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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo a elaboração de uma análise das Relações Internacionais 

no âmbito do capitalismo mediante uma revisão de literatura que se apoia nas categorias, 

conceitos e atores identificados por Marx e Engels como fundamentais para estudar o 

capitalismo. Tal revisão desdobrou-se por meio da utilização de determinadas ferramentas 

teóricas aplicadas à disciplina das Relações Internacionais para apreender sua dinâmica. Para 

isso, foi focalizado o processo da acumulação originária do capital, o desenvolvimento do 

capitalismo a partir de seu centro hegemônico, compreendendo as disputas intercapitalistas e a 

forma de funcionamento do imperialismo, procurando, com isso, entender porque o sistema 

capitalista, necessariamente, se desenvolve produzindo desigualdade e dependência. Ademais, 

procurou-se compreender como as disputas internas a um determinado Estado-nação geram a 

tomada do poder do Estado por uma determinada classe, que se utiliza do aparato estatal para 

“exportar” seu modo de dominação, visando, desta maneira, compreender a estrutura 

interestatal que molda as Relações Internacionais.   

 

 

Palavras-chave: Fonte Originária de Capital. Imperialismo e Disputa Inter burguesa. 

Dependência e superexploração. Estado, Estrutura Interestatal e Relações Internacionais. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper was to analyze international relations in the realm of capitalism 

through a literature review based on the categories, concepts and actors identified by Marx 

and Engels as fundamental for studying capitalism. This review was unfolded with certain 

theoretical tools applied to the discipline of International Relations to apprehend its dynamics. 

To this end, the process of capital accumulation was focused, the development of capitalism 

from its hegemonic center, understanding the inter-capitalist disputes and the way imperialism 

works, thereby seeking to understand why the capitalist system necessarily develops 

producing inequality and dependence. In addition, it was tried to understand how the internal 

disputes to a certain nation-state generate the taking of the power of the State by a certain 

class that uses of the state apparatus to "export" its way of domination, aiming in this way to 

understand the interstate structure that shapes International Relations. 

 

Keywords: Original Source of Capital. Imperialism and the Interbudgeous Dispute. 

Dependency and overexploitation. State, Interstate Structure and International Relations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“A leitura de Marx se diferencia por seu magnifico entrosamento entre as 

disciplinas. Qualquer tentativa que se tenha de tentar separa-los será feita de forma 

mecânica” (HOBSBAWN apud MARX, 2006, p.20). 

 

No presente trabalho, objetivamos realizar uma revisão da literatura marxista, 

buscando apreender como seus diferentes conceitos e marcos históricos podem ter 

aplicabilidade para o desenvolvimento da disciplina das Relações Internacionais. Entretanto, 

atentando para a frase de Hobsbawn, supracitada, o marxismo se constitui por ser um 

complexo de teorias. 

Muitas críticas são feitas ao marxismo, principalmente por autores que buscam 

encaixar a teoria em uma disciplina. Ao tomarmos como referência o livro O Capital (2011), 

perceberemos que para abordar um determinado tema, Marx recorria de Shakespeare à 

fórmulas químicas, ou seja, podemos observar que suas obras não ficam limitadas a um 

campo do conhecimento. 

Isto posto, não se busca negar a hierarquia das categorias para analisar a sociedade, 

muito pelo contrário, enfatiza-se a relação dialética entre economia e política, entre estrutura e 

superestrutura, utilizando-se da história como o principal laboratório de análise das ciências 

sociais.  

É nesse quadro que a teoria marxista tem muito a contribuir e se potencializar no 

desenvolvimento do campo de estudo das Relações Internacionais. Essa relação se torna 

perceptível, quando Marx analisa a sociedade capitalista, constatando que um dos pilares 

constituintes desse sistema é o desenvolvimento da luta de classes que ocorre em um 

determinado Estado-nação e como as diferentes forças sociais nacionais atuam no meio 

internacional. Assim, ao ter como objeto de estudo o sistema capitalista, o método marxista se 

lastreia em uma ordenação de categorias que descreve a realidade material de forma mais 

próxima possível.  

1) As determinações abstratas gerais que correspondem, em maior ou menor 

medida, a todas as formas de sociedade [...]; 2) as categorias que constituem a 
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articulação interna da sociedade burguesa e sobre as quais repousam as classes 

fundamentais. Capital, trabalho assalariado, propriedade fundiária [...]; 3) síntese da 

sociedade burguesa sob a forma de Estado [...]; 4) relações internacionais da 

produção. Divisão internacional do trabalho [...]. Exportação e importação [...];5) o 

mercado mundial e as crises (DUSSEL, 2012, p.61). 

Como já sinalizado anteriormente, a organização deste estudo tem o intuito de utilizar 

os instrumentos analíticos do marxismo para aplicá-los à disciplina das Relações 

Internacionais (RIs). Entretanto, necessariamente, beberemos das diferentes fontes 

disciplinares para trazer os elementos necessários para a área que queremos desenvolver. 

Tomando por referência as concepções de Dussel (2012) acima citadas, o 

desenvolvimento dessa pesquisa está dividido em quatro capítulos, cada um com um tema 

específico, o que nos possibilita mergulhar em cada objeto, e, ao final, articular num todo 

construído. 

 O capítulo I tem por objetivo identificar o marco originário do capitalismo para 

entender o elemento diferenciador do sistema capitalista, os principais atores e como 

interagem entre si. Para isso, será feita uma comparação entre as concepções de Marx e de 

Arrighi (2013), focando principalmente em suas leituras históricas pré-capitalistas e do 

desenvolvimento do capitalismo, a fim de apreender especificamente a fonte originária do 

capital. 

 No capítulo II, o objetivo é a descrição do sistema capitalista já em sua plena 

maturação, tomando como referência a sua primeira grande crise cíclica, de 1873, e, também, 

a segunda crise cíclica do século XX, iniciada em 1971. A partir dessa leitura, buscamos 

identificar como as sociedades capitalistas mais avançadas agem nas Relações Internacionais, 

principalmente, sob o aspecto do imperialismo, do interimperialismo e quais são suas 

principais formas de ação. Nesse sentido, realizamos uma revisão de literatura dos textos de 

Lenin (2012), Chesnais (1996) e Harvey (2006).  

 No capítulo III, a ideia é sedimentar a categoria de análise do capitalismo dependente e 

articular com a leitura do capítulo anterior, que se atém, prioritariamente, com o 

desenvolvimento do capitalismo do centro. A separação dos capítulos II e III ocorre apenas 

por possibilitar um maior mergulho nas respectivas categorias, entretanto, não é possível 

compreender o sistema capitalista em sua totalidade sem entender a relação dialética entre 

centro-dependência, pois a articulação dessas duas categorias é basilar para a reprodução do 

modo de produção capitalista.  
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Para desenvolver essa tese, neste capítulo III, são resgatados alguns escritos de 

autores(as) clássicos como Rosa e Trotsky, por esses desenvolverem teses que se aproximam 

da atual leitura sobre a dependência e são revisados, também, escritos de Nkrumah (2016) 

sobre a situação da África como um continente explorado para manter a reprodução do 

capitalismo no centro. Finalmente, é feita uma revisão de literatura de autores que 

desenvolveram a categoria da dependência, como foram os casos de Marini, Osorio e Luce. 

No caso desses últimos, o foco é compreender os conceitos básicos sobre os quais se erguem a 

teoria da dependência. 

 O IV e último capítulo tem por objetivo aplicar muitos dos conceitos desenvolvidos 

pelos teóricos do marxismo que possibilitem compreender o campo das Relações 

Internacionais. Tendo em vista que para iniciar um debate teórico sobre a ontologia da 

disciplina das Relações Internacionais é necessário identificar seus agentes e se existe ou não 

uma estrutura que molde o comportamento de tais agentes.  

Nesse sentido, é feita uma revisão de literatura dos escritos de Harvey (2006), Cox 

(1983) e Osorio (2014), autores que, a partir de diferentes áreas do conhecimento, 

contribuíram para o entendimento das Relações Internacionais. 

 É importante ter em vista que a construção de cada capítulo segue uma sequência 

planejada, sendo que sua articulação e ordenamento forma um todo construído. Por isso, uma 

leitura individualizada de cada capítulo pode servir apenas como consulta, mas, para uma 

crítica real ao presente trabalho, é necessário realizar sua leitura na íntegra e sequenciada de 

acordo à proposta da dissertação. 

 

-x-x-x-x- 

 

A partir desse referencial teórico, supracitado, desenvolvemos a construção 

metodológica dessa dissertação considerando o seguinte problema de pesquisa: quais 

combinações conceituais do marxismo podem ser utilizadas para compreender a relação 

dialética entre Estados do Centro e Estados Dependentes? A partir deste foi desenvolvido o 

objetivo geral: articular conceitos da teoria marxista que contribuam para o entendimento da 

relação dialética entre Estados do Centro e Estados Dependentes. 

Visando alcançar tal objetivo tomamos como referencias os seguintes objetivos 

específicos: realizar uma revisão bibliográfica sobre a origem e originalidade do capitalismo; 
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avaliar os processos cíclicos no modo de produção capitalista; analisar os contextos em que 

ocorreram as transferências de hegemonia; compreender a reorganização do sistema 

capitalista após a crise de 1971; pesquisar os conceitos centrais da teoria marxista da 

dependência; entender como o capitalismo se reproduz nos países dependentes; diferenciar a 

dialética interna da dialética externa; discorrer sobre a relevância do Estado nas Relações 

Internacionais; compreender o conceito de hegemonia e como se aplica as Relações 

Internacionais. 

Nossa justificativa para desenvolver este trabalho decorre da percepção da importância 

do debate teórico das Relações Internacionais para o desenvolvimento deste campo do 

conhecimento. Ademais, o processo de formação acadêmica exige um aprofundamento 

instrumental teórico que possibilite análises mais consistentes sobre um determinado objeto 

de estudo.  

As fontes teóricas das Relações Internacionais têm se ampliado, como são os casos das 

diversas teorias que surgem a partir da década de1970, período que ocorreu uma mudança 

qualitativa no modo de produção capitalista. Essas novas teorias surgem buscando responder 

às novas e velhas realidades, cada uma reutilizando ou inovando o corpo de conceitos que 

procuram interpretar a disciplina em questão. 

Compreendendo que existe uma multiplicidade de teorias, o presente trabalho tem 

como recorte de pesquisa a revisão bibliográfica de autores e autoras que contribuíram para a 

construção da teoria marxista e que desenvolveram conceitos com aplicabilidade à disciplina 

das Relações Internacionais. Assim, o objetivo será realizar um processo de combinação de 

diferentes conceitos que formem um todo articulado e permita uma ampliação do cabedal 

teórico marxista das Relações Internacionais.            

Essa construção epistemológica se debruça sobre a realidade material do modo de 

produção capitalista, enfatizando as diferenças entre Estados do Centro e Estados 

dependentes. Com isso, pretende-se demonstrar que o sistema capitalista não soluciona as 

desigualdades existentes entre os diversos Estados e que não existe uma via capitalista 

alternativa que possibilite uma maior igualdade entre os Estados, pois, na realidade, é inerente 

a própria existência do capitalismo uma região dependente que sirva uma região do centro, 

sendo essa mantida como exemplo de sucesso do capitalismo e aquela como uma região 

“marginal” que não soube se desenvolver através do receituário capitalista.  
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Seguindo essa linha de pensamento, toma-se como pressuposto que o modo de 

produção capitalista, em seu processo de formação histórica e sócio-econômica, construiu 

uma estrutura que molda o comportamento dos agentes, e, com base na relação dialética, estes 

interagem com a estrutura e a modifica. Os agentes que conseguem estabelecer hegemonia 

são os que possuem maiores capacidades para remodelar tal sistema. É importante deixar 

evidente que mudanças de hegemonia não significam, necessariamente, uma modificação do 

sistema, pois a nova hegemonia pode manter e aprofundar o sistema capitalista em benefício 

desta e do seu leque de aliados. Ao mesmo tempo, para que aja uma mudança sistêmica é 

necessário que o agente revolucionário estabeleça hegemonia e crie as bases estruturais do 

novo sistema. 

Desta forma, principalmente tratando destes últimos elementos, que a construção da 

dissertação tem por intuito o aprofundamento do debate entorno da disciplina das Relações 

Internacionais. Através da sistematização e organização de escritos de autores e autoras 

marxistas que desenvolveram conceitos e métodos de interpretar a realidade material, tem-se 

por finalidade compreender como o marxismo pode contribuir para um maior entendimento 

deste campo de estudo. 
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Capítulo I 

 

 

 

 

Formação social-histórica do capitalismo e sua fonte originária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável.”  

(Sêneca) 
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Neste capítulo, estão organizadas três interpretações de diferentes textos que descrevem a 

origem do capitalismo. Destes, os dois primeiros são “Formações Históricas Pré-Capitalistas” 

(2006) e “A Chamada Acumulação Original” (2008), ambos de Marx. O terceiro texto 

utilizado é “O Longo Século XX” de Giovani Arrighi (2013).  

Inicialmente, o objetivo central dessa revisão é compreender o desenvolvimento histórico 

do capitalismo, focando nos conceitos centrais utilizados por cada autor. Ao final do capítulo 

há uma consideração final, com o intuito de realizar um “dialogo” entre os autores, apontando 

convergências e divergências, a fim de sedimentar um entendimento sobre a formação 

histórica do capitalismo e quais suas bases fundamentais.  

 

 

1.1 - A passagem do pré-capitalismo ao capitalismo 

 

 

Esse primeiro sub-tópico tem por objetivo iniciar o trabalho com a compreensão histórica 

da formação das sociedades pré-capitalistas até chegar a sociedade capitalista. Para isso, é 

necessário discorrer sobre as características mais gerais – que se fazem presentes em todas as 

sociedades – até as características mais especificas, de cada período histórico, que 

contribuíram no curso de desenvolvimento do ser humano, expresso pelo afastamento de suas 

características primitivas.  

A parte inicial é referente à introdução escrita por Eric Hobsbanw que favorece o 

entendimento das características mais gerais da formação histórica pré-capitalista. Logo em 

seguida, toma-se como base os escritos de Marx sobre as questões mais específicas de cada 

período histórico pré-capitalista. 

 

A partir da leitura de Marx, Hobsbawn percebe que para compreender o aspecto histórico 

da formação das sociedades era necessário interpretar como ocorreu a evolução
1
 da 

organização social humana. Assim, assinala que uma das primeiras diretrizes é entender o ser 

humano como um animal social que evoluiu atuando conscientemente na natureza, retirando 

algo da natureza para um determinando valor de uso. Essa “apropriação” – que se expressa no 

                                                           
1 O termo evolução será trabalhado não de uma forma linear, mas como um processo contraditório em que está 

em constante avanço e retrocesso. 
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conceito de propriedade - é apenas um dos aspectos do trabalho. “É na luta pela 

sobrevivência, do homem primitivo, em seu desenvolvimento natural, que nascem do 

processo de evolução dos animais em grupos humanos (MARX apud HOBSBAWN, 2006, 

p.17)”. 

O trabalho é o conceito central da teoria marxista e é no desenvolvimento da cooperação 

entre os seres humanos que surge a divisão social do trabalho (especialização), possibilitando 

a criação de um excedente e também da ampliação do excedente de produção. É a partir da 

geração deste e da divisão social do trabalho que a troca se torna possível. Em sua fase inicial, 

tanto a produção quanto a troca têm como finalidade apenas o uso do produto. 

Todo processo ocorre de maneira lenta e vagarosa, e, na medida em que se aprofunda a 

divisão social do trabalho, a criação de excedente e a troca se tornam cada vez mais 

sofisticadas, as sociedades se tornam cada vez mais complexas. Com o desenvolvimento do 

trabalho, em seus diferentes aspectos, surgem diferentes modos de produção que geram 

relações de produção especificas de acordo a cada período histórico. As relações de trabalho 

desenvolvidas no âmbito da produção e a propriedade dos meios de produção é a principal 

forma de interpretar como a sociedade se organiza e se desenvolve.  

Conforme essa dupla relação trabalho-propriedade é rompida, o ser humano se afasta da 

sua relação primitiva com a natureza. Essa relação vai assumir a forma progressiva de 

separação entre os meios de trabalho e a força de trabalho, uma separação entre a “terra e o 

trabalhador”. A propriedade do fruto do trabalho produzido, que possuía um valor de troca, 

passa a não mais pertencer ao trabalhador direto e a troca/acumulação se constitui como 

objetivo direto da produção. Esta dissociação se completa sob o capitalismo, quando o 

trabalhador é reduzido a mera força de trabalho e a propriedade se reduz ao controle dos 

meios de produção e do excedente de produção, inteiramente divorciada do trabalho. Essa 

desagregação gera uma luta de classes dentro da sociedade que passa a ser dividida entre os 

proprietários dos meios de produção (e de seu excedente) e os trabalhadores que 

objetivamente produzem. 

Nesta sucessão histórica, o ser humano abandona, progressivamente, seu ser genérico 

como um animal rebanho e se torna cada vez mais individual, sendo o mecanismo da troca 

fundamental para atender as demandas de cada indivíduo. No capitalismo, o mecanismo da 

individualização, de troca e de acumulação atingem proporções sem precedentes. Entretanto, 

mesmo o capitalismo tornando possível a individualização, é hostil ao indivíduo, tendo em 
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vista que separa a propriedade das forças produtivas e do excedente de produção de quem as 

produz, ou seja, do trabalhador.  

 

Essa revisão lato sensu da formação das sociedades é apenas um norte para entendimento 

dos conceitos centrais do objeto em foco, formação das sociedades, com base na teoria 

marxista. Em seus escritos sobre a constituição das sociedades pré-capitalistas, Marx 

identifica três etapas diversas da divisão social do trabalho correspondentes a formas distintas 

de propriedade: 1ª) Propriedade Comunal (Asiática); 2ª) Propriedade Estatal da Antiguidade 

(Antiga); 3ª) Propriedade Feudal (ou por Estamentos). Essas três épocas são anteriores ao 

Capitalismo, último dos ciclos até então existentes. 

A afirmativa de que as formações Asiáticas, Antiga, Feudal e Burguesa representam 

etapas de um processo, não implica, nem resulta na opinião primária de que toda a 

história é progresso. Apenas reconhece que cada um destes sistemas cada vez mais 

afasta-se, em aspectos cruciais, da situação primitiva do homem (MARX, 2006, p. 

39). 

A primeira das etapas é da propriedade Comunal. Esta, corresponde ao estágio 

parcamente desenvolvido da produção, em que as pessoas se sustentam caçando, pescando, 

criando animais e, nos casos mais avançados, plantando. A estrutura social baseia-se a partir 

das relações de parentesco e na sua divisão interna do trabalho. A família tende a desenvolver 

em seu meio mais que a distinção de chefes e demais membros. A escravidão já aparece nesse 

período e se origina com o aumento da população, a diversificação das necessidades e do 

acréscimo das relações externas, expresso, principalmente, através do escambo e das guerras.  

O primeiro avanço significativo na divisão social do trabalho reside em separar o trabalho 

artesanal, comercial e agrícola, o que conduz, em períodos posteriores, à distinção e oposição 

entre cidade e campo. Nessa primeira fase a organização social se desenvolve no campo, onde 

se surgem seus costumes, cultura e tradições. A produção ainda não era o centro das atenções, 

tendo como principal preocupação as guerras para defender o território, que era utilizado para 

autossuficiência, e para ocupar novas terras devido ao crescimento populacional.  

A segunda forma de propriedade foi a Estatal da Antiguidade (Antiga), que tem como 

uma das principais características o estabelecimento da população nas cidades, por meio da 

união (por acordo ou conquista) de grupos tribais, com a característica marcante da expansão 

da escravidão. A propriedade comunal urbana tinha como aspecto principal a propriedade dos 
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escravos pelos “cidadãos livre
2
”, ainda que essa propriedade privada fosse subordinada a 

comunal. Um exemplo emblemático desse tipo de propriedade foi o caso de Roma, em que 

nenhum cidadão romano poderia ser escravizado, apenas os “não romanos”. 

As relações de parentesco, no caso da sociedade comunal, tornam-se uma configuração 

social arcaica, mas foi o ponto de partida para uma complexificação da divisão social do 

trabalho. A relação entre homens livres e escravos, entre o artesanato e comércio exterior, 

entre a cidade e o campo faz-se mais diversas que a do ciclo anterior. Esta nova fase dispunha 

de dois fatores principais: a) a perda da propriedade da terra pelo cidadão (era isso que 

transformava em cidadão), fazendo com que este, não precisando mais trabalhar na terra,  

torne-se um comerciante, principalmente com o estrangeiro; b) a própria escravidão que 

restringia a cidadania aos “nacionais”.    

As razões que culminaram na dissolução dessa sociedade foram: a) o estabelecimento nas 

cidades que nunca teve êxito em superar os seus próprios limites de organização/estruturação; 

b) o declínio da propriedade móvel (escravos), devido o advento e disseminação da 

propriedade imóvel, a ordem social vigente entra em colapso; c) os “cidadãos livres” que 

perdem seu status e se tornam servos dos seus novos senhores. 

O terceiro modo de propriedade foi o Feudal ou por Estamentos. O feudalismo parece ser 

uma evolução alternativa ao comunismo primitivo, por isso Marx e Engels não sugerem que 

exista uma conexão lógica entre 2ª e 3ª “etapa”. Indicam apenas a sucessão histórica 

cronológica e o efeito da mistura das instituições romanas derrotadas e das tribos 

(germânicas) conquistadoras.  

A base da propriedade deixa de ser comunal e passa ser a propriedade dos senhores 

feudais
3
 (conquistadores), que se organizavam em ordens similares às militares e tinham 

como prioridade a defesa dos seus feudos. A estrutura social era dividida entre duas classes: 

os nobres eram os opressores, que possuíam divisões internas de suserania e vassalagem; os 

servos, que eram os que trabalhavam na terra mediante pagamento de impostos
4
 aos nobres. 

Os feudos se estabelecem em territórios extensos, nas antigas regiões de domínio romano 

que eram mais propensos à agricultura. Por serem regiões vastas, a baixa densidade 

populacional não permitiu o desenvolvimento de grandes cidades. As pequenas cidades ou 

                                                           
2 Possuíam status coletivo de membros de tribos originárias. 
3 Teoricamente os servos possuíam a terra que trabalhavam, mas estavam sujeitos ao pagamento de impostos e à 

boa vontade dos senhores feudais. Por isso, a afirmação de Marx que, antes do capitalismo, os trabalhadores se 

comportavam como proprietários. 
4 Também conhecido como corveia. 
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centro comerciais que existiam às margens dos feudos possuíam organização social análogas, 

com uma estrutura de defesa e com diferentes especializações no trabalho: as oficinas de 

mestres artesãos ou comerciantes, oficiais, jornaleiros e aprendizes. 

A divisão social do trabalho estava pouco desenvolvida. Expressava-se na rígida 

separação por estamentos. – príncipes, nobres, clérigos e camponeses na zona rural; mestres, 

oficiais, aprendizes e jornaleiros nas cidades. O que ocorreu nesse período foi uma 

individualização da produção, que se volta mais para autossuficiência, uma produção voltada 

para o uso, secundarizando a produção de excedente. Essa desintegração da produção propicia 

um maior florescimento do comércio, que operava através dos efeitos do conflito e inter-

relação entre campo feudal e as cidades, também conhecido como burgos. 

A transição para o novo modo de propriedade Capitalista tem como base a modificação 

da divisão do trabalho. A separação da produção e do comércio foi decisiva para a ampliação 

do mercado. Os comerciantes passaram a peregrinar nas cidades próximas e aumentar, assim, 

o mercado consumidor. O que se iniciou nas regiões fronteiriças, progressivamente ganhou 

contornos mais amplos, proporcionando o comércio de longas distâncias.  

Neste contexto os comerciantes se tornaram os principais detentores de capitais e 

passaram a adquirir a produção. Com a expansão do comércio, imprimiram uma nova 

demanda de produção, em uma escala muito maior, já que buscavam alcançar grandes 

mercados e para isso era necessária uma produção de massas.   

Inicialmente, o desenvolvimento da manufatura artesanal foi realizado pelos artesões 

(corporativamente organizados em oficinas) que já representava uma forma individualizada 

de controle dos meios de produção. Com o crescimento do comércio, e, consequentemente, 

das cidades, passa a se desenvolver uma nova classe: a burguesia. Esta, através de seu poder 

monetário, absorve todas as demais classes possuidoras e paralelamente forma uma nova 

classe, que antes era proprietária de seu pedaço de terra e agora passa a possuir apenas sua 

força de trabalho: o proletariado. 

A classe burguesa apenas se consolidou e desenvolveu o capitalismo a pleno vapor na 

região onde foram integrados três elementos: o comércio, a indústria de escala e uma grande 

massa da classe proletária. A Grã-Bretanha foi a primeira região a desenvolver o mercado 

unificado e concentrado localmente, com laços exteriores relativamente amplos, e, desse 

modo, desenvolveu uma indústria de escala para satisfazer esse amplo mercado que não 

poderia ser saciado apenas com a produção artesanal de manufaturas até então existente. 
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Essa nova forma de produção em escala gera uma nova forma de valor, em que tudo passa 

a deixar de ter como prioridade valor de uso, passando, centralmente, a ter valor de troca.  

O progresso que separou a massa de indivíduos de suas anteriores relações 

afirmativas com as condições objetivas de trabalho, que negou tais relações e, 

portanto, transformou tais indivíduos em trabalhadores livres é, também, o mesmo 

processo que liberou essas condições objetivas de trabalho, potencialmente, de suas 

ligações prévias com os indivíduos agora delas separados. (estas condições de 

trabalho incluem terra, matéria-prima, meios de subsistência, instrumentos de 

trabalho, dinheiro, ou todos esses juntos) (MARX, 2006, p. 99). 

       A classe trabalhadora, nesta sociedade capitalista, encontra-se desprovida de qualquer 

propriedade, restando-lhe apenas sua própria força de trabalho, qualidade essencial para o 

processo produtivo e também torna-se uma mercadoria como valor de troca. Para isso, foi 

necessário todo um processo histórico de separação dos trabalhadores de suas condições 

objetivas de existência. A classe trabalhadora, então, passa assumir uma dupla função no 

processo produtivo: a) a necessidade de utilizar a matéria prima e os instrumentos de trabalho 

para produzir seus próprios meios de subsistência, b) utilização da matéria prima e dos 

instrumentos de produção necessários para realizar a produção de excedente que, depois de 

vendido no mercado, consolida-se em lucro (ou mais-valia) necessário para o capital se 

reproduzir e adquirir novas propriedades.    

  Em todas as formas econômicas pré-capitalistas o trabalhador entendia como natural que 

o fruto do seu trabalho seria propriedade sua, ou mesmo como coproprietário, conforme os 

casos em que a propriedade era comunal. Sob o capitalismo a ideia de propriedade se dissolve 

da consciência do trabalhador, negando o solo como lhe pertencendo para a extração de 

matéria prima, negando o instrumento de trabalho como propriedade do trabalhador e 

negando os meios de subsistência como condição natural de propriedade do sujeito que 

trabalha. São essas negações a toda e qualquer fruto ou necessidade do seu trabalho que gera a 

alienação da classe trabalhadora.  

A separação do produtor e do produto é materializada no sobreproduto social
5
, que 

consiste em todo acréscimo da produtividade, para além do nível mínimo de subsistência, 

gerando um pequeno excedente. Assim, a luta de classe nas sociedades tem como pedra 

angular a luta pela posse deste excedente.  

 

 

 

                                                           
5 A mais valia é a forma monetária do sobreproduto social (MENDEL, 1978). 
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1.2 - O processo da acumulação original 

 

Para dar sequência ao desenvolvimento deste trabalho, parece importante ater-se ao 

processo de transição do feudalismo para o capitalismo, focando, inicialmente, nos elementos 

que formam o capitalismo em sua forma mais plena e qual a sua fonte original de acumulação 

de capital. É importante ressaltar esses elementos, para comparar em seguida com outras 

interpretações, sem perder de vista os aspectos centrais, e, ao mesmo tempo, buscar agregar 

novos fatores interpretativos, sem cair em erros de dogmatismo. 

Como já mencionado, a Grã-Bretanha foi o primeiro país a desenvolver os três elementos 

centrais para o desenvolvimento do capitalismo em sua forma plena
6
. Neste capitulo, a ideia é 

concentrar-se, sobretudo, na formação histórica socioeconômico da Grã-Bretanha para apurar 

quais aspectos centrais levaram ao desenvolvimento do capitalismo e assim compreender a 

sua gênese. 

 

O histórico da Inglaterra sobre o processo de expulsão dos servos dos feudos para a 

formação da classe trabalhadora não se apresenta como uma linha linear, mas sim por meio de 

avanços e retrocessos, como todo “progresso” do ser humano em se afastar da sua condição 

primitiva. 

Em toda Europa, o poder dos senhores feudais era sedimentado no número de seus 

súditos. Na Inglaterra foi o Guilherme
7
 (o Conquistador) que, no ano de 1066, conquista todo 

o país e favorece o estabelecimento do regime feudal.  

O primeiro “avanço” na dissolução deste regime de servidão ocorre em fins do século 

XIV, quando boa parte da população lavrava sua própria terra, e, já no início do século XV,  

nota-se uma pequena e crescente classe autônoma que vendia sua força de trabalho. Ainda 

neste período, inicia-se uma serie de longos conflitos entre os senhores feudais, e, durante 

essas guerras, muitos camponeses foram expulsos das suas terras para dar espaço à pastagem 

de ovelhas, tendo a produção de lã por objetivo. É nessa época que começa a florescer a 

indústria de lã, mesmo que ainda como uma manufatura artesanal.  

Posteriormente, houve um “retrocesso” na formação de uma massa de trabalhadores livres 

que ocorreu durante os reinados de Henrique VII (1485-1509) e Henrique VIII (1509-1547). 

                                                           
6 Apenas como recordação dos fatores: o desenvolvimento da indústria de escala; o comércio relativamente 

mundial; uma grande massa de “trabalhadores livres”. 
7 Duque de Normandia. 
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Esses reis tomaram uma série de medidas para controlar as pastagens de ovelhas que estavam 

destruindo as pequenas propriedades, despovoando regiões e formando uma grande massa de 

camponeses que se dirigiam as cidades que ainda não tinham indústrias com capacidade de 

absolver toda essa mão de obra. Logo, as medidas tomadas durante esses dois reinados, 

tinham como objetivo o regresso de muitos lavradores às suas terras, garantindo o trabalho e o 

retorno à produção de subsistência. 

A Reforma Protestante e a Guerra dos 30 anos, durante o século XVII, geraram um novo e 

definitivo impulso da formação da massa de trabalhadores livres. Nesta etapa, uma série de 

medidas foram implementadas para favorecer a expropriação do trabalhador rural: o roubo 

das terras da igreja, o processo de vedação das terras comunais, o aumento das pastagens para 

ovelhas, e, quando as terras inglesas já não eram mais suficientes, expandiram esse modelo 

para a Escócia.  

Analisando esses eventos, Marx, continuamente, explicita a forma violenta como 

ocorreram. Um dos exemplos mais estarrecedores foi o caso dos escoceses que sofreram de 

uma violenta escravidão, quase uma tentativa de extermínio. A agressividade também foi 

utilizada para destruir a cultura, já que as terras comunais, historicamente, eram as terras em 

que todos poderiam usufruir, e, de forma abrupta, foi vedado esse usufruto comunal. Essa 

mesma selvageria foi utilizada para acabar com a propriedade do pequeno trabalhador rural. E 

o mais impressionante dessa situação é que o capitalismo surge levantando a defesa da 

propriedade privada, como uma das principais bandeiras. 

De forma geral, o resultado dessas desapropriações foi um deslocamento em massa dos 

trabalhadores para as cidades. A manufatura nascente não tinha capacidade de absolver essa 

massa de “trabalhadores livres”, e, consequentemente, muitos se tornaram ladrões, mendigos, 

vagabundos etc. Desta maneira, a burguesia ascendente necessitou do “braço forte” do Estado 

para controlar a massa de desempregados e os trabalhadores, criando leis rígidas que tratava 

como “criminosos voluntários” e classificava como crime grave as coalizões de operários. 

Foi neste contexto que as cidades passaram a concentrar, cada vez mais, os meios de 

produção, gerando uma grande ampliação do trabalho social e diminuição do trabalho mais 

individualizado de autossuficiência
8
. Os antigos trabalhadores rurais tornaram-se operários

9
, 

e, o desenvolvimento dos meios de produção somado ao trabalho social integrado impõe um 

                                                           
8 Um bom exemplo dessa transição é a fiação de linho, que antes era fiado em pequenas proporções e passou a 

ser fiado industrialmente por uma “nova alma social” (MARX, 2008). 
9 Vendiam seu trabalho aos seus novos senhores, o capitalista industrial, sobre a forma de salario.  
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ritmo de trabalho mais intensivo, apresentando, como consequência, uma maior produtividade 

tanto na indústria como na agricultura
10

. Nesse processo, como os trabalhadores não possuíam 

mais a terra para seu autosustento, passaram a buscar no comércio as mercadorias necessárias 

para sua subsistência, produzindo um mercado interno mais fortalecido. Esses novos 

trabalhadores assalariados possuíam uma jornada dupla que era tecer na indústria e lavrar nos 

campos. 

 

*** 

 

Após a Guerra dos 30 anos, assumiu o trono Guilherme de Orange (1689-1702). Foi 

durante seu reinado que se impôs dois atos cruciais para dissolução do poder dos senhores 

feudais: a) a transformação da terra em mercadoria; b) a venda das terras do Estado a preços 

irrisórios. A aristocracia rural, que era apoiada pela burguesia inglesa, foi a maior beneficiária 

dessas medidas.             

A formação da burguesia inglesa teve relação direta com as antigas instituições feudais. 

Os rendeiros prestavam serviços para os antigos senhores feudais quem provinham aqueles de 

sementes, gado, instrumentos agrícolas e os colocavam a cargo de receber os impostos pagos 

pelos servos aos senhores feudais. A relação entre rendeiros e senhores feudais era contratual, 

e, naquela época, os contratos tinham validade de 99 anos, sendo, em sua maioria, 

estabelecido o pagamento fixo em valor monetário. 

Durante o século XVI, dois fatores impulsionaram o aumento do capital-dinheiro do 

rendeiro: a queda persistente do valor dos metais preciosos e o crescimento dos preços de 

cereais, lã e carne. Como “possuíam” o monopólio desses mantimentos, foi-lhes permitido 

lucrar, tanto na relação com os senhores feudais, quanto à custa dos trabalhadores que 

compravam os mantimentos, já que os primeiros recebiam em dinheiro e os segundos 

pagavam em dinheiro. Neste contexto, o aumento da acumulação de capital, que esteve no 

auge nesse período, permitiu aos renderios se tornarem negociantes/comerciantes e mais tarde 

capitalistas.  

                                                           
10 Muitos métodos da agricultura também foram melhorados. 
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   Diferentemente do rendeiro, a origem do capitalista industrial ocorreu com base nos 

mestres de corporação, os pequenos artesãos
11

, principalmente, após a diminuição dos custos 

de produção, possibilitado pelo desenvolvimento dos meios de produção, permitindo uma 

maior competitividade no mercado internacional. Dito isso, é importante ressaltar que no 

período anterior a revolução industrial, as principais fontes de acumulação original provinham 

do comércio internacional. 

“a descoberta de terras de ouro e prata na América, o extermínio, escravidão e 

enterramento da população nativa nas minas, o início da conquista e pilhagem nas 

Índias Orientais, a transformação da África numa coutada pela caça comercial de 

peles-negras, assinalaram a aurora da era da produção capitalista. Estes processos 

idílicos são momentos principais da acumulação original (MARX, 2008)12”. 

Os países que iniciaram o processo de acumulação original se consolidaram como 

colonizadores, que, em ordem cronológica foram à Espanha, Portugal, Holanda, França e 

Inglaterra. Enquanto os primeiros se lançaram aos mares, em busca de um mercado externo, 

os dois últimos se concentravam no desenvolvimento de seus próprios mercados internos. No 

caso da similitude desses países foi que todos utilizaram o poder concentrado do Estado para 

impor o sistema colonial e, deste modo, conseguirem impulsionar a transformação do modo 

de produção feudal em capitalista. 

A Holanda, a nação modelo do século XVII, foi a primeira a melhor estabelecer o sistema 

colonial. O principal instrumento de sua expansão colonial foi a Companhia das Índias 

Orientais (1600-1825), que atuava na região da Ásia, controlando importantes funções do 

governo da Índia e monopolizando o comércio com este país. Através deste modelo, os 

holandeses, e todos os colonizadores, conseguiram amadurecer a navegação e o comercio, 

capturar tesouro na África e nas Américas, tanto através da exploração das minas quanto da 

escravidão, e, desta forma, alavancar a concentração de capitais.  

Assim sendo, o sistema colonial foi à estufa para a burguesia desenvolver outra forma de 

acumulação de capital. O sistema de crédito público, a dívida dos Estados, que se desenvolveu 

amplamente a partir das nações genovesas e venezianas, disseminou-se por toda Europa 

durante o período de investimento das grandes navegações e das manufaturas. Essas dívidas 

estatais propiciaram a formação de robustas sociedades de ações que operavam através da 

                                                           
11 Esses mais tarde foram absolvidos pelos grandes capitalistas e, em sua maioria, se tornaram trabalhadores. 
12 Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/index.htm> Acesso em: 12 

mar. 2019. 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/index.htm
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compra e venda de títulos de toda espécie, ademais de possibilitar a expansão da agiotagem, e, 

desta maneira, criou-se a moderna bancocracia
13

 e o jogo da bolsa de valores. 

