
na história, experiências pós-capitalistas). Portanto, a explicitação do 
antivalor e da desmedida do capital expressa a crise estrutural do capital. 

Iniciemos analisando o antivalor expresso nas formações capitalistas social-
democratas (o que Francisco de Oliveira apontou, de forma equivocada, 
como um novo modo de produção). O antivalor como resultado da luta de 
classe, surgiu com o próprio capitalismo industrial monopolista no seu início 
– ainda de modo residual, é claro – mas expondo as “afetações de negação” 
da forma-valor. A dominância da mais-valia relativa deu espaço para a 
constituição do antivalor como forma de reprodução do capital social total 
(Nicolaus, 1968). Criou-se dentro do capitalismo, formas de antimercadoria 
e modos de “fratura política” do fundo público traduzidas na experiencia 
social-democrata.  O antivalor é uma construção política do trabalho 
diante do capital. É uma forma da contradição em processo que é o capital. 

Afirmamos que as experiencias pós-capitalistas foram - e são - formas 
de manifestação histórica do antivalor enquanto transição socialista e 
cristalização da luta de classe como a “ditadura do proletariado”, sendo 
expressão da dialética entre valor-antivalor (e contravalor). Na transição 
socialista, o valor persiste, subsumido à construção político-estatal do 
antivalor (o Estado socialista sob a direção do Partido Comunista - no 
caso chinês). Entretanto, apesar de serem manifestações do antivalor, 
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as experiencias píos-capitalistas são qualitativamente diferentes das 
experiencias social-democratas. No caso da social-democracia, o antivalor 
é só a forma derivada – contraditória – do próprio valor que se reproduz  
nas condições do capitalismo monopolista. Assim, o antivalor pode 
ser sim, funcional à reprodução (contraditória) do valor.Ir além do 
valor e do capital significa ir além do capitalismo (como modo de 
produção) e ir além do Estado, classes sociais, etc. O comunismo é o 
reino do contravalor que se diferencia qualitativamente do antivalor.

Em primeiro lugar, entendemos por antivalor, a regulação política 
da força de trabalho (FT) que deixa de ser uma mercadoria como outra 
qualquer. A força de trabalho é uma mercadoria, mas não é uma mercadoria 
como outra qualquer. O que significa que originariamente, tal mercadoria 
– diferentemente das outras – tem dentro de si, a possibilidade do 
surgimento do antivalor; e portanto, a possibilidade de desenvolvimento 
da crise orgânica do capital. Assim, a primeira contradição visceral do 
capitalismo é aquela que reside na própria natureza da FT expondo os 
limites internos absolutos do capital. Na verdade, a FT tem um valor 
de uso que a distingue de outras mercadorias: ela é capaz de produzir 
mais do que recebe como salário. Entretanto, na perspectiva da esfera 
da circulação simples de mercadorias, a troca é regulada pela lei do 
valor e portanto, o intercambio é feito entre equivalentes (o preço da 
força de trabalho é igual ao valor de sua produção e reprodução). Mas 
quando nos dirigimos à esfera da produção, alterou-se a coisa: o que 
regula o preço da FT é a luta de classes em última instância, uma luta 
entre dois direitos – e o que decide é a força (ideologia e Estado). Deste 
modo, abre-se a possibilidade histórica do antivalor, como manifestação 
da contingencia no movimento necessário da acumulação de capital. 

Quando a força de trabalho passa a ser regulada politicamente por 
exemplo, por meio do direito do trabalho, direitos trabalhistas, direitos 
previdenciários e direitos sociais com a formação de salário indireto e 
salário diferido, forma-se no interior do fundo público, o que denominamos 
“antivalor” - é deste modo que Francisco de Oliveira concebeu a forma 
do antivalor. Nesse caso, o movimento do valor é “afetado de negação” 
no interior de seu próprio movimento, pois o antivalor que emerge nas 
sociedades social-democratas é um elemento componente da própria 
reprodução do valor - “afetado de negação”. O antivalor – que no caso 
da força de trabalho é a antimercadoria – não nega o valor, mas torna-se a 
forma intervertida deste. A força de trabalho deixa de ser mera mercadoria 
a ser consumida no processo de produção capitalista e, no caso da força de 
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trabalho como “sujeito de direitos” (os direitos do antivalor), torna-se uma 
antimercadoria (Oliveira, 1998). A dimensão da contingencia política (a 
luta de classe) opera no interior do valor - e mais precisamente, dentro do 
fundo público, que se constitui como um território de disputa de classe. 

A formação do espaço público e do fundo público – e dentro dele, do 
antivalor - é um elemento da luta de classe como luta sindical e política de 
fins do século XIX e século XX. O liberalismo por si só, não representou a 
democracia como espaço público de direitos do antivalor. O surgimento 
do capitalismo monopolista explica o surgimento do fundo público como 
elemento funcional da acumulação do capital na era do progresso técnico. 
Enquanto parte do sistema, o fundo público é funcional ao capital 
pois faz com que ele opere como pressuposto dos capitais individuais. 

Entretanto, o território do antivalor – um espaço aberto (ou “fratura 
política” aberta) pela luta de classe dentro do fundo público - é diferente. A 
priori, o antivalor não é funcional (ou deixou de ser funcional), à acumulação 
capitalista (como nos mostra o capitalismo na sua fase neoliberal). O 
antivalor se desenvolveu em sua forma histórica mais acabada, no período 
do Estado-Providência ou o Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), 
por conta de contingencias politicas representada pela luta de classe 
materializada em sindicatos e partidos trabalhistas que organizavam a classe. 

Francisco de Oliveira errou ao considerar o antivalor como sendo 
elemento necessário para a acumulação de capital. O que é necessário para 
a acumulação do capital é o fundo público e não o antivalor. O que se põe 
com o antivalor, a antimercadoria força de trabalho, é um elemento de 
contingencia. A luta de classe que marca a ascensão do capital monopolista 
e o período do pós-guerra quando emergiu o “compromisso fordista” 
(Harvey, 1992), é a representação política do antivalor que, naquelas 
condições históricas bem delimitadas, - inclusive pelo modo de ser de 
metabolismo social da classe do proletariado - abriu  espaço no território 
de força do Estado capitalista, resignificando o fundo público, que passou 
a financiar não apenas o capital mas também os direitos do antivalor. 

De acordo com Francisco de Oliveira, o fundo público 
representa os “recursos geralmente estatais que, no capitalismo 
contemporâneo, - a rigor, desde a adoção e formulação generalizadas 
das políticas anticíclicas -, fundem-se aos recursos privados para 
sustentar, e não apenas reprimir, as tendências depressivas, a 
expansão do capital.” (Oliveira, 1998). A reprodução do capital 
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oligopolista requisitou de forma estrutural, o fundo público, mas tal 
mecanismo de autorreprodução do capital é essencialmente político. 

O que significa que a ascensão do trabalho organizado e sua luta 
imediata para desmercantilizar a força de trabalho, abriu uma “fenda 
política” de exceção no fundo público: o antivalor. É a contradição 
intrínseca na força de trabalho que se manifestou historicamente. Foram 
as políticas keynesianas e a relevância das organizações de trabalhadores, 
sindicatos e partidos de classe na esfera pública, durante a vigência mais 
abrangente do Estado de bem-estar social, que deram origem não ao 
fundo público – como diz Francisco de Oliveira –, mas ao antivalor. 

O fundo público se tornou com o capitalismo monopolista, o 
pressuposto das próprias possibilidades de reprodução do capital. 
Naquela etapa histórica de desenvolvimento do capital no século XX, 
o fundo público tornou-se um ex-ante das condições de reprodução de 
cada capital particular e das condições de vida, em lugar de seu caráter 
ex-post, típico do capitalismo concorrencial. Diz Francisco de Oliveira: 

Ele [o fundo público] é a referência pressuposta principal, que no jargão de hoje sinaliza as 
possibilidades de reprodução. Ele existe ‘em abstrato’ antes de existir de fato: essa ‘revolução 
copernicana’ foi antecipada por Keynes, ainda que a teorização de Keynes se dirigisse à conjuntura. 

E arremata: “A per-equação da formação da taxa de lucro passa pelo 
fundo público, o que o torna um componente estrutural insubstituível.” 
(Oliveira, 1998). Assim, o capital – em sua etapa monopolista - pode 
(e deve) utilizar o fundo público para suas necessidades de reprodução 
social. Entretanto, a utilização do fundo público para as necessidades 
da totalidade viva do trabalho (como sujeitos de direito), fez surgir o 
antivalor, que diferentemente do que ocorre no capitalismo neoliberal, 
a força de trabalho não fica à mercê do mercado onde vigora a lei do 
valor. Tal arranjo do antivalor depende da força política do trabalho. 

Por exemplo, Francisco de Oliveira (1998) descreveu as formas de 
utilização do fundo público no desenvolvimento do capitalismo no 
século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e sob 
o Estado do Bem-Estar Social. Nessa exposição ele apreende elementos 
civilizatórios que dizem respeito à formação de compromisso do antivalor 
e não em si e para si, à lógica de desenvolvimento da relação-valor: “A 
medicina socializada, a educação universal gratuita e obrigatória, a 
previdência social, o seguro-desemprego, os subsídios para transporte, 
os benefícios familiares (quotas para auxílio-habitação, salário família) e, 
no extremo desse espectro, subsídios para o lazer, favorecendo desde as 
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classes médias até o assalariado de nível mais baixo, são seus exemplos”.  
Quanto àquilo que o capital monopolista requer na etapa superior do 
progresso técnico, Oliveira (1998) assim descreve o fundo público: 

A descrição das diversas formas de financiamento para a acumulação de capital 
seria muito mais longa: inclui desde os recursos para ciência e tecnologia, pas-
sa pelos diversos subsídios para a produção, sustentando a competitividade das 
exportações, vai através dos juros subsidiados para setores de ponta, toma em 
muitos países a forma de vastos e poderosos setores estatais produtivos, crista-
liza-se numa ampla militarização (as indústrias e os gastos em armamentos), 
sustenta a agricultura (o financiamento dos excedentes agrícolas dos Estados 
Unidos e a chamada “Europa Verde” da CEE), e o mercado financeiro e de capi-
tais através de bancos e/ou fundos estatais, pela utilização de ações de empresas 
estatais como blue chips, intervém na circulação monetária de excedentes pelo 
open market, mantém a valorização dos capitais pela via da dívida pública etc. 

Portanto, entendemos que o surgimento do antivalor no seio do 
fundo público deriva da pressão política (ou da luta de classe) no século 
XXI contra as tendencias de desenvolvimento do próprio capital. O 
antivalor é produto da contingencia do processo de desenvolvimento 
do valor. No plano do mercado, deixado por si só, o movimento do 
valor tende à crescente autonomização do capital constante e uma 
persistente desvalorização da mercadoria-força de trabalho, que deixada 
à “livre concorrência”, está condenada à degradação física e espiritual. 

A ideia de “políticas públicas do Estado”, operadas pelo antivalor 
(a parcela do fundo público requisitada politicamente pelo trabalho 
organizado), visa compensar - no plano da reprodução social - a tragédia 
histórica do modo de produção regido pela lei do valor que, deixado por 
si só, condenaria a força de trabalho à sua própria irrelevância (expressa na 
crescente autonomização do capital constante, isto é, a presença crescente 
do trabalho morto – máquinas, equipamentos, instalações e insumos – 
em detrimento da presença do trabalho vivo na produção do mais-valor). 

Mas o que Francisco de Oliveira não percebe, é que isto, não se trata 
de um “modo de produção social-democrata”, mas de um movimento 
contraditório no interior do desenvolvimento do valor que tem a marca 
da contingencia, pois depende da luta de classe ou da força política do 
trabalho organizado. Nesse caso, o antivalor não nega o valor, mas cria 
uma solução de compromisso entre capital e trabalho. A etapa histórica do 
neoliberalismo, o Estado neoliberal, retoma o fundo público para o capital.. 