Os bancos eram especuladores privados, que por meio da compra e venda dos títulos 

nacionais, adiantavam dinheiro para os Estados realizar suas empreitadas, seja a expansão 

colonial, desenvolvimento da indústria, guerras ou qualquer outro motivo. Foi através desse 

conjunto de dívidas estatais que surgiu o sistema de crédito internacional, tornando-se tão 

solido que a simples baixa ou alta das ações afetavam diretamente a dívida dos principais 

países colonialistas. Um dos exemplos utilizados por Marx (2008)
14

 para demonstrar a 

importância desse mercado financeiro ainda no século XVIII foi a situação da Holanda que 

“já tinha sido despontada de longe nas manufaturas e no comércio, mas ainda era uma 

potência devido aos enormes empréstimos”. 

A partir disso podemos questionar: por que não atribuir aos holandeses o desenvolvimento 

pleno do capitalismo, mas sim aos ingleses? E a resposta surge do próprio Marx (2008)
15

 

quando afirma que “hoje a supremacia industrial traz consigo a supremacia comercial, no 

período da manufatura pelo contrário”. Ou seja, todo o período anterior ao desenvolvimento 

pleno do capitalismo, a compra de uma mercadoria por um valor e sua venda por um valor 

mais caro era a principal/original fonte de lucro e a partir disso derivavam o capital em outras 

formas de lucro ou, como na maioria dos casos, reinvestiam no próprio comércio.  

Com o desenvolvimento pleno do capitalismo, na Inglaterra, passa a se produzir a 

mercadoria através de uma indústria de escala possibilitando a diminuição do custo de 

produção e do preço do produto no mercado, criando a capacidade de diminuir o tempo de 

transformar o capital monetário em capital mercadoria, possibilitando a satisfação das 

demandas do mercado em um espaço de tempo muito mais curto, etc. Desta forma, a indústria 

tornou-se a principal fonte da acumulação de capital, passou a ser a fonte de origem
16

 do 

capital, e, a partir de seu acumulo, pode-se reinvestir no desenvolvimento dos meios de 

produção ou em outros setores, gerando diversas formas de acumulação de capital.  

Isto posto, para a formação dessa grande indústria inglesa, utilizou-se um método já muito 

conhecido na Europa. O sistema protecionista foi um meio artificial de fabricar fabricantes, de 

                                                           
13 Termo utilizado por Marx (2008). 
14 Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/index.htm> Acesso em: 12 

mar. 2019. 
15 Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/index.htm> Acesso em: 12 

mar. 2019. 
16 A referência como fonte origem é pela sua referência literal do termo, é onde se origina, como olhos d’agua 

das nascentes que são as fontes do rio. 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/index.htm
https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/index.htm
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capitalizar os meios de vida e de produção nacional. Esse sistema somado a todos os demais 

sistemas de divida publica, colonial e o comercio foram a estufa originária para a geração da 

grande indústria, sendo na Inglaterra o local onde se integrou todos esses elementos mais a 

peça chave: o trabalhador assalariado. 

 

*** 

 

Em síntese, a descrição desse curso histórico de apropriação privada dos meios de 

produção em detrimento da propriedade social teve como fruto a ampliação do trabalho social 

a parâmetros sem precedentes históricos. A transição da propriedade fragmentada dos meios 

de produção para a concentração destes na mão de poucos, a transformação dos trabalhadores 

em proletariados e suas condições de trabalho em capital, fazem parte da pré-história do 

capitalismo. 

Não se deve romantizar os períodos em que os meios de produção eram fragmentados, 

pois os seres humanos não tinham nenhum controle sobre as imprevisibilidades da natureza 

decorrentes de chuva ou seca (entre outras), não desenvolviam um trabalho refinadamente 

cooperado com grande divisão do trabalho no interior da produção e o desenvolvimento das 

forças produtivas ocorria a passos muito lentos. 

Entretanto, nada justifica o transcurso brutal, cruel e bárbaro de centralização dos meios 

de produção. Esse histórico deve ser descrito, principalmente, para apontar as contradições do 

próprio sistema capitalista e para evidenciar que esse sistema não serve aos interesses da 

classe trabalhadora.  

 Isto posto, percebe-se que a partir da centralização de capitais se potencializou a 

aplicação técnica da ciência que permitiu amplificar e integrar o trabalho social. Os meios de 

produção atuais se tornaram meios de trabalho utilizáveis apenas comunitariamente, 

entrelaçando uma diversidade de povos na rede do mercado mundial. Eis o caráter 

internacional do regime capitalista.  

Em contrapartida, o número decrescente de magnatas do capital ao mesmo tempo que 

cresce a quantidade de pessoas vivendo na miséria cristaliza o caráter bárbaro do capitalismo. 
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“A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho atingem um ponto em 

que se tornam incompatíveis com seu involucro capitalista (MARX, 2008)
17

”. 

Diante deste contexto, algumas classes e frações de classes procuram construir projetos 

alternativos ao sistema capitalista. As camadas médias, de forma geral, apontam uma solução 

reacionária de retorno à fragmentação, o que seria um retrocesso para o desenvolvimento dos 

meios de produção e não contemplaria as necessidades humanas. Nesse sentido, a classe 

capaz de conceber um projeto realmente revolucionário é o proletariado, pois são estes que 

desenvolvem o trabalho social, que “operam” os meios de produção social, que tem a 

capacidade e o interesse em seguir desenvolvendo os meios de produção visando atender as 

necessidades de todos e todas, e, por serem os únicos que tem a disposição em transformar a 

propriedade privada dos meios de produção em propriedade social.   

      

1.3 – Os ciclos da hegemonia do capitalismo histórico 

 

Neste tópico é feito a descrição dos quatro ciclos sistêmicos de acumulação conceituados 

por Arrighi (2013). Por conta da complexidade de cada ciclo, foi necessário realizar 

generalizações interpretativas priorizando a identificação dos conceitos centrais. Após esta 

sintetização, é feita uma conclusão do capitulo a partir dos conceitos e conclusões extraídos 

do livro “O longo século XX” e estes são interpelados com os conceitos e conclusões das duas 

sistematizações dos textos de Marx supracitadas. 

 

De maneira geral, Arrighi (2013) desenvolveu ampla pesquisa sobre a formação do 

sistema capitalista e chegou a conclusão sobre a existência de quatro ciclos sistêmicos de 

acumulação da economia capitalista. Cada ciclo foi dominado por uma hegemonia, que, 

seguindo a sequência cronológica seriam: o Ciclo Genovês; o Ciclo Holandês, o Ciclo Inglês 

e o Ciclo Norte Americano.  

A partir dessa interpretação, o autor afirma que todos os ciclos tiveram algumas 

características que se repetem, e, ao mesmo tempo, trazem sempre elementos inovadores. Os 

primeiros períodos iniciam com uma fase de expansão comercial, em que as potências 

imperialistas cooperam entre si e repartem os mercados; o segundo momento é representado 

                                                           
17

 Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/index.htm> Acesso em: 12 
mar. 2019. 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/index.htm
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pela tendência da queda da taxa de lucro no comércio gerando um aumento da competição 

inter-capitalista por mercados caracterizando a fase inicial de expansão financeira, também 

conceituada como “crise sinalizadora”, estágio de maiores taxas de lucro na própria 

reprodução do capital (D-D’). Próximo ao final dessa época de expansão financeira, recomeça 

um novo aumento da expansão comercial só que em outra região, deslocando parte das 

finanças para um novo território em desenvolvimento e concluindo com a transferência da 

hegemonia de uma região para outra. Esse foi o momento em que foi conceituado como a 

“crise finalizadora”.  

A partir do ciclo inglês, essa variação entre os setores com maiores taxas de lucro 

passaram a ser, principalmente, entre o ramo produtivo e o financeiro. Entretanto, 

mantiveram-se as características que permitem conceituar as fases como crise sinalizadora e 

crise finalizadora. 

É importante sinalizar também que todo esse processo é interpretado através da relação 

entre dois principais atores: os capitalistas (detentores de capital) e os Estados 

(territorialistas). 

  

O Ciclo sistêmico de acumulação Genovês inicia sua fase de expansão comercial no 

final do século XIII e início do século XIV. Neste período, Veneza e Genova eram os dois 

principais centros comerciais europeus, sendo que estes se localizavam na região norte da 

Itália, o primeiro no Mar Adriático e o segundo no Mar Tirreno. Neste contexto, o ciclo 

genovês teve como principal fonte de lucro o controle quase completo da rota do Mar Negro, 

monopolizando o comercio dos produtos que passavam pela rota comercial centro-asiática. A 

principal mercadoria comercializada era a Seda. O domínio desta rota se manteve durante o 

período que o império mongol conseguia assegurar o acesso a Ásia Central e que Genova 

tinha capacidade de manter superioridade militar região. 

Durante essa conjuntura de expansão comercial, Veneza cooperou com os genoveses e 

permitiu que estes continuassem a explorar o comércio no Mar Negro, enquanto que Veneza 

explorava a rota comercial pelo Mar vermelho em busca das especiarias na região da Ásia 

Sul. Entretanto, com a queda na taxa de lucro em seus comércios, Veneza e Genova iniciaram 

uma guerra interimperialista pela disputa dos mercados. Essa guerra ficou conhecida como a 

Guerra Chioggia, que ocorreu entre 1376 e 1381 e finaliza com a vitória militar de Veneza 
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sobre Genova. Em paralelo a esse conflito, se desenvolve o processo de formação do império 

otomano, gerando mais uma dificuldade para o acesso de Genova ao Mar Negro.  

Com a restrição das possibilidades em seguir acumulando lucros através da expansão 

comercial, os genoveses buscaram recompor sua elevada taxa de lucro através do 

investimento no setor financeiro, e, desta forma, deu-se início da fase de expansão financeira. 

Neste período, a sociedade genovesa se dividia em duas principais classes. Os senhores 

feudais, que promoviam a segurança do comércio e das embarcações, e os capitalistas que se 

concentravam na zona urbana e exploravam o comércio. Estes eram dependentes da proteção 

dos senhores feudais para expandir suas rotas comerciais. Entretanto, com a derrota na guerra 

contra a Veneza, os senhores feudais abandonam a atividade de proteção aos comerciantes e 

se voltam para os seus feudos. Diferentemente de Veneza, o Estado de Genova era débil e não 

tinha capacidade de proteger o comércio de seus nacionais. Desta forma, os capitalistas 

genoveses ficaram com o excesso de capitais acumulados durante a fase de expansão 

comercial, mas estavam “carentes” de proteção para seguir com suas operações comerciais.  

Diante desta situação, financiar embarcações diretamente para buscar novos mercados 

seria um investimento de alto risco. A alternativa encontrada pelos capitalistas genoveses foi a 

de identificar um Estado que tinha interesses territorialistas, que no caso foi a Coroa 

Espanhola
18

. Neste caso, Arrighi (2013) caracteriza essa tática dos capitalistas como sendo 

uma “externalização dos custos”. Ou seja, os genoveses faziam os empréstimos à coroa 

espanhola, esta garantia o retorno do capital investido e assumiam o risco caso alguma 

expedição não tivesse o devido sucesso.  

O resultado dessa relação entre capitalistas genoveses e Coroa espanhola foi a imposição 

de colônias tanto na costa atlântica norte da África quanto no “descobrimento das Américas”. 

Nessas duas regiões encontraram-se muito ouro (África) e prata (América). Grande parte 

desses recursos “obtidos” pela Coroa espanhola foi direcionada para Genova como pagamento 

da dívida contraída para a expansão territorial e assim ambos ficaram satisfeitos: Os 

genoveses por absolveram grande parte do ouro e da prata apropriados pela Coroa espanhola e 

estes tiveram seus anseios de expansão territorial satisfeitos. 

Nesse processo, os capitalistas de Genova acumularam altas somas de ouro e prata o que 

lhes permitiram estabelecer uma moeda forte. Entre os benefícios de uma moeda forte, está o 

                                                           
18 Na realidade o financiamento dos genoveses abarcou todo império ibérico, ou seja, tanto os espanhóis quanto 

os portugueses (ARRIGHI, 2013). 
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poder de ser referência como moeda de câmbio para outras moedas nos principais centros 

comerciais.  

Neste período a Europa vivia sobre o modo de produção
19

 feudal que tinha como uma das 

suas características marcantes a grande diversidade de moedas. Desta forma, a atividade 

cambial era um mercado potencial a ser explorado devido a sua necessidade para o 

estabelecimento do comércio entre os diferentes feudos.  

Com capital suficiente para poder ser o agente de câmbio nos grandes mercados de Lyon, 

Antuérpia, Sevilha, Madrid, Milão, Florença etc, e com autorização das coroas de cada uma 

dessas regiões
20

, os capitalistas genoveses difundiram-se por todos esses mercados, 

controlando o mercado de câmbio devido à política de moeda forte.  

Com a expansão da atividade financeira, as taxas de lucro passaram a serem maiores neste 

setor, sendo a esfera cambial a mais lucrativa. Desta forma, várias nações foram atraídas para 

disputar esse mercado em ascensão, entretanto nenhuma tinha a capacidade de superar os 

genoveses. 

Desta forma, Arrighi (2013) conclui que a origem do atual capitalismo se inicia neste 

Ciclo genovês, devido, sobretudo, a geração do lucro através da autoreprodução do capital. E 

este autor identifica a criação de uma moeda forte e o lucro através do câmbio de moedas 

como as inovações basilares que permitiram o desenvolvimento da fase de expansão 

financeira (D-D’).  

Essa expansão ocorreu principalmente durante a segunda metade do século XV até a 

segunda metade do século XVI, e, com o declínio das taxas de lucro no setor financeiro 

advém também o declínio da velha hegemonia. Ao mesmo tempo, surge uma nova região 

hegemônica, gerando, assim, um novo ciclo de acumulação sistêmica. O ciclo da hegemonia 

holandesa. 

O Ciclo sistêmico de acumulação Holandês, contraditoriamente, se torna possível a 

partir da invasão do Império Espanhol às Províncias Unidas, em 1566
21

, dominando a região e 

impondo uma tutela mediante ao pagamento de impostos à coroa espanhola. A resposta dos 

holandeses foi a pirataria, ou, como denomina Arrighi (2013), o “arrocho fiscal invertido”. 

 O acúmulo de recursos, através desse “arrocho fiscal invertido”, possibilitou aos 

holandeses investir no comércio na região do mar Báltico. “A fonte primordial da riqueza e 

                                                           
19 Tal como concebido por Marx (2006) em Formações econômicas pré-capitalistas. 
20 Todas relativamente submetidas aos genoveses pelo sistema de dívidas. 
21 Vale recordar que ainda nessa época os espanhóis eram financiados pelos genoveses. 
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poder dos holandeses foi o controle do abastecimento de cereais e suprimentos navais vindos 

do Báltico” (ARRIGHI, 2013, p.136).  

Esse processo inicial trata-se do período da expansão comercial dos holandeses, ocasião 

em que conseguem acumular altas somas de capital.  A concentração dessa massa de capital 

permitiu a Holanda se tornar competitiva no mercado financeiro, e, seguindo o modelo 

genovês de reprodução do capital, investir nas casas de câmbio. Entretanto, ao contrario de 

Gênova, os holandeses gozavam de um Estado forte o que tornou possível realizarem uma 

“internalização dos custos”, ou seja, os capitalistas holandeses investiram na expansão de seu 

próprio Estado. Esse aspecto é um dos principais elementos diferenciadores entre o antigo e o 

novo ciclo de acumulação. 

A estratégia adotada pelos holandeses, a fim de consolidar-se como uma nova hegemonia, 

perpassa por três elementos centrais: I) O “arrocho fiscal invertido” possibilitou aos 

holandeses ter uma alta capacidade de investimento e assim conseguiam comprar na alta 

safra, com baixo custo, para estocar as mercadorias até o período da baixa safra, quando os 

preços aumentavam. Desta forma, transformaram Amsterdam no centro atacadista do mundo 

europeu; II) tornaram Amsterdam o mercado central de moeda e capital da economia europeia 

através da criação da primeira bolsa de valores com pregão permanente; III) “a internalização 

dos custos” a partir das “companhias de comércio e navegação de grande porte, credenciadas 

pelo governo holandês para exercer direitos exclusivos de comércio e soberania em imensos 

espaços comerciais ultramarinos” (ARRIGHI, 2013, p.143), sendo a Companhia das Índias 

Orientais a principal delas.  

 O início dessa hegemonia holandesa e final do ciclo genovês é cronologicamente 

referenciado no período entre 1610-1620. Observa-se que a passagem de um ciclo 

hegemônico para outro, sempre há um período de guerra, sendo, nesse caso, a notória guerra 

dos trinta anos (1618-1648).      

    A grande diferença desses ciclos, como já foi anteriormente citada, refere-se a 

internalização dos custos no ciclo holandês, tendo na empresa VOC (Companhia das Índias 

Orientais) holandesa, a melhor cristalização desse processo. Essa empresa era responsável 

pelo comércio ultramarino com as Índias Orientais e ampliou o seu controle nesse território 

através de sucessivas derrotas aos portugueses. É importante salientar que para manter a sua 

supremacia, foram estabelecidas colônias e controle do comércio por meio de intervenções 

militares. É nesse contexto que a VOC se tornou a principal empresa do mercado de ações de 
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Amsterdam, favorecendo para que essa região estabelecesse o domínio do comércio e o 

comando do fluxo de capitais.    

A partir do desenvolvimento da acumulação de capital se introduz um processo de 

endogenização da economia, ou seja, começa a busca por um mercado consumidor interno. 

Esse modo de gestão econômica encontra obstáculo no limite populacional do mercado 

interno holandês, já que não havia tanto espaço para crescer, comprometendo, assim, sua 

capacidade de expansão contínua e indefinida.  

O ciclo holandês começa a entrar em declínio devido à queda cada vez maior na taxa de 

lucro do comercio, e, por volta de 1740, inicia um período de expansão financeira. Esse 

momento é caracterizado por uma competição interimperialista, com a ascensão de dois 

outros centros de disputa pelo lucro do comércio: franceses e ingleses.  

Estes iniciam um processo de conflitos armados, conhecido como a Guerra da Sucessão 

Austríaca (1740-1748) e, em seguida, a Guerra dos Sete Anos (1756-1763). O resultado final 

desse conflito consolida a Inglaterra como uma potência militarmente superior à França 

(ARRIGHI, 2013). A disputa, nesses conflitos, era por expansão de mercados comerciais e 

pelo capital circulante cuja fonte principal era a Holanda. 

Sucede que, ainda nesse período, os holandeses estavam na hegemonia das finanças, pois 

“por volta de 1760, todos os Estados da Europa faziam fila nos escritórios dos financistas 

holandeses (BRAUDEL, 1984, p 246-247 apud ARRIGHI, 2013, p. 147)”. A perda da 

hegemonia holandesa só ocorre com o seu envolvimento na guerra de independência dos 

Estados Unidos. 

Durante todo o século XVIII, Londres ganhou terreno em relação a Amsterdam 

como centro rival de altas finanças. Isso resultou dos sucessos britânicos na luta com 

a França e com concorrentes menores pelo controle exclusivo do comércio com o 

mundo extraeuropeu, bem como da transferência do excedente de capital holandês 

para empresas britânicas. Ironicamente, porém, foi a derrota imposta à Grã-Bretanha 

por seus súditos norte-americanos, apoiados pelos franceses em aliança com os 

holandeses, que deu início à crise terminal do papel holandês nas altas finanças 

(ARRIGHI, 2013, p.163). 

     

O ciclo sistêmico de acumulação Inglês inicia sua ascensão com a crise sinalizadora, 

decorrente do declínio da expansão comercial e escalada da competição interimperialista. 

Consequentemente, ocorre a passagem para fase em que a expansão financeira onde as taxas 

de lucro passam a serem maiores que na esfera comercial. 
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A decadente hegemonia, os holandeses, passaram a ter dois grandes concorrentes 

territorialistas; no mar eram os ingleses e no continente os franceses. Para a sorte dos 

primeiros estes dois últimos lutavam entre si, entretanto, devido a possíveis ataques, os 

holandeses foram obrigados a investir em proteção militar para resguardar sua independência. 

Devido ao emprego desses capitais a inflação e da dívida pública da Holanda disparou, 

minando sua solidez financeira.  

Nesse período de competição interimperialista, a Inglaterra realizou uma aliança com a 

Coroa de Portugal, tendo início com a proteção aos portugueses contra os holandeses e apoio 

da independência daqueles em relação à Espanha. Com isso, Portugal se transformou em uma 

espécie de protetorado britânico. Essa aliança se torna mais consolidada principalmente com o 

casamento de Carlos II com Catarina de Bragança
22

. Esse “casamento” possibilitou aos 

ingleses controlar o comércio no atlântico e expandir sua atividade comercial, que se 

organizou da seguinte forma: I) os produtos ingleses eram trocados por pessoas escravizadas 

da África Ocidental
23

; II) essas pessoas eram trocadas por açúcar e ouro fornecido na 

América; III) esses produtos eram trocados por artigos manufaturados britânicos. Assim, 

formaram um circuito de comércio integrado sendo que os ingleses ficavam com a maior 

parte dos lucros. Somado a isso, os britânicos instalaram sua primeira base no mediterrâneo,  

localizado no Tânger, permitindo a expansão do comercio para a região sul da Europa e o 

acesso aos mares Negros e Vermelho.  

Nesse período existiam três regiões estratégicas de comercio. “As mercadorias mais 

estratégicas do comércio do Báltico eram os cereais e os suprimentos navais; as do oceano 

Índico as especiarias finas; no comércio do Atlântico, a mercadoria mais estratégica eram os 

escravos africanos (ARRIGHI, 2013, p. 205)”. No atlântico, os britânicos não permitiram a 

consolidação do domínio holandês e em 1674 a WIC (Companhia das Índias Ocidentais), 

outra empresa do estado holandês que tinha como principal objetivo o domínio da região do 

atlântico
24

, entrou em falência. Na região do Báltico os ingleses e franceses ascendiam como 

concorrentes aos holandeses A região que continuou, por maior tempo, sob o domínio 

holandês foi no oceano indico, devido a força da Companhia das Índias Orientais. Entretanto, 

                                                           
22 O Tratado de Methuen (1703) concederá a Inglaterra um acesso privilegiado aos mercados domésticos e 

coloniais portugueses e à oferta do ouro brasileiro, em rápida expansão (ARRIGHI, 2013, p.209). 
23 O Tratado de Utrecht (1713) concedera-lhe controle exclusivo do comércio de escravos com a América 

espanhola (ARRIGHI, 2013, p.209). 
24 O domínio inglês sobre o atlântico foi o que consolidou a vitória dos ingleses na expansão comercial. Com 

isso, pode-se perceber que a formação do capitalismo dependente na África e América foram fundamentais para 

a consolidação da hegemonia inglesa. 
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esse monopólio se perde com a consolidação do ciclo sistêmico de acumulação inglês que se 

sobrepõem aos holandeses na região. 

Com o desenvolvimento do comercio inglês, inicia-se uma fuga de capitais da Holanda 

para a Inglaterra: 

Em 1758, dizia-se que os investidores holandeses chegavam a deter 1/3 das ações do 

Banco da Inglaterra, da Companhia Inglesa das Índias Orientais e da Companhia dos 

Mares do Sul. Em 1762, um banqueiro bem informado de Rotterdam estimou que os 

holandeses detinham ¼ da dívida pública inglesa, que, nessa ocasião, chegava a 12 

milhões de libras (ARRIGHI, 2013, p.212 apud Boxer,1965, p.110; Carter, 1975)     

Ao longo do livro, Arrighi (2013) busca demonstrar que foi uma série de complexos 

fatores que vieram a consolidar a ascensão do ciclo inglês, não considerando a revolução 

industrial como sendo determinante, por mais que tenha cumprido um papel decisivo. Tanto 

que faz questão de explicar o desenvolvimento da indústria inglesa, que não ocorreu como um 

efeito de mágica, mas sim decorrente de um longo processo em que a coroa inglesa investiu 

no desenvolvimento da indústria.  

Historicamente, o investimento na indústria inglesa remonta o final do século XIV e início 

do XV quando o então rei, Eduardo III, busca internalizar a indústria de tecidos que estava 

sobre o domínio de flandres. Outro período de desenvolvimento industrial inglês é sobre o 

reinado de Elisabeth I (1558-1603) e de Jaime I (1603-1624) que focaram os investimentos na 

indústria marítima. Ou seja, foram longos séculos de investimentos na indústria para que no 

século XVIII venha a existir a Revolução Industrial. 

Entretanto, para Arrighi (2013) o principal fator de desenvolvimento não é o 

desenvolvimento industrial, mas sim a moeda forte. Na Inglaterra a política de moeda forte 

ocorre com maior intencionalidade durante o reinado de Elisabeth I através do pagamento da 

dívida gerada por longos períodos de guerra. Com isso, foi possível estabelecer uma política 

de moeda forte que proporcionou um aumento da arrecadação do Estado e a expansão da 

capacidade dos meios de pagamento.    

    Compreendendo esses dois fatores (moeda forte e industrialização) como sendo um 

processo construído ao longo da formação histórica do estado inglês, pode-se melhor analisar 

o que possibilitou a hegemonia dos ingleses, que se efetivou por três principais fatores:  I) o 

Tributo do exterior, ou melhor, a cobrança de juros das dívidas públicas dos diferentes países 

tomadores de empréstimo como principal fonte de renda; II) o aumento do comércio britânico 

através da industrialização, que teve a siderurgia como principal indústria seguida pela 

indústria têxtil. Essa rápida ampliação da produção de mercadorias possibilitou transformar o 



40 

 

capital monetário em capital mercadoria de forma muito mais acelerada; III) A expansão 

marítima e a conquista de colônias se caracterizam como as forças brutas do imperialismo 

inglês.  

Outra característica não menos importante da hegemonia inglesa foi a alteração do estilo 

de expansão comercial, que ao invés de internalizar os custos da expansão comercial, como 

fizeram os holandeses com as empresas VOC e WIC, os ingleses externalizam seus custos 

através do “livre comercio”. As pequenas e médias empresas de navegação, sob bandeira 

inglesa, movimentaram o comercio ultramarino inglês, diminuindo os riscos e custos de 

investimento. Os bancos ingleses garantiam a abertura desses mercados tanto pela força 

militar, como citado acima, como também pela vinculação obrigatória dos tomadores de 

empréstimos em comprar os produtos das empresas inglesas. Essa forma de expansão do 

comércio de “livre mercado”, combinado com a expansão colonialista do Estado, será 

denominado de “imperialismo de livre mercado”
25

.    

Com esse vulgo liberalismo econômico, os ingleses abrem os mercados para a circulação 

de capital e os judeus-alemães, organizados em torno das empresas Rothschild, passaram a 

fazer parte da rede financeira do Banco Inglês. Os Rothschild cumpriram a mesma função que 

os genoveses (nobilivecchi) realizavam com a coroa ibérica. 

O jovem Rothschild e seus compatriotas trouxeram uma tradição de compra de 

moeda sonante quando o mercado estava em baixa, de pequenas margens de lucro, 

comércio volumoso e rápida rotatividade dos estoques, que instaurou um ritmo 

explosivo em Manchester e, gradativamente, trouxe a maior parte do comércio 

continental para seus depósitos. Respaldados pelo capital de Frankfurt e Hamburgo, 

seus recursos eram frequentemente superiores aos dos comerciantes locais, 

atendidos pelo subdesenvolvimento do sistema bancário de Manchester (ARRIGHI, 

2013, p. 172 apud CHAPMAN, 1984, p. 11; ver também JENKS, 1938). 

          

Esse desenvolvimento dos Rothschild dentro da Inglaterra ocorreu nas cidades industriais 

da Grã-Bretanha, com foco na indústria têxtil, administrando os insumos ultramarinos (como 

foi o caso do algodão cru) e fornecendo os produtos finais. Assim os judeus-alemães se 

tornaram os maiores acionistas da City londrina e foram os maiores beneficiários da época de 

expansão comercial britânica (ARRIGHI, 2013). 

Esse ciclo da hegemonia inglesa se diferencia dos ciclos sistêmicos anteriores porque 

antes as variações das taxas de lucro eram entre os setores de comercio e o financeiro, e, nessa 

novo ciclo, a alternância das taxas de lucro ocorreu entre os ramos produtivos e financeiros. 

                                                           
25 Termo utilizado por ARRIGHI (2013). 
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Assim, o que se manteve da antiga lógica sistêmica foram as crises sinalizadoras e 

finalizadoras.   

 Isto posto, a fase que se tem como prioridade auferir lucros através expansão industrial 

ocorre até começar a disputa mais acirrada por mercados entre os capitalistas. Nesse período 

os principais concorrentes dos ingleses eram os alemães e os estadunidenses, sendo que, com 

a crise de 1873-1896, inicia-se o período da crise sinalizadora em que a expansão industrial 

declina e a expansão financeira ascende como setor onde as taxas de lucros são mais elevadas.  

 

O Ciclo sistêmico de acumulação norte-americano se diferencia das outras formas de 

acumulação devido relação entre o Estado e os capitalistas com o espaço geográfico do país 

somado a uma grande capacidade de expansão via mercado interno. “Entre 1803 e 1853, 

compras e conquistas haviam duplicado o território dos Estados Unidos (ARRIGHI, 2013, p. 

300)”. 

Com o processo de desenvolvimento do mercado e a concentração de capitais por parte de 

alguns capitalistas estadunidenses, maturou-se a possibilidade desses controlarem os diversos 

subprocessos produtivos. Essa forma organizativa, conceituada por Lênin (2012) como 

trustes, ocorre quando um mesmo capitalista, ou grupo, detêm a maior parte das ações de 

diferentes empresas do mesmo processo produtivo. Essa estruturação era caraterizado por sua 

integração vertical em que todos os subprocessos eram interligados entre “empresas 

diferentes” que desenvolviam o mesmo produto, sendo centralizadas pela mesma 

administração. Desta forma, tornou-se possível conhecer todas as etapas gerando uma 

consequente diminuição dos custos de produção e um aumento da capacidade competitiva por 

novos mercados. 

Os Estados Unidos não foram os únicos a adotar a integração vertical, os alemães também 

se utilizaram dessa estrutura e conseguiram baratear suas mercadorias tornando-se mais 

competitivos. Porém, tanto os Estados Unidos quanto Alemanha “chegaram atrasados” no 

desenvolvimento do capitalismo e as colônias ultramarinas já estavam distribuídas entre as 

antigas potencias.  

Com o amadurecimento dessas duas potencias a competição intercapitalista se acentua e 

gerou uma queda na taxa de lucro na esfera produtiva, iniciando a crise sinalizadora, que 

ocorre dois anos após a unificação do império alemão em 1871. 
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As duas principais diferenças entre os Estados Unidos e a Alemanha nos seus respectivos 

processos de desenvolvimento foram: I) as empresas estadunidenses no período de queda das 

taxas de lucro deslocou seus capitais, em maior parte, para o mercado financeiro 

aproveitando-se dos maiores lucros. Já os alemães focaram na inovação da produção, que, por 

mais que tenha propiciado uma boa base de recuperação para enfrentar três grandes crises 

econômicas, não permitiu uma elevação acentuada da acumulação de capitais durante a 

expansão financeira; II) na Alemanha as oportunidades de buscar a integração vertical eram 

limitadas por diversos fatores, entre não dispor de um amplo mercado interno, o que os forçou 

a reorientar seu modelo econômico para a integração horizontal, tipificado por uma integração 

entre as empresas concorrentes. 

Além da internalização dos custos de produção e transação, gerados principalmente pela 

integração vertical, o Estado norte americano investiu no protecionismo tanto comercial 

quanto militar. Ademais, a transferência de capital da Inglaterra para os Estados Unidos 

ocorria com intensidade desde metade do século XIX, apesar de que ainda a balança fosse 

mais favorável para aquele. 

“Entre 1850 e 1914, o investimento externo e os empréstimos de longo prazo aos 

Estados Unidos somaram um total de US$ 3 bilhões. Mas, durante esse mesmo 

período, os Estados Unidos fizeram pagamentos líquidos de juros e dividendos, em 

sua maior parte à Grã-Bretanha, num total de US$ 5,8 bilhões (ARRIGHI, 2013, p. 

278).” 

Desta forma, mesmo com acumulação de capitais ocorrido com a Primeira Guerra 

Mundial, em que os estadunidenses desempenharam um papel de celeiro e oficina dos países 

europeus tanto durante quanto no pós-guerra, não foram “suficientes” para que a hegemonia 

fosse transferida da Inglaterra para os EUA. Com o fim da guerra os ingleses continuaram 

sendo o país com maior concentração de capitais, saindo deste conflito com mais reservas de 

ouro do que quando iniciou, possibilitando a restauração da moeda forte e impondo o padrão 

ouro-libra em 1926.  

Entretanto, durante a guerra o dólar americano tornou-se uma das moedas de reserva do 

mercado mundial. Durante a década de 1920 a capacidade produtiva dos Estados Unidos 

superou em muito a capacidade produtiva dos demais países que saíram da guerra, agravando 

o déficit da balança comercial dos países importadores, dificultando o pagamento das dívidas 

e aumentando a utilização do dólar como moeda de reserva.   

No plano interno, os capitalistas estadunidenses se localizavam principalmente em Nova 

York, sendo a Casa Morgan a principal detentora de capitais. Em 1913, o governo dos EUA 
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decidiu criar o Federal Reserve com o intuito de controlar o mercado de capitais. Na década 

de 1920 essa instituição ainda estava se constituindo e não tinha grande controle dos capitais. 

No entanto, é durante o governo de Roosevelt, na década de 30 após a crise de 29, que o 

Federal Reserve age no sentido de controlar o fluxo de capitais, principalmente de curto 

prazo, determinando uma forma de ação mais autocentrada no estado, que virá a ser chamado 

de New Deal, e, desta forma, diferenciando-se da exteriorização de capitais dos ingleses 

tutelados pelos Rothschild (ARRIGHI, 2013).   

A transferência definitiva da hegemonia dos ingleses para os EUA só ocorreu com a 

Segunda Guerra Mundial, finalizando assim a crise terminal do ciclo sistêmico de acumulação 

inglês. Nesse novo cenário de expansão produtiva sob a hegemonia estadunidense, o dólar é 

implementado como principal moeda mundial e estabelece, a partir da criação do sistema 

Bretton Woods, o padrão ouro-dólar e consagra o Federal Reserve como o único capaz de 

imprimir dólar. 

Este contexto de pós-Segunda Guerra é iniciado por um novo conflito entre potencias, 

denominado de Guerra Fria. O então presidente Henry Truman promove uma grande 

campanha contra a recém-formada União Soviética. Essa cruzada teve um duplo impacto na 

economia mundial e estadunidense.  

No caso da economia Global, o plano Marshall para a reconstrução da Europa garantiu 

que grande parte do capital e das empresas estadunidenses se deslocassem para a Europa. Esse 

processo de reconstrução do continente europeu fez com que as décadas de 50 e 60 se 

tornassem os anos dourados do capitalismo produtivo estadunidense.  

O segundo impacto foi o alto investimento realizado na máquina de guerra dos Estados 

Unidos. O volume de investimento realizado no mercado de guerra superou muito os 

investimentos do plano Marshall. Principalmente porque após o fim deste, os capitais 

continuaram fluindo dos Estados Unidos para Europa através da cooperação militar, o que 

fortaleceu uma maior integração entre o mercado estadunidense e europeu. Somado a isso, 

tiveram os gastos em bases militares estrangeiras o que alavancou ainda mais a expansão do 

capital. 

Entretanto, essa expansão produtiva, como todos os ciclos anteriores, demonstrou limites. 

Já durante a década de 1960 os Estados Unidos começaram a ter déficits contínuos na balança 

comercial devido a manutenção artificial do padrão ouro-dólar. Além disto, o envolvimento 

na Guerra do Vietnam ampliou os gastos no exterior diminuindo o superávit na conta de 
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capitais. Essa situação desencadeou um “conflito” entre Washington e Nova York, ou seja, 

entre o Estado e os capitalistas estadunidenses.  

Diante dessa situação, em 1971, o presidente Nixon quebra o padrão ouro-dólar com a 

expectativa de recuperar a economia através da desvalorização da moeda e aumento da taxa 

de juros, gerando assim uma balança comercial superavitária e uma forte atração de capitais 

para compra de títulos. Entretanto não surtiu o efeito esperado. Os capitalistas que durante a 

expansão financeira investiram no mercado de euro-dólares passaram a se deslocar tanto para 

a Europa e para o oriente médio, período que ocorrem as crises do petróleo. Com esse 

movimento, os bancos buscaram autonomia em relação ao controle do governo dos Estados 

Unidos e se desenvolveram através do mercado de offshore. 

Assim, as políticas monetárias frouxas dos Estados Unidos durante a década de 

1970, combinadas com a prática dos dois patamares de preços do petróleo cru no 

mercado interno e com a completa liberalização dos empréstimos e investimentos 

privados norte-americanos no exterior, reforçaram as tendências que impulsionavam 

o crescimento explosivos dos mercados monetários offshore. Ao darem às empresas 

norte-americanas novos meios e incentivos pecuniários para superar os concorrentes 

na apropriação das reservas energéticas mundiais e na transnacionalização dos 

processos de produção e de troca, essas políticas inflacionariam os lucros do 

petróleo e os fluxos de recursos das corporações, impulsionando a expansão dos 

negócios em eurodivisas. E essa expansão, por sua vez, tornou-se uma nova grande 

fonte de inflação mundial (ARRIGHI, 2013, p. 324). 

As quedas das taxas de lucros geradas ocorreram no momento de uma maior concorrência 

intercapitalista, com a possibilidade de deslocamento do centro do capital para Europa, ou até 

para o Japão
26

, como insistiu ARRIGHI (2013). É nesse contexto que se inicia a crise 

sinalizadora.  

Percebendo que a desvalorização só fez deslocar capitais para fora dos Estados Unidos, 

inicialmente Carter e posteriormente com maior ênfase Reagan, começaram com uma série de 

medidas buscando reconciliar os capitalistas e os interesses do Estado estadunidense, e, assim, 

recentralizar os capitais nos Estados Unidos. 

Os quatro principais passos para pôr em pratica essa reconciliação e recentralização de 

capitais foram: I) elevação da taxa de juros acima do índice de inflação corrente, como forma 

de competir pelo capital circulante mundial; II) a desregulamentação financeira liberalizando 

o fluxo de capitais, estimulando em grande parte os incentivos pecuniários; III) forte 

endividamento do Estado norte americano, quadruplicando o déficit do orçamento federal e 

quadruplicando também o total da dívida pública no espaço de dez anos (1981-1991); IV) 

                                                           
26 O presente trabalho não buscará saber quem será a nova hegemonia do próximo ciclo sistêmico de 

acumulação. 
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elevação do investimento no setor militar através do programa Iniciativa de Defesa 

Estratégica e da participação em uma série de guerras: Granada (1983), Líbia (1986), Panamá 

(1989) e Iraque (1990-1991); ARRIGHI (2013).  

Todas essas manipulações econômicas ocorriam visando fortalecer e manter a hegemonia 

estadunidense. Mas, para que esses “malabarismos” econômicos se tornassem possíveis 

alguém teria que pagar a conta, e, foi desta forma, que mais uma vez, os países dependentes 

sustentaram a reorganização da hegemonia vigente.  

Entre 1980 e 1988, os preços reais das exportações de produtos do Sul declinaram 

uns 40%, e os preços do petróleo, cerca de 50% (ONU, 1990). E, quando a taxa de 

oferta Interbancária Londrina (Libor) para os eurodólares disparou de menos de 

11%, em meados de 1977, para mais de 20% no começo de 1981, os pagamentos e 

amortizações de dívidas deram um salto. Os pagamentos latino-americanos de juros 

da dívida, por exemplo, subiram de menos de 1/3 de suas exportações, em 1977, 

para quase 2/3 em 1982. O estado generalizado de falência de facto, daí decorrente, 

selou a inversão da sorte dos países do Terceiro Mundo nos mercados financeiros 

mundiais (ARRIGHI, 2013, p. 335 apud Frieden, 1987, p. 142-143). 

Além dessas “relocações” de capitais foram necessárias modificações na organização 

empresarial e consequentemente nas relações de trabalho, sendo que os casos mais 

exemplares dessas alterações ocorreram no leste asiático. Foi para essa região, com prioridade 

no Japão, que grande parte os capitais de euro-dólares se deslocaram. Com o objetivo de 

recuperar as taxas de lucros, foi planejado uma forma para reduzir os custos de produção e os 

japoneses foram pioneiros nesse processo de reorganização internacional do trabalho.  

Já a partir do final da década de 60 e início de 70 alguns países, ou cidades Estados, como 

Hong Kong, Cingapura, Formosa e Coreia do Sul (Tigres Asiáticos), passaram a receber um 

grande volume de moedas internacionais (como o dólar, euro e iene). Esses recursos, em sua 

maioria de origem estadunidense ou japonesa, serviram para financiar a restruturação 

produtiva. Principalmente o Japão, por não ter uma ampla estrutura geográfica e um mercado 

de trabalho limitado, passou a deslocar parte do processo produtivo para os Tigres Asiáticos, 

transferindo para esses as partes do processo produtivo de menor valor adicionado e 

concentrando no Japão a produção de alto valor adicionado. 

Com esse deslocamento da produção, o Japão pôde desfrutar das vantagens comparativas, 

como, por exemplo, dos salários mais baixos na região dos Tigres Asiáticos, e, 

consequentemente, diminuíram os custos de produção. Foi realizado assim um esquema de 

múltiplas subcontratações. Um clássico exemplo dessa diminuição de custos pode ser 

percebido com o caso da “Toyota Corporation produzisse 3,22 milhões de automóveis em 

1981, com apenas 48 mil empregados, enquanto a General Motors precisou de 758 mil 
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empregados para produzir 4,62 milhões de carros (ARRIGHI, 2013, p. 356 apud Aoki, 1984, 

p. 27)”.  

Devido a esse sucesso absoluto na redução dos custos de produção os japoneses decidiram 

aprofundar a reorganização internacional do trabalho. As joint ventures se tornaram a nova 

forma das empresas estrangeiras se estabelecerem em outras regiões e foi por essa via que os 

japoneses financiaram a segunda e a terceira rodada de transferência da estrutura produtiva, 

mas sempre concentrando o setor produtivo de maior valor adicionado. No caso dos 

investimentos japoneses, essa segunda e terceira rodada foram sequencialmente para os países 

membros do ASEAN, para China e Vietnã.  

Entretanto, os japoneses criaram apenas o modelo de reorganização, sendo este 

reproduzido para todas as outras regiões do planeta em que os países com maior soma de 

capitais concentraram a produção de alto valor adicionado e transferiram parte da produção de 

menor valor adicionado para países com menos capital acumulado. Esse processo de 

restruturação internacional produtiva e do trabalho teve um forte impacto negativo nas 

economias dos países dependentes do sistema capitalista.           

 

Considerações Finais 

 

Os três subtópicos acima foram organizados com o intuito de realizar o diálogo entre os 

escritos (Formações Econômicas Pré-Capitalistas e o capítulo XXIV do livro o Capital) de 

Marx, e, o livro (O Longo Século XX) de Giovani Arrighi. Perceber seus pontos de 

convergência e completude, e, também, os pontos de divergência é o que possibilita 

compreender melhor a formação do sistema capitalista, entendendo melhor a estrutura da 

sociedade capitalista. 

As divergências entre ambos autores se fazem clara em alguns aspectos, e, neste caso, 

parece que por mais que a obra de Arrighi seja fundamental para entender o sistema 

capitalista, deixa algumas lacunas quando comparado com a estrutura do capitalismo descrito 

por Marx.  

Entre as brechas, a principal é que Arrighi apenas leva em consideração o papel de dois 

principais “atores” no esqueleto da sociedade, sendo esses os capitalistas e o 

conflito/convergência com os interesses dos Estados. Desta forma, castra-se a luta de classes 

no interior da sociedade. No caso de Marx, o foco da luta de classes ocorre no interior da 
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sociedade e o Estado nada mais é que o instrumento que uma classe utiliza para impor seus 

interesses. 

O que deriva desses desvios de interpretação é não perceber onde ocorre a fonte original 

de acumulação de capital. Arrighi parece mais interessado em legitimar sua teoria, que de fato 

traz muitas contribuições, focando sua pesquisa inteiramente na acumulação de capital. Por 

mais que os capitais alcancem proporções exponenciais no âmbito financeiro, em 

determinadas épocas, desvia sua atenção do fator gerador do próprio sistema financeiro que é 

sua acumulação originária. Por se afastar dessa base, afasta-se também do concreto real, da 

sociedade e da luta de classes no interior e exterior desta. 

Isto o leva a considerar que o nascimento do capitalismo ocorre a partir de Genova, o que 

em parte não está completamente equivocado mesmo a partir da leitura de Marx. Mas, por 

secundarizar o elemento originário de capital, não percebe que o desenvolvimento pleno do 

capitalismo só ocorre com a centralização dos meios de produção que gerou a indústria e um 

trabalho social muito mais pleno que qualquer outro período anterior. Só quando “a 

supremacia industrial traz consigo a supremacia comercial” (MARX, 2008) existe uma 

modificação da fonte originária de capital, e isso só ocorre com a revolução industrial na 

Inglaterra, quando de fato o capitalismo se desenvolve de forma integral e incorpora todos os 

elementos anteriores. 

Deve-se compreender a fonte originária do capitalismo não com a intenção de restringir 

qualquer outra forma de reprodução/acumulação de capital. É como interpretar o volume de 

água de um rio sem entender que sua fonte originária são os olhos d’água. É, lá na origem da 

acumulação que ocorrem as relações de produção, e é nessa base que está a classe 

trabalhadora. Entender a sociedade sem entender a importância do trabalho é negar todo o 

progresso histórico de afastamento do ser humano de sua condição primitiva. 

Isto posto, não se deve negar as grandes contribuições que Arrighi traz para o 

entendimento do próprio capitalismo. A descrição histórica permite entender que o mercado 

financeiro existe de longa data, que já existiram, em épocas anteriores, momentos que a 

acumulação de capital, a partir de sua autoreprodução (D-D’) se faz maior que a acumulação 

de capital no comércio (antes do sistema capitalista) ou na produção (com o início do sistema 

capitalista). Entender o papel preponderante da moeda forte e do câmbio de moedas para 

acumulação de capital, principalmente na fase que o mercado financeiro gera maiores taxa de 

lucro, contribui para entender como se opera o sistema financeiro.  
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Ademais, entender os diferentes ciclos econômicos, e principalmente, a transição de um 

ciclo para o outro a partir da crise sinalizadora e da crise terminal é de extrema relevância, 

sobretudo para algumas leituras atuais que acreditam que com o fim do boom do mercado 

financeiro o capitalismo se dissolverá. 

A leitura de Marx mais do que nunca se fazem atuais, principalmente no que concerne a 

luta de classes, na compreensão de que os únicos “coveiros” do capitalismo é a classe 

trabalhadora. A dissolução do mercado financeiro atual só irá transferir a hegemonia de uma 

região para outra, de um Estado para o outro. Por isso, a classe trabalhadora deve tomar o 

poder de Estado e realizar sua tarefa, a qual não cabe a nenhuma outra classe, que é a 

implementação do socialismo em seus Estados e se unificar a partir de uma Internacional 

Comunista. 

“É nesse sistema desumanizador que o ideal humanista do livre desenvolvimento 

individual está mais próximo do que já teve em qualquer outra fase anterior, apenas 

aguarda a passagem do que Marx chama ‘a etapa pré-histórica da sociedade 

humana’ – o capitalismo como última etapa da sociedade de classes – para a era que 

o homem controle seu destino, a era do comunismo (HOBSBAWN apud MARX, 

2006, p.19)”.  

Essa não é uma tarefa fácil e muito menos se realizará em um curto espaço de tempo. 

Entender as Formações Históricas Pré-Capitalistas (MARX, 2006) nos ajuda a compreender 

que o afastamento de nossa condição primitiva demorou milênios para acontecer. Mas sair da 

etapa pré-histórica da humanidade e prosseguir para a era comunista, é único horizonte de 

sobrevivência plena para todos os seres vivos. 
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Capítulo II 

 

 

 
 

A Engenharia do Centro Capitalista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conheça a si mesmo e ao inimigo e, em cem batalhas, você nunca correrá perigo. 

Conheça a si mesmo, mas desconheça seu inimigo, e suas chances de ganhar e perder são iguais. 

Desconheça a si mesmo e ao inimigo e você sempre correrá perigo.”  

(SUN TZU, 2011, p. 43). 
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2.1 - A primeira crise “sinalizadora” da era capitalista. 

 

Vladimir Ilitch Ulianov (Lênin) entre 1916 e 1917 escreve sua teoria sobre o 

imperialismo. A obra “Imperialismo, estágio superior do capitalismo” de Lênin (2012), é uma 

boa referência por ter sido escrita em período contemporâneo à primeira crise sistêmica do 

capitalismo. Esse estudo contribuiu para o entendimento e caracterização do imperialismo no 

contexto em que as taxas de lucro, pela via da produção e comercio, estavam em declínio. 

Diante desta situação os capitalistas redirecionaram seus capitais para onde as taxas de lucro 

eram mais elevadas, ou seja, para a esfera financeira.  

Utilizando-se da compreensão dos ciclos de acumulação desenvolvidos por Arrighi 

(2013), considerando a revisão dos textos de Marx referidos no capítulo anterior e atentando 

para o debate sobre o capitalismo originário, pode-se afirmar que o fim do século XIX é 

marcado pela primeira disputa interimperialista da era sistêmica do modo de produção 

capitalista, que culmina nas Primeira e Segunda Guerra Mundial. 

O início dessa primeira crise é em 1873 quando na Europa começa o processo de 

queda nas taxas de lucro na produção e no comércio. Como consequência, rompe um processo 

de quebra de empresas de menor envergadura, e, somado a crise de 1900, consolida-se e 

torna-se mais intenso o processo de formação dos monopólios
27

.  

Os bancos, que tem como função fundamental inicial a de intermediário nos 

pagamentos, passaram a acumular capitais tanto dos indivíduos quanto das grandes empresas 

utilizando desses capitais para empréstimos. Desta forma, operavam com um capital que 

estaria inativo para transformá-lo em capital ativo - em capital que rende lucro.  

Com o tempo, desenvolveram a capacidade de movimentar as contas correntes de 

vários capitalistas, de conhecerem com exatidão a situação financeira de cada industrial e 

comerciante, exercendo grande influência sobre o processo produtivo e comercial através da 

ampliação e restrição de crédito. Aos poucos, controlaram os rumos das empresas através da 

alocação de representantes dos bancos nos conselhos administrativos ou se apropriando das 

companhias pelo valor mais baixo possível, permitindo assim alta lucratividade.       

O desenvolvimento desta prática permitiu aos banqueiros se sobreporem aos seus 

concorrentes industriais e comerciantes e atuarem de forma direta ou indireta nas decisões de 

                                                           
27 Recordando o primeiro capítulo deste trabalho, em que ARRIGHI (2013) sinaliza sobre a crise que ocorre 

nesse mesmo período descrito por LÊNIN (2012).  
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todos setores da estrutura produtiva e comercial. Esta forma de agir permitiu uma 

centralização de informações, conhecer todo o processo de produção e comercialização, o que 

facilitou o desenvolvimento de técnicas que possibilitassem diminuir custos e aumentar a 

escala produtiva. Esses fatores foram fundamentais para a formação dos monopólios 

bancários e para o estopim da crise sistêmica. 

 Na medida em que o setor financeiro apresentou altas taxas de lucro, a concorrência 

interbancária se acentuou, tornando-se a principal forma de operação dos bancos para 

assegurar seus monopólios. Através da criação, apropriação ou participação no maior número 

de filiais possíveis, os grandes bancos incorporaram as pequenas medias e grandes empresas 

para sua esfera de domínio. Foi desta forma que os grandes capitalistas controlaram o 

mercado de capitais.  

Com essa forte centralização gerou-se uma dependência de créditos cada vez maior de 

um número cada vez mais reduzido de bancos
28

. A formação de monopólios bancários 

intensificou o processo de controle não apenas no seu próprio setor, mas também amplificou a 

"participação" em diferentes empresas do ramo produtivo e comercial, apropriou-se de 

parcelas das diferentes empresas produtivas dos diferentes ramos, e, também, aumentou o 

grau de influência na vida política dos Estados. 

No princípio dos anos 1870, o grupo financeiro monopolista Rockefeller controlava 

capitais superiores a 120 milhões de dólares, e o grupo Morgan, capitais superiores a 

90 milhões de dólares. Entre o número das companhias industriais controladas pelos 

Morgan havia grandes monopólios dos EUA, como a United States Steel, a General 

Eletric, a General Motors e muitas outras corporações da indústria transformadora, 

dos transportes, ferroviários, da banca. O principal poderio do grupo Rockfeller era 

o controle da indústria petrolífera; na esfera da sua influência encontravam-se os 

maiores monopólios petrolíferos dos EUA, incluindo a Standard Oil Co. (Nova 

Jersey; desde 1872, Exxon). A esfera de influência do grupo Rockfeller abrangia a 

indústria (eletrônica, construção de máquinas), as instituições financeiras e de 

créditos, os seguros. Os grupos Rockfeller e Morgan tinham uma enorme influência 

na vida política dos EUA. Muitos presidentes e ministros dos EUA foram protegidos 

dos Morgan; os Rockfeller juntamente com outros magnatas, financiavam o Partido 

Republicano dos EUA. Os monopólios da esfera de influência dos Morgan e dos 

Rockfeller obtinham enormes lucros das encomendas militares e dos fornecimentos 

dos governos” (LENIN, 2012, p. 67). 

 

 Essa nova forma de concorrência se consolidou onde teve o predomínio do capitalista 

financeiro sobre os capitalistas produtivo/comercial e intensificou a influência nas decisões 

                                                           
28 “Em fins de 1909, os noves grandes bancos berlinenses, contando com os bancos a eles afiliados, 

controlavam 11,3 bilhões de marcos, isto é, cerca de 83% de todo o capital bancário alemão. O Banco Alemão 

(Deutsche Bank), que controla, contando com os bancos a ele afiliados, cerca de 3 bilhões de marcos, representa 

a acumulação de capital mais considerável do Velho Mundo, ao lado da administração prussiana das ferrovias do 

Estado, com a particularidade de estar altamente descentralizada (LÊNIN, 2012, p. 56)”. 
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políticas dos Estados, atraindo-os para o centro da disputa interimperialista. Desta maneira, as 

diferentes maquinas estatais respondiam aos interesses de seus respectivos tutores, tendo o 

ápice desse processo a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu muito mais por reflexo de uma 

concorrência intra-burguesa que uma guerra entre Estados que buscavam concretizar seus 

diferentes interesses nacionais
29

. Vê-se, assim, surgir à ditadura dos bancos em relação aos 

outros setores do capital e sobre as nações. 

 

*** 

 Ao direcionar sua análise para as colônias e aos países dependentes, Lênin (2012) 

percebe que o desenvolvimento do capital financeiro
30

 acentuou a internacionalização de 

capitais, ampliando ainda mais os contornos do mercado internacional e suas formas de 

exploração. A maneira mais lucrativa era pela via da exportação de capitais. Através de 

empréstimos a outros países (como pode ser visto na tabela abaixo) impuseram como 

condições cláusulas de abertura dos mercados para seus credores, o que os possibilitou 

entrarem nos novos mercados com seus bancos e filiais. Desta forma, se apropriaram da 

poupança interna desses países, mantendo-os reféns da poupança externa, e, “fidelizavam” 

seus clientes. 

Ademais, essas cláusulas previam também a ocupação das colônias e países 

dependentes por grandes corporações multinacionais, vinculadas aos credores, que invadiam 

esses novos territórios. Nessas regiões não existiam concorrentes estruturados para fazer 

frente às grandes empresas estrangeiras
31

, tornando ainda mais árdua a tarefa de surgir 

empresas locais de grande porte.  

E, ainda, uma terceira estratégia adotada pelos grandes monopólios foi realizar a 

compra ou participação, por via das sociedades anônimas, nas empresas dos países devedores, 

com a incorporação parcial ou total por parte de alguns grupos oligopolistas. Por esses 

                                                           
29 Autores que tomam como base a teoria realista defendem que os principais atores das Relações Internacionais 

são os Estados, sendo que estes se movem visando concretizar seus próprios interesses nacionais. O autor mais 

conhecido por desenvolver esse conceito é Hans J. Morgenthau (2003) em seu livro “A política entre as nações”.  
30“Concentração da produção; monopólios resultantes dela; fusão ou junção dos bancos com a indústria: tal é a 

história do aparecimento do capital financeiro e do conteúdo deste conceito” (LÊNIN, 2012, p. 75). 
31“Na América do Sul - lamentavam-se em 1915 - cinco bancos alemães têm 40 sucursais, cinco ingleses, 70 

sucursais [...] A Inglaterra e a Alemanha, no decurso dos últimos 25 anos, investiram na Argentina, no Brasil e 

no Uruguai 4 bilhões de dólares aproximadamente; como resultado disso desfrutaram de 46% de todo o 

comércio desses três países” (LÊNIN, 2012, p. 98). 
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caminhos, as associações monopolistas – os carteis, sindicatos, trustes, etc – partilharam os 

diversos mercados externo aos seus países de origem.  

Desde o princípio da formação modo de produção capitalista que essa orquestração 

dos monopólios se encontrava em formação. Entretanto, foi sob essa nova configuração do 

capitalismo que os mercados internos, dos países devedores, tornaram-se cada vez mais 

imbricados com o mercado externo, seus credores.  

Então, foi na medida em que aumentaram as exportações de capitais que amplificou as 

participações dos capitalistas nas colônias e no estrangeiro. Esse modos operandi se 

cristalizou, cada vez mais, por meio das “esferas de influências” das associações 

monopolistas, e, “a ‘marcha natural’ das coisas levou um acordo internacional entre elas, à 

constituição de carteis internacionais (LÊNIN, 2012, p. 99)”.   

Quadro 1 – Partes do mundo entre as quais estão distribuídos (aproximadamente) 

os capitais investidos no estrangeiro por volta de 1910 (em bilhões de marcos) 

Região Inglaterra França Alemanha Total 

Europa 4 23 18 55 

América 37 4 10 51 

Ásia, África e 

Austrália 
29 8 7 44 

Total 70 35 35 140 

Fonte: LÊNIN, 2012, p. 95. * 

 

 A partir dessa estrutura do mercado internacional, que foi aprofundado com a ascensão 

de uma maior taxa de lucro na esfera do capital financeiro, a disputa pela posse das colônias e 

a partilha do mundo
32

 se tornou o principal campo de batalha entre os países imperialistas, e 

um dos principais motivos para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial.  

                                                           
32“Para a Inglaterra, o período de enorme intensificação das conquistas coloniais corresponde aos anos 1860 a 

1890, e também é muito considerável durante os últimos 20 anos do século XIX. Para a França e para a 

Alemanha, este período corresponde exatamente a esses 20 anos. O desenvolvimento máximo do capitalismo 

pré-monopolista, o capitalismo em que predomina a livre concorrência, vai de 1860 a 1870. Agora vemos que é 

exatamente depois desse período que começa o enorme "auge" de conquistas coloniais, que a luta pela partilha 

do território do mundo se torna extremamente aguda. É indubitável, por conseguinte, que a passagem do 

capitalismo a seu estágio monopolista, ao capital financeiro, se encontra relacionada com o acirramento da luta 

pela partilha do mundo” (LÊNIN, 2012, p. 111). 
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Neste contexto, alguns países dependentes tinham há pouco tempo consolidado suas 

independências e buscavam o desenvolvimento das suas economias. A questão era que esses 

países, recém “independentes”, dispunham de poucas opções para alcançar o desenvolvimento 

dentro dos moldes do capitalismo. Desta forma, para se inserirem no sistema capitalista eram 

impelidos a tomarem grandes volumes de capitais emprestados para investir no 

desenvolvimento nacional. Assim, a “solução” que essas ex-colônias encontraram para 

desenvolver seu Estado foi através do endividamento. 

 
A América do Sul, e sobretudo a Argentina - diz Schulze-Gaevernitz no seu livro 

sobre o imperialismo britânico -, encontra-se em tal dependência financeira em 

relação a Londres que quase poderíamos qualificá-la de colônia comercial inglesa". 

Segundo Schilder, os capitais investidos pela Inglaterra na Argentina, de acordo com 

os dados fornecidos pelo cônsul austro-húngaro em Buenos Aires, em 1909, 

somavam 8,75 bilhões de francos. Não é difícil imaginar que isto assegura ao capital 

financeiro da Inglaterra - e à sua fiel "amiga", a diplomacia - fortes relações com a 

burguesia Argentina, com os círculos dirigentes de toda a sua vida econômica e 

política (LÊNIN, 2012, p. 120).  

 

 A partir deste ponto de vista, que a história vem a confirmar, podemos deduzir que o 

desenvolvimento nacional dos países dependentes não se concretizaria caso a classe dirigente 

cedesse sua soberania financeira e política para os países do centro. "Variadas formas de 

países dependentes que de um ponto de vista formal são politicamente independentes, mas 

que na realidade se encontram enredados nas malhas da dependência financeira e 

diplomática” (LÊNIN, 2012, p. 119). Ou seja, a própria tomada de empréstimo é o que irá 

condicionar os países mais atrasados, no processo de acumulação de capitais, a se manterem 

na situação de dependência.  

Essa relação entre credores e devedores, principalmente por meio do investimento 

direto externo, é a forma que os capitalistas dos países do centro mais lucraram. É interessante 

a observação de Lênin (2012), que, antes da Primeira Guerra Mundial, os ingleses, que eram 

os maiores exportadores de mercadorias do mundo, e, ao mesmo tempo, maiores 

emprestadores, obtinham lucros até cinco vezes maiores na esfera de autoreprodução do 

capital do que o lucro gerado pela exportação de mercadorias
33

. 

                                                           
33“O imperialismo agressivo, que custa tão caro aos contribuintes e que representa tão pouco para o industrial e 

para o comerciante [...] é fonte de grandes lucros para o capitalista [em inglês, esta noção exprime numa só 

palavra: investor [...]. O rendimento anual da Grã-Bretanha proveniente de todo o seu comércio exterior e 

colonial, importação e exportação, é estimado pelo sr. R. Giffen em 18 milhões de libra esterlinas 

[aproximadamente 170 milhões de rublos] em 1889, à razão de 2,5% sobre uma movimentação de 800 milhões 

de libras esterlinas” (LÊNIN, 2012, p. 138-139). 
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Entretanto, os lucros provenientes do financiamento dos países credores
34

 não finda 

apenas a autoreprodução do capital (D-D’), sendo apenas a porta de entrada para um projeto 

de dominação de “espectro total”, que possuíam e possui como prerrogativas: i) a necessidade 

de compra de mercadorias do país credor
35

; ii) a abertura do mercado para a empresas 

multinacionais que monopolizam seus respectivos setores, o investimento direto externo 

(IED); iii) a liberdade para entrada de capitais que visam aquisição de indústrias internas dos 

países devedores; e iv) a não regulamentação de barreiras sobre a atuação dos oligopólios que 

dominam diferentes setores e em alguns casos monopolizam toda a cadeia produtiva de um 

determinado ramo produtivo. 

  

*** 

  

Com todos esses elementos supracitados, pode-se interpretar que LÊNIN (2012) chega a 

uma conclusão parecida com a de ARRIGHI (2013). O estágio superior do imperialismo
36

 

ocorre quando há uma queda na taxa de lucro proveniente do setor produtivo/comercial, e, 

com isso, grande parte dos capitais se direciona para o capital financeiro. Outra convergência 

entre estes autores é identificação da maior concorrência entre os monopolistas, gerando uma 

guerra interimperialista durante a expansão financeira.  

No caso de LÊNIN (2012), o objeto de análise é o “estágio superior do 

desenvolvimento do imperialismo”, que acertadamente ocorre quando as taxas de lucro são 

mais altas na esfera do capital financeiro. A mudança do foco de acumulação ocorreu devido 

à própria essência concorrencial do capitalismo, que mesmo os capitalistas possuam pontos de 

convergência, a estrutura a qual estão condicionados é necessariamente revestida de uma 

disputa encarniçada pela acumulação de capitais. Essa guerra é marcada por uma rivalidade 

                                                           
34 Hoje é conhecido como "ajuda ligada" 
35 “Por conta dos empréstimos de 1888 e de 1890, a exportação alemã para a Argentina atingiu, em 1889, 60,7 

milhões de marcos. Dois anos mais tarde ela era de apenas 18,6 milhões, isto é, menos de um terço da cifra 

anterior. Só em 1901 se atinge e ultrapassa o nível de 1889, graças a novos empréstimos contratado pelo Estado 

e por municípios, e a adiantamentos para construção de usinas elétricas e outras operações de crédito. A 

exportação para o Chile aumentou, devido ao empréstimo de 1889, para 45,2 milhões de marcos (1892), caindo 

para 22,5 milhões um ano depois. Após novo empréstimo, contratado por intermédio dos bancos alemães em 

1906, a exportação subiu para 84,7 milhões de marcos em 1907, para baixar novamente para 52,4 milhões em 

1908” (LÊNIN, 2012, p. 157). 
36 "[...] o que é característico do imperialismo não é precisamente o capital industrial, mas o capital financeiro 

(LÊNIN, 2012, p. 127)". 
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hegemônica que transcende a atividade econômica, atraindo para o seu centro gravitacional os 

Estados que atuam em defesa dos interesses de suas respectivas burguesias internas.  

Não existe divergência entre essa afirmação e a compreensão da fonte originária de 

capital desenvolvida por Marx
37

. Este ponto é debatido por Lênin (2012) na critica que realiza 

à Kautsky, que, este, por cair em questões dogmáticas e oportunistas, buscou paralisar no 

tempo a categoria de capital industrial como sendo, independente do período histórico, a 

esfera em que as taxas de lucros serão sempre superiores. Este último autor, a partir dessa 

análise, chega à conclusão que a marcha “natural” do capitalismo levaria ao monopólio 

global, ao estágio de ultra imperialismo
38

. Até então, a história, o laboratório das ciências 

sociais, tem confirmado que essa última tese não tem precedentes, sendo mais fruto de 

idealismo pequeno burguês que dados constatados da realidade.  

No caso de ARRIGHI (2013) é utilizado o conceito de interimperialismo por perceber 

como algo periódico e o localiza na história justamente nos períodos em que o capital 

financeiro passa ter uma maior taxa de lucro. Nesta etapa se localiza o período de maior 

acirramento dos conflitos, uma época de guerra entre as potências e de transição de 

hegemonia, de uma região para a outra. A partir dessa interpretação, compreende que o 

capitalismo nasce, principalmente, com o desenvolvimento do capital financeiro.  

É precisamente nesse ponto que LÊNIN (2012) e ARRIGHI (2013) não se 

“encontram”. Enquanto o primeiro buscou compreender o “estágio superior do imperialismo”, 

e que, acertadamente o encontra, o segundo busca entender o momento do nascimento do 

capitalismo, e, erroneamente, indica que origem ocorre devido a grande acumulação gerada 

no mercado de cambio e na conseguinte consolidação do mercado financeiro.  

Como já debatido no capítulo anterior, não é a regularidade da alta taxa de lucro da 

esfera financeira, mas o novo elemento gerado pelo alto acúmulo de capital industrial 

produtor de mais valia, substituindo o capital mercantil como principal fonte de lucro, que 

propiciou, efetivamente, o estabelecimento do modo de produção capitalista. 

  Outro ponto de divergência, entre esses autores supra comparados, é sobre quem são 

os principais agentes que movem a luta de classes. Para Arrighi (2013), os agentes são 

identificados como sendo os capitalistas e os Estados territorialistas. Seguindo essa leitura a 

                                                           
37 Que foi debatido no primeiro capítulo do presente trabalho. 

38 Em síntese, Kautsky defende que a marcha “natural” do capitalismo levará a formação de monopólios 

mundiais que possibilitará que em todas as partes do mundo se desenvolva a indústria e permitiria a todos ter 

acesso ao mercado de consumo dos bens produzidos (Lênin, 2012).  
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luta de classes entre os proprietários dos meios de produção e os desprovidos desses meios 

estaria castrada. Em contrapartida, Lênin (2012) reafirma que a luta de classes ocorre entre os 

possuidores e os desprovidos dos meios de produção, e, que, a luta interimperialista ocorre 

entre os capitalistas que disputam o maior acumulo de mais valia. Desta forma, fica evidente 

que ambos autores se utilizam do conceito de interimperialismo, mas sobre prismas 

diferentes. 

Poucos autores conseguiram tamanha precisão na formulação de conceitos sem 

precisar apresentar um grande distanciamento histórico do objeto como Lênin o fez. Daí sua 

genialidade em se basear nos acontecimentos que lhe são contemporâneos, em conseguir 

perceber os novos contornos do capitalismo, desenvolver o conceito de interimperialismo e, a 

partir desse estudo, combater as tendências oportunistas dentro da II Internacional Comunista. 

Isso deixa em evidencia sua característica de intelectual e militante. 

 

2.2) A segunda crise “sinalizadora” da era capitalista. 

 

O estudo desenvolvido por Chesnais (1996) tem como um dos pontos de referência a 

crise do sistema Bretton Woods cujo ápice aconteceu em 1971, momento que considera como 

sendo o início da “mundialização financeira
39

” e que Arrighi (2013) denominará de crise 

sinalizadora. Neste período a esfera financeira representa o posto mais avançado do 

movimento de “mundialização do capital
40

”.  

Ao buscar entender a relação capital financeiro e capital industrial, Chesnais (1996) 

chega à mesma conclusão que foi exposta a partir das duas obras de Marx citadas no primeiro 

capitulo deste trabalho e a de Lênin no início deste segundo capítulo: 

A esfera financeira é um dos campos de valorização do capital, que deve gerar 

lucros como em qualquer outro setor [...] tais lucros formam-se sucessivamente a 

transferências provenientes da esfera da produção, onde são criados o valor e os 

rendimentos fundamentais (salário e lucro) [...] a autonomia do setor financeiro 

nunca pode ser senão uma autonomia relativa. Os capitais que se valorizam na esfera 

financeira nasceram e continuam nascendo no setor produtivo (CHESNAIS, 1996, 

p.240-241). 

 É esta relação entre capital produtivo, como fonte originária, e o capital financeiro, 

como forma de potencializar a reprodução do capital, os principais fatores que possibilitaram 

a internacionalização do capitalismo. Cada período tiveram suas particularidades, mas essas 

                                                           
39 Termo utilizado por Chesnais (1996). 
40 Termo utilizado por Chesnais (1996). 
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duas esferas, somadas ao capital comercial, são o centro gravitacional do processo de 

interconexão entre os mercados nacionais. 

O próprio Chesnais (1996) recorre a Marx (capítulo XXIII do livro III) para afirmar 

que os lucros dos banqueiros provêm, primeiramente, da retenção sobre a mais-valia, e, que, 

consequentemente, quanto maior for o lucro da empresa mais capitais serão transferidos para 

esfera financeira. E, ainda utilizando Marx (capítulo XXX do livro III), Chesnais (1996) 

afirma que a segunda forma de maior acumulação de capitais é através do serviço da dívida, 

que permite que alguns credores dos Estados se utilizem dos capitais gerados pelo 

recolhimento de impostos, que indiretamente também são pagos, em sua maioria, pelo próprio 

trabalhador. 

Parte da teoria formulada por Arrighi (2013) dialoga com muitos dados coletados por 

Chesnais (1996). O ponto de intersecção entre ambos é a crise sinalizadora da década de 

1970, quando inicia o processo descendente da taxa de lucro na esfera produtiva e ascendente 

no setor financeiro. Convergem também que o a acumulação gerada no mercado de cambio é 

a principal engrenagem geradora de capital do âmbito financeiro. 

O inicio desta ascendente do mercado financeiro foi a crise do padrão ouro-dólar
41

, 

processo que culminou na abertura e musculatura dos diferentes tipos financeirização da 

economia, como foram os casos dos mercados de câmbio, de ações e obrigações, de crédito, 

securitização entre muitos outros produtos criados pelo próprio mercado financeiro.  

O processo de transição de capitais do setor produtivo para o financeiro não ocorreu 

em um toque de mágica. Em dados, tendo como fonte a OCDE, Chesnais (1996) demonstra 

que durante a década de 1980 o crescimento anual dos ativos financeiros da área da OCDE foi 

2,6 vezes maior que a formação de capital fixo privado. Já em 1992, utilizando os mesmos 

países membros da OCDE como referência, o total de ativos financeiros acumulados 

representava 35,483 trilhões de dólares, duas vezes maior que o PIB que era de USS 16,770 

trilhões, e, treze vezes maior que as exportações de mercadorias USS 2,646 trilhões. 

Entre os ativos financeiros, o mercado de câmbio é gerou maiores taxas de lucro. 

Ainda considerando a zona da OCDE, entre os anos de 1980 e 1988, as transações envolvendo 

o câmbio, teve o crescimento de 8,5 vezes em relação ao período inicial, enquanto o PIB dos 

países multiplicou seu valor em 1,95 vezes quando comparado a data base. Em 1992, as 

transações comerciais de mercadorias representavam apenas 3% se relacionadas às transações 

                                                           
41 Essa crise será aprofundada no tópico abaixo. Aqui nos serve como uma referência temporal. 
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diárias do mercado de câmbio. Este, já estava na casa de 1 trilhão de dólares, sendo que, desse 

total, 30% circulava na praça de Londres e 20% na praça de Nova York.  

A seguir a Tabela 1
42

, abaixo, traz os dados, de um conjunto de países, evidenciando a 

importância que as transações de ações e obrigações em relação ao PIB, dos seus respectivos 

países, ao longo da década de 80 até o início da de 90. 

  

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

EUA 9,3 9,4 11,8 15,9 20,8 36,4 71,7 86,1 85,3 104,3 92,1 98,8 109,3

Japão n.d. n.d. n.d. n.d. 25 62,8 163,7 147,3 128,5 156,7 120,7 92,9 72,2

Alemanha 7,5 7,8 12,5 16 20,7 33,9 45,6 55,2 60,7 67,3 61,1 59,2 90,8

França n.d. n.d. 8,4 13,8 14 21,4 28 37,3 34,6 51,6 53,6 78,9 122,2

Itália 1,1 1,4 1 1,4 1,9 4 6,9 8,1 10,3 17,6 26,6 60,4 118,4

Reino Unido n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 366,1 648,9 830,1 642,6 766,6 689 1017 n.d.