No Capítulo 3 do Livro 1 de “O Capital”, Marx indicou como 
tendência da lei geral da acumulação capitalista, o crescimento da 
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superpopulação relativa ou “exército industrial de reserva”. O surgimento 
do antivalor aparece como elemento do processo civilizatório do capital 
que tem um sentido político, contingente e não necessário. Ele compensa 
- em termos relativos - as tendências intrínsecas de autonegação da 
relação-valor pelo próprio valor em processo. A operação do antivalor 
é um elemento de tendência da lei da acumulação capitalista que diz 
respeito àquela determinação da contingencia. O antivalor depende 
da luta política (e geopolítica) de classe e depende da forma de ser da 
classe do proletariado organizado que existiu numa determinada etapa do 
capitalismo monopolista. A “fratura política” do fundo público denomina-
se antivalor. Ele não supera o valor, mas constitui um compromisso entre 
Estado, capital e trabalho organizado (o dito “compromisso fordista”). 

A partir da crise estrutural do capital, as políticas neoliberais efetuaram 
a captura – ou se reapropriaram - do fundo público, espoliando os 
direitos do antivalor por meio da privatização da Previdência Social, 
recortes de direitos sociais e redução de políticas públicas e cortes dos 
gastos sociais (a dita “austeridade neoliberal”). Deste modo, ampliou-
se o espaço do valor e reduziu-se o espaço do trabalho organizado 
tendo em vista a debilitação dos instrumentos sindicais e políticos 
de defesa da classe do trabalho, por conta da ofensiva neoliberal 
da década de 1980 contra os sindicatos e partidos trabalhistas.

A era da barbárie social caracteriza-se como sendo a era de captura 
do fundo público pelo capital. Na verdade, o fundo público é o fundo 
público do capital e o que aconteceu é que, na situação de crise de 
lucratividade, o capital se reapropria do fundo público para ampliar os 
territórios do valor “afetado de negaação”. O Estado neoliberal é um 
Estado mínimo para o trabalho, mas não para o capital social total.  

A crise estrutural do capital a partir da década de 1970, reduziu a 
margem de operação do antivalor que, diante da ofensiva neoliberal 
do capital, perdeu sua eficácia histórica - o que explica a ampliação 
da mercantilização e da re-mercantilização da força de trabalho. 
Foram reduzidas as margens de utilização do fundo público para 
financiar – no interior da ordem do valor - os direitos do antivalor. 
As políticas neoliberais de restrição do gasto público com a 
ampliação da proteção social do trabalho (o antivalor), representam 
(em termos políticos), o novo modo de ser do Estado neoliberal. 

Entretanto, a nova socialdemocracia busca reconstituir as 
políticas do antivalor, por meio da adoção da Nova Teoria Monetária 
(a base fiscal do dito “New Deal Green”), financiando os direitos 

Livro 1.indb   29Livro 1.indb   29 12/09/2021   13:12:5312/09/2021   13:12:53



Crise estrutural do capital e suprassunção do valor 307

do antivalor por meio da emissão de “moeda sem lastro” . Enfim, 
querem se utilizar da “exceção” da forma-dinheiro (o dinheiro como 
construção social e relação política) para resgatar o processo civilizatório 
do capital diante da voracidade do valor que se tornou incapaz de 
permitir a operação do antivalor (a antimercadoria FT) - o único 
compromisso do valor é com o aumento da exploração da FT e com 
a sua desvalorização por meio da adoção de tecnologias que poupam 
trabalho vivo e pela espoliação dos direitos trabalhistas e previdenciários. 

O novo Estado neoliberal só “permite” a operação de duas 
vertentes políticas que representam a luta de classe no interior da 
relação-valor: as políticas neoliberais (o valor sem antivalor); ou a 
nova política socialdemocrata (a criação do antivalor, não a partir 
da tributação sobre o capital, mas sim, pela emissão monetária 
ou a refundação do fundo público como sendo o Comum). 

Enquanto o antivalor na fase de ascensão histórica do capital 
monopolista abriu uma “fenda política” no fundo público capaz de 
fundamentar a perspectiva reformista do capital; na fase de decadência 
histórica do modo de produção capitalista, a plataforma social-
democrata recorre à “forma de exceção” do dinheiro sem lastro, emissão 
de dinheiro fictício para financiar as políticas públicas à margem do 
fundo público. A nova política socialdemocrata expõe a crise e os limites 
do Estado capitalista enquanto “guardião da identidade entre desiguais”.

Em síntese: a luta de classe – ainda que “em inércia” (como diria Ruy 
Fausto, 1987) – está pressuposta no próprio movimento do capital. A partir 
do ponto de vista da classe dos trabalhadores assalariados, é que se explicita 
ontogeneticamente o antivalor. O reconhecimento imediato do antivalor 
se põe a partir do momento em que se percebe que a força de trabalho é a 
única mercadoria capaz de produzir mais-valor; ao mesmo tempo que se 
(re)conhece – com certa indignação - o direito dos proprietários privados 
e do Estado capitalista, por meio da lei, em apropriar-se do mais-valor. 
A luta pelo antivalor decorre da percepção contingente (e política) de 
que “o trabalhador se torna tão mais pobre quanto mais riqueza produz, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão.” (Marx, 2004). 

No plano contingente, o movimento da classe dos trabalhadores 
assalariados torna-se efetivamente uma necessidade visando evitar a 
degradação física e espiritual da força de trabalho, sendo isto, em si e 
para si, o movimento do antivalor. É o movimento sindical e político 
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do trabalho que desvela as relações sociais de produção capitalista 
como sendo uma relação de não-equivalência entre não-iguais, isto 
é, uma relação de exploração. A classe dos trabalhadores assalariados 
é impulsionada a resistir à “coisificação” inscrita na relação-valor, 
desejando ir além do valor – pelo antivalor. Mas colocando a 
perspectiva politica radical de ir além do capital – pelo contravalor.

Em termos lógico (e ontológicos), em primeiro lugar, o antivalor é a 
“negação” (Aufhebung) da lógica mercantil – no que diz respeito à força 
de trabalho – no interior do próprio capitalismo. O antivalor “nega” o 
valor na mesma medida em que as determinações que dizem respeito ao 
processo de produção do capital como movimento contínuo, “negam” 
as determinações da esfera da circulação simples de mercadorias; isto é, 
a essência “nega” a aparência. Mas, não se trata, a rigor, de uma negação 
efetiva, mas de uma interversão do próprio valor no seu oposto (no interior 
da produção capitalista). Enquanto o contravalor nega (suprime) o capital, 
o antivalor é uma “solução de compromisso” entre capital e trabalho nas 
condições históricas da produção da mais-valia relativa (Nicolaus, 1968). 

Façamos aqui uma analogia entre o conceito de antivalor (economia 
política) e o conceito de denegação (psicanálise). A denegação (die 
verneinung), diz Freud, é “um conteúdo de representação ou de 
pensamento reprimido [que] pode... penetrar até a consciência, 
sob a condição de que ele se faça negar (verneinem). Vejamos como 
se põe a denegação na psicanalise: ‘”Vocês se perguntam [diz o 
paciente] quem pode ser essa pessoa no sonho. Minha mãe, não é. 
Nós retificamos. É a mãe.” No caso do movimento do valor, vejamos 
o que acontece quando se põe, no interior da esfera da produção, 
a luta de classe (por exemplo, a luta pelo aumento dos salários). 

Quando a classe dos trabalhadores assalariados faz a luta sindical 
(tradeunionista, diria Marx), perguntemos: tal movimento diz respeito 
ao valor? Alguém pode afirmar: “o valor, não é”. Nós retificamos: É o 
valor (como antivalor). Em termos lógicos, qual a natureza da negação 
que aí se apresenta na luta sindical? O fato de ela conter de algum modo 
uma afirmação (“o valor, não é”), leva frequentemente a supor que se 
trata de uma Aufhebung (ou “negação”): “negação” do valor. Mas o 
que significa Aufhebung?  Diz Ruy Fausto (2002): “Pode-se (e deve-se) 
opor Aufhebung (“supressão”) a Umschlagen (interversão). A interversão 
é em geral o movimento “automático” de passagem no oposto, como 
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resultado da posição plena de um termo. A Aufhebung é a “negação” 
(negação dialética) desse termo, que impede a passagem no seu oposto 
[...] “A denegaçâo é do ´registro´ do sintoma. E o sintoma, pelo seu 
próprio caráter de automatismo, está mais próximo da interversão do 
que da Aufhebung”.  Assim, o antivalor tem o caráter de interversão, e 
não de negação (Aufhebung). O antivalor não é o contravalor. Não se 
tem aqui propriamente a passagem num contrário, mas a “conversão” 
do valor – tal como se apresentava no mercado – numa “formação 
de compromisso” (a partir do Estado capitalista numa determinada 
forma histórica, como foi por exemplo, o “compromisso fordista”). 
Portanto, o antivalor é a expressão desse compromisso entre o capital 
e o trabalho que emergiu numa fase singular do desenvolvimento do 
valor e sua expressão material no modo de ser (objetivo e subjetivo)
do proletariado (a partir da psicanálise, Ruy Fausto observa que o 
“compromisso”, no caso da pulsão que sofre um bloqueio, é algo como 
a “mistura” entre a satisfação da pulsão e a não-satisfação) (Fausto, 2003). 

A “formação de compromisso” do antivalor, que caracterizou 
historicamente a experiência socialdemocrata no século XX, significou 
a regulação (ou limitação) política da “pulsão” da exploração – mas não 
sua supressão. No “modo de produção socialdemocrata” (Francisco de 
Oliveira), a exploração sofreu uma interversão e não uma Aufhebung. 
A exploração seria “neutralizada” – uma neutralização automática, ou 
seja, a “má” neutralização (como seria a denegação ou do sintoma em 
geral, no ponto de vista da psicanálise). Pode-se admitir um movimento 
do antivalor como sendo a “neutralização” ou uma espécie de Aufhebung 
(negação dialética), o equivalente no plano psicanalítico, à sublimação. 
Diz Ruy Fausto (2003), refletindo sobre a psicanálise: “A sublimação 
está para a denegação e para o sintoma em geral, como a interversão 
(isto é, a negação pura e simples) está para a Aufhebung (isto é, para a 
negação dialética). Nela (na sublimação), a pulsão é “negada” para que 
possa ser satisfeita. A posição plena da pulsão implica sua negação pura 
e simples. Ela é “negada” para não ser pura e simplesmente negada”. 

O paralelo entre sublimação (como experiência psicanalítica) 
e a experiência socialista, entendida como sendo a formação social 
de transição para além do valor, que mantém as determinações da 
forma-valor subsumidas à lógica do controle social pelo Estado. 
Nesse caso, temos a forma de antivalor operando a “neutralização” 
do valor numa espécie de Aufhebung (o valor é “negado” para que 
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possa se realizar, com a sua posição implicando a sua negação pura e 
simples). O valor é negado para não ser pura e simplesmente negado. 

O conceito do “antivalor” não poderia ser posto na esfera da circulação 
simples de mercadoria. O antivalor originou-se - tal como o mais-valor 
- da esfera da produção, encontrando nela seu fundamento, e tendo 
no Estado (como uma “formação de compromisso”), seu pressuposto 
essencial. Entretanto, tal como o valor, o antivalor, embora tenha 
se originado na esfera da produção, ele se manifesta efetivamente 
na esfera da circulação, a partir da concorrência e luta de classes. 

Por exemplo, aquilo que Francisco de Oliveira denominou“direitos do 
antivalor”, diz respeito ao reconhecimento político da desigualdade estrutural 
entre capital e trabalho (os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários 
que operam como lei do Estado capitalista). Eles nascem da luta de classe 
tendo seus fundamentos na esfera da produção. Foi do antivalor que se 
originou a idéia de justiça social que se enraíza numa das pressuposições do 
Estado como “comunidade ilusória”. Mas enquanto opera no horizonte 
do reconhecimento da desigualdade estrutural entre capital e trabalho, 
o antivalor tornou-se uma categoria de aparência da esfera da produção 
capitalista – para ser mais preciso, da produção de mais-valor relativo, pois só 
ele - o mais-valor relativo - é capaz de permitir a acumulação do capital com 
a redistribuição salarial “externalizada” no antivalor (o salário indireto; ou 
ainda, o salário “diferido” ou a aposentadoria) (Fausto, 1987; Nicolaus, 1972) 

Ao pôr-se a produção de mais-valia relativa nas condições 
históricas do capitalismo monopolista, o progresso técnico tornou-
se necessário para o desenvolvimento do capital. O desenvolvimento 
da maquinaria e da grande indústria significam que a força de 
trabalho-como-mercadoria ou a forma-mercadoria do trabalho vivo, 
foi “afetado de negação” diante da dominância do trabalho mortol. 