Canadá 9,6 8 7,4 10,5 15,8 26,7 40,5 58,9 39,1 54,5 64,1 81,4 111,2

Quadro II

n.d.: dados não disponíveis

*Compras e vendas de títulos, por atacado entre residentes e não residentes

Fonte: Banco de Compensações Internacionais,. 62º Rapport annuel, 15 de junho de 1992

Operações transfronteiras de ações obrigações*

(em % do PIB)

 

Esse conjunto de transações financeiras são as que mais movimentam capitas, e, mais 

uma vez, similar ao período da crise do sistema capitalista de 1873, que Lênin (2012) 

descreveu, já demonstrava claramente o crescimento exponencial do setor financeiro quando 

comparado com o acúmulo de capitais realizado pela indústria, por mais que esta siga sendo a 

fonte original de acumulação. A atenção necessária é para o processo que deve vir em seguida 

que seriam: uma luta mais encarniçada entre os capitalistas (disputa intercapitalista) e o 

imperialismo em seu estágio superior de desenvolvimento.  

 

2.2.1) Contexto da mundialização do capital 

 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial os Estados que adotaram o modelo capitalista se 

reuniram na Conferência monetária e financeira da ONU, em 1944, na cidade norte-americana 

de Bretton Woods. O objetivo foi reorganizar o sistema financeiro internacional que tinha 

sido profundamente abalado pela guerra mundial. Desta conferência surgem os Acordos de 

                                                           
42 Dados coletados da tabela 20 em Chesnais (1996, p. 243). 
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Bretton Woods definindo como pivô central para o período pós-guerra: i) a criação do Banco 

Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do GATT; ii) o sistema de paridade fixa em 

torno do padrão ouro-dólar; iii) a difusão do modelo fordista de produção baseado no 

consumo de massas. 

A partir desse novo ciclo a regulação fordista (os europeus classificam como Estado 

keynesiano) se tornou o principal modelo para o desenvolvimento dos países centrais. 

Seguindo esses moldes, os aparelhos estatais deveriam ter forte presença na economia e 

atuarem como reguladores do mercado em busca de alavancar o progresso dos seus países. 

Baseados em sua própria poupança interna, visavam o desenvolvimento de um mercado 

interno consumidor através de muitos benefícios sociais, construíam as estruturas para 

possibilitar uma melhor logística e gerar empregos. Desta maneira, os gastos públicos se 

tornaram bem elevados e foram à linha mestra para erigir o Estado de bem-estar social. 

O contexto de Guerra Fria foi a principal estufa para justificar uma maior intervenção 

do Estado na economia. Isso se tornou evidente, sobretudo, devido os gastos astronômicos no 

setor militar
43

 que se tornou o principal destino dos investimentos de recursos públicos dos 

Estados Unidos. 

Assim, além das medidas do modelo de regulação fordista terem garantido a 

prosperidade dos países centrais, os tornaram, também, referências no plano internacional, 

contribuindo diretamente na disputa por áreas de influência na disputa dos países capitalistas 

com o Bloco Soviético. 

Durante duas décadas uma aparente estabilidade do regime internacional reinou entre 

os países capitalistas. Neste período, os fluxos de investimento direto externo (IED), através 

de filiais intermediarias, garantiam uma exportação complementar para áreas tradicionais e 

invadiram os mercados internos dos países compradores. Ademais, foi por meio do 

aprofundamento das relações de dependência econômica que consolidaram seus aliados. 

Países como Cuba, que após terem realizado a revolução e declarado apoio à URSS, foram 

sancionados com o bloqueio de qualquer tipo de intercambio com os países aliados da 

Organização Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

Durante a década de 1960, esse sistema de regulação começa a dar sinais de 

insuficiências, devido, principalmente, por ser lastreado no câmbio fixo do padrão ouro-dólar. 

                                                           
43 Segundo MANDEL (1978) as guerras, ou o terreno militar, são os principais impulsionadores da revolução 

tecnológica. Os derivados desse desenvolvimento técnico são transferidos para mercado em forma de novas 

mercadorias.   
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Na prática, não havia uma paridade real, mas, mesmo assim, era alimentada através da 

compra de títulos da dívida estadunidense pelos europeus e japoneses. O dólar valorizado 

beneficiava esses por manter uma boa base de exportações com destino aos EUA, e, ao 

mesmo tempo, era do interesse dos estadunidenses manterem sua moeda como a principal 

reserva do sistema financeiro internacional.  

Entretanto, a manutenção da moeda valorizada dificultava as exportações 

estadunidenses ao mesmo tempo que beneficiava a importação de produtos e serviços. Desta 

forma, o ciclo continuo de déficits da balança comercial dos EUA colocou em xeque os 

acordos do Sistema Bretton Woods.  

As limitações desse modelo econômico não se restringiram apenas ao câmbio; é 

considerado também que a crise do fordismo ocorreu por terem rígidas estruturas industriais, 

em que muitos trabalhadores eram empregados pela mesma empresa traduzindo-se em um 

alto custo para os capitalistas. Somado a isso, a crise fiscal dos Estados gerou um forte 

questionamento sobre a efetividade e amplitude assumidas pelos gastos públicos.  

Nesse contexto, a deterioração da estabilidade do regime econômico internacional foi 

se consolidando. A gota d’água da crise fiscal norte americana emergiu dos gastos 

astronômicos para manutenção da guerra do Vietnã. Foi então que, em agosto de 1971, por 

deliberação unilateral dos Estados Unidos, o presidente Richard Nixon decidiu acabar com a 

ancoragem do dólar, em um bem finito – o ouro - consolidando o fim do Gold Exchange 

Standard. 

Assim, foram desmanteladas as garantias de estabilidade e crescimento do modelo 

fordista que tinham a inserção social por meio do trabalho, a taxa de câmbio fixo e as 

instituições fortes dos Estados como fontes de financiamento e regulação do mercado privado. 

A paulatina destruição dessas bases proporcionou aos capitalistas o controle das finanças, que 

desbancaram os governos com seu próprio consentimento.  

 

Em meio a essa crise, a internacionalização do capital passa ser alavancada, sendo 

perceptível através de uma forte elevação de crescimento da IEDs que, em alguns casos, 

passam a superar aos investimentos domésticos, e, consequentemente, contribuem para o 

enfraquecimento do papel do Estado nacional em suas economias.  

A política de endividamento dos EUA, por meio da alta taxa de juros, gerou uma fuga 

de captais em direção às moedas europeias, potencializando a construção de um euro 
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mercado. Já que Nova York, com a decisão unilateral de desvalorização do dólar, não era 

mais “confiável”, o destino desse mercado europeu de moedas passou a ser Londres. 

Entretanto, a queda da Libra fez muitos investidores começarem a trabalhar com os 

eurodólares, e, entre os primeiros a realizarem essas operações, estavam as multinacionais e 

os bancos estadunidenses. 

Os eurodólares tiveram um crescimento exponencial, saindo de US$ 2 bilhões em 

1952, para US$ 4,5 bilhões em 1960, e, após a crise, saltou para US$ 160 bilhões. Com esse 

alto crescimento, potencializado, principalmente, pelos fundos do petróleo gerados a partir 

das crises de 1973 e 1978 somado a participação nos lucros da produção e comercialização 

mundiais de drogas, fez-se necessário aumentar o número de praças (off shore) como medidas 

institucionais que facilitassem a criação dos eurodólares. Além de Londres e Toronto, os 

investimentos diretos externos do setor de finanças abriram praças, transferiram gestores e 

seus ativos para Hong Kong, Bahrein, Cingapura, Bahamas, Ilhas Cayman, entre outros 

paraísos fiscais (CHESNAIS, 1996). 

Basicamente, esse mercado de eurodólares era um mercado interbancário, que, 

originalmente, era constituído por de 200 bancos, mas, já a partir de 1973, foi composto por 

vários milhares de participantes que eram controlados por 50 bancos da tríade. Com isso, 

tornam-se mercados atacados de créditos constituídos paralelamente aos mercados nacionais, 

gerando outros meios de financiamento que não os tradicionais Estados.  

Por se estabelecerem em praças off shore, instituíram um mercado extra alfandegário, 

e, desta maneira, gozavam de ausência de reserva obrigatória e de mecanismos de controle. 

“Até M. Friedman, perguntava-se, em 1969, se na verdade os eurodólares não nasceriam, pura 

e simplesmente, ‘da caneta dos contadores’ dos bancos (CHESNAIS, 1996, p. 255)”. 

Neste contexto, inicia-se a formação de um exército industrial de reserva a partir da 

desconstrução da seguridade social e a destruição das antigas relações de trabalho, reduzindo 

os Estados a um papel assistencialista. Os países dependentes foram os primeiros alvos de 

ação dos capitais pela via do aumento de suas dividas internas e impondo novas “regulações” 

de mercado. 

A constituição obrigatória de reservas, em nível determinado pelo Banco Central, às 

vezes legalmente estabelecidos, a obrigação de descontar os títulos emitidos além de 

um certo patamar; bem como medidas de controle sobre o câmbio e os movimentos 

de capitais, constituíam os principais instrumentos da chamada política monetária 

(CHESNAIS, 1996, p. 252). 
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Os empréstimos para as regiões dependentes provinham dos eurodólares, que, 

inicialmente, pareciam apropriados para esses por criarem meios para investir em seus 

respectivos países. Já para os países centrais serviram como um nicho de mercado a explorar, 

que, através dos juros e remessas de lucro, geravam poupança para os seus países. Em poucos 

anos essa relação demonstrou porque não era tão benéfica para os países dependentes.  

A desvinculação ao ouro tinha possibilitado, por um lado, a geração de superávit na 

balança comercial dos estadunidenses, mas por outro provocou uma imensa fuga de capitais, 

causando um forte déficit na balança de pagamentos, sendo um dos principais motivos para a 

formação do mercado de eurodólares 

Foi então que o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, em 1978, começou a 

tomar medidas para a revalorização do dólar e amentou as taxas de juros com o objetivo de 

repatriar os capitais que saíram dos EUA após a quebra do padrão ouro-dólar. A partir do 

governo de Ronald Reagan (1981), essa nova política de valorização do dólar é intensificada, 

tendo seus “efeitos colaterais” sobre os países dependentes.  

Estes, que durante toda a década de 1970 tomaram emprestado altas somas de dólar 

desvalorizado, foram obrigados a pagar com a moeda valorizada e com uma maior taxa de 

juros. O México foi o primeiro a declarar moratória, em 1982, e após este outros seguiram o 

“exemplo” como foi o caso do Brasil em 1987.  

Com essas economias em crise, os investidores começaram a retirar seus capitais 

investidos nas economias dependentes, que, em 1980, recebiam 22% do total de 

investimentos diretos externos, e, em 1989, esse percentual diminui para 19,2% (CHESNAIS, 

1996). Desta forma, o volume financeiro passou a ser redirecionado para Estados que 

tivessem maior segurança e retorno para as aplicações, como é o caso dos EUA. 

Essa política cambial e de aumento da taxa de juros, dos governos de Carter e Regan, 

facilitou para que os credores dourassem a pílula das privatizações, colocando a culpa da 

moratória e da inflação dos países devedores na má gestão da máquina pública. Desta 

maneira, influenciaram a opinião pública e realizaram suas cobranças por meio da conversão 

da dívida em títulos de propriedades que deveriam ser entregues aos credores. Na prática, 

além de ter sido altamente lucrativo para os gestores das carteiras de crédito, possibilitou que 

muitos capitais fictícios passassem a ter algum lastro material. 

Todos esses processos geraram uma hipertrofia do mercado financeiro, que se tornou 

muito mais complexo com muitos novos atores entrando em cena. Já no início da década de 
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1990, o valor do capital financeiro superava o capital industrial e comercial. Os bancos 

passaram a sofrer a concorrência com múltiplos fundos de investimento, principalmente os 

fundos de pensão e os fundos mútuos. Nesse novo período, esses dois tipos de fundo, que 

estavam localizados nos Estados da OCDE, tornaram-se forças com mais capital acumulado 

que os próprios bancos.  

 

*** 

        

Para resumir o processo da mundialização financeira, convém distinguir três 

elementos constitutivos: i) a desregulamentação ou liberalização financeira e monetária; ii) A 

desintermediação e; iii) a abertura dos novos mercados. 

Sobre o primeiro aspecto, foi, centralmente, a perda do controle sobre a taxa de juros, 

a começar pelo FED estadunidense onde os operadores financeiros comandavam as taxas de 

juros e até de pagamentos. A política do too big to fail expressa bem essa manipulação; um 

exemplo emblemático foi quando, o então presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, em 

1984, declarou que o banco Continental Illinois tinha um lugar demasiado central na cadeia de 

créditos e débitos, e, por isso, suspendeu o pagamento da divida
44

 (CHESNAIS, 1996).  

Outro fator que faz parte desse processo foi a desregulamentação, ou a abolição das 

regulamentações e controle sobre fixação dos preços dos serviços bancários. Essa falta de 

gestão permitia que os fundos criassem múltiplas formas de criar capitais fictícios, seja pela 

via de colocar os créditos ruins fora de balanço ou por meio de créditos que já tinham 

encontrado comprador acabassem sendo vendidos por antecipação no mercado secundário, 

etc. Para responder de acordo com essa desordem ordenada, novos engrenagens foram criadas 

para a emissão, instrumentos de opções múltiplas, contratos de fixação da taxa de juros, 

opções futuro, os swaps, etc (CHESNAIS, 1996). 

O segundo elemento foi a desintermediação; por esse meio as grandes empresas 

deixaram de buscar créditos com os bancos, utilizando-se dos fundos de curto prazo no 

mercado comercial dos países, e, para as operações de longo prazo procuravam os capitais no 

mercado financeiro. Essas operações demandavam emissão de títulos de créditos, processo 

também conhecido por “securitização” ou “titularização”. Esse é o mercado de fundos 

                                                           
44

 Vale recordar que não eram exclusivamente os bancos quem davam as cartas, a ascensão dos fundos mútuos e 

fundos de pensão no processo de acumulação de capitais também tinha reservado seu lugar ao sol. 
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mútuos, em que os clientes transferem suas poupanças, apólices de seguros, etc., para onde 

tiver maior taxa de lucro. 

O terceiro e último componente foi a abertura dos mercados nacionais. Na realidade 

existem múltiplos instrumentos de abertura para o exterior: os fluxos de câmbio, a abertura da 

bolsa de valores para empresas estrangeiras, a abertura para a securitização, etc. A questão 

que necessita ser observada foi que esse processo de liberalização escondeu a real 

concentração de capitais, que se tornou evidente à medida que os mercados da região do 

capitalismo dependente correspondiam por apenar 15% dos capitais financeiros que circulam 

no mundo. 

É importante sinalizar também que não era uma opção implementar ou não a 

liberalização dos mercados nacionais. Caso um determinado país não estabelecesse um 

mercado de câmbio flexível ou tentassem praticar uma regulamentação para a taxa de juros, 

estariam sujeitos a ataques especulativos pelos gestores dos fundos, que, por terem acesso a 

um grande montante de capitais, eram capazes de induzir crises “auto-realizaveis” seja contra 

a moeda do país, seja a sua capacidade de pagamento, ou o simples rebaixamento de 

confiabilidade por parte de uma das agências de classificação de crédito. Ademais, devido à 

influência desses sobre os países centrais, tinham como ferramenta de ultima estância a 

utilização das maquinas militares destes. 

 

2.2.2 - Os grupos industriais e seu papel na mundialização financeira. 

 

Ao longo deste texto separamos as categorias de análise que foram e são necessárias 

para compreender melhor o objeto de estudo. Mas, o com o estudo dos grupos industriais 

torna-se evidente a estreita imbricação com a dimensão financeira. O setor produtivo se 

tornou grupos financeiros de predominância industrial (CHESNAIS, 1996). Nessa 

configuração, os lucros industriais hipertrofiaram todos os tipos de lucro financeiro ligado ao 

movimento de auto reprodução do capital monetário, especialmente nos mercados de câmbio. 

Com isso, as empresas produtivas adotaram a natureza rentistas e também continuram 

sendo espaços para a valorização do capital produtivo, sobre a forma industrial. Algumas 

grandes empresas industriais conseguiram perceber o novo contexto de financeirização, e, 

sem depender dos bancos, criaram seus próprios fundos para também atuarem no mercado 

financeiro.  
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Por terem sua própria fonte de acumulo de capitais em grandes proporções, passaram a 

utiliza-los para comprar fundos e bancos e assim criarem sua própria empresa rede. 

Inicialmente realizaram essas operações com os próprios recursos e ,posteriormente, 

estruturaram-se a partir dos lucros oriundos tanto do setor produtivo como do financeiro
45

. 

Um dos exemplos foi a Renault, que, em 1983, criou seu próprio banco de financiamento que 

disponibilizavam créditos aos seus clientes para adquirirem os próprios produtos, ademais das 

múltiplas formas de gerar capital tanto no mercado intra-grupo como no mercado financeiro. 

Entretanto, por mais interdependentes que fossem, a relação entre capital produtivo e 

capital monetário, em muitos casos, se expressaram dentro das empresas como fonte de 

conflito. Nas diretorias da administração evidenciou-se uma divisão entre os defensores das 

profissões industriais, que buscam o desenvolvimento da ciência e da sua área de trabalho, e, 

os representantes do mercado financeiro, que tinham por objetivo único o lucro, 

independentemente do setor de investimento. 

Essa interpenetração entre indústria e finanças ocorreu de forma mais estruturada nos 

países centrais, mas, até entre esses, ocorreram diferentes combinarem. No caso do Japão e 

Alemanha, os bancos continuaram sendo os principais gestores das carteiras de crédito e 

comandaram seus mercados financeiros. No caso dos Estados Unidos, a batuta do mercado 

financeiro foi substituída dos bancos para, principalmente, os fundos de pensão. Os fundos de 

seguro e fundos mútuos também passaram a acumular mais capitais que os bancos, mas os 

fundos de pensão foram os que mais concentrarão capitais, além de que, por sua origem, 

geram um fator ímpar, porque, entre todos os setores financeiros, esses eram os mais 

antagonistas aos interesses do capital produtivo como também as necessidades da classe 

trabalhadora (CHESNAIS, 1996).   

Nessa configuração, é interessante observar que a diversificação das finanças não era 

de interesse exclusivo do mercado financeiro, uma vez que também foi do interesse dos 

grupos industriais por conseguirem uma outra fonte de crédito para além dos tradicionais 

bancos que cobravam juros sobre os empréstimos. Os mercados de securitização, a partir da 

geração dos títulos, garantiam recursos aos industriais ao mesmo tempo que ampliaram a 

economia de endividamento por meio da disponibilização de créditos aos consumidores 

finais, formando uma verdadeira rede.  

                                                           
45 Em anexo está a Tabela 2 com o nome de algumas empresas com o ano de criação dos seus próprios fundos e 

bancos. 
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Desta forma, os fundos mútuos propiciaram a criação de grupos que possuía os 

próprios meios de investimento, os dotavam com instrumentos para gerenciar seus caixas, 

financiavam sua própria expansão, organizavam os créditos dos seus próprios clientes e 

diversificavam as fontes de lucro. 

Essas gestões financeiras multinacionais tornaram-se capazes de mobilizar seus fundos 

e lucros entre suas filiais por meio de mecanismos internos de transferência. Isso lhes 

permitiam: i) um controle da fixação de preços de transferências para todos os bens e serviços 

no interior do grupo; ii) a coordenar os empréstimos internos e antecipar pagamentos; iii) 

gerir os modos de repartição dos lucros entre filiais e matrizes.  

Toda essa engenharia, que ainda tem muitas outras ferramentas
46

, era administrada 

pela direção financeira central (holdings) capaz de movimentar ativos líquidos em grandes 

proporções em um curto espaço de tempo através do capital circulante entre as filiais. Com 

essa liquidez, ampliou-se as capacidades de realizar as operações no mercado de câmbio. 

Os bancos e casas de títulos, bem como as companhias financeiras especializadas, e 

também os grupos industriais, alteraram a composição de sua carteira de divisas, 

efetuando compra e venda de moedas, várias vezes ao dia [...] o objetivo declarado, 

do qual deriva a suposta legitimidade do mercado num contexto de taxas flutuantes, 

é dar cobertura a operações concretas sobre produtos, ou efetuar arbitragens sobre a 

carteira de divisas que todo grande grupo internacional precisa possuir 

necessariamente (CHESNAIS, 1996, p. 287) 

Para atuar sobre a especulação cambial, que é a mais lucrativa, as holdings 

necessitavam dispor de uma robusta estrutura financeira. Ao identificar quais seriam esses 

principais grupos, Chesnais (1996) percebe que em 1980 os fundos de pensão e os de seguros, 

nos EUA, já possuíam mais capitais acumulados em suas carteiras que os bancos, e, em 1994 

os bancos passam a se tornar o quarto da lista: 1) os Fundos de Pensão com US$ 4,570 

trilhões; 2) os Fundos Mútuos com US$ 1,800 trilhões; 3) Seguros com US$ 1,750 trilhões; e 

finalmente 4) Os Bancos com US$ 1,180 trilhões
47

. A partir desses dados Chesnais (1996) 

afirmou que o tempo dos bancos como maiores possuidores de capitais pode ser lembrado 

como a Idade do Ouro. 

 

 

 

 

                                                           
46 Os eurobônus; as euro-ações; HLT e LBO. São apenas mais alguns mecanismos que contribuem para a 

alavancagem de capitais, gerando ainda mais recursos para serem administrados pelos centros de comando do 

capital financeiro (CHESNAIS, 1996).  
47 Para consultar a sequência histórica consultar a Gráfico 1 no anexo.  
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2.2.3 - As engrenagens da engenharia econômica internacional. 

 

O objetivo deste tópico é organizar as quatro “engrenagens” cruciais do sistema 

capitalista, a saber: I) Investimento Direto Externo; II) os grupos industriais; III) o setor 

tecnológico; IV) as áreas de Serviço e Comércio. Esses elementos se diferenciam da esfera 

financeira (D-D’), entre muitos outros fatores, ou por sua maior materialidade ou por estarem 

inseridos dentro do processo de “aumento da composição orgânica do capital
48

”. Isto posto, 

desde a primeira crise sinalizadora esses componentes deixaram de serem autônomos à esfera 

financeira. Entretanto, esta se alimenta principalmente das quatro supracitadas e é o que 

possibilita a manutenção do modo de produção capitalista. Assim, caso umas das engrenagens 

acima não estejam incorporadas a reprodução do capital, o sistema como um todo não 

funciona. 

 

2.2.3.1 - Investimento Direto Externo (IED). 

 

É recorrente, na obra de Chesnais (1996), a utilização de Marx para explicar o modos 

operandi do capitalismo. Para melhor compreender os IEDs, este autor é empregado por 

evidenciar as três modalidades de internacionalização e os ciclos diferenciadores do capital 

mediante as formas funcionais do capital: o capital mercantil, o capital produtor de mais valia 

(capital produtivo) e o capital monetário ou capital dinheiro. Compreende-se que a hierarquia 

epistemológica dessas categorias não é imutável, estando sempre relacionadas a um dado 

momento histórico. 

Em nossa análise, percebe-se que nos dois ciclos econômicos anteriores ao ciclo inglês 

a variação das altas taxas de lucro ocorreu entre o capital mercantil e o capital monetário 

(ARRIGHI, 2013). Com o advento da revolução industrial na Inglaterra essa mudança adveio 

entre outras duas categorias: o capital produtor de mais valia e o capital-dinheiro 

(CHESNAIS, 1996). Com a nova economia de escala, o capital mercantil teve valor 

fundamental para ajudar a compreender as rivalidades entre as empresas produtivas e de 

distribuição, mas deixou a ser a esfera com maiores taxas de lucro. 

                                                           
48 A composição orgânica do capital é representada por C/V. C é o capital constante e V o capital variável. A 

operação fundamental do capitalista é a produção de mais-valia. A taxa de mais valia é representada por PL. 

Logo, para ter novas maquinas (capital constante suplementar) é necessário vender as mercadorias. O conjunto 

da mais valia produzida pelos trabalhadores é efetivamente paga pelos seus compradores (MANDEL, 1978). 
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Os primeiros autores a constatar a importância das IEDs foram Lênin e Hobson. Esses 

dois autores foram contemporâneos ao primeiro período da crise sinalizadora do capitalismo, 

iniciado em 1873, e, perceberam que com essa movimentação efetuou-se uma apropriação da 

esfera financeira sobre a industrial. Neste sentido, os IEDs funcionavam como um meio de 

expansão para mercados extra nacionais ou apropriação de empresas externas, de maneira 

que, a maior parte dos lucros gerados no exterior regressavam aos países de origem sobre a 

forma de capital monetário.  

Assim, as empresas se internacionalizavam através da exportação de suas próprias 

indústrias para novos territórios ou para adquirir os setores produtivos de possíveis 

concorrentes. A decisão de implantação originava uma serie de fluxos de capitais (produção, 

comércio, direitos patrimoniais, repatriação de lucros, etc.) sendo a acumulação direcionada à 

matriz da empresa, em seu país de origem. Por esses recursos retornarem aos seus territórios, 

os Estados beneficiados desempenharam um papel fundamental para a expansão do 

capitalismo do centro, conciliando o apetite do capitalista em acumular capital e os interesses 

da nação por formar uma solida poupança interna, uma forte indústria com produção de alto 

valor agregado, tornar possível a geração de emprego e renda, e, deste modo, consolidarem-se 

como uma região desenvolvida. 

Após a última crise sinalizadora, de 1971, os investimentos diretos externos, por um 

lado, mantiveram seu aspecto, e, por outro, produziu novas tendências. O modelo 

organizacional das novas sociedades financeiras, conhecidas como holdings, foi uma dessas 

modificações. É deste centro de comando que partem as decisões de investimento direto 

externo ou de investimento de carteira (estes passaram a ser mais utilizados a partir da década 

de 1980).  

Segundo as definições adotadas pelo FMI (1977), utilizada como fundamento pela 

OCDE (1994), acerca dos investimentos estrangeiros, temos o que se segue: i) são 

considerados IED quando o investidor detêm mais de 10% das ações de uma empresa ou tem 

direito a voto; ii) investimento estrangeiro inferior a 10% é contabilizado como investimento 

de carteira; iii) só é filial quando a matriz possui mais de 50% das ações e tomadas de 

decisão; iiii) as filiadas são quando as matrizes possuem menos de 50%  das ações e do poder 

de voto (CHESNAIS,1996). 

Os investimentos diretos externos, nessa nova configuração, concentravam-se no setor 

de serviços. Isso se faz evidente quando, comparado à década de 1970, o ramo de serviços era 
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responsável por menos de 25% do total de IED, e, a partir da década de 1980, representou 

mais de 50% do total. Neste contexto, as holdings eram os centros de comando que 

realizavam, principalmente, os serviços financeiros das multinacionais, sendo nesta área 

estratégica que ocorriam os investimentos cruzados, aquisições/fusões.  

A concorrência entre os oligopólios era mais encarniçada nestas operações que 

ocorriam por meio dos IEDs, e, por isso era o centro da disputa intercapitalista. Assim, o 

papel da globalização financeira foi e é o de liberalizar as aquisições e fusões, sendo neste 

âmbito que o processo de centralização e concentração capitais se desenvolveu em maiores 

volumes. 

Ademais, os investimentos cruzados eram mais restritos a área da OCDE, 

principalmente entre EUA e Europa, sendo os estadunidenses os maiores receptores de 

capitais. Esse fluxo de aquisição/fusão operados pelos IEDs e investimentos de carteira, 

evidenciaram a polarização a nível mundial e aprofundou as disparidades entre países do 

centro e os dependentes.  

A partir dessa globalização financeira o fluxo proporcional de IED para os países 

dependentes foi decrescente: em 1967 eram 30,6% do total 105 bilhões; em 1973 caiu para 

26,1% do total de 208 bilhões; em 1980 segue em queda atingindo 22,0% de 504 bilhões; e 

em 1989 chega a 19,2% do total de 1,402 trilhões
49

. Entre os anos de 1991 e 1993 ocorreu um 

relativo aumento dos IEDs para países dependentes, alcançando 35% do total, mas isso só 

efetuou-se em conjunturas especificas, comprovando serem exceções à regra.  

Além disso, os capitais não eram distribuídos de forma generalizada para as regiões 

extra OCDE, sendo mais restrito aos países que permitam maior alavancagem dos capitais. 

Consequentemente, gerava para as matrizes um maior acúmulo de capitais e demarcava 

posições nas disputas intercapitalista, constituindo-se como uma excelente vantagem em 

relação aos seus adversários capitalistas.  

Das regiões dependentes e receptoras, apenas as dez primeiras correspondiam a 79% 

dos capitais direcionados para fora da Tríade, e, das que mais possuíam estoque acumulado de 

capitais, as dez primeiras detinham 67% do total. Entre esses, sete são do Sudeste asiático e 

três da América Latina. Nas duas formas classificadas acima a China era o país que liderava
50

. 

                                                           
49 Conferir gráfico 2 em anexo. 
50 A fonte desses dados é a UNCTAD em referencia ao ano de 1995. A lista dos dez países receptores e de 

estoques acumulados entre os países dependentes segue na Tabela 3, em anexo. 
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O efeito dessa polarização induzida se expressou não só pelos IEDs, como também 

pelo desencadeamento que essa causava para outras áreas como o comércio e a tecnologia. 

Enquanto o fluxo de comércio intra tríade na década de 1980 cresceu de 13% para 17% em 

relação ao comercio global, a concentração de fluxo e transferência de tecnologia ocorreu em 

mais de 90% dentro da OCDE
51

.  

 

2.2.3.2 - Os grupos industriais. 

 

Com a crise da década de 1970, não ocorreu apenas uma remodelação do sistema 

financeiro, mas também as multinacionais modificaram suas estratégias. Antes da crise 

haviam três planos de organização das transnacionais: i) a estratégia de aprisionamento que 

eram especializadas na integração vertical, modelo que visava obter as matérias primas 

localizadas nas antigas colônias ou países dependentes para a produção industrial do centro; 

ii) a estratégia de mercado que estabelecia filiais intermediarias para disputar mercado; iii) a 

estratégia de produção integrada internacionalmente, que estabeleciam filiais montadoras, 

aproveitando as diferenças salariais (CHESNAIS, 1996). 

Com o desmantelamento do padrão ouro-dólar as multinacionais passaram a 

constituir-se em grupos de várias empresas com numerosos acordos de terceirização e de 

cooperação inter-empresas, formando as empresas rede. Composta por vários participantes 

minoritários, as holding centralizavam o comando das operações delegando a arbitragem da 

alocação de recursos tanto para os setores produtivos como também para os improdutivos.  

Essa nova estratégia tecno-financeira
52

 baseia-se, principalmente, nos ativos 

intangíveis, em seu capital humano, que fornece serviços e tem como base da competitividade 

o know-how e P&D. Para conseguir atuar nas diferentes áreas, formaram-se equipes de 

operadores dos diferentes ramos: de diversas empresas industriais, firmas de engenharia, dos 

bancos, organismos multilaterais de investimento, etc. O objetivo destes trabalhadores, servos 

da burguesia internacional, era o lucro a partir da gestão de ativos, sendo estes vigiados pelos 

detentores das carteiras de ações. 

Os pioneiros dessa “nova forma” de empresas rede foram os grupos japoneses. 

Inicialmente, os keirestu compunham uma rede de empresas que se associavam em busca de 

                                                           
51 Em anexo segue o Gráfico 3 com um demonstrativo do fluxo de recursos internos da tríade.  
52 Termo utilizado por Chesnais (1996). 
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cooperação e tinham suas operações comandadas por um banco. Essa centralização permitia 

um relativo grau de autonomia nas decisões diretas da empresa devido aos agentes bancários 

possuírem participação minoritária.  

Foi com base nessa organização que se desenvolveu o toyotismo, mas este, diferente 

dos keirestu, não restringiu sua produção ao mercado nacional japonês, e, através da 

deslocalização da fabricação realizou a externalização dos custos para outras áreas do sudeste 

asiático. Utilizando-se de empresas terceirizadas, ligadas a matriz, a Toyota se manteve como 

o centro da produção de alta tecnologia, e terceirizou tanto a rede de produção de menor valor 

agregado quanto à rede de varejo. Essas duas áreas eram as que mais demandam mão de obra, 

e, por esse caminho a Toyota conseguiu externalizar os custos substanciais de capital variável.  

Esse modo de organização das multinacionais é caracterizado como uma “nova 

forma”, principalmente, porque, para que seu funcionamento fosse efetivo era necessário a 

tecnologia da informação que fornecessem dados das filiais e filiadas em tempo real 

possibilitando a gestão da totalidade da produção
53

.  

Em um momento em que a concorrência intercapitalista se acentuou, a informação a 

respeito de seus concorrentes e aliados são cada vez mais preciosas e as novas formas de 

investimento garantiam que uma companhia, que fez um determinado investimento em outra, 

tivessem o direito de conhecer como está sendo gerida. Deste modo, as empresas realizavam 

participações minoritárias ou constituíam joint-ventures, e, as empresas receptoras de capital 

passam a ter um “ativo imaterial” com know-how em gestão e garantido também as licenças 

de tecnologia da matriz. Essas lucram diretamente através da cobrança dos royalties, da 

assistência técnica e por conhecer com exatidão a situação dos diversos empreendimentos. 

A forma de organização em rede contribui para diminuir os gastos com mão de obra e 

também os custos de transação realizados entre as matrizes e filiais, conformando um 

mercado interno próprio. Essa estratégia de internalização, através da integração vertical e 

horizontal, foi o principal meio para internacionalização dos oligopólios. Os teóricos 

burgueses, para negarem que essa forma de organização é contra o livre comércio, criaram a 

teoria dos custos de transação que apenas serve para justificar essa pratica oligopolista 

(CHESNAIS, 1996). Outro tipo de internalização foi tornar a tecnologia e os bens intangíveis 

                                                           
53 Em anexo segue o gráfico 4 que traz o exemplo da Bennetton que elucida bem essa forma organização 

(CHESNAIS, 1996). 
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em patrimônios das empresas, como no caso das patentes, protegendo o mercado interno da 

rede da competição entre empresas externas.  

Apenas para elucidar como esses oligopólios já estavam estabelecidos, em 1990 cem 

grupos transnacionais concentravam 1/3 do IED mundial correspondendo a US$ 3,2 trilhões. 

Desse total 40% não se localizavam nos países de origem, principalmente, para se inserirem 

no terreno de seus adversários com o objetivo ou para derrubar ou para impedir a ascensão de 

novos concorrentes. Dessas 100 empresas, 53 eram europeias, 28 estadunidenses, 12 

japonesas e as demais eram do Canadá, Austrália e Nova Zelândia
54

. Entre esses oligopólios 

mundiais as rivalidades são constantes, mas também existe colaboração devido à mútua 

dependência de mercados. 

A atual concentração mundial é fruto de um processo de formação de trustes, que, 

iniciou com a primeira crise sinalizadora, e, consolidou-se, sobre uma nova configuração, a 

partir das desregulamentações que passaram ocorrer após década de 1970. No próprio Estados 

Unidos, na década de 50 existiam leis anti-truste que impediam a possibilidade de que quatro 

empresas detivessem o controle de 25% da oferta de um determinado produto. Ao tomar por 

referência o mercado mundial na década de 1980 fica evidente o processo de concentração da 

oferta, principalmente, nas indústrias ligadas aos setores de maior tecnologia, como era o caso 

do setor automobilístico que, em 1984, apenas 12 empresas controlavam 78% da produção 

mundial de automóveis, ou o caso do ramo de computadores que só a IBM controlava 24% da 

produção mundial e as 10 primeiras controlavam 69%
55

. 

Como é de praxe, o discurso do livre mercado foi apenas para que os outros 

implementassem a desregulamentação, mas na prática os países do centro continuam 

praticando o protecionismo de seus mercados. Apenas a Europa teve um processo maior de 

abertura de seus mercados, mas EUA e Japão continuaram protegendo os setores estratégicos 

de alta tecnologia. Devido ao caráter sistêmico da concorrência, para que as grandes empresas 

lograssem se manterem como tal, protegiam o seu principal mercado consumidor que em 

grande medida se localiza em seu próprio território nacional. A forma de um oligopólio 

competir diretamente com o outro foi disputando este terreno vital do concorrente pela via do 

investimento cruzado. 

                                                           
54 Em anexo segue a Tabela 4 com a lista das 30 maiores. 
55 Para consultar uma lista sobre o controle mundial da oferta de produtos em outras esferas consultar a tabela 5 

em anexo. 
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Diante desta competição, segundo Chesnais (1996), existem três níveis das estratégias 

de mundialização dos grupos: i) as vantagens próprias do país de origem que tem como base a 

esfera financeira, contando com uma substancial poupança interna, o campo militar 

desenvolvido e que o país possua uma diplomacia ativa principalmente nos organismos 

internacionais; ii) A aquisição de insumos estratégicos, localizados em grande parte nos países 

dependentes, e, possuir insumos cientifico e tecnológicos de alto valor agregado; iii) 

participar de organismos internacionais continentais, como nos casos do NAFTA, EU e 

ASEAN, para poder aproveitar das desigualdades entre os países em relação a custo salariais 

mais baixos, legislação trabalhista, regime fiscal do capital mais flexível, a especialização do 

trabalho produtivo etc. E, também, realizarem um processo de homogeneização do mercado 

favorável aos produtos das matrizes das respectivas potencias.  