Nesse caso, o antivalor surgiu no interior do fundo público enquanto 
massa de capital-dinheiro “esterilizada” pelo Estado como representação 
ilusória da igualdade entre as classes, tornando-se objeto de distribuição 
e disputa de classe. Ainda recorrendo à analogia com a psicanálise, pode-
se dizer que o antivalor é a “consciência de culpa” do valor, a partir do 
qual o valor em processo, opera a legitimação do sintoma (a exploração). 
Reiteramos: o antivalor não suprime a exploração, mas a condiciona aos 
direitos do antivalor. A categoria “direitos” habita também a esfera da 
produção, mas como autoconsciência da desigualdade estrutural entre 
capital e trabalho.  A política se expõe como ideologia de produção da 
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esfera pública (“mercado político”). Ela é o reino da contingência. O 
antivalor nas formações social-democratas nos convida a permanecer na 
dimensão da política, isto é, aquém da crítica da produção do capital, 
tendo em vista que o reconhecimento da desigualdade estrutural é 
intervertido na formação de compromisso democrático representado pelos 
direitos do antivalor (direitos trabalhistas e direitos previdenciários). É 
como se o Estado do Bem-Estar social, elemento histórico-contingente 
do desenvolvimento do capital no século XX, parecesse suficientes. De 
certo modo, o compromisso social-democrata preservou uma “nostalgia” 
da esfera do mercado ideal (tal como na esfera da circulação simples de 
mercadorias), com sua ilusão da igualdade e liberdade entre proprietários, 
que se manifestava, por exemplo, na “democratização” do consumo. 

O antivalor tem um denso conteúdo histórico: ele se originou das 
possibilidades materiais (ideológicas e políticas) criadas pela produção 
de mais-valia relativa nas condições da luta de classes (como matriz da 
contingencia política) (Nicolaus, 1972). Como temos salientado, o 
antivalor nasceu na era do capitalismo monopolista na interioridade do 
fundo público como espaço de legitimação do poder dos proprietários. 
Entretanto, na medida em que se alteraram as condições históricas da luta 
de classes, e o fundo público foi reapropriado efetivamente pelo capital (pois 
o fundo público é do capital, seu verdadeiro fiador), o antivalor se recolheu. 
Nos países capitalistas, o recolhimento do antivalor e a plena posição do 
valor “afetado de negação” por meio das políticas neoliberais, explicita a 
verdadeira face da esfera da produção do capital (o reino da desigualdade 
estrutural e da exploração): uma produção de mais-valor “afetada de 
negação” pelo próprio movimento (e desventuras) da forma-valor.    

Deve-se salientar que o antivalor não é o contravalor, a supressão 
(ou suprassunção) do valor como movimento de autovalorização, 
mas sim, a sua “legitimação” no plano da redistribuição do produto 
social pelas vias da categoria “Estado político” que assume a forma 
capitalista socialdemocrata. Para além da experiência social-democrata 
no século XX, o antivalor fundamenta as formações sociais de 
transição socialista. Nesse caso, a experiencia do antivalor se manifesta 
contraditoriamente na forma de ser do Estado pós-capitalista que opera 
no plano contingencia, com determinações próprias do capital, embora 
não necessariamente do capitalismo. Trata-se das experiencias pós-
capitalistas que ainda mantém no interior de si, determinações do capital 

Livro 1.indb   34Livro 1.indb   34 12/09/2021   13:12:5412/09/2021   13:12:54



A crise capitalista no século XXI312

em sua forma moderna (classes sociais e mercado, por exemplo, que 
adquirem outro conteúdo no caso das formações sociais de transição. 

A dialética entre valor e antivalor (e contravalor) está presente 
na forma socialista propriamente dita (o Estado “de transição” ou o 
Estado “em extinção” – no plano ideal). O antivalor pressupõe o Estado 
político como sendo aquele que opera o fundo público do capital. 
Com a social-democracia, a forma material do Estado político do 
capital é o Estado capitalista, com o antivalor representando a “fratura 
política” que materializa a disputa entre classes (luta de classe) que 
ocorre no território do Estado político como sendo o território de 
condensação material de forças da luta de classe (Poulantzas, 1985). 

No caso do Estado socialista – que é também Estado político 
do capital, mas com outro conteúdo material - existe do mesmo 
modo, luta de classes. Entretanto, nesse caso, o antivalor se põem, 
não como representação de uma “solução de compromisso”, mas de 
fundamento ainda precário do movimento do contravalor (o que significa 
“suprassumir” o valor como relação social). No seu desenvolvimento 
contraditório, o valor aparece como antivalor, não apenas na forma 
política dos direitos do antivalor (o que diz respeito a anti-mercadoria). 

Na era neoliberal, o valor em crise aliena para si o fundo público, 
que é seu pela força, isto é, por meio da luta de classe, reduzindo ao 
mínimo possível politicamente, o antivalor no que diz respeito aos 
direitos da anti-mercadoria força de trabalho. Na era neoliberal, o 
lugar  da “negação” do valor efetivo - como antivalor - se manifesta 
noutra “forma de exceção” que organiza a aparência do sistema: 
o capital fictício, simulacro sem lastro do valor efetivo que opera a 
financeirização da riqueza capitalista. Nesse caso, temos a negação do 
valor no interior do movimento de expansão/colapso da forma do valor. 

O anti-valor como capital ficticio, é cristalização da derrota do 
trabalho organizado - politico e sindicalmente - durante a década de 
1970 (ascensão do neoliberalismo e do capitalismo predominantemente 
financeirizado). É o resultado efetivo da negação do “compromisso 
fordista”, que deu lugar a outra forma de antivalor. O antivalor do “modo 
de produção social-democrata” ou compromisso fordista, implicava a 
formação de  compromisso entre o operário-massa, o Estado capitalista 
e os sindicatos e partidos trabalhistas e socialistas (o compromisso 
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fordista representou também uma  determinada forma de ser da 
geopolítica global: por exemplo, a “guerra fria” entre URSS e EUA). 

Por outro lado, o antivalor que caracteriza o capitalismo 
neoliberal, não é propriamente uma formação de compromisso, 
mas sim, uma determinação “de exceção” que funda o capitalismo 
predominantemente financeirizado: o capital portador de juros ou a 
mercadoria-capital se valoriza sem nenhuma relação com o trabalho vivo. 

Primeiro, na era do Estado de bem-estar social, a força de trabalho  
- nos setores monopolistas (O’Connor, 1977) - era anti-mercadoria, 
produto do antivalor como “fratura política” do fundo público. Na 
era do capitalismo neoliberal, o antivalor aparece como a mercadoria-
capital, isto é, o capital portador de juros ou o capital fictício (antivalor 
na medida em que se desliga da fonte natural do valor, o trabalho). 
A antimercadoria-força de trabalho no capitalismo do Welfare State, 
transgredia a lei do valor na medida em que ela (como mercadoria), tinha 
um valor para além da troca mercantil, com o salário indireto ocultando a 
sua condição de mercadoria (o Estado - como fundo público - transgredia 
politicamente, o valor da força de trabalho desvalorizada pelo progresso 
técnico). O capital fictício (como anticapital) ou o capital portador de 
juros tornado capital rentista-parasitário, aparece como antivalor na 
medida em que se valoriza sem nenhuma relação com o trabalho vivo. 

Na medida em que o antivalor da era do capitalismo social-
democrata, era a antimercadoria força de trabalho; o antivalor 
da era do capitalismo neoliberal aparece como a mercadoria-
capital, o capital fictício produto – do mesmo modo que a 
“fratura política” do fundo público na era do Welfare State – do 
movimento da politicidade do capital em sua etapa de crise estrutural. 

O antivalor como capital fictício origina-se do mesmo modo de 
“exceção” do antivalor como antimercadoria-força de trabalho, sendo ele 
um resultado da operação política do Estado neoliberal (o que expõe a 
dialética entre necessidade e contingencia, isto é, contingencia política 
e necessidade da acumulação de capital). Estas “explosões” do antivalor 
decorrem do próprio movimento do valor e de suas contradições em 
processo. Assim, com o capitalismo quântico, o capitalismo em que 
o tempo de trabalho socialmente necessário se tornou infinitamente 
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pequeno, a manifestação do antivalor adquire seu esplendor com a 
vigência do capital fictício, o fetiche-perfeito (Andrade e Marques, 2017). 

Tese 2

O capitalismo quântico ou o capitalismo do “salto mortal” da produtividade 
do trabalho, “transtorna” as determinações “de fundo” do modo de produção 
capitalista (mercadoria-força de trabalho e mercadoria-capital), instaurando 
a era do hiperfetichismo do capital. 

A enorme produtividade do trabalho contribuiu para que o tempo de 
trabalho necessário para a produção de mercadorias se tornasse infinitamente 
pequeno, tornando a lei do valor “afetada de negação”.  Por conta disso, o 
fetichismo social assumiu sua máxima expressão, adquirindo a forma do 
hiperfetichismo.O hiperfetichismo é o “fetiche perfeito” da era capitalismo 
quântico,  

A manifestação do antivalor da era neoliberal, é o dominio do 
capital fictício que expressa o fetichismo perfeito do capital (Andrade 
e Marques, 2017). É importante salientar que a dominancia do capital 
ficticio é resultado da construção política do Estado neoliberal. Foi o 
Estado neoliberal que criou as condições políticas para a ascensão do 
capital rentista-parasitário no bloco no poder do capital. O capital 
fictício opera a reificação (Verdinglichung) que - no plano da aparência – 
representa, ao mesmo tempo, o desencantamento (e o reencantamento) 
do mundo (Weber, 1967). O poder do dinheiro (como capital) 
dissolve qualquer magia tradicional, repondo em seu lugar, a magia 
do fetiche-dinheiro. É quase magia, dinheiro-fazer-mais-dinheiro 
sem passar pelo processo de trabalho como processo de valorização.  

No século XX, as vertentes da esquerda social-democrata e comunista 
representaram - por outro lado - a forma suprema do fetiche-Estado ou 
da politicidade capaz de “transgredir” a lei do valor. É a dinâmica da luta 
de classes que determina a forma da politicidade do capital, operando  o 
movimento do antivalor. Por exemplo, o antivalor encontrou sua expressão 
no século XX com o capitalismo do Welfare State. Na era do Estado de Bem-
estar Social, a “fratura política” do fundo público (os direitos do antivalor) 
eram expressão da contingencia política. Naquelas condições históricas, o 
Estado social-democrata por meio da “fratura politica” do fundo público, 
“negava” (ou intervertia) a lei do valor. Mas, o movimento do antivalor 
operado pela forma do Estado político do capital manifestou-se com 
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força maior não apenas no caso do compromisso social-democrata, 
mas também no caso das formações sociais pós-capitalistas que 
operavam (ou operam hoje - no caso da China), a transição socialista. 

A utilização do conceito de “capitalismo quantico” é,  em si mesmo, 
expressão do hiperfetichismo. O modo metafórico de apreender a 
suprassunção da lei do valor por meio da analogia com a mecânica quantica10 
expõe em si, o “fetichismo” contido no próprio conceito (de “capitalismo 
quântico”). O valor é uma relação social e não uma propriedade física das 
“coisas”. Enquanto produto das relações sociais de produção e da luta de 
classes, o valor não pode ser entendido - obviamente - a partir da teoria 
física da mecânica  quântica, que diz respeito ao ser inorgânico. Não existe 
dialética no mundo inorgânico – ou melhor, a “dialética” do ser inorgânico 
é de outra ordem qualitativamente diferente da dialética do ser social. Mas 
o sentido da analogia inscrita no termo “capitalismo quântico”, reside no 
próprio sentido do hiperfetichismo que caracteriza o capitalismo global.  O 
conceito de capitalismo quântico, procura expressar, (1) a dinâmica do valor 
“afetada de negação” tendo em vista a redução para o infinitamente pequeno 
do tempo de trabalho necessário para a produção de mercadorias tendo em 
vista o “salto mortal” da produtividade do trabalho. (2) Depois, a utilização 
do adjetivo “quântico” diz respeito à ampliação do distanciamento entre 
o entendimento do mundo cotidiano das pessoas e a complexidade da 
dinâmica do capitalismo “afetado de negação”. A lógica da contradição 
adquiriu a forma suprema com tal complexidade social. Era possível 
imaginar as leis da física newtoniana na vida cotidiana. Entretanto, com a 
física quântica, não é mais possível  entende-las a partir do senso comum. 
O capitalismo neoliberal é infinitamente complexo para que o “senso 
comum” possa entende-lo - o que não significa que antes, podia entende-lo. 