Os EUA é o exemplo mais emblemático, principalmente em relação ao primeiro 

ponto. Em relação à questão financeira o papel que o dólar ordena não só o mercado nacional 

como o mundial. No terreno militar a participação constante em guerras
56

 e por possuir armas 

de destruição em massa (como é o caso das bombas nucleares). No campo diplomático 

influenciavam as tomadas de decisões por diversas vias, desde o conselho de segurança da 

ONU até ameaçando cortar orçamentos das OIs caso tenham medidas contrarias aos seus 

“interesses nacionais”. E, além desses, ainda tinham como elemento cultural o inglês como a 

principal língua veículo do ramo das telecomunicações. 

Os grupos que passaram a atuar como multinacionais em rede, necessariamente, 

iniciaram sua constituição em seus Estados, como empresas nacionais. O próprio 

desenvolvimento e diversidade da economia nacional era decisivo para que uma companhia se 

desenvolvesse, ademais da necessidade da colaboração de seus próprios Estados na proteção e 

investimentos. Esses eram ingredientes fundamentais na estratégia para ter competividade e 

acumular capitais suficientes para que pudessem competir no mercado mundial. 

Ou seja, as economias nacionais têm papel primordial para o desenvolvimento das 

multinacionais, para que essas possuam vantagens em relação a suas concorrentes. Os bancos 

ou fundos que mais acumulam capitais necessitaram ter a visão estratégica de contribuir no 

desenvolvimento de seus respectivos países, em particular no investimento na inovação 

tecnológica e servindo de anteparo às aquisições estrangeiras. Sobretudo, foram às indústrias 

                                                           
56 Guerra cambojana-vietnamita (1977-91); Força multinacional no Líbano (1982-84); Invasão de Granada 

(1983); Invasão do Panamá (1989-90); Guerra do Golfo (1990-91); Guerra Civil na Somália (1992-95); Guerra 

da Bósnia (1994-95); Ocupação militar no Haiti (1994-95). 
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nacionais que possibilitaram a criação da poupança interna tanto dos bancos como da nação 

de origem. E, aos Estados, ficaram delegadas as ações que visavam garantir infra-estrutura, 

serviço público de qualidade, um sistema de pesquisa e uma mão de obra qualificada, etc, 

para garantir o desenvolvimento nacional, e, assim, criarem um terreno fértil que 

possibilitasse a conformação de oligopólios.                               

 

2.2.3.3 - A mundialização do capital e a tecnologia. 

 

O desenvolvimento dos meios de produção é a engrenagem que possibilitou a 

revolução industrial, e, consequentemente, um dos componentes basilares para o surgimento 

do capitalismo. A posse sobre os meios de produção e o seu desenvolvimento tecnológico 

foram os elementos que originalmente/historicamente dividiram o campo de batalha da luta de 

classes, que, no modo de produção capitalista, cristaliza-se no conflito entre a classe burguesa 

proprietária dos meios de produção e a classe trabalhadora que apenas dispõe de sua força de 

produção. 

Considerando este papel estratégico da propriedade sobre tecnologia, a burguesia 

buscou legitimar sua posse tanto a nível nacional como internacional. Em nível nacional, os 

Estados tornaram-se os protetores da posse burguesa sobre os meios de produção, e, a nível 

internacional, principalmente após a crise do sistema Bretton Woods, as Organizações 

Internacionais tiveram maior atuação como os asseguradores dos interesses burgueses.  

Neste âmbito internacional, a apropriação da tecnologia teve inicio no encontro 

ministerial do GATT em Genebra, no ano de 1982. A partir desta reunião foi organizada a 

Rodada do Uruguai, que teve seu início em 1986 durando até 1994. Após sucessivas reuniões 

decidiram implementar normas para regulamentar o sistema internacional, e, assim, criaram a 

proteção das patentes. Segundo Chesnais (1996), a implementação do TRIP (trade-related 

aspects of intellectal property rights) adotou as medidas: 

Para organizar ‘a harmonização de cima para baixo (J.P. Frétillet e C. Véglio, 1994, 

p.118) da proteção da ‘propriedade intelectual’. Impõe a todos os países, qualquer 

que seja seu nível de renda e de desenvolvimento, adotem, até o fim do século, 

sistemas de proteção como os vigentes nos países capitalistas avançados, a começar 

pelos EUA. Prevê que as novas formas de proteção que possam ser criadas 

futuramente sejam estendidas a todos os países, ampliando o alcance de aplicação da 

‘cláusula de nação mais favorecida’. A aplicação desse princípio, bem como a 

elaboração de ‘normas de resolução de conflitos’, isto é, de meios de coerção e 

sanção contra os ‘faltosos’, tornam esse texto bem mais coercitivo do que todas as 

precedentes convenções internacionais sobre propriedade industrial e intelectual (os 

tratados de Paris e de Berna). Aos olhos dos EUA e de seus aliados do GATT, este 

era um dos maiores ‘defeitos’ dessas convenções. A Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI), que as administra, agora vai ser relegada a um 



76 

 

papel secundário devido o controle que a OMC pretende impor com base no Tratado 

de Marrakesh (CHESNAIS, 1996, p. 164-165). 

Este processo de formulação de normas, quase sempre, são fruto de coalizões entre 

multinacionais que estabelecem cooperação por terem finalidades semelhantes. Através de 

reuniões informais anteriores às oficiais, acordam os termos das normas que serão adotadas e 

pressionam os representantes de seus respectivos governos à disputarem essas propostas. Isso 

ocorre sem que tenha participação de vários Estados menos desenvolvidos, que, em meio às 

reuniões, acabam por serem arrastados pelos representantes dos países desenvolvidos.  

Esse processo de patenteamento tiveram dois objetivos principais: i) o primeiro é 

conseguir estabelecer relações de cooperação e competitividade entre os oligopólios 

mundiais; ii) e o segundo é para concentrar a propriedade da tecnologia nos países do centro, 

principalmente da tríade. 

Em relação ao primeiro objetivo, as patentes possibilitaram aos oligopólios explorar 

suas invenções a partir de uma produção localizada de acordo com as vantagens competitivas 

de cada região, como por exemplo; a aquisição de insumos complementares que reduzem 

custos, a ampliação de mercado, etc. Nos EUA, em 1990, a produção de 45% das suas 

patentes eram efetuadas por companhias ou órgãos de pesquisa estrangeiros. Os casos da 

Alemanha e França são ainda mais simbólicos, a produção de patentes no exterior de cada um, 

respectivamente, eram de 68% e 84%. Entre os países da tríade o Japão era o que mais 

concentra a produção de tecnologias em seu próprio Estado, produzindo apenas 12% fora de 

suas fronteiras (CHESNAIS, 1996).  

Esse processo de “partilha do conhecimento” na prática era realizado através dos 

investimentos cruzados. Os oligopólios, de maneira estratégica, escolhiam seus aliados com 

base em muitos fatores
57

, entre esses estavam a complementariedade e compatibilidade de 

estruturas internacionais, o acesso a fontes privilegiadas que possibilitem maiores vantagens 

competitivas, o baixo risco de se tornarem concorrentes ou quando se associavam para se 

proteger/derrubar um rival (M. E. Porter e M. S. Fuller, 1986 apud CHESNAIS, 1996). 

Entretanto, qualquer forma de cooperação, na prática, é um instrumento a ser utilizado 

para a rivalidade oligopolista através do cerceamento da autonomia de seus “parceiros”, 

                                                           
57 Em anexo segue a Tabela 6 que detalha os principais motivos, de cada área de pesquisa, para o 

estabelecimento de parcerias estratégicas. 
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tornando-os, cada vez mais, dependentes
58

. Por isso que, em sua grande maioria, essas 

alianças ou eram de curta duração ou um acabava por incorporar o outro. É interessante 

sinalizar também que nesse contexto as pequenas e médias empresas, e até as grandes 

empresas dos países menos desenvolvidos, estavam impedidas de entrar nessas disputas, 

restando-lhes apenas a possibilidade de se associar aos oligopólios.  

É evidente que a monopolização da tecnologia não ocorreu devido a algum milagre 

divino, mas sim devido a pesados investimentos para que fossem desenvolvidos, e isso se faz 

evidente através da avaliação das despesas industriais que ocorreram no âmbito da OCDE. Só 

em 1988 foram investidos, pelas companhias, mais de US$ 285 bilhões. Desses capitais, 

48,4% eram de estadunidenses, 27,7% provinham da CCE, 17,9% dos japoneses e os 6% 

restantes eram oriundos da soma de todas outras regiões (CHESNAIS, 1996). A soma das 

aplicações em tecnologia das empresas superou a soma de todos dos gastos dos ministérios de 

seus respectivos países, com exceção dos de energia e defesa. 

Ademais, os financiamentos em desenvolvimento tecnológico tiveram substancial 

apoio dos Estados, principalmente os recursos para pesquisa dos setores espacial e militar. A 

partir destas tecnologias criadas para atender as demandas estatais, as empresas parceiras 

reaproveitavam parte e adaptavam para sua venda no mercado consumidor. Neste contexto, os 

financiamentos dos governos reforçavam a monopolização dos recursos, como é o exemplo da 

França que durante a década de 1980 apenas 7% das empresas (150 companhias) recebiam 

90% dos contratos e subvenções públicas
59

. Dos cinco países mais desenvolvidos apenas a 

Alemanha dispunha de um significativo número de médias empresas participando das 

licitações públicas.  

A atuação das companhias de cada país possuíam graus diferentes de deslocalização 

da P&D, mas também guardavam a semelhança de se concentrarem dentro da tríade
60

. 

Através de um processo de “invasão reciproca” ou “cooperação”, as empresas estabeleciam 

laboratórios no exterior com o intuito de aproveitar os conhecimentos produzidos nas 

diferentes localidades. Segundo Chesnais (1996), existem três tipos de laboratórios: i) os 

laboratórios de apoio, que através de suas filiais intermediarias visavam atender às demandas 

                                                           
58 Ao perceber essa articulção, Chesnais (1996), pôde reatualizar a crítica ao conceito de ultra imperialismo 

criado por Katsky (LÊNIN, 2012), e, a tese do interimperialismo criada por Lênin (2012) adquire mais uma 

legitimidade histórica. 
59 O Gráfico 5, em anexo, traz uma lista de programas públicos que contribuíram para o desenvolvimento 

tecnológico na indústria de informática e semi-condutores.  
60 Em anexo, a Tabela 7 demonstra o grau de deslocalização das patentes por país. 
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locais; ii) os laboratórios especializados que desenvolviam pesquisas aprofundadas e eram 

orientados pelas matrizes; 3) os grandes laboratórios, relativamente autônomos, que recebiam 

um mandato do grupo para a produção de um produto ou linha. Essa forma de organização 

visava aproximação da produção às demandas de seus clientes localizados, ademais de 

aproveitar os produtos/aspectos locais que proporcionem maior competitividade. 

 Desta maneira, o mercado de patentes gerou novas formas para a acumulação de 

capitais, atuando através da valorização internacional das tecnologias produzidas pelos 

grupos, permitindo a venda e concessão licenças para a utilização das patentes. Para garantir 

que a propriedade das patentes se restringissem ao bloco dominante
61

 eram comercializada e 

explorada, principalmente, intra grupo.  

 

2.2.3.4 - As engrenagens dos serviços e comércio na economia internacional. 

 

Seguindo a análise de todas as engrenagens supra citadas, estas duas “últimas”, 

serviços e comércio, tem por referência o mesmo contexto de crise do sistema de regulação 

fordista e seu consequente desmantelamento do Estado a partir da crise sinalizadora iniciada 

pela crise sistema Bretton Woods.  

A partir deste período os países do centro expandiram seus tentáculos, tendo como 

ponta de lança as IEDs e se estabeleceram nos países dependentes através de suas 

multinacionais. Para potencializar e legitimar esse movimento, os Estados mais atrasados 

foram incentivados a tomarem empréstimos, que, mais devidos a processos de manipulação 

de câmbio e taxas de juros que a má gestão de recursos
62

, teve como consequência a crise da 

dívida dos países devedores.  

As organizações internacionais, principalmente Banco Mundial e FMI, para “garantir 

que não tivessem conflitos” e para “restabelecer maior fluidez do mercado internacional” 

passaram a ter maior atuação, e, através de uma pseudo neutralidade, contribuíram para impor 

aos países devedores uma serie de condicionalidades que assegurassem o pagamento da 

dívida. O Consenso de Washington consolida esse pacote de garantias, que, na prática, já 

estavam sendo implementados desde o início da década de 1980.  

Os objetivos de toda essa arquitetura desenhada eram: i) incapacitar a ação dos 

Estados dependentes em prestar diversos serviços a sua população para então serem 

                                                           
61 Sobre a concentração e o fluxo das patentes consultar o Gráfico 6 em anexo. 
62 No início deste capítulo essa manipulação do câmbio e da taxa de juros já foi explicado. 
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substituídos pelas multinacionais prestadoras de serviços dos países centrais; ii) impor a 

política primário exportadora aos países dependentes gerando uma maior concorrência entre 

esses, e, uma consequente diminuição do valor das matérias primas, tornando esses insumos 

mais baratos para a indústria dos países do centro, além de asfixiar os investimentos estatais 

deixando a economia nacional dependente da poupança externa para angariar recursos.  

A implementação do primeiro desses objetivos foi o que possibilitou que o setor de 

serviços, particularmente serviços financeiros, assumissem primazia sobre o comércio 

exterior. A preocupação em manter o controle na cadeia de valor possibilitou que a venda de 

um produto fosse acompanhada por um pacote de serviços complementares. Assim, as 

grandes indústrias produtoras, que buscavam autonomia em relação ao setor bancário, 

passaram a criar uma série de firmas que geravam valores adicionais a venda dos seus 

produtos, como era o caso das agências de seguros, dos contratos de assistência técnica em 

caso de acidente etc.  

É por essa via que o investimento imaterial se tornou mais valorizado, permitindo uma 

maior acumulação de dados dos clientes e mercados potenciais e possibilitando o contato 

direto com o público intermediário ou final. Como a estratégia das multinacionais passou a ser 

a prestação de serviços personalizados para aquele mercado, o intercambio intragrupo era 

menor que o das indústrias, e, as filiais desse setor tinham maior autonomia em relação as 

matrizes. Por isso, as prestadoras de serviços podiam ser internas às multinacionais que 

produziam ou poderiam ser externas, mas adquiridas em parte pelas holdings ou comprando 

os produtos destes grupos.   

Por mais que esse setor tenha uma característica mais autônoma e menos padronizada, 

não fugia à regra da lógica oligopolista. Alguns dos exemplos que evidenciaram a 

concentração mundial da indústria de serviços era o caso do setor de informática, que, em 

1988, apenas oito empresas, dessas sete eram estadunidenses e uma francesa, acumularam 

54,4% do mercado. Ou no caso dos serviços de consultoria e gestão estratégica, que em 1989, 

somente seis empresas, todas elas estadunidenses, controlavam 62,2%
63

.  

A forma menos custosa da atuação em rede no setor de serviços era pela via das 

franquias tendo como principais exemplos os hotéis e as cadeias de fast-food. O nome da 

empresa, o know-how, o porte do grupo, contribuíam para maior legitimidade no mercado em 

que se inseriam, como por exemplo, as cadeias de hotéis possuíam agências de turismo 

                                                           
63 A Tabela 8, em anexo, traz mais informações sobre a concentração do setor de serviços no mercado mundial. 
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espalhadas por todo mundo e direcionavam os turistas para os hotéis vinculados à própria rede 

interna de mercado, e, esses, direcionavam toda prestação de serviços aos seus clientes para as 

terceirizadas vinculadas.  

Os investimentos cruzados também se fazem presente nesse setor de serviços e 

ocorriam da mesma forma como em todos outros setores da economia, seja para incorporação 

ou por uma aliança tática entre empresas visando acumular a experiência, aumentar a 

reputação, etc. Esta relação se desenvolvia da mesma forma de cooperação/rivalidade 

característica do mercado mundial capitalista. 

Sobre o segundo dos objetivos supracitado, para avaliar o processo de cada país, seja a 

base da sua economia primaria ou industrial, deve-se partir de uma analise histórica da 

formação social de cada, tendo como referência, principalmente, as relações construídas com 

as regiões hegemônicas. Em todos Estados dependentes, o pêndulo da economia variou entre 

liberalização e o protecionismo de seus mercados. Entretanto, os graus de protecionismo 

sempre foi muito limitado e só eram possíveis diante de determinadas conjunturas. A partir da 

década de 1970, o contexto foi de imposição da “liberdade” de mercado, que na prática 

representava um maior controle dos mercados pelas companhias oligopolistas e menos pelos 

Estados.  

Assim, a política primário-exportadora teve papel fundamental, primeiro por desviar a 

atenção do Produto Nacional Bruto (PNB), que além de mensurar as riquezas produzidas 

calcula também a quantidade de capitais que se mantiveram e que saíram do país de origem, 

e, direcionam o foco para o Produto Interno Bruto (PIB), que mede apenas o que foi 

produzido internamente ao país. Isso foi importante, pois, na medida que diminuiram os 

controles sobre a movimentação do capital para fora do país, tornou-se mais difícil formar um 

lastro econômico a partir da poupança interna, forçando a desvinculação do Estado como o 

financiador da economia nacional. Desta forma, foi delegado ao mercado internacional como 

única fonte financiadora, mantendo todos os governos, independente de orientação política, 

reféns da poupança externa para alavancar o desenvolvimento nacional.  

Um segundo elemento, desta política primário-exportadora, foi forçar todos os países 

dependentes a competirem entre si, o que gerou um grande aumento da oferta de produtos 

primários e sua consequente desvalorização. Somado a isso, a alta tecnologia dos países 

centrais, por meio de altos investimentos em biotecnologia e petroquímica, sintetizaram 
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produtos que disputavam o mesmo mercado das matérias primas, como, por exemplo, a 

frutose no lugar do açúcar ou o plástico em substituição ao aço (CHESNAIS, 1996).  

Essa “desconexão forçada
64

” demonstrou que a teoria das vantagens comparativas 

apenas contribuiu para que as correntes de exportação desaparecessem tão rapidamente 

quanto surgiram, e, desta maneira, convergiram para que os países permanecessem 

prisioneiros a especializações tornadas obsoletas. Nesse contexto, os IEDs atuavam de acordo 

as maiores taxas de lucro, momentâneas, que cada região proporcionava. À medida que 

ocorria queda no rendimento os fluxos de investimentos mudavam de destino buscando 

recuperar as altas rendas. Assim ficou evidente que esta forma de atuação das IEDs se 

sobrepunha aos próprios interesses do comercio e até o direcionava
65

.  

É neste contexto, de vácuo dos poderes estatais, que as multinacionais passaram a 

atuar, enraizando-se nas diversas economias, aproveitando da mão de obra mais barata, o 

preço das matérias primas rebaixado, dos mercados internos dos países dependentes que não 

possuíam fortes concorrentes, e, aquecendo o comércio interno intra grupo. Já em 1993, as 

exportações internas das empresas alcançaram 33,3% das exportações mundiais, as 

exportações entre multinacionais não coligadas representando 32,6% do total, e, somando 

todas as demais firmas, representavam apenas 34,1% das exportações totais (CHESNAIS, 

1996). 

Uma comparação entre o México, em 1989, e os EUA em 1990, deixa evidente a 

diferença entre como atuam as multinacionais em um país dependente e num país central. Em 

relação ao primeiro país supracitado, do total das importações mexicanas, 42% foram 

realizados por empresas estadunidenses; desses, 90% ocorreram pela via intracorporativa, e, 

no caso das exportações, tomando o mesmo ano como referência, foram 27% para os Estados 

Unidos, sendo 97% comercializados intragrupo. No segundo caso, em 1990, apenas as 

companhias nacionais (entre matrizes e filiais), respondiam por 80% das exportações e quase 

50% das importações. Esses dados deixam claro que a liberalização econômica para os países 

dependentes significa o monopólio de multinacionais sobre os seus mercados, e que para os 

centros hegemônicos a liberdade econômica não passou de uma retorica, pois, na pratica, 

praticava-se o protecionismo de suas próprias economias e grupos nacionais. 

                                                           
64 Termo utilizado por (1996). 
65 Tanto Lênin (2012) quanto Chesnais (1996) compartilham dessa avaliação, mesmo que estivessem analisando 

períodos diferentes, os dois escreveram sobre os momentos em que as finanças assumiram a ponta para a geração 

de lucros.  
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Sobre os países centrais, é importante deixar evidente que o desmantelamento do 

sistema previdenciário não representou um vácuo nas funções dos Estados como 

financiadores do próprio desenvolvimento. Estes se fizeram presentes de diversas formas, 

entre elas foi manter o investimento estatal no ensino público visando a formação do 

componente imaterial necessário para o desenvolvimento tecnológico. Somado a isso, os altos 

investimentos internos diretos na indústria e tecnologia permitiram o aumento da 

competitividade. E, visando o mercado internacional, os Estados foram os principais 

propulsores da criação de Organizações Internacionais como a OCDE, o NAFTA, EU, 

ASEAN, etc. Por essa via, buscavam maneiras de ampliar o seu comércio e consolidar as 

esferas de influencias
66

, que estão comandadas, principalmente, pelas companhias com 

maiores somas de capital e de superior nível tecnológico. 

 

2.2.3.5 - A engenharia das engrenagens. 

 

Em síntese, o que se pode observar da articulação dessas engrenagens, foi que a partir 

de 1971 o capital industrial, o capital comercial e o capital monetário tornam-se ainda mais 

imbricados sobre a tutela desse último. Nessa nova composição, não mais os bancos que 

davam as cartas, como no período que Lênin (2012) descreveu, mas, sim, as diversas agências 

do mercado financeiro consolidam-se como principais âmbitos de acumulação de capitais. A 

perda de capacidade dos banqueiros obrigou estes a investir no mercado financeiro, mas não 

mais como única força motora, pois passaram a dividir o espaço com os diversos fundos de 

investimento, como é o caso dos fundos de pensão, fundos mútuos, seguradoras, etc.  

Desta forma, os altos ganhos rentistas se transformaram na prioridade da geração de 

capitais, sendo que o mercado financeiro teve, cada vez mais, capacidade de pressionar as 

empresas para reduzir custos, tendo como expressão um grande aumento do desemprego e do 

consequente agravamento das desigualdades na distribuição de renda. Nem as pequenas e 

médias empresas tiveram espaço nessa nova forma de operar do capital, a não ser que se 

associassem as grandes cadeias geridas pela financeirização.  

Ademais, os mecanismos criados pelo mercado financeiro só intensificou a distancia 

entre os países do centro e os dependentes no processo de acumulação de capitais. Os 

investimentos diretos externos que, quando recebido por algum país dependente produziam 

                                                           
66 Em anexo a Tabela 9 tem um quadro demonstrativo do comercio intrabloco e compara com o comercio 

mundial.  
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uma grande satisfação para os respectivos gestores, devido que, conjunturalmente, 

possibilitavam equilibrar suas balanças de pagamentos, na prática gerou ainda mais demissões 

e reduções de salários do que criou demanda efetiva. As multinacionais, que, a partir dos 

IEDs ingressam nesses novos mercados, aproveitavam da isenção de impostos, diminuíam a 

arrecadação dos impostos diretos e indiretos dos Estados receptores, e, ainda, enviavam suas 

remessas de lucros para suas matrizes causando um déficit na conta capital dos países que às 

abrigavam.  

Entre as formas de castração de ação dos Estados dependentes, o aumento da dívida 

pública para compensar o déficit na balança de pagamentos foi a principal via que dirimiu 

com a capacidade de regulação. O aumento do peso do serviço da dívida nos orçamentos 

públicos exerceu influência direta na chamada crise fiscal e os obrigou realizarem a 

liberalização do comércio nacional, a diminuição do emprego público, as desregulamentações 

sobre a movimentação de capitais e a aderir a todos os mecanismos que eram indicados pelas 

Organizações Internacionais como necessários para o desenvolvimento nacional e a harmonia 

da economia mundial. 

Neste contexto, as companhias transnacionais, que tem adquirido cada vez mais 

autonomia em relação aos Estados mas que ainda precisam deles, não desejavam mais 

concorrência e buscavam restringir a acumulação de capitais dentro da tríade. Os países de 

origem desses grandes grupos tinham parte de seus interesses nacionais atendidos à medida 

que percebiam que suas respectivas economias cresciam em uma progressão geométrica, ao 

passo que os países dependentes cresciam em uma progressão aritmética. 

      

2.3 - Dividir para comandar. 

 

Até este ponto, descrevemos brevemente o processo de redução do Estado como 

agente regulador do mercado nacional. Antes da década de 1970, período que marca a 

dissolução do sistema Bretton Woods, os governos centrais geriam seus países na lógica do 

administrativismo, um modelo que centralizava as relações com o exterior em questões 

orçamentarias e políticas (HIRSCH, 2010). Com a crise do padrão ouro-dólar, uma nova 

forma de administração emergiu tornando o poder central mais fragilizado. Por esses estarem 

em um contexto de déficits orçamentários, os governos locais iniciaram uma competição para 

angariar os recursos disponíveis no mercado financeiro. Foi com a ascensão desses novos 
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atores locais no cenário internacional que constituiu-se essa nova forma de gerência pública 

denominada de empreendedorismo (HARVEY, 2006).  

Em primeiro lugar, o novo empreendedorismo tem, como elemento principal, a 

noção de “parceria público-privada”, em que a iniciativa tradicional local se integra 

com o uso dos poderes governamentais locais, buscando atrair fontes externas de 

financiamento, e novos investimentos diretos ou novas fontes de emprego 

(HARVEY, 2006, p. 171) 

Em segundo lugar, a atividade da parceria público-privada é empreendedora, pois, 

na execução do projeto, é especulativa, e, portanto, sujeita a todos os obstáculos e 

riscos associados ao desenvolvimento especulador. Em muitos casos, isso significou 

que o setor público assumiu o risco, e o setor privado ficou com os benefícios 

(HARVEY, 2006, p. 171)    

As estratégias alternativas para esse novo processo de “governança global
67

” 

perpassou por uma série de elementos, tendo a questão do espaço como componente 

norteador. Em primeira ordem estava divisão internacional do trabalho, igrediente que 

intensifica a concorrência das empresas pela mão de obra barata e pelo trabalho qualificado, 

sendo que, por via de regra, não se localizava na mesma região. Ademais, o território ganhou 

maior relevância devido às isenções fiscais praticadas, o que ampliou a relação com o governo 

local. A proximidade de áreas que facilitam a exportação ou que seja próximo a grandes 

mercados consumidores, e, a capacidade do acesso a crédito que influenciavam diretamente 

na formação de um mercado interno aquecido, foram outros motivos que atuavam na disputa 

por capitais. 

Ao serem implementados todos esses itens supracitados, produziu-se uma redução das 

barreiras geográficas que só foi possível devido a um substancial desenvolvimento dos meios 

de transporte e comunicação. Esse progresso técnico é evidente, principalmente, nos países 

mais desenvolvidos em que algumas cidades passaram a ser o centro de controle e comando 

informacional, tendo como base econômica a exportação de serviços financeiros e 

informacionais, a produção de conhecimento e o desenvolvimento tecnológico.  

É curioso que essa reorganização dos centros de poder trouxeram como consequência 

a produção de cidades pós-industriais ou cidades informacionais. Diante dessa situação, os 

governos centrais dos países avançados, diferentemente da forma que o mercado financeiro 

orientou para as regiões dependentes, conservaram-se como principais financiadores da 

economia nacional, principalmente para salvar os centros urbanos do processo de 

desindustrialização e torná-los centros de alta tecnologia. 

                                                           
67 Termo utilizado por Harvey (2006). 
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Esse novo quadro de estratégias se combinou, muitas vezes, com um acirramento da 

concorrência inter-urbana. Atualmente, as pequenas diferenças de mão de obra (quantitativa e 

qualitativa), a infra-estrutura, os regulamentos tributários e a tributação governamental 

passaram a ter maior importância que os custos de transporte. Distintivamente dos períodos 

anteriores, em que as barreiras geográficas criavam monopólios “naturais” para a produção 

local e seu mercado, “o controle sobre o espaço (tanto militarmente como economicamente) é 

exercido por uma burguesia cada vez mais internacionalizada (HARVEY, 2006, p. 189)”, ou 

seja, não nacionais.  

A partir desse novo quadro da competição capitalista, a tendência aos monopólios era 

realçada e impulsionou um processo mais disseminado da globalização
68

. As leis 

internacionais de comércio e a diminuição das tarifas protecionistas derrubaram as barreiras à 

expansão do capital. Nos territórios que antes só continham os produtos locais, incluíram 

produtos regionais, nacionais e internacionais, e, com a consolidação desse regime 

monopolístico, o consumidor deixou de comprar a mercadoria e serviços locais. Quando não 

foi substituído, as tradições locais foram absorvidas mantendo a singularidade da região que 

serviam de atrativo turístico, que em grande medida, era apropriado pelo capital internacional. 

Assim, os direitos de propriedade intelectual atuavam sobre o componente imaterial, desde 

peças de arte até a monopolização de materiais genéticos, como foram os casos das indústrias 

farmacêuticas realizaram em relação às plantas, que, em muitos casos, eram tradicionalmente 

coletados por povos indígenas.  

Os marcos de distinção por região também passaram a serem disputados acarretando 

numa guerra cultural, sendo que “o problema para o capital é achar os meios de cooptar, 

subordinar, mercadorizar, e monetizar tais diferenças apenas o suficiente para serem capaz de 

se apropriar das rendas monopolistas (HARVEY, 2006, p. 238)”. As realizações de eventos, 

heranças arquitetônicas, paisagens naturais, eventos culturais etc. são transformados de capital 

simbólico, em commodities, e, dessa forma, auferem-se altos lucros tanto da padronização 

quanto das diferenças. 

No caso da via do empreendedorismo urbano, o objetivo foi aumentar o estimulo para 

atividades que possuíam maior capacidade localizada, que, na pratica, passaram a ter 

incidência direta sobre os valores das propriedades, e, desta maneira, aumentando o poder do 

                                                           
68 “Padronização geograficamente articulada das atividades e das relações capitalistas globais (HARVEY, 2006, 

p. 231)”. 
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capital imobiliário. Nesse contexto, os investimentos eram direcionados para a construção de 

shopping center, world trade centers, locais suntuosos, e vários outros chamarizes sem 

garantia efetiva de retorno financeiro do empreendimento, ao mesmo tempo que, a primeiro 

momento, geravam valorização dos imóveis no entorno dessas propriedades. Essa forma de 

atuação isso só foi possível devido aos créditos de longo prazo oriundos do mercado 

financeiro em que o setor público local assumia os riscos caso o empreendimento não 

trouxesse o retorno esperado. 

Em seu sentido lato senso, a transição de um modelo fordista com organizações mais 

rígidas para um formato mais flexível, foi o marco de desencadeamento das implicações 

macroeconômicas que induziram ao setor público a assumir os riscos na criação da nova 

infra-estrutura mais competitiva. Deste modo, os recursos que seriam destinados para a 

distribuição de renda ou melhorias sociais foram vinculados como garantias de pagamento 

dos empréstimos contraídos no mercado financeiro. 

 

*** 

 

Como já foi exposto no primeiro capitulo deste trabalho, a dimensão espacial é uma 

das questões centrais para se compreender a formação do capitalismo. Constatamos que o 

processo de formação do capitalismo induziu a migração da população do campo para a 

cidade; necessitou expandir para além de suas fronteiras nacionais para angariar matérias 

primas a fim de garantir a diminuição do custo de vida no centro e possibilitar a redução 

salarial, e, desta maneira, ampliar a capacidade de consumo do trabalhador para garantir 

consolidação da mais valia através da compra de mercadorias produzidas pela nova indústria 

de escala; o desenvolvimento dos transportes e comunicação para reduzir o tempo 

socialmente necessário para a efetivação do lucro; entre muitos outros elementos referentes ao 

processo de expansão espacial que foram essenciais para a consolidação do modo de produção 

capitalista.  Assim, a “dimensões geográficas relativas à acumulação do capital e a luta de 

classes desempenham um papel fundamental na perpetuação do poder burguês e na supressão 

dos direitos e aspirações dos trabalhadores, não apenas em lugares específicos, mas também 

globalizado (HARVEY, 2006, p. 200)”.  

Somado a esses fatores, a propagação do capitalismo se utilizou do “ar” civilizatório 

para sua legitimação; entretanto, devido a suas próprias contradições internas, desencadeou-se 
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problemas comuns aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo que passaram a ter o 

mesmo objetivo – a luta contra a burguesia. Testemunhando esse movimento, Marx, em seu 

Manifesto Comunista, defende a tese de que essas formas de expansão gerariam um elemento 

unificador que seria a própria classe trabalhadora e suas relações de exploração. Entretanto, 

mesmo que a classe proletária tenha como componente de união à opressão sofrida pela 

burguesia, a dispersão geográfica concebeu uma força de trabalho muito mais heterogênea, 

tanto culturalmente, como as questões de gênero, étnica, linguística e racialmente 

estratificada.  

Os capitalistas, ao perceberem essas diferenças as reforçaram em seu benefício, 

utilizando-se de duas principais formas: i) os salários eram maiores para os setores que 

estavam mais identificados com a classe dominante local, e, com isso, conseguiam auferir 

maiores taxas de lucro, através de menores salários para frações de classe mais destoante da 

burguesia interna. Um dos exemplos mais globalizados é o Patriarcado
69

, sendo que em todas 

as partes do mundo, com raras exceções, as mulheres têm como destino o “trabalho não 

especializado
70

” e ainda a jornada tripla
71

; ii) As diferenças das relações de poder e salariais, 

internos à classe trabalhadora, são alimentados pela burguesia para criar divergências internas 

à classe visando dificultar o processo de organização e unificação daqueles.  

Afirmar isso, não é, de nenhuma maneira, buscar ocultar ou marginalizar o debate 

sobre a desconstrução do patriarcado, do racismo estrutural ou das outras diversas formas de 

conflito internos à classe trabalhadora. É apenas a constatação de como burguesia se utiliza 

desses elementos para intensificar o aumento da sua taxa de lucro através de uma maior 

exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, e, ampliar as divergências internas a classe 

dificultando sua própria união. Para cumprir a primordial tarefa designada por Marx, 

“trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo, uni-vos”, é necessário amenizar essas 

                                                           
69 Para maior aprofundamento dessa categoria, verificar a interpretação de Saffioti (2015) em seu livro “Gênero 

Patriarcado e Violência”. 
70 “Em Bangladesh, a indústria de vestuário orientada para a exportação, inexistente há 20 anos, emprega, 

atualmente, mais de um milhão de trabalhadores (80% dessa força de trabalho constituída por mulheres, e 

metade dela amontoada em Daca). Cidades como Jacarta, Bangcoc e Bombain, como relata Seabrook, tornaram-

se centro de formação de uma classe trabalhadora transnacional, muito dependentes de mulheres vivendo sob 

condições de pobreza, violência, poluição e repressão violenta (SEABROOK, 1996: cap. 6 apud HAVEY, 2006, 

p. 210-211)”. 
71 Por realizarem o trabalho “não produtivo” em suas respectivas casas diminuíam ainda mais o custo necessário 

para a reprodução da força de trabalho, gerando uma consequente diminuição dos custos do burguês com os 

trabalhadores assalariados. 
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diferenças, incorporando as pautas das diferentes frações de classe, tendo como elemento 

transversal o trabalho e a socialização dos meios de produção.  

Ao atualizar a conformação do capitalismo pós-crise do sistema Bretton Woods, 

verifica-se que, entre os anos de 1966 e 1995, a magnitude da força de trabalho global dobrou, 

especialmente com o aprofundamento da inserção do capital na região da Ásia, ou, mais 

especificamente, na China, Índia e Indonésia. Esse processo ocorreu com a reorganização 

internacional do trabalho que, devido à queda das taxas de lucro das indústrias do centro 

capitalista, deslocou seus parques produtivos para outras regiões para, entre muitos dos 

elementos citados acima, buscou menores índices de salários visando recuperar as elevadas 

taxas de lucro.  

Algumas das consequências dessa nova ordenação foi uma maior concentração de 

renda
72

, já que a base dessa reestruturação foi a acentuação da monopolização a partir do 

comércio intra-empresarial (HARVEY, 2006). Desta maneira, logrou-se obter uma redução 

no índice de salários dos trabalhadores do centro, que, analisados a partir da mais-valia 

relativa, nota-se uma acentuação da taxa de exploração e maior porcentagem de lucro nessas 

regiões. E, no caso dos trabalhadores das regiões dependentes,  as condições eram ainda mais 

degradantes por não terem condições básicas de alimentação, moradia, saúde, educação, e, a 

acentuação da exploração constatada, foi, principalmente, pelo aumento da exploração através 

da mais-valia absoluta
73

. Uma das consequências desse processo, que atingiu todos os países, 

foi à intensificação da imigração/migração para outros territórios em busca de melhores 

condições de sobrevivência.  

Com a nova organização internacional do trabalho as fábricas se tornaram “móveis”, 

foi intensificado a terceirização e o trabalho informal, produziu-se uma nova forma de 

fragmentação das organizações tradicionais da classe trabalhadora, atingindo, sobretudo, os 

sindicatos dos trabalhadores. Foi percebendo essa situação e tomando como referência as 

diversas experiências das igrejas, por historicamente terem desenvolvido traquejo com a 

organização popular, que Harvey (2006) aponta como uma das possíveis alternativas de 

                                                           
72 “Entre 1960 e 1991, a participação na renda global dos 20% mais ricos cresceu de 70% para 85% - embora a 

percentagem dos mais pobres declinasse de 2,3% para 1,4%. ‘Em 1990’, mais de 85% da população mundial 

recebia apenas 15% da sua renda, ‘e’ a riqueza líquida das 358 pessoas mais ricas, os biliardários em dólares, era 

igual a renda somada de 45% da população mundial mais pobre, isto é, 2,3 bilhões de pessoas (UM Development 

Program, 1996: 13 apud HAVEY, 2006, p. 211)”. 
73 As diferenças de apropriação e exploração da mais valia relativa, nos países centrais, e, mais valia absoluta, 

nos países dependentes, será desenvolvido no capítulo três desta dissertação.  
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organização da classe trabalhadora o desenvolvimento do trabalho a partir do território, por 

serem mais fixo e transversal à própria classe trabalhadora.                    

 

Considerações finais 

 

Neste segundo capítulo priorizamos a compreensão do processo de estruturação da 

burguesia do centro capitalista. Para isso, foi necessário desvendar sua engenharia 

organizativa, seus principais campos de ação, como se desenvolvem para atingir seus 

objetivos, o que fazem para dividir os seus principais inimigos, a classe trabalhadora, ou seja, 

entender como ela se movimenta na luta de classes.  

Através da articulação dos textos de Arrighi (2013), Lênin (2012) e Chesnais (1996), 

ficou evidente que a tese do interimperialismo, a concorrência encarniçada entre a própria 

burguesia em sua disputa irracional por maiores taxas de lucro, segue vigente até os dias 

atuais. Isso é importante principalmente para que a classe trabalhadora se oriente para: i) ter 

clareza da necessidade de analisar corretamente a situação concreta da sociedade capitalista, 

evitando com isso adotar posições favoráveis aos próprios interesses burgueses, como fez 

Kautsky (LÊNIN, 2012), e a maioria do Partido Operário Social Democrata Alemão, ao 

votarem favoravelmente aos créditos de guerra da Primeira Guerra Mundial; ii) saiba 

intensificar o conflito interno às fileiras da burguesia, como é o simples exemplo que 

Chesnais (1996) chama a atenção sobre as disputas internas das multinacionais entre a equipe 

técnica, formada por trabalhadores qualificados que visam o progresso da ciência/tecnologia, 

e os representantes de suas respectivas holdings, que só buscam acumular capitais 

independentemte do desenvolvimento cientifico, entre várias outras contradições internas à 

burguesia; iii) ter consciência que, durante a fase de maior concorrência interburguesa os 

lucros auferidos com os ataques ao mercado cambial é a principal forma da burguesia 

acumular capitais. Desse modo, se faz necessário pensar formas de induzir o Estado a 

proteger seu câmbio, diminuir a dependência da poupança externa e fortalecer a poupança 

interna para financiar o desenvolvimento nacional; iv) perceber que a classe trabalhadora é 

uma totalidade extremamente complexa e cheia de contradições. Sabendo disso, a burguesia 

atua para que aja um maior conflito interno à classe trabalhadora, dificultando sua unidade 

(HARVEY, 2006). Por isso, é necessário encontrar formas de harmonizar suas bandeiras de 
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luta, com muito respeito às diferenças internas e se conscientizar sobre o papel preponderante 

da unidade da classe.  

Em relação às grandes crises sistêmicas da era capitalista, pode-se identificar que: i) 

Arrighi (2013) e Lênin (2012) estão de acordo sobre o período de início da primeira grande 

crise, em 1893, e que, após essa ocorrer, o capital financeiro assumiu a ponta no processo de 

maior acúmulo de capitais, incorporando o próprio processo produtivo; ii) Arrighi (2013) e 

Chesnais (1996) concordam que a segunda grande crise do capitalismo ocorreu em 1971, e 

que, mais uma vez, o capital financeiro passa a ser o principal centro de acumulação de 

capital. Ademais, é de comum acordo, dos dois últimos, que no período pós Segunda Guerra 

Mundial os principais lucros eram originados no processo produtivo, mesmo mantendo o que 

chama atenção o próprio Lênin (2012), os IEDs era uma forma central de atuação para o 

próprio desenvolvimento produtivo.  

É de comum acordo, exceto por Arrighi (2013), que todos os autores citados 

compreendem que os Estado atuam mais como um representante, ou, pode-se dizer, também, 

como um instrumento da classe dominante de seus territórios nacionais
74

. Desta forma, a 

burocracia estatal é uma ferramenta utilizada pelas forças sociais que disputam a hegemonia 

das suas respectivas nações, e, por estarem inseridos num mundo imbricado economicamente, 

sofrem influências das forças sociais de outros países, principalmente os Estados dependentes. 

Nestas regiões, as burguesias internas preferem se manter subservientes aos interesses dos 

oligopólios internacionais, permitindo a violação das soberanias nacionais e evitando a 

criação de novos oligopólios que possam entrar para a concorrência internacional, em troca da 

posição parasitária de dominação da política local. Para isso, evitam, postergam e castram as 

regiões dependentes da possibilidade de realizar suas próprias revoluções burguesas, ou até 

mesmo a revolução socialista.  

E, para finalizar esse capítulo, é importante ressaltar que todos os autores analisados 

constataram a existência de um centro de comando da economia internacional, formando, 

desta maneira, regiões dependentes que meramente contribuem para uma maior concentração 

de capitais nos países do centro capitalista. Isto posto, faz-se necessário separar um capítulo 

especifico para entender como outros autores e autoras analisam como se forma, qual a 

                                                           
74 Esse tema será aprofundado no quarto capítulo do presente trabalho. 
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particularidade e como esse capitalismo dependente contribui para a dinâmica da totalidade 

do sistema capitalista. 
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Capitalismo Dependente e a Dialética da Dependência 
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O Materialismo Histórico-Dialético tem como princípio apreender o movimento da 

realidade material, tendo como principal laboratório a história. Nesta reside à realidade que 

através do método dialético podemos devemos descrevê-la, desde referente a questões macro 

até o micro. Por mais que também possa contribuir para projetar cenários futuros, não 

podemos partir de uma leitura fatalista em que toda projeção irá se efetivar sem a ação de um 

conjunto de forças que determinem essas possibilidades. Como um bom realista, no sentido 

marxista do termo, ou seja, com base no Materialismo Histórico Dialético, os fatos históricos 

são as principais bases de dados a serem analisados.  

Nesse sentido, este capitulo tem por objetivo analisar a disparidade entre o centro 

capitalista e a região dependente, utilizando de autores e autoras que contribuíram, 

teoricamente, para o desenvolvimento deste estudo, até os e as que de fato criaram a categoria 

da dependência. Essa pesquisa tem como base a leitura histórica do desenvolvimento 

capitalista, onde percebeu-se que numa região existiu a acumulação de capitais em progressão 

geométrica e noutra região a acumulação de capitais ocorria em progressão aritmética. Nessas 

interpretações, as desigualdades do “desenvolvimento capitalista” se apresentaram de forma 

“combinada”, o que nos permitiu afirmar que o termo dependência expressa-se de forma 

dupla, onde o centro necessita de uma região dependente para alcançar seu “alto” padrão de 

desenvolvimento enquanto a região “periférica” conserva seu desenvolvimento dependente do 

mercado e dos ditames do capitalismo central.  

Inicialmente, neste presente capítulo, abordaremos algumas obras cujos autores 

perceberam esse “desenvolvimento desigual e combinado”, e, posteriormente, será efetuada 

uma interpretação do material produzido a partir do que hoje conhecemos como dialética da 

dependência.        

 

3.1 – Análise histórica da dependência. 

 

No artigo de Rosa Luxemburgo, “A acumulação do capital
75

”, de 1913, encontramos 

um dos primeiros materiais que tratam da relação do capitalismo central com o capitalismo 

dependente. Neste artigo, Luxemburgo evidencia que o desenvolvimento capitalista não 

ocorreria de forma progressiva, atingindo as demais regiões e as incluindo no processo de 

desenvolvimento capitalista apenas como servidoras das metrópoles colonialistas. Sendo 

                                                           
75 Artigo coletado na organização do livro de Loureiro (2018). 
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assim, esta autora traz uma serie de exemplificações identificando as disparidades no processo 

total do capitalismo e apontando as especificidades do desenvolvimento capitalistas nas 

sociedades “não capitalistas
76

”. 

Um dos elementos evidenciados por Luxemburgo foi que os países centrais 

necessitavam das matérias-primas, dos países “não capitalistas”, para baratear o custo da mão 

de obra dos países colonialistas e, assim, diminuir os custos do capital constante da indústria 

nacional. Isso ocorreu desde o processo pré-capitalista das metrópoles e intensificado com a 

revolução industrial. 

O capital, mesmo em sua plena maturidade, não pode prescindir da existência 

concomitante de camadas e sociedades não capitalistas [...] O capital não pode 

existir sem contar com a presença dos meios de produção e da força de trabalho de 

toda parte; para o desenvolvimento pleno de seu movimento de acumulação, ele 

necessita de todas as riquezas naturais e da força de trabalho de todas as regiões do 

globo (LUXEMBURGO, 1913 apud LOUREIRO, 2018, p. 116-117). 

Assim, neste período já se identificava a apropriação dos meios de produção e da força 

de trabalho em terras coloniais, ou “não capitalistas”, como necessidade para manter e 

expandir a acumulação de capitais do centro. Ao Compreender que o processo de propagação 

do capitalismo, necessariamente, perpassa por um sistema de trabalho assalariado, o único 

exemplo identificado como capitalista era os EUA. Vale a observação de que neste período 

em que Luxemburgo (1913)
77

 escreveu, as demais regiões eram consideradas “não 

capitalistas”, principalmente, devido ao seu parco desenvolvimento dos meios de produção e 

de relações de trabalho arcaicas ou sem um regime de trabalho assalariado.  

Ademais, esta autora também se torna uma das primeiras figuras europeias a dar 

ênfase que, nos países não colonialistas, a propagação do capitalismo ocorreu, sobretudo, 

através da exploração das diferenças étnicas. A conquista de outros povos “não brancos” 

torna-se evidente, principalmente, a partir do processo de destruição das relações econômicas-

sociais tradicionais dos nativos de cada região que, direta ou indiretamente, eram afetados 

pelos processos expansivos do capitalismo.  

Toda essa imposição do modo de produção capitalista para outras regiões “não 

capitalistas” ocorreu de forma imbricada com uma violência brutal, que, se tivermos mais 

atenção a essa dimensão militar, nos fará questionar quem era o civilizado e quem era o 

selvagem. Esse excesso de militarismo foi evidente em várias esferas da sociedade capitalista, 

                                                           
76 Esse termo é utilizado por Luxemburgo (1913). Vale recordar que o contexto histórico que este artigo foi 

escrito.   
77 Artigo coletado na organização do livro de Loureiro (2018) 
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tal o grau de conexão da economia com a político-militar, ou melhor, a violência política é o 

veículo do progresso econômico. 

Isto posto, podemos afirmar que: i) A força foi necessária na submissão de outras 

regiões fora do capitalismo central e também impede o desenvolvimento das regiões 

dependentes; ii) o militarismo é utilizado no processo de luta intercapitalista por maiores taxas 

de lucro, o que está incluso na disputa pelas regiões dependentes; iii) A esfera militar é 

também um campo de acumulação, principalmente devido às demandas estatais por 

desenvolverem seu material bélico, que, em sua maioria, é produzida pelos próprios 

capitalistas. Ademais, tornam-se um centro de desenvolvimento tecnológico para fornecer 

mercadorias para o consumo de massas ou de luxo, originando assim outras formas de 

acumulação de capitais. 

O conjunto desses elementos gerou a conclusão de Luxemburgo (1913)
78

 que a 

acumulação capitalista necessitou das regiões “não capitalistas” para sobreviver, e esses não 

podem coexistir com os mesmos padrões do países centrais do capitalismo porque a forma de 

dominação destes ocorre por meio da destruição progressiva e permanente das regiões 

dependentes. Com base nesta compreensão, busca-se atualizar e evidenciar que a reprodução 

ampliada não corresponde às condições de acumulação enquanto se expande. 

Não é possível encerrá-la no quadro rígido das trocas recíprocas e da 

interdependência entre os dois grandes departamentos da produção social 

(departamento dos meios de produção e departamento dos meios de consumo), 

formuladas pelo esquema. A acumulação não é uma simples relação interna entre os 

ramos da economia capitalista, mas ela é sobretudo uma relação entre o capital e o 

meio não capitalista, em que cada um dos dois grandes ramos da produção pode 

realizar a acumulação parcialmente de maneira autônoma e independente do outro, 

mas em que o movimento de ambos se cruzam e se interligam continuamente. As 

relações complicadas que resultam desses movimentos, a diferença de ritmo e de 

direção dos dois departamentos no curso da acumulação, suas conexões materiais e 

de valor com as formas não capitalistas de produção não se deixam reduzir a uma 

expressão esquemática exata (LUXEMBURGO, 1913 apud LOUREIRO, 2018, p. 

119). 

Como foi colocado no início do presente capítulo, a história e os fatos históricos são os 

materiais que podemos utilizar como referência, e é nesse sentido que Luxemburgo (1913)
79

, 

por vir cronologicamente depois de Marx, pôde buscar revisar alguns elementos da construção 

total da teoria marxista e assim contribuir com o desenvolvimento da própria teoria, sendo que 

esse tipo de crítica é o que mais aperfeiçoa o marxismo. Entretanto, esse é um movimento que 

                                                           
78

 Artigo coletado na organização do livro de Loureiro (2018) 
79 Em Loureiro (2018). 
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deve ser bastante cuidadoso, não devido a um suposto dogmatismo, mas sim para que 

possamos estar mais conectados com a realidade. Para isso, em termos objetivos de pesquisa, 

quanto maior o afastamento histórico mais possibilidades temos de confirmar ou desvalidar 

uma determinada construção teórica.  

Isto posto, a própria dialética de dependência vem confirmar essa interpretação de que 

os países do centro capitalista necessitam de uma região dependente para garantir seu 

processo de acumulação. De maneira alguma essa crítica vem a deslegitimar os preceitos 

marxistas; muito pelo contrário, é com base nas ferramentas analíticas desenvolvidas por 

Marx, que tornou-se possível diagnosticar essa relação entre o capitalismo do centro e o 

capitalismo dependente, em outros termos, a origem da crítica ocorre no momento que os 

anões sobem nas costas de um gigante para que ambos possam alcançar o fruto no topo da 

árvore. 

Outros autores, mesmo que não sendo os interpretes da dialética da dependência, 

seguiram linhas similares, e, ao longo do século XX, reforçaram essa interpretação e 

acrescentaram novos elementos para o entendimento da relação entre os países do capitalismo 

central e do capitalismo dependente. Em 1930, Trotsky publicou seu livro, em dois tomos, 

“História da Revolução Russa
80

”, e, nesta obra, aborda as particularidades do 

desenvolvimento capitalista da Rússia.  

Os critérios que Trotsky (1950) adotou para avaliar o desenvolvimento econômico 

foram da produtividade do trabalho, a densidade da indústria na economia geral e a 

organização social do trabalho. Para que todos esses fatores fossem desenvolvidos em cada 

sociedade, foi necessária uma combinação original de diversas fases, como foi o exemplo da 

Inglaterra, em que o processo de formação das cidades ocorreu ao longo de séculos
81

, e, aos 

poucos foi assimilando a produção social industrial.  

No caso dos países retardatários foi diferente, uma vez que esses eram obrigados a 

saltar etapas intermediarias do desenvolvimento, assimilando as conquistas materiais e 

ideológicas antes dos “prazos”, como foi o próprio caso da Rússia em que o processo de 

transição da população rural para a cidade intercorreu por rupturas e de forma ainda mais 

violenta do que na Inglaterra.  

                                                           
80 A edição tomada como referência para esse trabalho teve como tradutor Eduardo Vilhinho, sem data de 

publicação.  Disponível em: < https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1930/historia/index.htm> Acesso em: 

27 abr. 2019. A tradução foi com base na Éditions du Seuil, Paris, 1950. Por falta de dados essa será a data 

considerada. 

81 Este tema foi abordado no primeiro capítulo do presente trabalho. 
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Este caso da história da Rússia faz-se emblemático a partir da perspectiva que foi sob 

a pressão do ocidente que os russos condenaram as massas populares, enfraqueceram parte 

das classes possuidoras e mantiveram todo o poder concentrado na autocracia. Esse processo 

ocorreu a partir das cidades “mais desenvolvidas”, como era o caso de São Petersburgo, onde, 

além de ser o local da maior indústria da Rússia, mesmo que incipiente, era também o 

principal palco das transações comerciais exteriores do país. Neste contexto, os príncipes 

locais se aliaram aos nobres, e, ao final, submeteram esses e os senhores feudais para 

conformar a monarquia absoluta. Só a partir de 1861, com a abolição da servidão e o 

desenvolvimento do trabalho assalariado, que podemos começar a conceber a Rússia como 

um país capitalista, mesmo que atrasado. 

Nesse processo, as cidades russas, com destaque para São Petersburgo, tornaram-se 

centros de consumo, prioritariamente, para o comércio exterior, e, com um baixo 

desenvolvimento industrial. As parcas indústrias modernas contrastava com o ambiente de 

economia primitiva, o que se fez evidente diante da fragilidade política da burguesia local. 

Assim, os russos eram apenas intermediários de um capital comercial do ocidente, se tornando 

dependentes destes.  

Na Europa ocidental, a fusão do capital industrial ao capital bancário, que ocorreu 

após a crise de 1873
82

, gerou a submissão da indústria pelos bancos. Na Rússia, que era um 

país atrasado, esse capital bancário que submeteu a indústria nacional tinha sua origem nos 

bancos da Europa Ocidental, com ênfase na França, Inglaterra e Bélgica. Essa sujeição do 

capital russo pelo capital do ocidente permitiu Trotsky (1950) afirmar que antes da queda da 

autocracia, em 1917, as classes possuidoras da Rússia serviam as bolsas de valores europeias. 

As particularidades desse caso russo, como um país atrasado em relação ao centro 

dependente, não é uma particularidade isolada, não é uma exceção à regra, mas, na realidade, 

é a própria regra. Assim, em vista desses fatores, Trotsky (1950) desenvolveu a Lei Universal 

de desigualdade de ritmos, ou o desenvolvimento desigual e combinado. E, para confirmar 

não é uma exceção, outras leituras de outras regiões do mundo legitimaram e trouxeram 

aspectos, que, de forma geral, são parecidos com o caso russo, mesmo que essas outras 

localidades possuam suas especificidades. 

                                                           
82 Esse tema já foi mais aprofundado no segundo capítulo do presente trabalho. 
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Com base na organização dos escritos de Kwame Nkrumah
83

, Scherer (2016)
84

 traz ao 

debate a categoria Neocolonialismo. Para isso, é feita uma comparação com a história da 

África antiga, com a época colonial e com o período pós-independência. O foco foi nesses 

dois últimos períodos porque foram contemporâneos e nos permite analisar o processo de 

expansão do capitalismo pelo continente africano.  

Entre os elementos fundamentais que apontou Nkrumah, sobre a história antiga da 

África, foi a necessidade do conscientismo pelos africanos e africanas de sua própria história, 

sobretudo, porque, em tempos passados a África era regida por um modelo de sociedade 

comunitária e seus os meios de produção eram coletivos
85

. Entretanto, como apontou 

Luxemburgo (1913)
86

, o processo de expansão do capitalismo, ao entrar em contato com 

outras regiões, modificam suas organizações econômico-sociais.  

Inicialmente, o contato entre o centro capitalista e o continente africano (não 

capitalista) ocorreu pela via da colonização. Essa forma de exploração demarcou e consolidou 

uma grande desproporção entre colonizador e o colonizado. Esse processo se realizou por três 

principais vias: i) a econômica, através das diversas formas de exploração dos seres humanos 

e da terra; ii) ideológica, por meio do discurso civilizatório; iii) e político, ao estabelecer suas 

formas de governo (executivo, legislativo e judiciário), além de agrupar em um mesmo país  

diferentes povos, sem sentimento de pertencerem a mesma nação, e, induzi-los ao conflito 

(SCHERER, 2016). 

A categoria de Neocolonialismo encaixa-se no período posterior as independências 

dos países africanos. Nkrumah (Scherer, 2016) identifica como sendo a nova forma de ação 

do imperialismo, sendo a expressão da luta de classes em escala internacional. Os 

neocolonialistas desenvolveram laços estreitos com uma nativa burguesia local com o 

objetivo de controle do aparato estatal, e, assim, impor um projeto de exploração à população 

local em benefícios daqueles. Seja pela via das eleições “democráticas” ou através de golpes 

                                                           
83 Além de destacada formação acadêmica, formado em universidades dos EUA e da Inglaterra, Nkrumah 

também foi primeiro ministro de Gana entre 1957-1960, presidente de Gana entre 1960-1966 e foi o terceiro 

presidente da Organização da Unidade Africana entre 1965-1966, sendo obrigado a deixar a presidência devido 

ao golpe de Estado que ocorreu em seu país natal enquanto ainda era presidente. 
84 O artigo de Scherer (2016) foi extraído do livro “Pensamento Africano no Século XX”, organizado por 

Macedo (2016). 
85 Mariátegui (2008), ao abordar a história dos povos originários do continente Americano (Abya Yala), também 

traz esse elemento do modo de produção comunitário. Esses exemplos podem ser relacionados com o que Marx 

chama de Comunismo Primitivo.  
86 Em Loureiro (2018). 
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de Estados, a finalidade foi a mesma: os Estados deveriam serem controlados pelos 

subservientes locais da burguesia do centro capitalista. 

O período cronológico que se desenvolveu o neocolonialismo foi contemporâneo ao 

momento de aplicação da política de Bem-Estar Social na Europa e ao processo de 

independência dos países africanos pós Segunda Guerra Mundial. Para que os europeus 

tivessem condições de bancar direitos sociais e beneficiar sua população com essa política, foi 

necessário que os rendimentos coloniais fossem canalizados para essas regiões. Para isso, 

impuseram a reatualização de acordos danosos que mantinham os países africanos como 

fornecedores de matérias primas e um potencial mercado consumidor para os produtos do 

centro. Desta forma, garantiram que os países africanos mantivessem preços estáveis sobre as 

matérias primas e importassem uma quantidade fixa de produtos industrializados
87

. 

Assim, o capital internacional fixou os preços dos produtos, tanto comprados quanto 

vendidos, em uma relação que, por via de regra, os produtos primários seriam mais baratos e 

os industriais mais caros. Nesse modelo, mesmo quando tiveram aumentos das exportações, a 

relação comercial com o exterior era deficitária. Ademais, outros mecanismos também 

intensificavam a saída de capitais dos países africanos, entre esses estava o capital financeiro, 

que, principalmente, através do financiamento mediante cobrança de taxas de juros flexíveis e 

serviço da dívida, contribuíram ainda mais para que a balança de pagamento fosse deficitária 

e ampliou as dividas da região.  

Parte destes empréstimos eram angariados com as Organizações Internacionais
88

, e, 

desta forma, estas contribuíram para a legitimação de uma descolonização insincera. Os 

acordos com as OIs foram realizados mediante uma série de condicionalidades, impostas 

como garantias, que obrigavam a implementação de determinadas políticas econômicas para 

os governos devedores. Estas, diminuíram as possibilidades de que os próprios Estados 

pudessem tomar decisões com algum grau de autonomia.  

Por mais que um dos elementos diferenciadores atuais dos países africanos sejam se 

são colônias ou países independentes, os graus de poderio eram classificados entre nulos ou 

de menor grau de soberania. Em geral, esse domínio neocolonial era uma continuidade do 

domínio da antiga metrópole, entretanto não é unanime.  

                                                           
87 “Podemos tomar o exemplo da França com a suas antigas colônias, em que o Estado europeu chegava a limitar 

as taxas de importação dos países africanos fora da zona do franco. Estes acordos podiam até serem trocados na 

forma, mas não no conteúdo: a França até pode abrir mão do protagonismo da relação em nome do protagonismo 

do Mercado Comum Europeu (Scherer, 2016, p. 154)”. 
88 Os casos mais recorrentes são o FMI, Bird e Banco Mundial. 
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Essa ingerência externa, em que o sistema político é dirigido do exterior
89

 pode ser 

constatada tanto pela via econômica, como supra citado, também pela via militar. O principal 

alicerce do militarismo neocolonial foi o processo de balcanização
90

 do continente africano. 

Esse método se fez eficiente ao “criar” Estados incapazes de se desenvolverem 

independentemente, necessitando da “ajuda” estrangeira para alavancar seu processo de 

desenvolvimento. Como já abordamos, esse maior desenvolvimento é sinônimo de maior 

exploração acompanhado da perda de soberania, e, principalmente da perda de autonomia 

econômico-política.  

Esse conjunto de fatores teve como consequência a manutenção do papel na divisão 

internacional do trabalho dos países independentes iguais àqueles do período colonial, ou seja, 

se estabeleceu apenas uma autonomia nominal que os mantêm servindo ao imperialismo.  

Ao perceber essas questões Nkrumah (SCHERER, 2016) aponta que a solução para 

África era o Pan-africanismo. 

Nosso continente nos oferece em extensão a segunda superfície de terras do mundo. 

Se estima que as riquezas naturais da África, são maiores que as de qualquer outro 

continente do mundo. Para tirar o máximo de proveito de nossos meios existentes e 

potenciais, para alcançar a abundância e o bem social, necessitamos unificar nossos 

esforços, nossos recursos, nossas técnicas e nossas intenções (NKRUMAH, 1965, 

p.283 apud SCHERER, 2016 p. 157). 

Está “saída” encontrada por Nkrumah (SCHERER, 2016) foi não só ideal como, 

também, estava se desdobrando na realidade prática, quando, em 25/5/1963, em Addis Abeba, 

31 países africanos assinaram o tratado de criação da Organização da Unidade Africana 

(OUA)
91

.  

Neste capítulo não aprofundaremos nessas soluções e seu desenrolar; apenas vale citar 

que, ao que parece, os povos africanos possuem uma forte identidade com o continente 

africano, o que tornou possível que, quando comparados com outros continentes, tiveram um 

processo de Unidade Africana mais efetivo. 

                                                           
89 “A essência do neocolonialismo é de que o Estado que a ele está sujeito é, teoricamente, independente e tem 

todos os adornos exteriores da soberania internacional. Na realidade seu sistema econômico e, portanto, seu 

sistema político é dirigido do exterior (NKRUMAH, 1967, p.1 apud Scherer, 2016, p. 151)”. 
90 “Termo utilizado na geopolítica para descrever um processo truculento de fragmentação ou divisão de uma 

região ou de um Estado em regiões ou estados menores, geralmente com o objetivo de enfraquecer e dificultar 

qualquer associação entre eles (Scherer, 2016, p. 152)”. 
91 “Estavam nela representados, 31 Estados (as denominações são aquelas da época): Argélia, Burundi, 

Camarões, Congo-Brazzaville, Congo-Léopoldville, Costa do Marfim, Daomé, Etiópia, Gabão, Gana, Guiné, 

Alto-Volta, Libéria, Líbia, Madagascar, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Uganda, República Árabe Unida, 

República Centro-Africana, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Tanganyika, Chade, Tunísia. 

Posteriormente Togo e Marrocos também assinaram a carta (SCHERER, 2016, p. 162)”. 
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3.2 – A Dialética da Dependência 

 

Entre os estudos atuais sobre o capitalismo dependente existe um grande consenso em 

torno da tese da Dialética da Dependência desenvolvida por Ruy Mauro Marini. Existem 

muitos estudos anteriores sobre o tema, entretanto, esse autor atualiza certos conceitos 

tomando como referência a realidade dos países que não tiveram um processo de 

acumulação de capital tão acentuado quanto às regiões do centro capitalista. Suas pesquisas 

confirmam, com dados históricos mais atualizados, o que Luxemburgo (1913) e outros 

autores, já tinham identificado anteriormente; existem diferentes ritmos de acumulação entre 

os países do centro e do capitalismo dependente, não tendo possibilidades de que se 

estabeleçam sobre o mesmo patamar. Desta maneira, consolida que a relação dialética, entre 

os dois polos, como sendo uma necessidade para que o capitalismo se reproduza enquanto 

sistema. 

Como já descrito no primeiro capítulo deste trabalho, o capitalismo surgiu com a 

revolução industrial na Inglaterra no final do século XVIII e início do XIX. Foi com o 

surgimento da indústria de escala que se estabeleceram bases solidas para a existência de 

uma divisão internacional do trabalho. Esse processo tem estreita relação com as 

independências que ocorreram na América Latina. Os “novos” países gravitaram em torno 

da hegemonia inglesa e parcamente estabeleceram um fluxo de capitais e mercadorias entre 

os países da mesma região. 

A integração da América Latina ao mercado mundial teve inicio ainda quando colônia 

no século XVI. Nesse período, a principal função econômica da região era produção de 

matérias-primas e extração de minérios (principalmente ouro e prata) para exportação 

destinada aos colonizadores. O continuo aumento desse fluxo de mercadorias possibilitou a 

expansão dos meios de pagamento, sendo esses canalizados para suas respectivas 

metrópoles através dos impostos coloniais ou por via da compra de mercadorias. Essa 

relação foi um dos elementos necessários para o desenvolvimento do capital comercial e 

bancário na Europa e permitiu a criação do sistema manufatureiro (MARINI, 1973)
92

. 

Mesmo com a alteração do status político de colônia para países independentes, a 

pauta de exportação desses países mantivesse circunscrita ao modelo primário-exportador e 

                                                           
92 Essa interpretação está disponível no livro “Ruy Mauro Marini – Vida e Obra” organizado por Traspadini e 

Stdile (2011). 
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com a importação de bens de consumo, gerando balanças comerciais deficitárias, ademais 

que também entraram para o rol de nações devedoras. Mesmo tendo muitas semelhanças 

com o período colonial, pelo menos no sentido econômico, essa nova relação era 

estabelecida para atender novas demandas. O crescimento da classe trabalhadora e da sua 

produtividade no capitalismo central demandava muito mais matéria prima para se 

reproduzir. Assim, além de intensificar o suprimento de um exército industrial de reserva, de 

possibilitar a redução dos custos necessários para a reposição da força de trabalho das 

populações industriais a partir do fornecimento de alimentos, teriam também, como nova 

demanda, que alimentar a nova indústria, ou seja, servir o capital constante com matérias 

primas que eram transformadas em manufaturas (MARINI, 1973). 

Outra alteração substancial para as regiões que acabaram de alcançar a independência 

foi o fim do trabalho escravo. Sobre a lógica capitalista, o trabalhador não era uma 

mercadoria, pois, se assim o fosse, ele geraria ainda mais custos aos capitalistas porque 

teriam que pagar pelo seu tempo “morto”, tendo que alimentá-lo mesmo quando não 

trabalhassem. Desta maneira, o trabalho escravo se tornou um obstáculo ao rebaixamento 

indiscriminado da remuneração do trabalho. Sob o capitalismo foi à força de trabalho que se 

era compreendida enquanto uma mercadoria, e, desta maneira, impelia ao trabalhador se 

responsabilizar pelo seu tempo não produtivo.  

Com esses elementos podemos diferenciar dois eixos de acumulação, a saber, o da 

região do centro e da região dependente. No caso da economia industrial há uma mudança 

qualitativa, mais devido ao aumento da capacidade produtiva do trabalho que da exploração 

do trabalhador. Desta forma houve um deslocamento do centro lucrativo da produção da 

mais-valia
93

, da absoluta para relativa. Neste contexto, as regiões dependentes se inseriram 

na economia capitalista para responder “as exigências da passagem para a produção de mais 

valia relativa
94

 nos países industriais” (MARINI, 1973 apud TRASPADINI E STEDILE, 

2011, p. 138).  

Como a capacidade produtiva dos países dependentes não cresceu na mesma 

proporção destas novas demandas, para diminuir tanto o capital variável quanto o capital 

constante da região do centro com o fornecimento de matéria prima, a forma encontrada 

                                                           
93 A taxa de mais valia “não passa pelo aumento da produtividade em si, mas pelo grau de exploração da força de 

trabalho (MARINI, 1973 apud TRASPADINI e STDILE, 2011, p. 139)”. O aumento do trabalho excedente 

sobre o necessário que pode modificar a taxa de mais valia, que se expressa através da relação do tempo de 

trabalho excedente e o tempo de trabalho necessário.     
94 A mais valia relativa está ligada, também, a uma desvalorização dos bens de salário. 
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para compensar foi através da maior exploração do trabalhador, pela via do aumento da mais 

valia absoluta. É a partir da observação dessa relação dialética que Marini (1973) conceitua 

a super exploração do trabalho. 

Outra referência importante para entender essa relação centro-dependência foi a queda 

do preço das matérias primas e alimentos relativos ao preço das manufaturas, o que gerou 

uma deterioração dos termos de troca. Teoricamente, o trabalho socialmente necessário que 

determina o intercâmbio de mercadorias equivalentes. Entretanto, na prática, existem alguns 

mecanismos de transferência de valor que se sobrepõem ao das leis de trocas e fixam os 

preços de mercado e de produção.  

Existem dois mecanismos no interior de uma mesma esfera de produção que 

determinam os valores das mercadorias: i) A aplicação das leis de troca, em que uma maior 

produtividade do trabalho gera preços de produção menores, tornando as mercadorias mais 

competitivas; ii) as transações entre nações com diferentes mercadorias, industrializados e 

matérias primas. As industrializadas, que detém maior capacidade de produção de um 

determinado produto, vendem para as outras nações por preços superiores a seu valor, 

configurando em uma troca desigual. Já as nações menos desenvolvidas, que tem um 

trabalho socialmente necessário para a produção mais baixo em virtude de sua menor 

produtividade, vendem os seus produtos mais baratos que o produto industrializado, 

realizando assim uma transferência de valor dupla, tanto na compra quanto na venda.  

Frente a esses mecanismos de transferência de valor, a nível das relações 

internacionais de mercado, fez-se necessário, para as regiões menos desenvolvidas, criarem 

mecanismos de compensação devido a necessidade de aumentar a massa de valor realizada e 

de quantidade de recursos obtidos pela troca. A consequência foi o aumento da oferta 

mundial de matérias prima, acentuando ainda mais a margem entre o preço de mercado e o 

valor real da produção. A tentativa de corrigir esse desequilíbrio não foi através do 

investimento numa maior capacidade produtiva, mas por meio ampliação da exploração do 

trabalho. 

Essa compensação foi um mecanismo que operou a nível de produção interna e se 

expressou na superexploração do trabalho. Identificamos três formas para esse aumento da 

mais valia absoluta: i) o aumento da intensidade do trabalho; ii) o aumento da jornada de 

trabalho; iii) a negação das condições necessárias para o trabalhador repor o desgaste da 

força de trabalho, que significa uma remuneração abaixo do seu valor, diminuindo o tempo 
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de trabalho necessário e aumentando o tempo de trabalho excedente, ou seja, aumentando a 

apropriação da mais valia. Assim, esses três mecanismos cristalizam um modo de produção 

fundado, prioritariamente, na maior exploração do trabalhador, e não no desenvolvimento de 

sua capacidade produtiva. Quanto mais atrasado for o modo de produção, maior será a 

exploração do trabalhador, e, também, maior será a transferência de mais valia, por meio da 

transferência de valor, para as regiões do centro capitalista (MARINI, 1973 apud 

TRASPADINI E STEDILE, 2011). 

O conjunto desses elementos impôs uma profunda contradição em que os países do 

centro acumulam capital com base na capacidade produtiva e os países dependentes com 

base na superexploração do trabalho, e foi sobre esse alicerce real que se desenvolveram os 

laços que entrelaçam esses “dois mundos”. A existência das nações menos desenvolvidas 

como uma necessidade do mercado mundial para atender as exigências da circulação 

capitalista, sendo os países mais desenvolvidos o eixo dessa articulação. Assim, os países 

com menor capacidade produtiva não dependem da capacidade interna de consumo para a 

realização das suas respectivas mais-valia. Consagrando-se, então, a separação de dois 

momentos fundamentais: o da produção e o da circulação. 

Outra contradição inerente à produção capitalista em geral se constata na oposição do 

capital ao trabalhador enquanto vendedor e comprador de mercadoria, sendo isso observado 

mais claramente nos países com maior desenvolvimento industrial onde o trabalhador tem 

esse duplo caráter de produtor e consumidor. Na esfera da produção podemos falar de dois 

tipos de consumo: i) o consumo produtivo dos meios de produção que implica o processo de 

trabalho; ii) o consumo individual que é considerado improdutivo para o trabalhador por 

apenas repor sua força de trabalho. Já para o capitalista é por meio do consumo improdutivo 

que ocorre a fase de realização da mais-valia, tornando-se um elemento decisivo para a 

criação de demanda. Desta maneira, podemos afirmar que o fluxo de produção se consagra 

com a circulação. 