Portanto, a utilização do conceito de “capitalismo quântico” visa 
salientar o distanciamento exacerbado entre o entendimento comum 
das pessoas e as determinações essenciais objetivas da dialética do valor 
por conta do salto qualitativamente novo ocorrido nas condições materiais 
de produção do valor. (3) Finalmente, por conta da lógica dialética do 

10 A mecânica quântica (também conhecida como física quântica é a teoria física que estuda os 
sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, 
átomos, elétrons, prótons e de outras partículas subatômicas, muito embora também possa 
descrever fenômenos macroscópicos em diversos casos. A mecânica quântica é a teoria física do 
infinitamente pequeno.
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quanta, como recurso de analogia, ampliou-se efetivamente a contingencia 
e a indeterminação. A dialética materialista – que não é a dialética de 
Hegel – corporifica em si e para si, a lógica da contradição que acolhe 
em si, a contingencia e a indeterminação no movimento da matéria 
social. É no sentido da lógica dialética para além do entendimento 
comum, que utilizamos o conceito de “capitalismo quântico” como 
sendo o capitalismo senil permeado de “negatividades” que afirmam 
positivamente, a lei do valor, na medida em que suprassume o valor 
(Aufhebung). Portanto, o capitalismo quântico diz respeito às contradições 
despertas pelo desenvolvimento do valor com o crescimento exacerbado da 
produtividade do trabalho que reduziu a quase zero o tempo de trabalho 
necessário, dando um salto qualitativamente novo no movimento do valor. 

A “sociedade do espetáculo” do capitalismo quântico é caracterizada 
não apenas pela dominância da imagem-espetáculo tornada universal pela 
disseminação dos novos aparatos tecnológicos, mas pela in-corporação 
dos sujeitos na imagem-espetáculo que se fez “eu” – o show do “eu” 
(Sibilia, 2008). A imagem-espetáculo não é mais a exterioridade opaca e 
obscura que seduz o sujeito, conduzindo-o como um fetiche (Debord, 
1997). Na verdade, o sujeito foi in-corporado pela imagem-espetáculo, 
sendo ela parte de si como sujeito. O sujeito se fez imagem-espetáculo. 

O capitalismo quântico e o hiperfetichismo são “máquinas sociais” de 
produção de sujeito narcísicos (e perversos). Existe uma mudança radical na 
psicologia social da multidão. A “liquidez” da subjetividade neoliberal foi 
tratada por vários autores (Bauman e Donskis, 2014; Ehremberg, 2012). 
A autoalienação tornou-se intransparente e opaca para a sujeito neoliberal, 
tanto quanto a alienação como condição material e objetiva da inserção do 
sujeito-mercadoria (desvalorizado) no mundo social. (não se trata a rigor, 
de pessoas “sem valor” (Piqueras, 2018), mas sim, de pessoas desvalorizadas). 

O capital fictício, é ele próprio um espetáculo que imprime a sua marca 
na forma social no interior da qual ele se reproduz. O dinheiro-capital 
descolado das determinações objetivas da lei do valor, torna-se a coisa 
que “nega” o sujeito. A rigor, o sujeito-fetiche, a subjetividade reificada 
que se deixa conduzir pelo movimento do capital portador de juros, é a 
autonegação do sujeito. Com o capitalismo quântico a homologia entre 
a forma-capital fictício e a sociedade da subjetividade reificada, torna-se 
plenamente ex-posta. O poder de manipulação da forma-capital na era 
do capitalismo quântico foi elevado à enésima potência por conta da 
constituição da sua nova base tecnológica: o “capitalismo informacional” 
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(Lojkine, 1998) ou o “capitalismo de plataformas “ (Srnicek, 2018) 
que  representam os primeiros passos da Quarta Revolução Industrial. 

O hiperfetichismo da era do capitalismo quântico, tem na dominancia 
do capital ficticio sua expressão suprema. Ele é o “fetiche perfeito” que 
enlouquece as pessoas, antes de destrui-las. Na verdade, a forma (valor) é 
o modo de ser da apresentação histórica do conteúdo material (a produção 
de mercadoria). O valor “em processo de extinção” é a forma social de 
apresentação histórica expandida do capitalismo quântico. A desmedida 
do valor - que iremos tratar mais adiante - decorre das mudanças operadas 
no conteúdo material da produção de mercadorias. Tais “deturpações” da 
forma-valor - a partir das metamorfoses do conteúdo material de produção 
das mercadorias - se rebate na forma-dinheiro como sendo a forma necessária 
de representação do valor. Ao tratar do fetiche da mercadoria e seu segredo, 
Karl Marx nos diz: “Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa 
óbvia, trivial. Sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intricada, 
plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos” (Marx, 2013, p. 146). 

Essa apresentação de Marx remete à manifestação da forma-
mercadoria como “uma coisa muito intrincada, plena de sutilezas 
metafísicas e melindres teológicos”. Mas o segredo da forma-mercadoria 
não é nada trivial, ordinário e sem mistério, mas pelo contrário, ela (a 
forma-mercadoria), é o segredo de uma forma social (valor) que confere 
às objetivações da vida social, um caráter “fetichista” - isto é, opaco e 
intransparente. A forma – o valor e o dinheiro (ou o valor de troca) 
dá a seu “conteúdo material”, um aspecto natural, mítico e reificado. 
A forma-mercadoria é uma coisa social (o que explica a analogia com o 
mundo físico dos quanta). A mercadoria, valor e dinheiro aparecem - nesta 
ordem de exposição - na Seção I do Livro 1 de O Capital de Karl Marx). 

Toda mercadoria tem um preço (valor de troca)  e isso diz respeito 
a uma relação de necessidade e não de contingência. Como observaram 
Andrade e Marques (2017), “o fetichismo é uma necessidade objetiva, 
e não um limite da compreensão do sujeito da investigação. Os 
‘segredos’ da forma (mercadoria e do valor) não se referem a um 
problema de apropriação subjetiva (ou distorção da percepção), 
eles não se dão no campo de uma ‘verdade-dentro-do-sentido’ 
de uma relação de “inversão simples” entre sujeito e predicado”.

Portanto, o fetichismo é a expressão totalizadora e totalizante 
do movimento da forma-valor, que é o movimento do capital. O 
movimento valor-mercadoria-dinheiro é o movimento do abstrato 
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para concreto; da essência para a aparência; sendo o dinheiro, a 
representação “luminosa” do fetichismo. O dinheiro - como forma do 
valor - opera (por meio de sua expressão monetária) o movimento da 
circulação de mercadoria. Na medida em que se empodera a circulação 
de mercadorias, o dinheiro - a mercadoria das mercadorias - adquire 
um plus de poder social. O dinheiro é O valor em sua forma monetária: 

[O dinheiro] como a mercadoria universal, impõe-se e converte todas as demais mer-
cadorias em simples equivalentes particulares do dinheiro. O fetiche do valor (supras-
sumido na forma dinheiro) desloca completamente a necessária análise científica da 
relação sujeito – objeto. Em sua atuação, o fetiche do dinheiro torna a ação fáustica 
(que ‘eles não sabem, mas o fazem’) dos produtores de mercadorias no processo de pro-
dução social, que aparece de maneira atomizada na circulação social de valores, uma 
manifestação necessária das relações sociais de produção (Andrade e Marques, 2017).

Portanto, o fetichismo não é algo inerte, mas sim, o movimento da 
forma ou da abstração real que tem no dinheiro sua forma “luminosa”. O 
fetichismo não é “da mercadoria”, mas sim da “forma-mercadoria” (como 
também da “forma valor” ou da forma-dinheiro). Tal movimento objetivo 
tem caráter fetichista pois torna natural – e isso não é meramente uma 
percepção alienada do sujeito. O fetichismo (ou a reificação) (Lukács, 2003) 
– é radicalmente histórico-objetivo - ou uma forma histórica de objetividade 
social. O movimento do capital é da ordem da natureza, independentemente 
da consciência que os sujeitos passam ter dele. Por isso, a forma-valor - que 
se manifesta na mercadoria e no dinheiro (como valor de troca) - é uma 
coisa social. Marx tratou do fetiche da mercadoria e seu segredo, e não do 
caráter fetichista da forma-valor - para além da mercadoria e do dinheiro. 

Os livros 1, 2 e 3 d’O Capital de Marx, são permeados de formas 
fetichizadas. O fetiche da mercadoria é só  o primeiro passo que ex-põe 
a complexidade do fetiche  do capital (com as objetivações materiais 
que conformam a relação social do capital: Estado, tecnologia, mercado, 
etc.). A mercadoria é a forma mais geral e elementar da riqueza e da 
produção burguesa. É o ponto de partida imediato a partir do qual 
se colocaria a problemática do fetichismo. Deste modo, o fetichismo 
da mercadoria foi apenas uma noção preliminar que permitiu Marx 
chegar ao fetichismo do capital, e a partir daí, acompanhar o salto 
qualitativamente novo operado pelas formas de fetichismo - que se tornam 
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hiperfetichismo no caso daquilo que denominamos - por analogia - o 
capitalismo quântico (Dimoulis e Milios, 2004; Panagiotis, 2015). 

O caráter histórico da relação-valor e o seu desenvolvimento 
contraditório faz com que o caráter fetichista opere saltos qualitativamente 
novos no que diz respeito àquilo que o fetichismo do capital representa. 
Esta manifestação do valor “afetado de negação” implicou no surgimento 
das formas de antivalor cujo conteúdo é dado pela contingencia 
política (apesar do antivalor ser operado pela politicidade do capital, 
ele é tão fetichizado quanto o valor - o que discutimos na Tese 1).  

Por conta do aumento da produtividade do trabalho, a desmedida do 
valor torna o valor “afetado de negação”, exacerbando assim o fetichismo 
que lhe é próprio. A desmedida do valor se manifesta por exemplo, na 
autonomização relativa da forma-preço. Por um lado, preço e valor é uma 
relação necessária, pois toda mercadoria tem que ter um preço que faz a 
mediação de troca entre uma mercadoria e a mercadoria-dinheiro existente 
fora dela. Por outro lado, existe a possibilidade de uma incongruência 
quantitativa entre preço e grandeza de valor; ou o desvio do preço em 
relação à grandeza de valor. Isto – a incongruência (desvios) e oscilação 
em torno do valor, é uma característica da forma preço. Não se trata de 
nenhum defeito da forma-preço, mas, ao contrário, aquilo que faz dela 
a forma adequada a um modo de produção em que a regra só se pode 
impor como a lei média do desregramento que se aplica cegamente. 

Com a redução da base de valorização do valor por conta do aumento 
da produtividade do trabalho, aumenta-se a incongruência e a oscilação 
da forma-preço em torno da expressão do valor. É possível que o preço 
deixe absolutamente de ser expressão de valor, e a forma-dinheiro 
acompanhe o desvario (ou desmedida) do valor. Enfim, o desenvolvimento 
do valor contém contradição candentes que operam a possibilidade de 
incongruência quantitativa e especialmente qualitativa entre grandeza do 
valor e a forma-preço não é uma casualidade (Andrade e Marques, 2017). 

Nesse caso, a forma-dinheiro emerge como sendo a expressão de sinal 
explicito da dissonância qualitativa nova do valor com relação aos seus 
fundamentos materiais.  O fetiche do dinheiro que se manifesta na forma-
preço, expressão imediata da forma-mercadoria, é exemplo disso, pois o 
quantum monetário expresso no preço da mercadoria passa a ser visto como 
sendo O Valor, não sendo necessário expor as mediações do valor como 
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sendo trabalho abstrato (enquanto fetiche, despreza o trabalho vivo na forma 
de trabalho abstrato como sendo o conteúdo material da produção do valor). 