Na região do centro capitalista a luta entre operário e patrão ocorre para fixar o nível 

de salários. Devido ao aumento da capacidade produtiva, a partir da mais valia relativa, o 

aumento da oferta de mercadorias implica em seu barateamento. Consequentemente, essas 

mercadorias mais baratas entram na composição do consumo individual do trabalhador 

diminuindo o valor do custo necessário para a reposição da força de trabalho. Isto possibilita 

ao capitalista aumentar a apropriação de mais valia excedente através da diminuição do 
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capital variável e permite realizar maiores reinvestimentos no capital constante. Desta forma 

há um entrelaçamento entre produção e circulação. 

Nos países dependentes, esse ciclo de produção e circulação são dissociados, já que a 

circulação da produção dessas regiões se efetua, basicamente, no ambiente externo. Desta 

maneira, o consumo individual do trabalhador não interfere na realização da produção local, 

e, por isso, o capitalista não se preocupa em criar condições para diminuir o custo para que a 

força de trabalho se reponha, induzindo uma forte compressão do consumo individual do 

operário. Devido a terem grandes exércitos de reserva, em caso de excesso de desgaste os 

trabalhadores são facilmente substituídos por novos braços, impondo a classe trabalhadora 

aceitar quaisquer condições de emprego. 

A formação social do capitalismo dependente conduz à constituição de economias 

nacionais exportadoras, e, são nessas regiões onde se fazem mais aparentes as contradições 

do sistema capitalista. O sacrifício do consumo individual dos trabalhadores em favor das 

exportações para o mercado mundial se reflete numa expectativa de consumo sem 

contrapartida na produção interna, desta maneira, acabam por serem satisfeitas pela 

importação, que acabam por conformar o que já mencionamos acima, países que exportam 

matérias primas e alimento, e, importam manufaturas.  

É importante deixar evidente que a Dialética da Dependência não nega que ocorreram 

suspiros de desenvolvimentos industriais nos países dependentes
95

. Os períodos entre 

guerras, em que ocorreram crises no centro capitalista, foram os momentos de brechas para 

o desenvolvimento das regiões dependentes. Essa etapa de industrialização, que só era 

possível dentro dos limites construídos pela economia exportadora, não acarretou numa 

mudança qualitativa do desenvolvimento econômico, mantendo o centro vital de 

acumulação a partir da produção e exportação de produtos primários. 

                                                           
95 Entre esses países, o Brasil é que o Marini (1973) mais ressalta. Nesse sentido podemos fazer até uma ponte 

entre com o conceito de “Balcanização” desenvolvido por Scherer (2016), pois de todos os países da América 

Latina o que menos sofreu com um processo de divisão de fronteiras foi o Brasil. De toda maneira, por mais que 

o Brasil tenha tido um desenvolvimento industrial superior aos demais da região, mesmo assim, mantiveram-se 

na esfera de produção com menor valor agregador, sendo um país exportador de matéria prima. Segundo dados 

do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, os produtos brasileiros mais 

exportados em 2018 foram: 14% de soja; 10% óleos bruto de petróleo; 8,4% minérios de ferro e seus 

concentrados; 3,7% medicamentos para medicina humana; 3,5% de celulose; 3,5% de óleos combustíveis; 3,2% 

parte e peças para veículos automóveis; 2,3% de carne bovina; 2,2% de açúcar de cana; 1,8% de café cru em 

grão; 1,7% de milho em grão; 5,6% demais produtos manufaturados (Disponível em: 

<www.midic.gov.br/comex-vis/frame-brasil> Acesso em: 29 abr. 2019).  
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Ao voltarmos à análise para a economia capitalista clássica, percebemos que a 

possibilidade de obter alimentos baratos do exterior conduziu ao aumento da parte do 

consumo individual dos operários destinados a absorver manufaturas, com isso, tornando 

possível aumentar a produção e abaixar o custo com o trabalhador. Tanto os produtos 

necessários quanto os bens supérfluos poderiam ser produzidos e adquiridos pelas massas. 

Tudo isso só foi possível devido ao fato de os países do centro redistribuírem internamente 

parte do excedente subtraído dos países dependentes. Ou seja, o desenvolvimento consiste 

nessa dialética entre centro e dependência, em que grande parte do desenvolvimento de uma 

região só é possível com a maior exploração da outra região. Por não terem essa outra região 

a explorar, os países dependentes não tiveram possibilidades de sair dessa condição, pelo 

menos não seguindo o padrão de desenvolvimento do modo de produção capitalista.  

Desta forma, a compressão do consumo individual da economia exportadora, mesmo 

nos suspiros de industrialização, gerou uma baixa participação dos trabalhadores na criação 

de demanda. O mercado interno de alto consumo não visava popularizar a produção, pois 

não foi apresentado ao capitalista o problema de criar mercado interno. Com a crise do 

mercado externo, a baixa produção para exportação gerou uma menor demanda de trabalho 

no “campo” e ampliou o exército de reserva nas cidades. Internamente, as indústrias se 

dedicaram mais à esfera de alto consumo do que de baixo consumo, e, como aquela não 

determina o valor da força de trabalho, já que não barateia os produtos populares, não 

influenciou na baixa do valor necessário para a reposição da força de trabalho.  

Essa relação inversa induziu ao capitalista não investir no aumento da produção, mas, 

por sempre buscar maiores lucros, intensificar a apropriação da mais valia absoluta, já que 

todo esse contexto descrito acima propiciou manter esses níveis de exploração. 

Não basta que as condições de trabalho cristalizem em um dos polos como capital e 

no outro polo contrário como homens que não tem mais nada a vender a não ser sua 

força de trabalho. Não basta tampouco obrigar estes a se vender voluntariamente. No 

transcurso da produção capitalista, vai sendo formada uma classe operária que, por 

força da educação, de tradição, de costumes, se submete às exigências deste regime 

de produção como às mais lógicas leis naturais. A organização do processo 

capitalista de produção já desenvolvido vence todas as resistências, a existência 

constante de uma superpopulação relativa mantém a lei da oferta e da demanda de 

trabalho em concordância com as necessidades de exploração do capital, e a pressão 

surda das condições econômicas sela o poder de mando do capitalista sobre o 

operário. Ainda é empregada, de vez em quando, a violência direta, extraeconômica; 

mas só em casos excepcionais. Dentro do transcurso natural das coisas, já pode 

deixar-se o operário à mercê das “leis naturais da produção, isto é, entregue ao 

predomínio do capital, predomínio que as próprias condições de produção 

engendram, garantem e perpetuam (MARX, El capital, I, XXIV, p. 627 apud 

MARINI, 1973 apud TRASPADINI E STEDILE, 2011, p.144).              
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O crescimento das indústrias nas regiões dependentes, que não ocorreu de forma 

generalizada, alterou a composição das importações, gerando uma redução dos bens de 

consumo sendo substituído por algumas matérias primas demandas pelas indústrias 

nascentes. Essas eram, quando muito, produtoras de bens semielaborados que tinham como 

destino os centros industriais do mercado externo. Essa carência de tecnologia impediu a 

evolução de um modo de acumulação baseada no aumento da capacidade produtiva do 

trabalho. Entretanto, as indústrias intermediarias fizeram crescer, mesmo que timidamente, 

setores médios de acumulação que empregavam uma baixa quantidade de trabalhadores, ou 

seja, suas rendas também são derivadas da mais-valia. 

Com esses espasmos de industrialização, aumentou-se a necessidade de capital 

constante que só passaram a ocorrer, efetivamente, nos momentos de crise. Como os países 

dependentes não tinham a capacidade de acumular capitais apenas com a realização da troca 

comercial, necessitaram da poupança externa para conseguir capitais de investimento. Foi 

então que, após a década de 1950, sob a liderança dos EUA no processo de recuperação do 

pós Segunda Guerra teve-se um grande crescimento dos Investimentos Externos Diretos 

(IEDs). 

Nos países centrais os IDEs eram direcionados para os setores de bens de capitais, 

gerando um constante desenvolvimento tecnológico, o que, pelo seu caráter de renovação 

visando lucro, tornava uma serie de equipamentos obsoletos. Antes que esses materiais 

perdessem valor eram vendidos para as regiões dependentes. Assim, esses recebiam as 

etapas inferiores e sucateadas do processo produtivo, e, as etapas mais avançadas ficam 

reservadas aos países do centro.  

A disputa pelo monopólio da alta tecnologia é um dos principais fatores que geram a 

concorrência entre os imperialistas. Esse afã generalizado pela busca do desenvolvimento 

tecnológico acarretou num forte aumento da capacidade produtiva o que reduziu a 

quantidade de operários necessários. Em contrapartida, houve um forte aumento do setor 

não-produtivo, ou seja, da indústria de serviços. Esse é um dos setores que mais avançou nos 

países dependentes, mas mantendo-se na lógica de prestar serviços para as etapas inferiores 

do processo de produção. 

No caso do desenvolvimento tecnológico dos países dependentes, os espasmos de 

industrialização acarretou em disparidades internas, onde uma reduzida região aumentou sua 

produção por via da mais valia relativa, em contrapartida, as outras localidades que não 
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receberam cadeias produtivas tiveram que compensar sua menor produtividade por meio de 

uma ainda maior super exploração do trabalho. Mesmo onde se constatou esse aumento, 

ainda não representou a mudança na popularização dos produtos, como no caso dos países 

avançados, sendo que a parte substancial da produção se dirigia para o exterior ou para o 

consumo de luxo.  

Desta maneira nos permite concluir que, por mais que tenha havido surtos de 

desenvolvimento industrial nos países dependentes, na realidade, serviram apenas para 

manter seu padrão de reprodução como economia primaria exportadora, estruturado por uma 

ausência ou um mercado interno de baixa intensidade que tem por finalidade atender as 

demandas do mercado externo. Assim, uma das chaves de transferências que 

descapitalizaram a região dependente foi exportar produtos de baixo valor agregado e 

importar produtos de alto valor agregado. 

Com o processo de ascensão de novos países independentes, principalmente da África, 

e o estabelecimento do neoliberalismo, novas capas foram estabelecidas para manter a 

mesma essência da dialética da dependência. O abismo entre os que concentram riqueza 

material e o conhecimento técnico-cientifico se aprofundou, sendo, nesse novo momento, 

legitimados pelos organismos internacionais que passaram a ter maior protagonismo no 

cenário internacional.  

A ONU, como o centro de articulação dessas OIs, se tornou referência em elaborar 

teorias para justificar essas disparidades e criar comissões econômicas regionais para poder 

“sanar” as desigualdades. Entre as muitas teorias, encontramos aquelas ligadas à ideia a 

austeridade, ou diminuição do Estado, para que certos setores fossem substituídos pela 

iniciativa privada, teoricamente, mais eficientes. Desta forma, diminuiriam os gastos estatais 

com educação e saúde pública, medidas essas que intensificaram a própria exploração do 

trabalho, principalmente nas regiões dependentes.   

O resultado desse novo período foi a manutenção da transferência liquida de recursos 

dos países dependentes para o exterior, sendo que a crise da dívida da década de 1980 um 

momento marcante em que a dívida pública tive grande importância. Só entre os anos de 

1982 e 1991, através do pagamento de juros e serviço da dívida, saíram da América Latina 

um total de US$ 275 bilhões. Mesmo as exportações dessa região tendo aumentado em 1/3, 

essas divisas angariadas foram usadas para transferir para o exterior, como por exemplo 

através das remessas de lucro ou por terem sido vendidas por baixo valores. A capacidade 
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per capta para importar, naquele período, foi reduzida em 40%, sendo que a contração do 

PIB per capita foi de 9%. Tudo isso gerou uma forte diminuição do mercado interno, 

confirmando e dando continuidade a reprodução da dialética da dependência (MARINI, 

1992 apud TRASPADINI E STEDILE, 2011). 

 A saída possível indicada por Marini (1992) para a América Latina seria através da 

criação de entidades internacionais mais poderosas para fazer frente às imposições do 

imperialismo do capitalismo central. Desta forma, integração regional deveria ocorrer sem a 

presença dos países centrais, devendo-lhe serem atribuídas uma série de acordos de proteção 

das economias dependentes, como, por exemplo, as tarifas alfandegarias, monetárias, fiscais, 

as questões laborais, educacionais e culturais. Percebe-se que essa proposta não diverge da 

proposta de Nkrumah do pan-africanismo; a diferença está que nesta a integração é para 

todo o continente africano e no caso da América Latina a integração assumiria uma 

dimensão regional mais limitada por estar no mesmo continente que o maior império do 

capitalismo atual, os EUA.    

     

3.2.1 – O Estado e o capitalismo dependente 

 

Entre outros autores que desenvolveram suas teses com base no capitalismo 

dependente encontramos Jaime Osório (2014). Em seu trabalho, “Estado no centro da 

mundialização do capital”, uma de suas principais preocupações foi unir o que, teoricamente, 

tentaram separar, economia e política. O primeiro passo para o distanciamento das disciplinas, 

econômica e política, ocorreu a partir do final do século XIX com a chamada revolução 

marginalista. Antes disso, até autores liberais como Adam Smith e David Ricardo não 

realizavam esta separação.  

O modo de produção capitalista, necessariamente, é constituído por um processo de 

circulação-produção-circulação (OSORIO, 2014). Isto posto, as novas teorias realizaram, 

também, a ruptura do conjunto de processos econômicos para se concentrarem apenas na 

segunda fase da circulação privilegiando os estudos sobre as condições de equilíbrio entre 

oferta e demanda, concorrência perfeita, preços, utilidade marginal, etc. Por essa via de 

interpretação, naturalizavam-se as desigualdades econômicas indicando que essas não tinha 

relação com a políticas, seriam apenas fruto das próprias questões econômicas.  
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Nesse contexto, os representantes dos capitalistas prometiam a construção de um 

mundo em que os seres humanos seriam livres e iguais, criando uma ficção “real”, 

apresentando a realidade de modo distorcido. Então, a fetichização do capital ocorreu de 

maneira mais simbólica por meio da democracia liberal
96

, em que vendia a ideia de que o 

Estado era de todos, uma das expressões disso foi a ilusão criada de que cada pessoa 

representava um voto
97

. Essa idealização escondia o processo em que as próprias opções de 

escolha já foram filtradas pelas regras e procedimento impostos pelas classes dominantes.  

Na realidade, o principal interesse desse campo teórico sempre foi o de esconder o real 

papel do Estado enquanto principal articulador dos poderes das classes dominantes em uma 

dada sociedade
98

, esvaziando todo seu conteúdo econômico-político (OSORIO, 2014). Por 

isso, para entender o funcionamento do capitalismo, e, mais especificamente do capitalismo 

dependente, é importante trazer luz a essa sombra criada pelo próprio capital. Ou seja, deve-se 

evidenciar qual o papel do Estado para a manutenção dos países dependentes como tal. 

Esses Estados “expressam a forma como estas regiões e sociedades se organizaram no 

campo econômico e político para responder as necessidades de exploração e dominação, 

constitutivas da natureza desse sistema (OSÓRIO, 2014, p.192)”. Nas relações internacionais 

existe uma composição heterogênea de Estados inerentes ao capitalismo na sua expansão em 

escala mundial, sendo cada tipo de Estado “adequado” aos interesses sociais internacionais e 

locais. Assim, o exercício desigual da soberania impõem-se como uma característica 

estrutural para a reprodução do sistema capitalista.  

Deste modo, a condição de dependência não pode ser atribuído apenas como um 

problema externo, pois “a burguesia periférica não tem uma vocação de burguesia nacional 

(OSÓRIO, 2014, p. 190)”. Esses grupos locais tiram proveito de suas alianças com o capital 

internacional financeiro ou produtivo, por isso que, enquanto os países dependentes se 

empobrecem, pequenas frações de suas classes dominantes aparecem na lista dos principais 

milionários do planeta. A fórmula encontrada, pelo capital internacional em parceria com as 

classes dominantes locais, para manter os países dependentes nessa condição foi por meio de 

um poder político férreo e da restrição das soberanias. Assim, Estado forte e Estado-Nação 

fraco se tornam duas faces da mesma moeda. 

                                                           
96 Apoiam-se nos contratualistas (OSORIO, 2014). 
97 Osorio (2014), para deixar evidente esse processo, questiona se o dono de uma grande empresa de meios de 

comunicações e um porteiro dessa empresa tem as mesmas condições de influenciar na decisão dos votos de uma 

determinada sociedade.  
98 Essa questão será mais aprofundada no último capítulo deste trabalho 
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Os dois principais processos que constituíram as particularidades do Estado no 

capitalismo dependente foram: i) as formações sociais que o constituíram; ii) a particular 

modalidade de exploração-superexploração que determinaram as relações entre as classes, 

frações e setores. Quanto maior o grau de subordinação, mais reduzida será a expansão das 

classes, frações e setores das classes dominantes locais
99

, consequentemente, compensando 

pelo peso das dimensões autoritárias do Estado, do Governo e pela internalização das relações 

de poder das regiões centrais. 

A variação da subordinação do Estado dependente se faz mais evidente a partir da 

intensidade da superexploração do trabalho, nos seus respectivos processos produtivos que 

ignoram as necessidades da maioria da população trabalhadora ao direcionar a produção 

interna para o mercado estrangeiro e ao estreitar as possibilidades de consumo das camadas 

internas. Essa limitada estrutura produtiva reduz a massa de trabalhadores empregados 

aumentando a população subempregada e desempregada. Desta forma, produz-se um maior 

exercito de reserva e deixam os trabalhadores “sem saída” a não ser aceitar o aumento da 

intensidade do trabalho, a ampliação da jornada de trabalho, ademais de serem impelidos a 

aceitarem salários que mal podem pagar a reposição de sua força de trabalho.  

Neste contexto, muitos trabalhadores esgotam sua capacidade de trabalhar de forma 

prematura, que se expressa nos altos índices de miséria, numa sociedade com intensos 

conflitos sociais, o que potencializa as possibilidades de enfrentamento e de luta de classes. 

Nessas condições, os aparatos estatais não conseguem ter efetividade para criar consenso e 

gerar sentido de comunidade. A ordem social só se torna possível sobre a base de um forte 

exercício do poder político que age por meio dos poderes coercitivos do Estado. 

No capitalismo dependente, as instituições estatais e suas autoridades são vistos como 

se estivessem acima da sociedade. Devido a um processo de despolitização as esferas estatais 

se tornaram uma atividade reservada apenas aos setores “especiais” da sociedade, que tenham 

as qualidades de serem preparados, carismáticos, com conhecimento e experiência. Esses, ao 

concederem auxílios, doações e “benefícios”, não o fazem como se fossem direitos dos 

cidadãos, mas apenas como dadivas daqueles que podem gerir a máquina pública. Desse 

modo, ganham reconhecimento e obediência, ou, em outras palavras, conseguem legitimidade 

                                                           
99 É importante evidenciar que a relação entre as classes dominantes locais e o capital internacional não estão 

livres de conflitos. 
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para governar, como podemos constatar, principalmente, pelos fenômenos políticos de 

caudilhismo e de lideranças populistas (OSÓRIO, 2015). 

Em cada período histórico, a relação entre as classes e suas frações são hegemonizadas 

por uma determinada composição de alianças que se aglutinam em torno de projeto de 

desenvolvimento que atendam dos respectivos interesses. Para obter a hegemonia na 

sociedade, um determinado grupo da classe elabora um projeto que contemple diferentes 

interesses, permitindo realizar uma serie de alianças com as diversas frações de classe, 

objetivando apropriar-se do principal núcleo articulador de poder dentro de uma sociedade, 

que é cristalizado no Estado.  

Ao se apropriarem deste, as classes dominantes indicam, e repartem com os seus 

aliados, os representantes dos altos cargos estatais, sendo estes denominados de classes 

reinantes
100

. Assim, ao conseguiram obter o poder do Estado utilizam-se dos seus porta-vozes 

(classe reinantes) para implementarem o projeto de desenvolvimento que sustenta a 

composição das alianças, e, desta forma, caracterizam o tipo de especifico de Estado. 

   

3.2.2 – O Estado desenvolvimentista 

 

Na América Latina, esses tipos de Estados só foram possíveis nos períodos de crise do 

capitalismo do centro. Entre as décadas de 1930 e 1970, alguns Estados dependentes passaram 

investir em setores que ainda não eram rentáveis a nível local, como nos casos das grandes 

indústrias ligadas à produção de aço, serviços, energia elétrica, água e educação. As áreas 

estratégicas como as de infraestrutura portuária, estradas, petróleo, cobre, etc. ficaram sobre a 

responsabilidade dos Estados
101

. Para isso, foram criadas uma série de instituições estatais 

que, por conseguinte, alteraram a composição das frações e setores da classe dominante 

locais, e, também, aumentaram a demanda interna de consumo. 

O surgimento desses novos interesses sociais, a partir de uma nova e precária 

burguesia, não foram alheios às antigas frações do modelo agro-mineiro-exportador, o foi 

evidente a partir do poder adquirido pela “classe proprietária fundiária”. Essa nova pequena 

burguesia era divida entre não proprietárias, que ascenderam a cargos públicos ou através de 

                                                           
100 As classes reinantes ocupam posições altas dentro do Estado, mas não são as classes dominantes, por mais 

que tendam a se posicionar favorável a estas. 
101 Isso só ocorre pela via estatal devido a deficiência da fração burguesa industrial e a falta de investimento do 

capital estrangeiro (OSÓRIO, 2014).  
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altas remunerações do setor privado, e, as que possuíam pequenas propriedades sustentando-

se da apropriação da mais valia através da superexploração do trabalho. Ambas, a grosso 

modo, dependiam dos recursos advindos das rendas de exportação ou das relações com o 

mercado internacional.  

A nova reorganização do bloco de poder, nesse quadro de Estado desenvolvimentista, 

teve uma crescente hegemonia da fração burguesa industrial. Esses, que tinham como 

principal arma o poder do Estado, buscavam impor seu projeto econômico através de acordos 

e alianças, principalmente, com essa nova pequena burguesia e com as novas camadas 

operárias, pois nesse modelo geraram-se novas oportunidades de emprego.  

Neste contexto, foi intensificada a construção de mercados internos mais fortes, que, 

em alguns casos, progrediram até se consolidarem como mercados regionais. Alguns 

exemplos podem ser constatados com os acordos internacionais de cooperação firmados, 

como nos casos da Associação Latino Americana de Integração (ALADI), Pacto Andino, 

Mercado Comum do Centro Sul, a Organização da Unidade Africana (OUA), etc.  

A falência desse projeto está ligada a muitos fatores, entre estes estava a agudização 

das disputas interburguesas, a nível mundial, pela maior acumulação de capitais e por maior 

desenvolvimento tecnológico. Esses dois objetivos da burguesia fizeram emergir novos ramos 

produtivos, que, para serem implementados sem perdas das taxas de lucro necessitaram 

implementar a reorganização internacional do trabalho. Assim, criou-se uma estrutura 

hierarquizada de subcontratação através de uma dinâmica imposta pelo centro, atualizando a 

velha lógica de produção de alto valor agregado no centro, e, a montagem e produção de 

baixo valor agregado nos países dependentes.  

A partir desse desenvolvimento ocorreu um processo de divisões sociais e políticas no 

interior das classes dominantes das regiões dependentes, particularmente os que eram 

atrelados às burguesias mais dinâmicas
102

 (industrial, agrícola, mineira, comercial e 

financeira). Entre esses se estabeleceu o conflito entre dois projetos: i) a industrialização 

estendida e diversificada; ii) a industrialização seletiva e concentrada em que novos ramos 

produtivos (OSÓRIO, 2014). 

                                                           
102 A nova burguesia industrial estaria atrelada aos setores intermediários da produção, como por exemplos os de 

automóveis, eletrônicos, rádio, televisores e geladeira. Assim se tornaram mais complexas que do período 

anterior tradicional ligada aos ramos de alimento, vestuário, calçados e bens duráveis (moveis para casas).  

(OSORIO, 2014).  
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Esse segundo projeto fortaleceu os setores sociais de alto poder de consumo local e 

debilitam as frações burguesas e setores assalariados vinculados ao mercado interno, e, deste 

modo, alteraram as alianças anteriores que proporcionaram o Estado desenvolvimentista. Por 

meio da diminuição de salários, fechamento de antigas instituições estatais e da diminuição do 

consumo de massas, abandonaram o projeto industrializante voltado ao mercado interno e 

retornaram mais intensamente ao modelo de economia exportadora alicerçado em tirar 

“vantagens” naturais e produtivas para inserirem-se no mercado mundial. Para que essa 

mudança de projeto ocorresse foi necessário utilizar de diferentes vias, e, quando pelos meios 

“legais” não conseguiram impor seus interesses, apelavam a governos militares. 

 

3.2.3 – O Estado contrainsurgente. 

 

No modelo diversificado muitos setores foram capazes de conformar suas 

organizações, possibilitando uma relativa multiplicação do ativismo popular em que os novos 

pobres urbanos lutavam por melhorias dos serviços básicos, as novas classes trabalhadoras 

por melhores salários e os trabalhadores rurais para se assentar em suas terras e ter acesso a 

recursos para produzir. Por essas questões, o novo bloco de poder, para conseguir impor seu 

projeto, necessitaram de um Estado de novo tipo, se conformando o Estado contrainsurgente.  

Com o intuito coagir, quando não destruir, essas novas organizações trabalhistas, foi 

necessário fortalecer os instrumentos de coerção desses Estados. Essas medidas visavam 

realizar uma readaptação de projeto que fosse articulada com os interesses de acumulação do 

capitalismo central, como por exemplo, disciplinar o campo popular para a reprodução do 

capital.  

A doutrina de contrainsurgência tinha por principio que a guerra não era só externa, 

mas também interna
103

. As escolas militares estadunidenses foram as grandes responsáveis em 

propagar essa logica para muitos oficiais das forças armadas dos países dependentes, 

sobretudo os da América Latina. O método para se aplicar os golpes militares não foram a 

partir dos desses oficiais, mas da articulação do conjunto das instituições das Forças Armadas. 

Assim, aumentaram o aparato repressivo, fecharam os parlamentos, submeteram o poder 

judiciário, controlaram os meios de comunicação, não permitiram a organização de partidos 

                                                           
103 Como o contexto era de Guerra Fria, afirmavam que os internos eram fomentados pelo comunismo 

internacional (OSÓRIO, 2014).  
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políticos, exterminando lideres populares
104

, etc. Esse projeto fascista fez uso extensivo da 

violência submetendo a população civil pelo medo (OSÓRIO, 2014).   

Dessa maneira, impuseram uma relativa “paz social” para reestabelecer a reprodução 

do capital com o novo/velho projeto através da readequação das estruturas dos países 

dependentes para implementar a nova organização internacional do trabalho, que, com a 

implementação de reformas trabalhistas refortaleceu os mecanismos de superexploração do 

trabalho.  

Por meio das privatizações de estatais vendidas a preços irrisórios, alguns setores 

ligados aos serviços, como educação, saúde, moradia e os fundos de pensão, aumentaram o 

poder econômico de alguns setores internos possibilitando o desenvolvimento potencial de 

um capital latino americano
105

 baseado na exploração da mais valia. Dessa forma, para manter 

as regiões dependentes como fornecedoras de matéria prima e alimentos, realizaram reajustes 

políticos em parceria com os setores dinâmicos das classes dominantes que eram mais 

articulados ao capital estrangeiro, o que possibilitou reatualizar o modelo agro-mineiro-

exportador.  

Como somente os Estados detêm a capacidade de aglutinar e cristalizar as diferentes 

alianças das classes dominantes e suas frações, as hegemonias necessitaram se apoderar dos 

aparatos estatais para implementar esses projetos econômicos políticos. Por isso, que além de 

identificar quem detêm o poder, é necessário identificar como se exerce o poder (OSORIO, 

2014). Não seria correto manter-se circunscrito apenas em uma dessas formas de 

identificação, pois, é a relação entre ambos que nos permite não perder de vista o movimento 

dialético entre economia e política.         

                                                           
104 “Entre 1960 e 1996, o número de execuções e desaparecimentos forçados na Guatemala chega a 

aproximadamente 200 mil pessoas. No Peru, calcula-se 69 mil mortos e desaparecidos entre 1980 e 2000, 

segundo a Comisión de la Verdad y Reconciliación; na Argentina, os desaparecidos no período militar dos anos 

1970 chega a 30 mil, com 2.434 mortos; e no Chile, foram mortas sob o período ditatorial de Pinochet 2.095 

pessoas, 1.102 desaparecidas, e milhares presas e expulsas do país. No México, segundo o informe da Fiscalía 

Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, o número de desaparecidos entre 1964 e 1982 (que 

cobre os governos de Díaz Ordaz, Echeverría e López Portillo) chega a 784 pessoas, cifra que pouco diz pouco 

ao considerar o terror estatal desatado em 2 de outubro de 1968 na matança de estudantes na praça de Tlatelolco, 

na Cidade do México, e em diversas zonas do país durante aqueles anos; na Colômbia os desaparecidos chegam 

a 27 mil em 15 anos (1985-2000); e em El Salvador o conflito armado na década de 1980 deixou 75 mil vítimas 

de violações dos direitos humanos” (OSORIO, 2014, p. 247-248). 
105 De acordo com informes de organismos internacionais, “a América Latina é considerada, em âmbito 

internacional, a região com mais altos níveis de desigualdade”. Bernardo Kliksberg, “Desigualdad y desarrollo 

en América Latina: el debate postergado”, em Revista del Clad, n. 14, p. 18. Em 1990, “os 20% mais ricos da 

população na América Latina detêm 52,94% da renda, proporção muito superior a de todas as outras áreas do 

mundo, inclusive a África do Norte e Oriente Médio (45,35%). No outro extremo, os 20% mais pobres alcançam 

apenas 4,52% da renda, a menor porcentagem internacional, menor do que na África do Norte e Oriente Médio 

(6,90%). Ibid., p. 19” (OSORIO, 2014, p. 233). 
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3.2.4 – O Estado e a democracia 

 

A distinção entre as diferentes formas de exercer o poder é importante para entender o 

contexto pós os Estados contrainssurgentes. É necessário nos manter alerta também para o 

fato, que, em muitos casos, a democracia liberal e autoritarismo podem ser duas faces da 

mesma moeda. O exemplo mais emblemático é o México, que não recorreu a golpes militares, 

pelos menos não escancaradamente. Neste país as classes dominantes não conseguiram 

legitimidade pelo voto
106

 e os dominados não tiveram força suficiente para desbancar os 

dominadores. Assim, mesmo nos governo dito democrático, houve uma militarização 

crescente da vida pública e uma criminalização da oposição que abriram espaço para uma 

rápida decomposição da vida pública e social. Esse exemplo serve apenas para sinalizar que o 

pensamento dicotômico entre democracia e autoritarismo às vezes esconde a complexidade da 

situação. A democracia, com um véu, tenta ocultar o seu autoritarismo separando a unidade 

entre Estado, mercado e sociedade (OSORIO, 2014). 

Por isso, se faz necessário, também, saber quem detêm o poder em cada período 

histórico. O momento da transição democrática, sobretudo na América Latina, ocorreu num 

período que as disputas interbuguesas ainda estão infladas, mas que as bases para a 

reorganização internacional do trabalho já estavam assentadas
107

. O desenvolvimento da 

indústria da telemática, que permitiu a comunicação em tempo real, possibilitou os novos 

moldes empresariais de subcontratação do processo produtivo. A parte de menor valor 

agregado, mas que demandava maior quantidade de trabalhadores, estabeleceram-se nos 

países dependentes, e, os setores de alto valor agregado ficaram nos países do centro, gerando 

uma forte transferência de valores dos primeiros para os segundos.  

Deste modo, ao comparar ambas localidades percebe-se a manutenção das formas de 

exploração do trabalhador, sendo no centro, majoritariamente, por meio da mais valia relativa 

e nos países dependentes através da mais valia absoluta. Entretanto, por mais que a 

apropriação da mais valia do trabalhador tenha se intensificado, principalmente, nas regiões 

dependentes onde a redução do valor necessário para os operários foi ainda mais brusca, a 

precarização do trabalho não se restringiu a essas regiões, sendo um fenômeno à nível 

                                                           
106 O Partido Revolucionário Institucional (PRI) e o Partido da Ação Nacional (PAN), por dois momentos 

violentaram as decisões cidadãs por meio de um processo de alianças entre ambos. Primeiro em 1988, que foi 

favorável ao PRI e o segundo em 2006, que foi favorável ao PAN (OSORIO, 2014). 
107 Muito devido ao período dos Estados Contrainsurgente.  
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mundial. Os empregos sem contratos ou com contratos de curta duração, a perda de direitos, o 

aumento das jornadas de trabalho, o não pagamento de hora extra e a diminuição dos salários 

foi um acontecimento internacional. Isto posto, vale enfatizar que mesmo esse movimento 

tendo ocorrido em todo mundo, foram nos países dependentes que se expressaram em sua 

forma mais brutal, sobretudo devido à superexploração do trabalho. 

As bases para a nova legitimidade democrática, no curto prazo, mantiveram o padrão 

exportador de especialização produtiva. A fração burguesa monopolista associada ao capital 

estrangeiro foi reestruturada e fortalecida pela venda do patrimônio público o que as 

possibilitaram hegemonizar o novo projeto. Essa mudança da forma de exercer o poder 

político alterou o discurso dominante pois não mais governavam para súditos, mas sim para 

os cidadãos (OSORIO, 2014). E, desta maneira, prepararam o terreno que implementou as 

políticas neoliberais.  

Nesse novo momento, o Estado democrático se “reinventou” ao criar imagem da 

gestão eficiente e abandonou o modelo “paternalista”. Para isso, foi imposta a 

desregulamentação do mercado, a austeridade, o equilíbrio fiscal como formas de acabar com 

as políticas populistas e pôr fim ao Estado “inchado”. Pelo menos, esse foi o discurso da 

classe dominante para conseguir o consenso e esconder sua real intenção: manter o Estado 

paternalista só para eles. 

Dessa forma, a força do voto, inicialmente, serviu para mudar a classe reinante que 

administrava o aparato e legitimar as políticas neoliberais. Na prática, ocorreu um 

aprofundamento do padrão de reprodução econômica e os altos representantes dos aparatos 

estatais continuaram sendo os escolhidos pelas classes dominantes. Entretanto, os governos 

democráticos expuseram fissuras interburguesas e possibilitaram a criação de novas 

organizações sociais e políticas que estavam em ebulição diante da repressão do Estado 

contrainsurgente.  

A brutalidade desse período anterior incitara as chamas da rebeldia como foram os 

casos das “madres de la plaza de mayo”, dos movimentos indigenistas e quilombolas, dos 

camponeses, como foi o caso do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem 

Terra (MST), da aglutinação de organizações dos trabalhadores em torno do Partido dos 
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Trabalhadores (PT), e, até a ascensão de governos populares
108

 com caráter anti-capitalistas e 

anti-imperialstas exemplificados nos casos da Venezuela e Bolívia.  

Esses dois últimos utilizaram como principais medidas a reestatização de setores 

estratégicos e a implementação de constituições que limitaram as ações dos capitalistas 

nacionais e internacionais, e, abriram mais espaço para os setores populares comporem o 

Estado (OSORIO, 2014). Mas, vale recordar que em alguns casos a contrarrevolução impediu 

certos avanços ou buscaram retroceder algumas conquistas, como foram os casos do Haiti e 

do México em 2006, de Honduras em 2009, do Paraguai em 2012, do Brasil em 2016, e os 

casos mal sucedidos na tentativa de derrubada dos governos populares como na Venezuela em 

2002. 

       

3.3 – Revisão da epistemologia da Teoria Marxista da Dependência (TMD). 

 

A teoria marxista da dependência surgiu num contexto em que muitas pesquisas sobre 

o capitalismo mundial apresentavam consenso em uma questão: o capitalismo criou um centro 

mais desenvolvido e uma região mais pobre economicamente. O conceito de periferia foi 

muito utilizado e balizou os estudos e propostas de muitos setores e organizações como foi o 

caso da CEPAL. Para o campo marxista, por mais que se concorde com as interpretações 

sobre centro-periferia, a divergência se centra nas propostas que foram criadas, 

principalmente pela CEPAL. Estas não vislumbravam uma superação do modo de produção 

capitalista, não partiam do pressuposto que está na essência do modo de produção a dialética 

entre Centro e Dependência.  

Portanto, não existem propostas plausíveis para a superação da condição de 

Dependência
109

 sem que ocorra a superação do sistema capitalista o que, necessariamente, 

                                                           
108 “Governos populares atravessados por tensões internas entre consolidar o que se conquistou ou prosseguir na 

tarefa de revolucionar a revolução” (OSORIO, 2014, p. 270). 
109 “Se fosse para sublinhar a contribuição singular de cada um dos autores que deram fôlego inicial à TMD, 

poderíamos dizer que: Theotonio dos Santos descobriu a categoria dependência e cumpriu um papel de 

organizador do grupo e de elaboração do programa de investigação sobre dependência, no período do Ceso; Ruy 

Mauro Marini fez a apreensão original das leis tendências que regem o capitalismo dependente – a 

superexploração da força de trabalho, a transferência de valor e a cisão do ciclo do capital; Vania Bambirra 

aprofundou o estudo da diferenciação das formações econômico-sociais, com sua tipologia da industrialização 

dependente; Orlando Caputo conferiu precisão ao conceito de economia mundial, além de ter desenvolvido 

metodologia para o estudo das transferências de valor; Jaime Osorio aprofundou a compreensão da categoria 

padrão de reprodução do capital, identificou seus padrões históricos na América Latina e trouxe novas 

formulações para a teoria do Estado, em torno às especificidades do Estado dependente; Osorio e, também, 

Adrián Sotelo, sob distintos ângulos de análise, realizaram estudos concretos da superexploração; e, 
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teria que acontecer mediante a luta anticapitalista, anti-imperialista e com defesa do 

socialismo como único meio para alcançar a segunda e real independência
110

. 