Com o capitalismo quântico, a desrealização do trabalho vivo não é 
um dado ideológico de percepção do capitalista, pois de fato, a base de 
valorização do valor tornou-se infinitamente pequena. Tal redução da 
base de produção do valor, reforça a ilusão capitalista do “lucro fictício” 
que advém da aplicação de capital-dinheiro em ativos financeiros (a 
alteração permanente da percepção da realidade é feita pelo fetichismo). 
Isso só reforça o fetiche do dinheiro, que despreza a operação do trabalho 
vivo no processo de produção de mais-valor, validando a lógica da 
financeirização: dinheiro faz mais dinheiro sem passar pela produção de 
mercadorias. A percepção (“fetichista”) do capitalista, novamente vale 
destacar, não é um “erro”, ou mesmo uma “compreensão limitada” da 
realidade. Ela é sempre-já fruto da alteração permanente da percepção 
da realidade colocada pelo fetichismo. Se o preço de custo deve ser 
capaz constantemente de recomprar os elementos consumidos pela 
produção, nada menos surpreendente que a adoção da perspectiva 
que a valorização do capital é resultado de todo o capital adiantado. 

Diz Andrade e Marques (2017): “Se mesmo o ‘trabalho’ não passa 
de uma forma particular de capital (um “capital variável”), o lucro 
‘só pode ser’ um fruto imanente do capital. O fetichismo não é um 
fenômeno localizável na mercadoria, no dinheiro ou numa forma 
específica de capital. Ele se imiscui no próprio processo de trabalho”.  

Apesar de longa, a observação de Karl Marx nos Grundrisse é deveras 
necessária. Diz ele: 

Considerado do ponto de vista do trabalho, o trabalho vivo aparece funcionando 
no processo de produção de tal modo que afasta de si sua realização nas condições 
objetivas como realidade alheia e, por conseguinte, põe a si mesmo como mera 
capacidade de trabalho carente e privada de substância diante dessa realidade es-
tranhada, que não pertence a ele, mas a outro; que põe sua própria realidade não 
como um ser para si, mas como mero ser para outro e também, portanto, como 
mero ser-outro, ou ser do outro contra si mesmo. Esse processo de realização é 
igualmente o processo de desrealização do trabalho. O trabalho põe-se objeti-
vamente, mas põe essa sua objetividade como seu próprio não ser ou como o 
ser do seu não ser – do capital. O trabalho retorna a si como pura possibilidade 
do pôr valor ou da valorização; porque toda a riqueza efetiva, o mundo do va-
lor efetivo e, da mesma forma, as condições reais de sua própria valorização são 
postos diante dele como existên cias autônomas. São as possibilidades latentes 
no próprio seio do trabalho que, em virtude do  processo de produção, exis-
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tem fora dele como efetividades – mas como efetividades que lhe são  alheias 
–, que constituem a riqueza em oposição ao trabalho. (Marx, 2011, p. 373). 

Vejamos como isso se expressa em termos algébricos a diferença 
qualitativamente nova do movimento que produz o fetichismo para o movimento 
que produz o hiperfetichismo na era da dominancia do capital ficticio. 

Equação 1
[tV >> (D)fP<fM> D’] ... D1 > M (Cv+ Cc) ...pT(te)... >D2<p 
[fetichismo]
----------------------------        ------------------------------------------
Parte 1(sintética)                               Parte 2 (desdobrada)

Equação 2
[tV∞ >> (D)[xfP<fM] > D’]...(tm)D1 >D2Ω 
[hiperfetichismo]
----------------------------------    --------------------------------------
Parte 1 (sintética)                      Parte 2 (desdobrada)

Sendo que:
tV é o desenvolvimento da forma-valor (em função do tempo t).
D é o dinheiro
fP é a forma-preço 
fM é a forma-mercadoria (que pressupõe [<] a forma-preço 
D’ é o mais-valor (expresso em quantum monetário).

Na equação 1, o desenvolvimento da forma-valor no decorrer do 
tempo (tV) se manifesta na forma-fetiche do dinheiro (D) que se expressa 
de modo sintético na forma-Preço (fP) e na forma-Mercadoria (fM) 
visando a produção de D´. Esta é a forma sintética fetichizada. A parte 
2 é a parte desdobrada do fetichismo como processo. O processo de 
valorização a partir do processo de trabalho: D1 compra Cv+Cc, onde 
todos tem a fP e se apresentam no fT (processo de trabalho) como fM. 
A finalidade é produzir D2 (o modo como a forma D’ se manifesta 
como resultado do fT). Assim, a forma sintética que resulta em D’ é 
explicado pelo processo exposto a posteriori [...]. O fetichismo caracteriza 
todo o processo que visa produzir D2 (a forma desdobrada de D’). A 
produção de D2  implica a compra das mercadorias (Cv como capital 
variável e Cc como capital constante), a forma sintética de fM.  Por 
meio do processo de trabalho (pT) que opera no tempo expandido (te) 
produz-se D2. O fetichismo é a forma de objetividade social a partir 
do qual – na parte 1 (sintético) e parte 2 (desdobrado) como níveis de 
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observação do desenvolvimento da forma-valor (tV) – o dinheiro (D) 
como representação monetária da forma-valor, se desdobra em D’ e 
D2. A presença do tempo expandido (te) onde se desdobra as formas-
fetiche do capital – caracteriza o movimento da equação 1. É no plano 
2 (desdobrado) que a forma-valor permite a “realização” do trabalho 
vivo como mercadoria-força de trabalho (contido de modo fetichizado 
em Cv). O processo de trabalho expõe-se como processo de valorização 
cujo resultado – ainda como fetiche – é produzir D2 (sob a forma 
monetária-lucro <p). A exposição algébrica 1 incorpora o movimento 
do fetiche-valor, onde todos os componentes aparecem na forma-fetiche.

Na equação 2, o desenvolvimento da forma-valor (tV∞) nas 
condições do capitalismo quântico (desenvolvimento infinito – ∞ - 
da produtividade do trabalho), faz com que o movimento de fP<fM 
que existia na equação 1, adquira aqui, o “modo de exceção” [xfP<fM] 
ou “modo de inautenticidade” da forma-valor. A forma-preço como 
expressão da forma-Mercadoria são modos de transfigurações da 
forma-dinheiro D descolada de seus fundamentos fetichizados. É 
como se o fetiche fosse além de si mesmo. O resultado D’ é o resultado 
sintético daquilo que na parte 2 (desdobrada)  terá como resultado 
D2Ω. A “produção” de D2Ω ocorre num microtempo (tm) onde o 
desdobramento da forma-dinheiro ocorre sem o reconhecimento do 
trabalho vivo, mesmo em sua forma fetichizada (Cv). Nesse caso, a 
forma-valor “afetada de negação” (tV∞), explica o hiperfetichismo 
que caracteriza a “interversão” – na parte 1 - da forma-mercadoria e da 
forma-preço (xfP<fM); e a “exclusão” na parte 2 de [M (Cv+ Cc)...pT.]. 

A presença do microtempo [tm] que caracteriza a operação D-D’, 
denuncia o movimento para “além do valor” da forma-dinheiro (D1). 
Na equação 1, o capital como forma social particular de apropriação 
do sobretrabalho, assume uma forma objetiva exterior (tV) ao próprio 
trabalho, que na percepção do capitalista – e na realidade é assim que 
se deve aparecer – está contida na parte 2 como mercadoria-força de 
trabalho (Cv) e pT (processo de trabalho como processo de valorização 
que se desdobra no tempo expandido (te). O desdobramento do valor 
na equação 1 (tV) adquire expressão na parte sintética pela manifestação 
de fP-M (forma-preço e forma-mercadoria); que na parte 2 se desdobra 
como elemento do capital industrial que produz D2 por meio da 
exploração (exposta de modo fetichizada pelo Cv). Na equação 2 temos a 
manifestação do capital fictício que nas condições históricas do capitalismo 
quântico, o desenvolvimento contraditório do valor faz com que ele 
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fique infinitamente pequeno (tV∞) na medida da dessubstancialização 
do capital por conta do “salto mortal” da produtividade do trabalho, 
que faz com que o processo de valorização ocorra em microtempos 
que excluem a exploração e materialidade de meios necessários para a 
produção de mais-valor. As diferenças entre a equação 1 a equação 2 são 
substantivas no conteúdo. O que significa que a oposição entre a parte 
2 da equação 1 e a parte 2 da equação 2 (D-M-D’ e D-D’), manifesta-
se de forma extrema, sendo ela, a efetivação do capitalismo quântico, 
o império do capital fictício. A desrealização do trabalho vivo assume 
dimensão radical. O D2 da equação 2 é valor fictício (D2Ω), tendo em 
vista que é resultado do processo de valorização sem processo de trabalho. 

Eis como Marx analisa o D2Ω, isto é, o capital fictício:

[...] o dinheiro agora já é em si capital; enquanto tal, título sobre trabalho novo. 
Aqui, o capital já não entra mais em relação só com o trabalho existente; mas com 
o trabalho futuro. Ele também não aparece mais dissolvido em seus elementos sim-
ples no processo de produção, mas aparece nele como dinheiro; contudo, não mais 
como dinheiro, que é simplesmente a forma abstrata da riqueza universal, mas como 
título sobre a possibilidade real da riqueza universal – a capacidade de trabalho e, de 
maneira mais precisa, a capacidade de trabalho que vem-a-ser. Como tal título, a sua 
existência material como dinheiro é indiferente e pode ser substituída por qualquer 
título. Assim como o credor do Estado, cada capitalista possui em seu valor recém-
-obtido um título sobre trabalho futuro, e pela apropriação do trabalho presente já 
se apropriou ao mesmo tempo do trabalho futuro. [o grifo é nosso] (Marx, 2011).

É importante fazer duas observações:

(1) O dinheiro em si, como capital fictício (D2Ω), possui a capacidade 
de comprometer não apenas o presente, mas a futuridade da riqueza 
universal produzida pela força de trabalho. A apropriação do tempo do 
trabalho futuro é uma característica exclusiva do capital fictício. O capital 
suga não apenas o tempo presente do trabalho vivo, mas seu tempo futuro 
– o futuro do trabalho vivo e a capacidade de trabalho que vem-a-ser (o 
que explica o novo metabolismo social do capital como “presentificação 
crônica”). Como observaram Andrade e Marques (2017), o dinheiro (o 
que denominamos D2Ω) “não opera como dinheiro, ao tomar a forma de 
mercadoria-capital, ele não guarda relação com a garantia das condições 
materiais de produção e de trabalho; ele é o próprio acúmulo de títulos 
de propriedade (direitos de apropriação) sobre a mais-valia presente e 
futura, por conseguinte, sobre o trabalho”. Como diz Marx, é o capital-
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Moloch: “Conforme suas leis inatas, pertence-lhe todo o trabalho 
excedente que a humanidade possa fornecer” (Marx, 1986, t. 1, p. 297).  

(2) O comprometimento da futuridade do trabalho vivo é também a 
desrealização do capital que não pode existir – mesmo o capital fictício 
– abolindo em termos absolutos, a exploração da força de trabalho. O 
desenvolvimento da forma-valor (tV) é intimamente contraditório, pois 
na medida em que se desenvolve expropriando o trabalho futuro da 
força de trabalho, depare-se com seus próprios limites absolutos dado 
pelo desenvolvimento da relação-valor. A desrealização do trabalho vivo 
significa o desprezo do capital pela reprodução da força de trabalho. 
O capital depare-se diante da redundância da força de trabalho como 
trabalho vivo, isto é, pessoas “sem valor” – ou, para ser mais preciso, pessoas 
“desvalorizadas” (Piqueras, 2018). A superpopulação relativa torna-se 
um fardo vivo para o capital. Assim, é uma necessidade do sistema de 
valorização fictícia, a exclusão e destruição das pessoas redundantes – para o 
capital. Eis o fundamento material da necropolitica que na etapa histórica 
da crise estrutural do capital, representa não apenas a desvalorização da 
força de trabalho - como ocorria no movimento contratendencial à queda 
da taxa de lucro - mas a destruição (ou desrealização efetiva) do trabalho 
vivo. Portanto, nessas condições de D2Ω, exacerba-se o fetichismo 
da mercadoria e o caráter fetichista do sociometabolismo do capital. 

 Tese 3

A “negação” da lei do valor no capitalismo quântico eleva à enésima potência 
a desmedida do valor,“desmanchando” as determinações estruturais da 
relação-valor enquanto relação social do modo de produção capitalista. 

A sociedade do hiperfetichismo social como referente universal é a 
expressão histórica da “subversão” da lei do valor no interior da sociedade 
do trabalho abstrato em processo de desefetivação (ou trabalho abstrato 
virtual). É o que expomos acima nas Tese 1 (com o surgimento do 
Antivalor) e na Tese 2 (com o hiperfetichismo do capital). O patamar 
elevado da produtividade do trabalho sob o capitalismo quântico, comanda 
a contradição em processo. Por um lado, a pressão da composição orgânica 
do capital sobre a lucratividade, operando como processo “de fundo”, 
o ciclo de negócios do desenvolvimento capitalista. Por outro lado, a 
negação/exacerbação da lei do valor operando manifestações aparentes 
da “deriva do valor”, tal como o dinheiro virtual, o capital fictício e a 
financeirização que se descola dos fundamentos efetivos hic et nunc da 
produção de valor. A financeirização da riqueza capitalista nas proporções 
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adquiridas na temporalidade histórica do capitalismo global, é expressão 
da crise do valor-trabalho e da deriva da lucratividade no interior do 
sistema global, fazendo emergir os “lucros fictícios” (o hiperfetichismo da 
categoria “lucro” que em si, é ela próprio, o fetichismo da mais-valia). A 
pletora de capitais busca se valorizar na esfera financeira, sendo isto uma 
valorização fictícia que “cumpre”, a função de fazer mais dinheiro descolado 
do mundo real (afinal, o que é o real na era do capitalismo quântico?).

Retomemos nosso argumento do conceito de capitalismo quântico. 
Ele diz respeito à etapa histórica do capital “afetado de negação” por 
conta do aumento exacerbado da produtividade do trabalho com 
as sucessivas revoluções tecnológicas do capitalismo tardio. Com a 
Quarta Revolução Industrial, a produtividade do trabalho adquire 
feições “catastróficas” para a produção do valor e para o movimento 
do sistema produtor de mercadorias. Diz Francisco de Oliveira,“[o 
aumento da produtividade] dá um salto mortal em direção à plenitude 
do trabalho abstrato.” Trata-se de uma fuga para frente” – que como 
miragem histórica, podemos interpreta-la como sinal de regressividade 
civilizatória. Sob o crescimento da produtividade do trabalho, a luta 
do capital para encurtar a distância entre “tempo de trabalho total” e 
“tempo de trabalho da produção” torna-se premente. No capitalismo 
quântico, o tempo de trabalho necessário adentrou-se a esfera do 
infinitamente pequeno, com o desenvolvimento do valor transformando 
todo tempo de trabalho em trabalho não-pago. Diz Oliveira: 

Parece coisa de feitiçaria, e é o fetiche em sua máxima expressão.” (isto é, o hi-
perfetichismo do capital). E ele prossegue observando as mutações orgânicas do 
sociometabolismo do capital por conta da radicalidade do capital em sua máxima 
expressão fetichizada: “Aqui fundem-se mais-valia absoluta e relativa [...] Graças 
à produtividade do trabalho, desaparecem os tempos de não-trabalho: todo o 
tempo de trabalho é tempo de produção”. E ainda: “[...] o fenômeno que pre-
side tudo é a enorme produtividade do trabalho: se o capital não podia igualar 
tempo de trabalho a tempo de produção pela existência de uma jornada de tra-
balho, e pelos direitos dos trabalhadores, então se suprime a jornada de trabalho 
e com ela os direitos dos trabalhadores, pois já não existe medida de tempo de 
trabalho sobre o qual se ergueram os direitos do Welfare [...] (Oliveira, 2003). 

A desmedida do valor – que exporemos adiante com mais detalhes - 
desmancha os direitos do antivalor. É isso que explica o desmonte do trabalho 
na sua dimensão radical e a “implosão” das determinações estruturais 
originárias da relação-valor e do capital como modo de produção. Francisco 
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de Oliveira (2003) prossegue mapeando a “implosão” das categorias 
estruturais e estruturantes da relação-valor “afetado de negação”. Diz ele: 

No fundo, só a plena validade da mais-valia relativa, isto é, de uma altíssima pro-
dutividade do trabalho, é que permite ao capital eliminar a jornada de trabalho 
como mensuração do valor da jornada de trabalho, e com isso utilizar o trabalho 
abstrato dos trabalhadores ‘informais’ como fonte de produção de mais-valor. Este é 
o lado contemporâneo não-dualista da acumulação de capital na periferia, mas que 
começa a se projetar também no núcleo desenvolvido”. E prossegue: “Os serviços 
são o lugar da divisão social do trabalho onde essa ruptura já aparece com clareza.”  
Assim como, por exemplo, as relações de valor na agricultura capitalista da época 
de Marx expunham com clareza as determinações da nova exploração do trabalho 
industrial – inclusive a “fratura metabólica” entre capital e Natureza -, os serviços 
sob a “pós-grande indústria” (Fausto, 1989), são o lugar de visibilidade da “explo-
ração em rede” impulsionada pelo capitalismo de plataforma: “Cria-se [com os ser-
viços] uma espécie de ‘trabalho abstrato virtual’. As formas exóticas desse trabalho 
abstrato virtual estão ali onde o trabalho aparece como diversão, entretenimento, 
comunidade entre trabalhadores e consumidores: nos shopping centers. Mas é na 
informação que reside o trabalho abstrato virtual. O trabalho mais pesado, mais 
primitivo, é também o lugar do trabalho abstrato virtual. Sua forma, uma fantas-
magoria, um não-lugar, um não-tempo, que é igual a tempo total. Pense-se em 
alguém em sua casa, acessando sua conta bancária pelo seu computador, fazendo o 
trabalho que antes cabia a um bancário: de que trabalho se trata? Por isso, conceitos 
como formal e informal já não têm força explicativa. (Oliveira, 2003, p. 137/138).

Pode-se dizer que o trabalho abstrato virtual é – e não é - trabalho 
abstrato produtor de mais-valor. Eis a contradição viva do valor “afetado de 
negação”. No capitalismo quântico, o capital-informação (Bolaño, 2000) 
expõe a “implosão” da forma originária de valor. O capital-informação 
contém os segredos do capitalismo informacional, expondo a miragem  
(ou o hiperfetichismo) de que tudo é trabalho quando o trabalho vivo 
encontra-se desrealizado enquanto “fator de produção”. O exemplo do 
cliente do banco que acessa sua conta bancária pelo seu computador é 
interessante. Podemos supor que aquilo é trabalho – e portanto, o cliente 
ocupa o lugar do bancário – quando na verdade, o trabalho não tem mais 
lugar na ordem do capitalismo quântico. A ilusão do trabalho total só 
pode ocorrer na sociedade burguesa tardia sob a dominação do valor 
“afetado de negação” (Huws, 2014). Theotonio dos Santos também 
constatou o salto qualitativamente novo da dinâmica do capital com o 
aumento exacerbado da produtividade do trabalho rumo à “negação” (e 
afirmação) do valor, alterando os termos do desenvolvimento do capital 
global. A lei de tendencia à queda da taxa de lucros opera o movimento 
do capitalismo quântico na medida em que ela é resultado do aumento 
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da composição orgânica do capital. É tal desenvolvimento da relação- 
valor que conduz às contradições entre forma material e forma social. 
A operação da lei de tendencia da queda da taxa de lucro conduz à 
necessidade de expandir o monopólio e o capitalismo de Estado para 
neutralizá-la. Ao mesmo tempo, a revolução cientifico-tecnológica 
estimulada pela competição capitalista, tem uma lógica própria que tem 
“um impacto radical sobre as inovações tecnológicas e o funcionamento do 
capitalismo no sentido de diminuir o tempo de trabalho necessário para a 
produção das mercadorias, diminuindo drasticamente as possibilidades de 
funcionamento da lei do valor e das relações mercantis” (Santos, 1987).

Como temos salientado, o fenômeno histórico que preside a tudo é a 
enorme produtividade do trabalho que impulsionou o desenvolvimento 
do valor no século XX. A lei de tendencia de queda da taxa de lucro 
operou sob a contingencia da política. Assim, o fim da URSS e a 
globalização neoliberal como construção política, contribuíram para 
a aceleração da concorrência do capital global. A presença da China 
no mercado mundial a partir da década de 1990, tornou-se outra 
contingencia política relevante para impulsionar a produtividade do 
trabalho. A “subversão” (ou “negação”) da lei do valor não significa a sua 
abolição (ou “invalidação”). A “negação” do valor  representa um “nó” 
contraditório incapaz de ser apreendido sem recorrermos à lógica dialética. 

Para a lógica dialética, s = p. Na medida em que a sociedade do 
capitalismo global é uma sociedade produtora de mercadorias, organizada 
pelos princípios da troca mercantil, da propriedade privada e da divisão 
hierárquica do trabalho, elementos da politicidade do capital que 
expressam a globalidade das relações capitalistas de produção. Enquanto 
relação social, a lei do valor se impõe por meio da “inercia violenta” 
que caracterizando a aparência do sistema global. A etapa histórica 
do capitalismo quântico caracteriza-se pelas contradições – na sua 
expressão máxima – entre as relações sociais de produção capitalista e o 
desenvolvimento das forças produtivas do capital – forças produtivas que 
se intervertem em forças destrutivas. Mas o desenvolvimento do valor 
no seu limite, altera o conteúdo dos elementos constitutivos da forma-
mercadoria – valor de uso e valor de troca (forma-preço). Na medida 
em que o valor contido nas unidades de mercadorias torna-se “quase” 
zero, devido à redução “abismal” do tempo de trabalho socialmente 
necessário, ocorre a subversão da forma-preço (por exemplo, a pirataria 
de software expõe a “invalidade” da forma-preço exposta pelo valor 
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de troca o mesmo ocorre terrivelmente com a mercadoria “força de 
trabalho”). Assim, instaura-se um paradoxo na economia política das 
corporações industriais: por um lado, exige-se das grandes empresas, 
cada vez mais, investimentos em P&D, com alto custo no tocante a 
pessoal técnico-cientifico, novas máquinas e equipamentos num cenário 
de intensa concorrência no mercado mundial. Por outro lado, os preços 
das mercadorias “de alto valor agregado” têm uma queda abrupta por 
conta da imposição da lei do valor. É por isso que a formação dos preços 
na era do capitalismo quântico adquire cada vez mais, caráter político 
(o que significa, torna-se forma do antivalor). Na verdade, a estrutura 
oligopólica capaz de descolar a forma-preço da forma-valor torna-se 
uma necessidade estrutural do modo de produção de mercadorias. A 
politização dos preços torna-se sintoma da “subversão” da lei do valor. Por 
isso, há necessidade de expandir o monopólio e o capitalismo de Estado 
para – por meio de formas do antivalor - neutralizar a lei de tendencia de 
queda da taxa de lucro. Entretanto, a lei de tendencia não é abolida pelo 
movimento das contratendências, mas apenas alterada na sua direção. 

A problemática do antivalor - que tratamos na Tese 1 acima – 
reaparece aqui como sendo uma necessidade de desenvolvimento da 
forma-valor “afetado de negação”. No plano da luta de classe, ocorreu 
- como “fenda política” do fundo público-, o movimento da social-
democracia; e como operador do neoliberalismo, a dominância do 
capital financeiro (como antivalor). Pode-se considerar com a politização 
dos preços dos oligopólios, um terceiro movimento do antivalor que se 
manifesta a partir do desenvolvimento do valor e da luta de classes (a 
determinação politica da operação dos oligopólios é um componente 
da luta de classes – capital versus trabalho ou entre os capitais).

Parte 3

Á título de conclusão: A desmedida do valor

A desmedida do valor é o movimento lógico (e ontológico) de 
desenvolvimento da relação-valor. A conclusão de Karl Marx é que o 
desenvolvimento do capitalismo – ou do valor - expõe historicamente 
com o desenvolvimento do capital fixo, a inadequação da “régua” do 
valor para medir a riqueza social – com todas as consequências históricas 
que isso possa representar. Desmedida é inadequação civilizatória do 
valor. Enquanto Marx expõe pela ótica de O Capital, o movimento 
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contraditório da lei tendencial de queda da taxa média de lucro, por 
outro lado, nos Grundrisse, ele salientou que a maior presença do trabalho 
morto (capital fixo) sobre o trabalho vivo conduz à desmedida do valor 
– que se manifesta por aquilo que temos salientado nas teses acima 
(formas de antivalor, hiperfetichismo e “desmonte” dos parâmetros 
categoriais da exploração do trabalho pela sua desrealização efetiva).  Deste 
modo, o capitalismo global expõe como movimentos essenciais, por um 
lado, a tendência de queda da lucratividade por conta do aumento da 
composição orgânica do capital; e por outro lado, a desmedida de valor. 

A desmedida do valor explicita o capital como “contradição 
em processo”, que, ao mesmo tempo, afirma a si próprio, criando as 
possibilidades concretas para a sua “negação” como relação de valor, 
isto é, expondo as bases materiais da emancipação humana. A ânsia de 
reduzir os custos de produção por conta da concorrência no mercado 
mundial, visando ocupar novos mercados, os capitalistas reduzem 
investimentos em capital variável e aumentam os investimentos em 
capital constante. Existem uma tendencia secular para o aumento 
da composição orgânica do capital, por conta da maior presença 
do capital constante na produção de valor, principalmente do 
componente do capital fixo (máquinas e equipamentos, por exemplo). 

O aumento da composição orgânica do capital expressa o aumento 
das forças produtivas da sociedade: “Quanto maior é a força produtiva 
do trabalho, menor é o tempo de trabalho requerido para a produção 
de um artigo, menor a massa de trabalho nele cristalizada e menor 
seu valor” (Marx, 2011). De acordo com a teoria do valor-trabalho de 
Marx, a grandeza de valor de uma mercadoria varia na razão direta da 
quantidade de trabalho que nela é realizada e na razão inversa da força 
produtiva desse trabalho. Assim, a desmedida do valor possui como 
base material a redução progressiva da grandeza de valor cristalizada 
numa mercadoria por conta do aumento da força produtiva do trabalho. 

O capitalismo global exacerbou efetivamente a principal contradição 
do modo de produção capitalista: a contradição entre as forças produtivas 
da sociedade e as relações de produção capitalista. Diz Marx (1983): 
“De formas evolutivas das forças produtivas, que eram, essas relações 
convertem-se em seus entraves. Abre-se então, uma era de revolução 
social”. A desmedida de valor é “efeito colateral” do movimento das 
forças produtivas que, de acordo com Marx, abrem uma “era de 
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revolução social”. A desmedida do valor como inadequação civilizatória 
do capital representa um dos fundamentos das revoluções sociais. 

Desde o século XVIII, o capitalismo tem revolucionado constantemente 
as forças produtivas sociais, sendo esta, a característica marcante que 
distingue o capitalismo de outros modos de produção. Ao revolucionar as 
condições de produção de mercadorias pelo aumento da força produtiva 
do trabalho, o capital reduz o tempo de trabalho necessário para a 
produção das mercadorias com impactos decisivos na formação do 
valor. Essa mutação orgânica da base técnica do sistema produtor de 
mercadorias, o aumento do capital fixo na produção de valor e, por 
conseguinte, a redução do capital variável (a maior presença do trabalho 
morto em detrimento da redução – em termos relativos, mas não absolutos 
– do trabalho vivo na esfera de produção do valor) tem impactos históricos 
na composição orgânica do capital, fazendo com o que o sistema do 
capital opere movimentos contratendenciais à queda da taxa de lucros. 

A desmedida do valor é a redução do quantum de trabalho 
utilizado como fator decisivo da produção de riqueza. Até a grande 
indústria, a massa de tempo de trabalho, o quantum de trabalho 
vivo, é o elemento decisivo na produção da riqueza – o valor. 
O que Marx (2011) salienta é que, com a desmedida do valor, 
o tempo de trabalho deixará de ser a “medida do movimento”: 

[...] Mas à medida em que a grande indústria se desenvolve, a criação da riqueza 
efetiva se torna menos dependente do tempo de trabalho e do quantum de traba-
lho utilizado, do que da força dos agentes (Agentien, agentes materiais - GA) que 
são postos em movimento durante o tempo de trabalho (...) [agentes] os quais, 
eles próprios - sua poderosa efetividade [powerful effectiveness] por sua vez não 
tem mais nenhuma relação com o tempo de trabalho imediato que custa a sua 
produção, mas [a criação da riqueza efetiva, R.F.] depende antes da situação geral 
da ciência, do progresso da tecnologia, ou da utilização da ciência na produção. 

Ruy Fausto (1989) interpreta tal colocação de Marx dizendo 
que “a ‘valorização’ não é mais a cristalização de um tempo posto. 
Ela se dá no tempo, mas o tempo volta à sua imediatidade. Enfim, a 
‘valorização’ se liberta do tempo de trabalho, mas com isto ela não será 
mais valorização.” [o grifo é nosso]. Temos um poder que escapa do 
tempo como medida. O ‘valor’ passa a ser qualitativo, e nesse sentido a 
‘riqueza efetiva’ não é mais valor (trabalho abstrato cristalizado, medido 
pelo tempo), mas ‘valor negado’. A lei do valor tende a perder sua 
eficácia (e efetividade) no plano da essência do sistema, embora preserve 
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seu estatuto ôntico no plano da aparência por meio da forma-preço e 
da forma-dinheiro, que “afetadas de negação”, expelem o antivalor. 

A desmedida do valor altera os parâmetros da ordem da escassez 
do capital, parâmetros ontohistóricos que são ineficazes para medir 
a riqueza do trabalho social e o tempo de trabalho socialmente 
necessário infinitamente pequeno no caso das unidades de mercadoria.  
A desmedida do valor é a incapacidade da forma-valor “medir” (ou 
representar) a riqueza social do trabalho. A crise do valor é a crise de 
representação da riqueza social, o que implica cada vez mais, a politização 
da operação sistêmica do capital. Afetado de negação, o valor expele 
cada vez mais, o antivalor como resultado do enfrentamento da luta de 
classes e da concorrência capitalista. A troca mercantil é subvertida pelo 
desenvolvimento da nova base técnico-material – a economia digital. 

Na medida em que reduz infinitamente o tempo de trabalho 
socialmente necessário para produzir mercadorias, “implode-se” o referente 
material da lei do valor. A  hipervaloração do “político” é a imposição da 
contingência como único lastro possível da ordem burguesa. A “subversão” 
da lei do valor transfigura a forma-mercadoria abrindo um campo de 
indeterminação e indeterminabilidade na vida social. Esta é a nova ordem 
do capitalismo quântico, O poder e a força da contingencia da “política” 
da ordem burguesa senil, simulam e blefam com as velhas (e anacrônicas) 
categorias da escassez que sustentam o poder hierárquico do capital. 

Portanto, enquanto o aumento da força produtiva do trabalho conduz ao 
aumento da composição orgânica do capital, pressionando historicamente 
a queda da taxa de lucro; por outro lado, o aumento da força produtiva leva 
à desmedida do valor, último desenvolvimento da relação de valor, que se 
caracteriza pela drástica redução do quantum de trabalho vivo, a massa de 
tempo do trabalho, utilizado como fator decisivo da produção de riqueza. 

Como temos salientado, a desmedida do valor não significa a “extinção” 
do desenvolvimento da relação de valor – pelo contrário, ela representa 
a última etapa de desenvolvimento da relação-valor lastreada na relação-
capital, expondo dialeticamente o colapso/exacerbação do valor como 
relação social adequado ao desenvolvimento civilizatório (Alves, 2018). A 
miséria do presente caracterizado pela exacerbação das formas derivadas de 
valor e o trabalho abstrato virtual, se contrasta com o movimento da riqueza 
do possível: o “colapso” da relação-valor como possibilidade concreta e o 
desenvolvimento das forças produtivas como base material de extinção 
do trabalho como atividade exclusiva. Existe um conflito potencial entre 
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o valor quantitativo medido pelo tempo de trabalho; e o valor que passa 
a ser qualitativo, com a riqueza efetiva não sendo mais valor, mas “valor 
negado”. Ao se libertar do tempo de trabalho, a “valorização” não será 
mais valorização: “Temos assim um ‘poder’ que escapa do tempo como 
medida”. Este é o resultado da desmedida do valor . Karl Marx prossegue: 

“(...) a riqueza efetiva se manifesta antes - e isto a grande indústria revela - numa 
desproporção monstruosa entre o tempo de trabalho empregado e o seu produto, 
assim como na desproporção qualitativa entre o trabalho reduzido a uma pura abs-
tração e o poder (Gewalt) do processo de produção que que vigia” (Marx, 2013). 

A riqueza efetiva não é mais proporcional ao tempo de trabalho. Há entre 
a riqueza econômica e a riqueza efetiva uma “desproporção qualitativa”. 
Diz Fausto (1989): “Um elemento tem um peso ‘maior’ do que o outro, 
sem que este ‘maior’ possa ser medido pelo tempo, ou medido em geral. 
O processo de trabalho é agora essencialmente processo de produção”.

A contradição em processo desvelada por Marx nos Grundrisse 
entre a produção do valor (como movimento da aparência do sistema 
que expressa um modo de ser da essência – a acumulação de capital); 
e a sua “negação” [do valor] como possibilidade concreta, manifesta-se 
pela “desproporção qualitativa” entre “o trabalho reduzido a uma pura 
abstração e o poder do processo de produção que [o trabalho vivo] 
vigia”, conduzindo a profundas implicações para o mundo social do 
trabalho vivo e para a reprodução do capital.  Ela representa a última 
forma social da produção do capital como produção do “valor negado”. 

A desmedida do valor representa a mudança qualitativamente nova 
que altera enquanto possibilidades do sistema - a medida do valor 
como fundamento do valor-trabalho. Com a desmedida do valor, 
a “valorização” se liberta do tempo de trabalho que deixará de ser a 
“medida do movimento” – com isto ela não será mais valorização (o 
valor humano escapou do tempo como medida da riqueza efetiva):

Consequentemente, quanto mais desenvolvido o capital, quanto mais trabalho 
excedente criou, tanto mais extraordinariamente tem de desenvolver a força pro-
dutiva do trabalho para valorizar-se em proporção ínfima, i.e., para agregar mais-
-valor - porque o seu limite continua sendo a proporção entre a fração da jornada 
que expressa o trabalho necessário e a jornada de trabalho total. O capital pode 
se mover unicamente no interior dessas fronteiras. Quanto menor é a fração que 
corresponde ao trabalho necessário, quanto maior o trabalho excedente, tanto me-
nos pode qualquer aumento da força produtiva reduzir sensivelmente o trabalho 
necessário, uma vez que o denominador cresceu enormemente. A autovalorização 
do capital devém mais difícil à proporção que ele já está valorizado. O aumento das 
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forças produtiva deviria indiferente para o capital; inclusive a valorização, porque 
suas proporções teriam se tornado mínimas; e o capital teria deixado de ser capital. 
Se o trabalho necessário fosse 1/1000 e a força produtiva triplicasse, o trabalho 
necessário só cairia 1/3000 ou o trabalho excedente só teria crescido 2/3000. No 
entanto, isso não ocorre porque cresceu o salário ou a participação do trabalho no 
produto, mas porque o salário já caiu muito, considerado em relação ao produto 
do trabalho ou à jornada de trabalho vivo. (O trabalho objetivado no trabalhador 
manifesta-se aqui como fração de sua própria jornada de trabalho vivo, pois essa 
fração é a mesma proporção que há entre o trabalho objetivado que o trabalhador 
recebe do capital como salário e a sua jornada de trabalho inteira) (Marx, 2013).

O capital se move no interior do continuum de tempo da jornada 
de trabalho, tendo por um lado, a fração da jornada que expressa o 
[tempo de] trabalho necessário e, por outro lado, a fração da jornada 
de trabalho total. Eis os dois elementos cruciais para o movimento 
do capital como “sujeito automático” da autovalorização do valor: 
(1) o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de 
uma mercadoria; e o (2) o tempo da jornada inteira de trabalho. 
Entretanto, com o aumento da força produtiva do trabalho por conta de 
alterações na base técnica do sistema de exploração da força de trabalho, 
propiciado pelas revoluções industriais, ocorreu a redução do tempo 
de trabalho socialmente necessário para a produção das mercadorias. 

As alterações na base técnica do sistema produtor de 
mercadorias podem ocorrer, não apenas pela introdução de novas 
tecnologias de produção – por exemplo, máquinas – mas também 
pela adoção de novos métodos de organização do trabalho vivo 
(gestão) que contribuem para administrar a intensificação do 
trabalho (o estresse da força física e espiritual do trabalho vivo).  

A redução do tempo de trabalho socialmente necessário provocou a redução 
da massa de trabalho cristalizada nas mercadorias; e por conseguinte, reduziu 
seu valor. Ao mesmo tempo, ao reduzir-se o tempo de trabalho necessário, 
mantendo o tempo da jornada inteira de trabalho, ampliou-se o tempo de 
trabalho excedente ou tempo de trabalho não-pago (mais-valia relativa). 

É a obsessão do capital extrair mais-valor nas condições históricas 
da concorrência capitalista, que faz com que o capital impulsione as 
inovações tecnológicas capazes de reduzir o tempo de trabalho socialmente 
necessário para a produção das mercadorias, mesmo mantendo o limite 
político e histórico-moral da jornada de trabalho. Entretanto, ao reduzir 
o tempo de trabalho socialmente necessário e aumentar o tempo de 
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trabalho não-pago (ou o mais-valor relativo), o capital como “contradição 
viva”, provoca a redução do valor cristalizado nas mercadorias (a teoria 
do valor-trabalho afirma que o capital constante não produz valor – ele 
apenas o transfere, sendo por isso que Marx o denominou de capital 
constante. Só o capital variável é capaz de produzir mais-valor). Quanto 
mais incorpora máquinas na produção, mais ele precisa incorpora-las 
“para valorizar-se em proporção ínfima”. Existe uma pulsão do capital 
que visa a redução do tempo de trabalho socialmente necessário e, por 
conseguinte, criar trabalho excedente. Ao mesmo tempo, o movimento 
voraz do capital reduz a base material da valorização do valor: “Quanto 
mais desenvolvido o capital, quanto mais trabalho excedente criou, 
tanto mais extraordinariamente tem de desenvolver a força produtiva 
do trabalho para valorizar-se em proporção ínfima.” (Marx, 2013) 

Eis a “tragédia” do valor: 

A autovalorização do capital devém mais difícil à proporção que ele já está 
valorizado [...] O aumento das forças produtiva deviria indiferente para 
o capital; inclusive a valorização, porque suas proporções teriam se tor-
nado mínimas; e o capital teria deixado de ser capital.” (Marx, 2013). 

Portanto, no limite, o aumento da força produtiva torna-se incapaz 
de impulsionar a valorização do capital, tornando-se indiferente para ele 
mesmo. Na medida em que o valor do produto-mercadoria se reduziu 
a uma proporção ínfima de si, tendo em vista a redução exponencial 
do trabalho socialmente necessário para produzi-la, o progresso técnico se 
descolou ou tornou-se indiferente para a autovalorização do capital. Mesmo 
sendo indiferente a si, o desenvolvimento das forças produtivas do capital 
prossegue irremediavelmente como uma pulsão obsessiva do capital como 
processo em contradição, que opõe o processo tecnológico à totalidade 
viva do trabalho. Marx observou – e vale a pena salientar mais uma vez: “O 
aumento das forças produtiva deviria indiferente para o capital; inclusive 
a valorização, porque suas proporções teriam se tornado mínimas; e o 
capital teria deixado de ser capital.” [o grifo é nosso] (Marx, 2013). 

A indiferença do processo tecnológico à valorização do valor acusa a 
desmedida do valor provocada pelo aumento das forças produtivas do capital 
e a redução quase-infinita do trabalho socialmente necessário na produção 
das mercadorias. Marx descreve a transformação do processo de produção 
- do simples processo de trabalho em um processo científico de produção 
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do capital, onde o capital fixo subsume o trabalho vivo, representando isso, 
o para-si da “negação da negação” do capital como processo de valorização:

Na mesma medida em que o tempo de trabalho – o simples quantum de trabalho 
– é posto pelo capital como único elemento determinante de valor, desaparece o 
trabalho imediato e sua quantidade como o princípio determinante da produção – a 
criação de valores de uso –, e é reduzido tanto quantitativamente a uma proporção 
insignificante, quanto qualitativamente como um momento ainda indispensável, 
mas subalterno frente ao trabalho científico geral, à aplicação tecnológica das ciên-
cias naturais, de um lado, bem como [à] força produtiva geral resultante da articu-
lação social na produção total – que aparece como dom natural do trabalho social 
(embora seja um produto histórico). O capital trabalha, assim, pela sua própria 
dissolução como a forma dominante da produção.” [o grifo é nosso] (Marx, 2013)

Na pulsão de substituir trabalho vivo por trabalho morto, capital 
variável por capital fixo, o capital faz “desaparecer” o processo de 
trabalho e o trabalho imediato e sua quantidade como o princípio 
determinante da produção. O processo de trabalho como processo 
de valorização se interverte em “processo científico do capital” – eis o 
processo de tecnologização da ciência aplicada à produção de mercadorias. 

O processo cientifico de produção de mercadorias é problemático 
para o capital, na medida em que o tempo de trabalho, único elemento 
determinante de valor, se reduz a uma “proporção insignificante”:  [o 
trabalho] é um momento ainda indispensável, mas subalterno frente ao 
trabalho científico geral, à aplicação tecnológica das ciências naturais, de 
um lado, bem como [à] força produtiva geral resultante da articulação 
social na produção total – que aparece como dom natural do trabalho 
social (embora seja um produto histórico). Não se trata de dispensar 
absolutamente o trabalho vivo, mas torna-lo efetivamente subalterno ao 
arcabouço tecnológico do capital, produto histórico da força social de 
produção do capital social total. Na medida em que o tempo de trabalho, 
único elemento determinante de valor, “desaparece”, o capital deixa de ser 
– virtualmente - capital ou, noutras palavras, “o capital trabalha, assim, 
pela sua própria dissolução como a forma dominante da produção” (Marx, 
2013). A desmedida de valor provoca o “desaparecimento” do tempo de 
trabalho como quantum ou medida da riqueza. O movimento dialético 
do ser do capital, que existe somente no devir, conduz da qualidade à 
quantidade e, logo após, à medida que, na lógica hegeliana, é “a verdade 
da qualidade e da quantidade, unidade na qual toda mudança quantitativa 
indica simultaneamente uma mudança qualitativa” (Hegel, 2016). A 
desmedida de valor provoca mudanças qualitativas no movimento da 
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essência do capital que fazem com que a indiferença da medida chegue 
ao seu limite – “e, por sua transgressão através de um mais ou um menos 
suplementar, as coisas deixem de ser o que eram.” (Hegel, 2016). A 
lógica da dialética hegeliana expõe o “para além do capital” no plano 
lógico-ontológico da essência do ser: “Essa determinação-progressiva é, a 
um tempo, um pôr-para-fora [Heraussetzen] e, portanto, um desdobrar-
se do conceito em si essente; e, ao mesmo tempo, o adentrar-se em si 
[Insichgehen] do ser, um aprofundar-se do ser em si mesmo.” (Hegel, 2016). 

A desmedida do valor pode ser entendida como expressão do 
desenvolvimento contraditório do valor, com a quantidade do valor 
(o “salto mortal” da produtividade do trabalho reduzindo à dimensão 
“quântica” (infinitamente pequena), o espaço do valor), operando – para 
baixo - um salto de qualidade no processo que significa a inadequação da 
medida do valor pelo tempo de trabalho. Isso ocorre porque os referentes 
de “qualidade” da lei do valor (a medida do tempo como abstração) foram 
alterados tendo em vista que o capital enquanto forma social superou seus 
limites por meio do desenvolvimento das suas forças produtivas. Diz Hegel: 

De um lado, as determinações quantitativas da existência podem ser altera-
das sem alterar sua qualidade (...) De outro, esse processo de aumento e de-
créscimo indiscriminado tem seus limites, e a qualidade é alterada ao se supe-
rarem tais limites. (...) Quando uma mudança quantitativa ocorre, ela parece 
de inicio praticamente inócua; e entretanto, há algo diverso oculto atrás dela 
e essa mudança aparentemente inócua do quantitativo é, por assim di-
zer, um ardil (List) através do qual o qualitativo é capturado. (Hegel, 1995)    

O movimento do capital-que-deixa-de-ser-capital – no plano da 
inadequação do conteúdo material; ou, noutras palavras, o movimento do 
capital que trabalha pela sua própria dissolução como a forma dominante 
da produção, é o movimento do capital no interior do seu duplo negativo: 
crise estrutural de lucratividade e desmedida do valor. Trata-se da “negação” 
do capitalismo no interior do capitalismo, como capitalismo “negado” 
(Fausto, 1987). De acordo com Ruy Fausto, a contradição do capital 
que se assinala aqui, com o fenômeno da desmedida do valor, não é a 
que se analisa em O Capital, ou, se se quiser, ela não é considerada no 
mesmo grau, e por isso muda de caráter:  “Em ‘O Capital’, a contradição 
consiste em que o desenvolvimento do sistema (desenvolvimento que 
só pode se fazer pela substituição crescente da força de trabalho pela 
maquinaria), ao aumentar a composição orgânica c/v, tem como resultado, 
já que a mais-valia vem de v (e supostas certas condições), a redução 
da taxa de lucro Pl/C. O sistema iria à ruina, porque a sua finalidade é 
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acumular mais-valia, e se a taxa de lucro for muito baixa cai o estímulo 
(objetivo e subjetivo) para que a acumulação prossiga” (Fausto, 1989). 

Entretanto, os Grundrisse nos põem diante do mesmo movimento, 
só que neles se considera – diz Fausto – “não os efeitos formais imediatos 
de uma mecanização crescente, mas os efeitos materiais anunciando 
revoluções formais, de uma mecanização que deu origem a uma 
transfiguração da relação da ciência para com a produção” (Fausto, 1989). 

Estamos, assim, diante de uma verdadeira transformação do processo 
produtivo, de uma mutação tecnológica onde os efeitos formais considerados 
não atingem apenas o nível fenomênico da taxa de lucro, mas os ‘fundamentos’ 
do sistema do capital. A mutação tecnológica não produz contradições 
internas no sistema do capital, mas provoca a explosão de suas bases. 
O resultado é a relação do que é a ‘verdadeira riqueza’.” (Fausto, 1989).

No plano da materialidade histórica, o capitalismo global é o capitalismo 
tardio na etapa de crise estrutural do capital que, no plano do ser (e da sua 
essência) é um “capitalismo negado” no sentido de que operam em seu interior, 
a crise estrutural da lucratividade e a desmedida do valor. O capitalismo 
global enquanto capitalismo quântico, é a nova etapa histórica do capitalismo 
em que o movimento das leis tendenciais da acumulação de capital opera 
no interior da “negação” (ou suprassunção) de sua determinação-progressiva 
(o tempo de trabalho como único elemento determinante de valor). 

A lógica dialética do movimento do capital explicita-se radicalmente 
com o capitalismo quântico. Na era da desmedida do valor, como vimos, 
o movimento do capital “negado” significa, por um lado, (1) um “pôr-
para-fora” – diria Hegel: “um desdobra-se do conceito em si essente” 
(Hegel, 1999); ou seja, um desdobrar-se do capital em seus elementos 
essenciais mesmo que opere no plano do “capital que deixou de ser capital”. 
Apesar da desmedida de valor, o aumento da composição orgânica do 
capital (em valor) põe para fora movimentos contratendenciais históricos 
à queda da taxa média de lucros. A “desparametrização” do conceito do 
capital, com seus elementos essenciais medidos em termos de valor (por 
exemplo, composição orgânica do capital, jornada de trabalho, salário, 
etc.), não significa em si, a invalidação ontológica da medida do valor 
na determinação do devir da forma do ser do capital. Pelo contrário, o 
“passar para outra” do capital mantém operando, sob a forma exótica, 
o conceito em si essente do capital (isto é, o capital em seus elementos 
essenciais). Por exemplo, consideramos a financeirização da riqueza 
capitalista - o dominio do capital ficticio como antivalor - como uma 
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forma exótica que desloca as contradições do sistema diante à crise estrutural 
de lucratividade (o “pôr-para-fora” representa o ex-otismo do capitalismo 
global). Por outro lado, na era da desmedida do valor que caracteriza o 
capitalismo quântico, a lógica dialética nos diz que o movimento do 
capital “negado” significa (2) o “adentrar-se em si” do ser” – ou como 
diria Hegel, “um aprofundar-se do ser em si mesmo” (Hegel, 1999). 

O capital em sua etapa de crise estrutural, não é apenas ex-ótico, mas 
autocentrado em si mesmo como movimento de valorização do valor – “negado” 
– mas posto-para-fora como capital fictício (ou antivalor). Na verdade, a 
dominância do capital fictício é a forma histórica do capital “aprofundado em 
si mesmo”, explicitando na totalidade de ser suas determinações estranhadas.  
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