Assim, para aprofundar os estudos sobre a dialética da dependência se faz importante 

realizar uma revisão dos principais conceitos que alicerçam essa categoria. Tomando por base 

essa revisão sobre a literatura da TMD, Luce (2018) sistematizou os principais conceitos que 

são utilizados como ferramentas para interpretar as realidades dos países dependentes. Entre 

esses instrumentos utilizaremos e desenvolveremos os três que analisamos serem os 

principais: i) Transferência de Valor como intercambio desigual; ii) Cisão no ciclo do capital; 

iii) superexploração do trabalho. Ao final, somado com as explanações anteriores do presente 

capítulo, teremos uma totalidade construída a qual podemos nos referenciar como a categoria 

da Dependência.  

 

3.3.1– Transferência de Valor como intercambio desigual.      

 

Consideramos necessário elaborar uma reatualização do conceito de transferência de 

valor, principalmente, devido ao processo de reconfiguração da organização internacional do 

trabalho a partir da década de 1970. Como já analisamos neste terceiro capítulo e também no 

segundo, durante esse período ocorreu uma reorganização da produção a nível internacional. 

Sobretudo, de acordo a conveniência das grandes empresas centralizadas pelas suas matrizes 

em seus Estados de origem, buscavam vantagens para elevarem suas taxas de lucro a partir da 

redução do valor do capital constante e do capital variável. Ao analisarmos a transferência da 

produção, em particular da fabricação de automóveis percebemos a internacionalização como 

ocorreu essa mudança no âmbito produtivo. 

Se em 2007 o lucro obtido pelas dezessete maiores empresas fabricantes provinham 

em 30% de China, Brasil, Rússia e Índia, em contrataste com 22,5% oriundos da 

América do Norte, 36,5% da Europa e 12% do Japão e Coreia do Sul; em 2012, o 

primeiro grupo de países passariam a representar 57% do total – com destaque para 

a China, respondendo por mais da metade da cifra deste grupo; ao passo que a 

América do Norte responderia por 42,5% e a Europa terá crescimento negativo de -

1% e Japão e Coreia do Sul crescimento de apenas 1% (McKinsey&Company, 2013 

apud LUCE, 2018, p. 45). 

Nesse caso citado pode-se observar uma diferença considerável entre os países 

dependentes, principalmente se tratando da China e da Coreia do Sul. Esses dois países 
                                                                                                                                                                                       
mencionemos ainda, Vania e Marini trouxeram contribuições à teoria política do socialismo, com seu 

pensamento leninista a partir dos postulados da TMD” (LUCE, 2018).  
110 Em Martí (1980). 
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conseguiram, além de receber empresas estrangeiras de grande porte, estabelecer empresas 

nacionais de produção mundial, em que suas matrizes constituíram o centro das operações em 

seus respectivos países
111

.  

No caso das grandes empresas do centro, conseguiram transferir sua produção sem 

perder o controle sobre do desenvolvimento tecnológico devido ao estabelecimento dos 

laboratórios de produção de alto valor agregado em seus respectivos países e mantendo o 

monopólio sobre os produtos criados através das implementações das leis de patentes. 

Ademais, para centralizar os capitais gerados em suas respectivas empresas alocadas em 

outros países foi exigido uma maior liberdade da movimentação de capitais, em especial para 

as remessas de lucro
112

, royalties e dividendos. Esses constituem a forma de transferência de 

valor que eram diretamente vinculadas ao investimento externo, e, foi a partir disso que “a 

fase imperialista do capitalismo marcou a passagem da época da exportação de mercadorias 

para a exportação de capitais como um dos traços distintivos do capitalismo
113

 (LUCE, 2018, 

p. 63)”. 

Considerando esse novo período do imperialismo, em que o fenômeno do capital 

fictício passa a se desenvolver de forma exponencial, encontra no sistema internacional de 

crédito sua mola propulsora. A tomada de empréstimos por parte dos países dependentes se 

inicia desde suas respectivas independências, e desde então entrou em uma fase continua de 

expansão da dívida. O sistema da dívida de países como Brasil e Haiti foram sempre baseados 

em fazer novos empréstimos para manter os anteriores, que, consequentemente, perpetuou a 

dívida, pois sempre aumentou e nunca diminuiu
114

. Como nos países dependentes as taxas de 

juros são sempre mais elevadas que nos países do centro, as possibilidades de lucro eram 

muito maiores, e, após a crise da década de 1970 o serviço da dívida se tornou a principal 

modalidade de transferência de valor. 

Enquanto a deterioração dos termos de intercâmbio ocupava o primeiro lugar na 

contribuição às transferências nos anos que vão de 1972 a 1976, a partir de 1977 até 

                                                           
111 Na China existem oito grandes empresas nacionais de produção de automóveis e na Coréia do Sul, duas 

marcas. Em contraste com Brasil, Argentina e México que são grandes produtores, mas não possuem nenhuma 

indústria nacional no ramo automobilístico (LUCE, 2018).   
112 Ver quadro XII em anexo que faz referência à relação EUA e América Latina com base na transferência de 

valor mediante remessas de lucro.  
113 Essa analise corrobora com os apontamentos da crise estrutural do capitalismo a partir da década de 1970, 

trabalhadas por Arrighi (2013) no primeiro capítulo e por Chesnais (1996) e Harvey (2006) no segundo capítulo. 

Também segue em anexo o quadro XIII que faz um balanço entre a entrada e saída de capitais na América Latina 

entre os anos de 1956 e 2009. 
114 Como indica o próprio Oswaldo Aranha, ministro da Fazenda do Brasil em 1934 (LUCE, 2018). 
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1996 a contribuição principal correspondeu ao serviço da dívida, com mais de 50% 

do total transferido em cada quinquênio115 (SALGADO, 2008 apud LUCE, 2018). 

  Essa transferência de recursos via dívida foi uma imposição não só econômica, mas 

também trouxe condicionamentos políticos diretos aos Estados devedores através das 

“garantias” exigidas, pelos credores, sobre a política fiscal (arrecadação e gastos públicos). 

Dessa forma, os países devedores eram obrigados que parte substancial dos seus respectivos 

orçamentos públicos fossem direcionados para o pagamento do serviço da dívida. A via para 

legitimar esses mecanismos ocorreu a partir das políticas “recomendadas” pelo FMI e BM 

para garantir o acesso a investimento, que se concretizou com a implementação do Consenso 

de Washington, que, na prática, induziu a política do “Estado mínimo”.  

 Por último, e não menos importante, para apreender a transferência de valor como 

intercambio desigual, faz-se importante observar que o centro capitalista buscou uma renda 

diferencial a partir da exploração das melhores terras que proporcionavam maior 

produtividade, e, assim, possibilitavam estabelecer preços mais competitivos. Em sua grande 

maioria, os países dependentes possuem essas qualidades e ainda tem o “diferencial” de suas 

economias destinam a maior parte de sua produção para atender as necessidades de 

desenvolvimento do centro capitalista.  

Entretanto, os produtos primários gerados nessas terras férteis dos países dependentes 

tinham uma tendência decrescente de seus valores para venda se comparados com os produtos 

com maior valor agregado. Como a base da balança comercial dos países dependentes estava 

entre a exportação de matéria prima e importação de produtos com maior valor acabado, suas 

respectivas balanças comerciais permaneceram continuamente deficitárias, aprofundando 

ainda mais sua característica de dependente
116

. 

 Somado a isso, muitos produtores de matéria prima não tinham contato direto com 

seus respectivos compradores finais. Muitos comissários se responsabilizavam por comprar as 

mercadorias de diferentes produtores e encontrar compradores nos países do centro. Os 

atravessadores internacionais, que compravam os produtos nacionais mais baratos e os 

exportavam para vender mais caro, recolhiam parte dos lucros gerados pela produção 

nacional, como por exemplo o Brasil que até 1920 as cinco maiores casas estrangeiras 

                                                           
115 Quadro XIV em anexo traz mais detalhes. 
116 O quadro XV em anexo explicita os termos de intercambio de bens e serviços da América Latina entre os 

anos de 1950 e 2009 (LUCE, 2018). 
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controlavam 43% da exportação do café nacional (LUCE, 2018). Assim, percebe-se que os 

produtores locais não lucravam nem a maior parte do total da produção exportada.        

   

3.3.2 – Cisão nas fases do ciclo do Capital 

 

Como já abordado na subseção 3.2, diferentemente dos países centrais, os países 

dependentes não desenvolveram um mercado interno consumidor forte, e, ainda contribuíram 

para os países do centro conseguissem diminuir o valor necessário para a reposição da força 

de trabalho de sua própria classe trabalhadora e, também, reduzirem o valor do capital 

constante através do fornecimento de matérias primas por menores valores monetários. 

A primeira cisão nas fases do ciclo do capital está relacionada, prioritariamente, ao 

fornecimento de matérias primas. Podemos identificar isso através da produção para 

exportação de matérias primas, como o nitrato chileno
117

 que proporcionou a produção de 

nitrogênio
118

 utilizado como um poderoso fertilizante nas terras inférteis dos países centrais. 

Ou o caso do café que substituiu refeições de muitos trabalhadores do centro capitalista 

tornando-se parte da cesta básica de consumo
119

, e, também, a carne da Argentina que 

abasteceu principalmente a hegemonia do centro capitalista no século XIX, a Inglaterra
120

. 

A segunda cisão do ciclo do capital foi com a primeira fase de desenvolvimento da 

indústria na América Latina. Percebe-se que grande parte da produção dos produtos 

industrializados eram destinados para exportação, e, mesmo quando essa indústria produziu 

para o consumo interno do país dependente, o tempo para transformar os produtos suntuários 

em consumo de massas foi muito mais longo ao compara com os países do centro
121

.  

Uma boa comparação, que exemplifica esse processo, pode-se constatar entre o caso 

do México e dos EUA; No México, em 2015, apenas 10% da produção de automóveis era 

direcionada para o mercado interno e 90% para exportação. Enquanto nos EUA 88% da 

população tinha um carro a sua disposição, no México não passava de 43,5%. Somado a isso, 

                                                           
117 Quadro XVI expõe dados sobre a participação dos nitratos chilenos no mercado mundial de fertilizantes. 
118 “Nitrogênio, potássio e fosfato são os três principais elementos químicos disponíveis na natureza que 

cumprem função determinante na fixação de nutrientes nas mais diferentes espécies de cultivos” (LUCE, 2018, 

p.102) 
119 Ver quadro XVII em anexo referente a conversão do café em consumo de massas entre 1843 e 1931. 
120 A quadro XVIII traz um quadro demonstrativo sobre a exportação de carne argentina para a Inglaterra entre 

1870 e 1910. 
121 Em anexo seguem os quadros XIX e XX, que são referentes a difusão de automóveis e televisores, 

comparando entre países centrais e países dependentes. 
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nos países dependentes os fundos públicos subvencionaram transporte privado através da 

construção de estradas para automóveis em detrimento da construção de uma infraestrutura 

para o transporte coletivo, como nos casos de metro e trem. Desta forma, acentuou-se a 

separação da estrutura produtiva em relação as necessidades ampla das massas nos países 

dependentes. 

A terceira cisão nas fases do ciclo capital ocorre sobre a forma de integração ao 

sistema financeiro internacional. Nesse quadro, além da condição subordinada da economia 

dependente, em função do capital-dinheiro, aprofunda-se a sujeição pela apropriação de valor 

sob a forma de lucros fictícios. Se na balança comercial a conta já era deficitária, a balança de 

pagamentos, que envolve também a conta capital, era ainda mais desfavorável para os países 

dependentes, pois estes tiveram grande parte de seus recursos transferidos para o centro 

através do serviço da dívida, remessas de lucro, royalties, dividendo e etc. 

 

3.3.3 – Superexploração do Trabalho 

   

 Esse conceito já foi trabalhado na subseção 3.2, e, como descrito, se baseia 

principalmente no aumento da jornada de trabalho, da intensidade do trabalho, e, na busca por 

diminuir os fundos de consumo e de vida dos trabalhadores (LUCE, 2018). 

 Entre os trabalhadores era ainda mais emblemático a situação dos aposentados por já 

haverem produzido ao longo de toda sua vida, no caso dos de origem dos países dependentes 

em regimes de superexploração, e, mesmo após cumprirem seus relativos tempos de trabalho 

e conseguirem se aposentar, necessitavam trabalhar para manter sua própria reprodução de 

vida. Em termos quantitativos, há grandes diferenças entre as duas realidades do capitalismo 

mundial. O número de aposentados que seguem trabalhando após os 65 anos, por decisão não 

voluntária, é de 19,3% nos países do centro e 48,5% nos dependentes. No caso da força de 

trabalho feminina também há discrepâncias, enquanto 12% nas economias dominantes e 28% 

nas dependentes (LUCE, 2018). 

 Ao compararmos a diferença entre a duração da jornada de trabalho semanal nos 

países centrais e nos dependentes também constatamos grandes desigualdades. No caso dos 

países centrais, um dos países que tem a maior carga horária era os EUA, com 40,9 horas 

semanais, e o mais baixo a França, com 35,31 horas semanais, tomando por referencia dados 

de 2002. Referente ao mesmo ano, a quantidade de horas trabalhadas semanais entre os países 
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latinos americanos, os que tinham carga horária mais baixa era o Peru, com 42,6 horas, 

enquanto com a mais alta, 52 horas, era El Salvador. Vale destacar que nesse último as 

mulheres tinham carga horaria mais elevada, sendo 54 horas semanais para a força de trabalho 

feminina e 51 para a masculina
122

.  

A jornada de trabalho também variava de acordo com o setor que o trabalhador 

estivesse inserido, e, em muitos casos, chegava a exceder as jornadas legais de trabalho. Por 

exemplo, a cidade metropolitana de São Paulo, em 1996, registrava uma jornada de trabalho 

de 55,2 horas semanais no setor comercial, 41,4 horas na indústria e 36,8 horas no setor de 

serviços
123

. 

No caso do aumento da intensidade do trabalho era percebida em consonância com o 

aumento da produtividade. Um dos exemplos é o da General Motors (GM), que, em 1997, 

contava com 12 mil trabalhadores e produziam 37 carros por hora, e, em 2005, empregando 2 

mil trabalhadores a mesma fábrica produzia 74 carros por hora (LUCE, 2018). A diferença da 

produtividade pode estar atrelada também ao avanço tecnológico, entretanto, ao analisar a 

diminuição do quadro de trabalhadores, não necessariamente podemos afirmar que foi fruto 

apenas do desenvolvimento tecnológico, mas, também, devido a reorganização internacional 

do trabalho e seus meios de subcontratação que burlavam os direitos trabalhistas.. 

Como já abordamos anteriormente, as tentativas de industrialização dos Estados 

dependentes sempre foram inconclusas, e, até nos pequenos suspiros de indústria, não ocorreu 

a disseminação, implantando apenas partes pontuais da cadeia produtiva. Com isso, os demais 

produtores locais, que a mecanização não alcançou, buscavam recompensar através do 

aumento da produtividade com base na imposição, aos trabalhadores, de um ritmo maior de 

cotas produtivas a cumprir. No contexto geral, esse aumento da intensidade é mais evidente a 

partir do registro de ocorrência de acidentes no trabalho e de doenças laborais, que, em muitos 

casos as vítimas ficam desassistidas devido ao desmantelamento das previdências sociais para 

que se tornassem fundos de pensão para o mercado financeiro. 

Ao analisarmos os fundos de consumo e vida dos trabalhadores dos países 

dependentes, podemos nos referir, como um parâmetro, ao salário mínimo necessário
124

 no 

                                                           
122 Em anexo segue o quadro XXI com os registros das horas de trabalho semanais nas industrias dos diferentes 

países. 
123 Segue em anexo o quadro XXII que traz as diferenças dos setores em que os assalariados trabalham mais do 

que a jornada legal. 
124 “Quantia necessária para cobrir gastos com moradia, transporte, alimentação, saúde, educação, lazer, 

vestuário, higiene, e previdência social” (LUCE, 2018, p.180). 
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Brasil, calculado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 

(Dieese), tendo como ponto referencial o salário mínimo nos anos de 1940 até os anos de 

2007. Ou, pode-se utilizar como referência o ano de 2011 no Brasil, onde, 23,6% da 

população vivia com até 1 salário mínimo; 22,4% vivia de 1 a 2 salários mínimos e 9% viva 

com 2 a 3 salários mínimos. Neste caso, 55% da população vivia com no máximo 3 salários 

mínimo
125

.  

Desta forma, podemos constatar que os países dependentes não tiveram condições de 

criar seu próprio mercado interno, principalmente, porque, os trabalhadores não recebiam 

salários que pudessem, minimamente, repor sua força de trabalho e muito menos se tornarem 

um potencial consumidor. Deste modo, essa a região se tornou “atrativa” para os investidores 

industriais do centro devido aos baixos salários que potencializavam suas taxas de lucro. 

Entretanto, essa atração dos investimentos externos ocorria de forma pontual, não refletindo 

um aumento da produtividade, além de que os setores de alto valor agregado não eram 

transferidos para essas regiões. Se compararmos a taxa de mais valia monetária com a 

produtividade horária das indústrias do centro e da periferia encontramos grandes 

contradições que evidenciam essas diferenças entre as diferentes indústrias. 

     

3.3.4 – A categoria da dependência 

 

Um dos árduos debates entre os marxista foi e é diagnosticar as realidades de cada 

sociedade compreendendo as diferentes formações econômico-social e quando foram 

inseridos no modo de produção capitalista. Para os teóricos da TMD, os Estados se inserem 

no sistema capitalista ou como representantes do centro ou como dependentes. A partir dessa 

analise a categoria da dependência foi desenvolvida visando apreender quais características 

comuns às regiões dependentes possuem, mesmo que devido às especificidades de cada local 

tenham-se criado diferentes graus aprofundamento das leis do capitalismo. Nesse sentido, 

Theotônio dos Santos sustenta: 

O enorme desenvolvimento do comércio internacional na segunda metade do século 

XIX veio a reforçar a tendência para uma economia dependente dos principais 

centros industriais [...]. É assim que se criam, no século XIX, estruturas 

socioeconômicas exportadoras baseadas fundamentalmente em um capitalismo 

comercial e agrário, que origina elementos de um incipiente capitalismo industrial e 

que começa a desenvolver uma divisão social do trabalho cada vez mais 

                                                           
125 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) extraídos do livro de Luce (2018). 
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diversificada e também as bases de relações de produção capitalistas nos setores 

agrícola, comercial, de serviços e indústria. Esta estrutura socioeconômica 

configura-se segundo certas demandas do comércio mundial e segundo uma divisão 

do trabalho em escala internacional que a acumulação capitalista gerava nos centros 

dominantes [...]. As leis do desenvolvimento do capitalismo internacional atuam, 

portanto, sobre estas formações socioeconômicas impulsionando sua transformação, 

em uma relação dialética com seus elementos internos e gerando leis de movimento 

próprias que não são as da acumulação capitalista pura, mas modificações destas, 

determinadas por esta posição subordinada e dependente da economia mundial 

(SANTOS, 1991, p. 31 e 33 apud LUCE, 2018, p. 210). 

 Sobre essa base, podemos diferenciar os níveis de analise que deve-se transitar para 

entender a formação de uma dada sociedade, “compreendidos por: economia mundial, 

economia dependente (e suas leis tendenciais especificas), formação econômica-social, padrão 

de reprodução do capital e conjuntura (LUCE, 2018, p. 212)”.  

Entre os fundadores da TMD a Vania Bambirra foi quem mais se aprofundou nos 

estudos de formação econômico-social. Ao focalizar na América Latina, identificou dois tipos 

de industrialização dependente, que possuíam graus de dependência diferentes, uns com 

menor transferência de valor e outros com maior. A base dessa diferenciação estava atrelada a 

capacidade de aprofundar o desenvolvimento industrial pela via estatal ou pela poupança 

externa. Ademais, teria um terceiro tipo que mal consegue passar da primeira cisão no ciclo 

do capital. 

Partindo desses pressupostos, os países dependentes se tornaram meros reprodutores 

das imposições dos centros hegemônicos do capital. São nessas localidades onde ocorrem as 

reais disputas interimperialstas, e, nesse contexto, as regiões dependentes seriam apenas áreas 

para potencializar a acumulação de capitais de seus respectivos “suseranos”. Desta maneira, 

as burguesias dos Estados dependentes se posicionam de acordo as imposições de seus sócios 

majoritários do centro, sendo aqueles meros reprodutores por não terem criado as mínimas 

estruturas necessárias para entrar na disputa interburguesa.       

 Com base nisso e na comparação feita anteriormente (de que China e Coreia do Sul 

conseguiram criar indústrias nacionais) parece contraditório afirmar que países como Brasil 

seria subimperialista. Na prática, esse último conceito acaba por entrar em contradição com os 

conceitos anteriores, principalmente a partir da leitura em níveis de analise. Um exemplo 

dessa contradição pode ser observado com o golpe militar no Brasil que serviu mais aos 

interesses do capitalismo do centro do que ao desenvolvimento nacional brasileiro.  

Como já debatido no capítulo anterior, após os governos contrainsurgentes os países 

dependentes enfrentaram um dos períodos de maior inflação da história que gerou um 
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processo de desindustrialização a partir do desmantelamento de estatais que poderiam vir a se 

tornar concorrentes das empresas do centro, mas que foram privatizadas e sucateadas, tendo, 

por conseguinte, um aumento da dependência do capital estrangeiro. 

 Conceitos como esses, do subimperialismo, gerou sectarismos entre os próprios países 

dependentes e pouco contribuíram para o desenvolvimento da práxis econômico-política. O 

mais importante, para atingir a segunda e real dependência pela via do socialismo, é buscar 

criar um processo de unidade que se cristalize em sólidos processos de integração entre os 

países dependentes, fortalecendo-se a partir de uma maior união para poder fazer frente ao 

inimigo número um da humanidade, que todos nós sabemos ser o imperialismo. Assim, mais 

uma vez esse conceito torna-se contraditório com a própria essência da categoria, pois ao 

invés de produzir união cria conflitos.  

É importante centralizar as analises no imperialismo, entendendo este não como um 

fenômeno externo, mas que também possuem profundas raízes fincadas nos países 

dependentes e defendidas pelos seus aliados internos, que seria a própria burguesia interna 

parasitária. Esses, sem projeto de nação, submetem-se aos interesses do centro hegemônico 

capitalista apenas em troca de ganhos pessoais que nada contribuem para o desenvolvimento 

do país.  

Isto posto, discordar de um dos conceitos, o subimperialismo, não significa negar a 

totalidade da teoria marxista da dependência. Trata-se apenas de refutar um dos conceitos 

marginais que pouco influem na tese. O conceito central para compreender a TMD é o da 

superexploração do trabalho; esse é o elemento central a se apreender desta teoria. 

 Ademais, não se pode perder de vista que os instrumentos interpretativos abordados 

não devem servir apenas para a reflexão, mas, sobretudo, devem ser direcionados para a ação 

revolucionária. Por isso, é necessário conhecer o terreno, combinar os princípios estratégicos 

com flexibilidade tática, realizar a descrição concreta pensada
126

 de onde se “pisa”, saber 

identificar o nível de consciência das massas e qual o grau de influência que as teorias e 

organizações socialistas tem no seio do povo. Deste modo, as organizações teriam a 

capacidade de realizar a leitura de quais as bandeiras potenciais da classe trabalhadora numa 

determinada sociedade, e, assim, partir para a ação preconizando a combinação das diferentes 

formas de luta (BAMBIRRA, 1981 apud LUCE, 2018).       

 

                                                           
126 Em Dussel (2012). 
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Considerações finais  

 

 É importante observar que este terceiro capítulo é uma continuidade do segundo 

capítulo. Este foi dedicado a entender as bases de funcionamento do capitalismo do centro, 

enquanto o aquele teve por objetivo apreender as especificidades do desenvolvimento 

capitalista nas regiões dependentes. Essa separação foi feita apenas aprofundar a leitura sobre 

as diferenças do desenvolvimento capitalista em cada região. Ao se utilizar do método 

materialista histórico dialético, necessariamente, deve-se realizar o movimento dialético, ou 

seja, realizar o movimento das categorias que se integram em uma totalidade concreta 

histórica explicada
127

. Desta maneira, faz-se importante articular algumas questões centrais 

que foram trabalhadas nos capítulos anteriores. 

 Entre os autores e autoras mais contemporâneos utilizados todos tinham consenso 

sobre a questão de que após a crise do sistema Bretton Woods a acumulação de capitais 

passou a ser mais acentuada na esfera financeira. Esse é um marco importante para que 

consigamos identificar onde sem localiza o centro de operação do capital, nos permitindo 

balizar nossas leituras mais atuais. 

 Outro elemento significativo é perceber o consenso entre as leituras sobre o conceito 

da disputa interburguesa e como reatualizam o conceito desenvolvido por Lênin (2012). A 

preponderância dos IEDs no processo de disputa burguesa manteve-se como instrumento 

fundamental no controle de capitais, de tecnologia e nas disputas entre os monopólios e 

oligopólios. Além de que, a estreita imbricação dos interesses burgueses com os aparatos 

estatais potencializam e tornam essas disputas uma linha mestra das relações capitalistas. 

Ademais, ficou evidente que para as regiões do centro mantivessem a acumulação em 

níveis elevados foi necessário existência das regiões dependentes, principalmente devido a 

superexploração do trabalho nessas áreas. Nesse contexto, os capitalistas tinham pontos de 

cooperação, por não permitirem que novos concorrentes se desenvolvessem, e, ao mesmo 

tempo,  situações de conflito, devido as disputas pelas áreas de influência e acumulação de 

capitais.    

                                                           
127 “Quando diz que ‘a sociedade burguesa é mais complexa e desenvolvida organização histórica da produção’, 

Marx está se referindo a uma totalidade concreta histórica e real; contudo, enquanto conhecida e explicada, 

tratar-se-ia de um nível de complexidade maior que a totalidade construída inicialmente” (DUSSEL, 2012, p.54). 
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 Entre uma das contribuições particulares desse terceiro capítulo foi que, a partir da 

leitura de Osorio (2014), tornou-se evidente a importância do Estado para entender as 

Relações Internacionais. Ao realizar o movimento dialético entre as regiões dependentes e 

centrais, ou seja, ao buscar apreender a relação entre as classes dominantes dos países 

dependentes com as dos países imperialistas, percebemos que os Estado como os centros 

articuladores de poder. A partir dessa leitura, necessitamos aprofundar, no próximo capítulo, 

sobre a função que os Estados desempenham na luta de classes internacional e como ocorre a 

dialética interna-externa das Relações Internacionais.      
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O materialismo histórico dialético criado por Marx é a nossa principal base 

metodológica para o desenvolvimento desta pesquisa. A partir deste método surgiram analises 

extremamente amplas que transbordaram diversas disciplinas. Deste modo, buscamos os 

conceitos desenvolvidos, em diversas fontes do conhecimento, que contribuam para o 

entendimento das Relações Internacionais. Esta, por ter sua natureza extremamente ampla, 

nos possibilitou aprofundar em muitas questões para a compreensão da totalidade do modo de 

produção capitalista. 

Nesse sentido, para mergulhar no debate entorno da teoria marxista das Relações 

Internacionais necessariamente trilhamos sobre as bases das disciplinas Economia Política. 

Sobre essa base, buscamos compreender a estrutura que o modo de produção capitalista 

desenvolveu e quais forças sociais atuaram para a consolidação desse sistema no nível 

internacional.  

Para isso, partimos do pressuposto que existe um limiar tênue entre as classes sociais 

internas dos Estados nacionais e as relações entre as classes no meio internacional. Para dar 

conta dessa diferenciação as ferramentas analíticas foram compreendidas à luz do movimento 

dialético separados em dialética interna e dialética externa. Essa método analítico nos 

permitiu perceber o grau de imbricação entre o nacional e internacional, sem perder de vista a 

relação entre a estrutura e os agentes que dinamizam o capitalismo.  

 

4.1 – A Dialética Interna 

 

 Dentre os teóricos do marxismo, Gramsci foi um dos que desenvolveu muitos 

conceitos “flexíveis” que contribuíram para diferentes campos do conhecimento cientifico 

social, entre esses, a disciplina de Relações Internacionais. Segundo Cox (1983), Gramsci 

desenvolveu conceitos direcionados ao estudo das sociedades nacionais, porém, a abrangência 

de tais conceitos podem transcender os limites das fronteiras nacionais, sendo adaptaveis para 

o meio internacional e que também permitiram estabelecer a relação entre o interno e o 

externo. 

 Desta forma, iniciamos buscando entender a dialética interna, que, dentro da tradição 

ocidental, partiu da compreensão dos limites e diferenças entre o Estado e a Sociedade Civil. 

No caso do primeiro, foi identificado como a força e a coerção, e, constitui-se como o núcleo 

central do poder das classes dominantes. O segundo conceito teve seu papel mais destacado 
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nas questões referentes à dominação, na criação de consenso, como por exemplo, os aparatos 

educacionais, as igrejas, os meios de comunicação, etc., porém, esses se situam fora do 

Estado. Na prática, este oculta sua posição de núcleo de poder e seu caráter de classe, por isso, 

não pode ser considerado como uma trincheira exterior à dominação, mas, sim, como o seu 

próprio centro gravitacional.  

Isso não diminui o aspecto chave da sociedade civil sobre o processo de criação de 

consenso no sistema de dominação. Por mais que o poder tenha seu centro articulador no 

Estado, partes daquele também se encontram disseminadas na sociedade civil e em suas 

múltiplas formas de representação. Desta maneira, “o poder não é tomado de assalto, pois o 

mesmo não está concentrado em apenas uma instituição, o Estado-Governo, mas, sim 

disseminado em uma infinidade de trincheiras
128

 (PORTANTINEIRO, 1977 apud OSORIO, 

2014, p. 298)”. 

 

  

 

 

     

 

O Estado como o núcleo articulador                         Estado como trincheira do Exterior
129

 

 

 Ao aprofundar no pensamento gramsciano percebemos que os conceitos vagos e 

flexíveis só encontram precisão quando aplicados referentes a um determinado um contexto 

histórico e uma realidade social especifica, e, sempre estão atrelados ao um objetivo da ação 

política. Desta maneira, sua teoria tem como principais fontes duas correntes: a terceira 

internacional, de base leninista, e Maquiavel (COX, 1983). 

 Particularmente, o conceito de Hegemonia, com base nos escritos de Lenin, foi 

utilizado para a construção de alianças entre as classes aliadas, visando arquitetar a ditadura 

do proletariado para enfrentar as classes inimigas. Segundo Cox (1983), a originalidade de 

Gramsci foi utilizar desse conceito para entender como os inimigos (a burguesia) conformam 

                                                           
128 De forma alguma essa compreensão deve ser confundida com posições reformistas que abandonam a luta 

revolucionária pela tomada do poder. É apenas uma forma para compreender a construção de força para a efetiva 

tomada do poder pela via revolucionária.  
129 Figura extraída de Osorio (2014). 
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suas alianças, permitindo distinguir os casos que a burguesia havia assumido posições 

hegemônicas sobre as outras classes. 

O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os 

interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que 

se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 

sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais 

sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a 

hegemonia é ético política, não pode deixar de ser também econômica; não pode 

deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no 

núcleo decisivo da atividade econômica (GRAMSCI, 2002b:48 apud RAMOS, 

2005, p. 29). 

 Sobre essa base, ao realizar a leitura de algumas sociedades, Cox (1983) evidenciou 

que os casos em que a hegemonia burguesa se estabeleceu de forma mais completa foi na 

Europa “ocidental” ou do Norte. Nesses casos foram necessárias uma serie de concessões, 

como por exemplo, a preservação do capitalismo sobre a liderança burguesa através da 

implantação de formas de democracia social que cooptou/articulou setores dos trabalhadores e 

da pequena burguesia em torno de um mesmo projeto. Desta forma, se construiu consenso no 

interior da sociedade civil a tal ponto de permitir a classe burguesa não administrar o Estado 

diretamente. Os governantes, simplesmente, reconheciam seus limites de ação política e 

“aceitavam” a estrutura hegemônica burguesa. 

 Em um país que a classe dominante estabelece a hegemonia, o Estado ampliado é o 

que mantém a coesão. Em Gramsci, este conceito possui o caráter puramente metodológico, 

em que sintetiza o Estado restrito que se refere ao aparelho governamental formal, em sua 

composição administrativa, legal e coerciva, da sociedade civil que seriam as diversas 

organizações e instituições que, frequentemente, têm aspecto público. Então, essa noção 

ampliada do Estado refere-se a noção de que a sociedade civil se relaciona com o Estado e 

com as forças produtivas, e, desta forma, o conceito em questão funde consenso e coerção 

traduzindo-se em domínio (RAMOS, 2005). 

 Outro conceito que deriva dessa situação de hegemonia é o de Bloco Histórico, que 

ocorre a partir da construção de uma solida estrutura entre Estado e Sociedade Civil. Deve-se 

compreender como um conceito dialético, em que seus elementos interagem entre si criando 

uma unidade maior entre os componentes objetivos e subjetivos, entre a Estrutura e Super-

Estrutura, sendo estes reflexos do conjunto das relações sociais de produção
130

. Nesse sentido, 

Gramsci utiliza-se de tal conceito para estabelecer uma justaposição entre as esferas da 
                                                           
130 Dentro do método do materialismo histórico as ideias devem ser entendidas com base nas circunstâncias 

materiais, envolvendo tanto as relações sociais quanto os meios físicos de produção (COX, 1983). 
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atividade política, ética e ideológica com o componente econômico, evitando os 

reducionismos a uma dessas esferas. “Contudo, deve-se ter sempre em mente o fato de que 

Gramsci, em pleno acordo com o método ontológico-social de Marx, não coloca a 

subjetividade acima da objetividade” (RAMOS, 2005, p. 34) 

 Vale ressaltar que um bloco histórico só existe ao passo que exista uma ordem 

hegemônica estabelecida dentro de uma sociedade. Caso uma classe anteriormente subalterna 

consiga reorganização as alianças e estabelecer sua hegemonia, ocorrerá a construção de um 

novo bloco histórico, que estabelece novas formas de coerção e consenso e mantendo uma 

nova unidade dentro bloco mediante a difusão de uma cultura (RAMOS, 2005).    

Em outro sentido, remodelando o conceito de hegemonia desenvolvido pela teoria de 

Maquiavel, Gramsci defenderá que é necessário encontrar a liderança e a base de apoio para 

uma alternativa à burguesia. Na visão deste, o príncipe moderno refere-se ao partido 

revolucionário engajado em harmonizar os interesses da classe dirigente com os das classes 

subordinadas e aglutinar os diferentes interesses em uma ideologia com amplitude universal 

(COX, 1983). 

 Assim, o partido deveria atuar como um intelectual coletivo, buscando construir 

hegemonia, através de um projeto que consiga aliar diversos interesses, dos diferentes grupos, 

sem cair em posições economicistas-corporativas
131

. Desta forma, potencializaria a 

solidariedade entre as diversas frações e setores de classe, mas sem solapar a liderança e os 

interesses vitais da classe hegemônica. 

 Como os conceitos são sempre relativos a cada situação, e, por compreender os 

Estados como articuladores centrais do poder das classes dominantes, a aplicação desses 

conceitos está relacionado a determinada sociedade a qual estamos tomando por referencia. 

Assim, compreender a formação econômico-social histórica e analisar a conjuntura atual é 

crucial para realizar a aplicação desses conceitos.  

 Um dos exemplos que Cox (1983) utiliza, para elucidar essa questão acima, é a 

comparação entre a situação da Europa Ocidental e da Rússia, anterior a revolução de 

Outubro. Como analisado no capítulo 3, com base no texto de Trotsky (1950), a Rússia estava 

circunscrita aos países mais atrasados do capitalismo, ou seja, fazia parte do capitalismo 

dependente. Também como já analisados no capítulo anterior, o aparato administrativo do 

Estado, nessas regiões, era muito mais repressor, e o projeto capitalista não conseguiu 

                                                           
131 Que visam apenas suas pautas especificas. 
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estabelecer consenso no seio da sociedade. No caso russo, a classe operária ainda era 

relativamente pequena, entretanto, foi liderada por uma vanguarda disciplinada que conseguiu 

realizar a construção de um novo Estado pela via de uma guerra de movimento, ou seja, pela 

luta de massas. Esta só foi possível, devido a falta de consenso no interior da sociedade. Desta 

maneira, essa nova classe dirigente não encontrou grandes resistências no restante da 

sociedade civil. 

Ao comparamos com a Europa Ocidental, que estava sobre uma hegemonia burguesa 

muito mais desenvolvida, a construção de um novo Estado através da guerra de movimento 

liderada por uma vanguarda da classe proletária seria muito mais difícil, porque esses 

encontrariam maior resistência no seio da sociedade civil. A burguesia, além de ter sobre seu 

poder os meios coercitivos, conseguiu desenvolver maior consenso na sociedade civil.  

Com isso, a estratégia alternativa para o fortalecimento da classe trabalhadora seria 

através de uma guerra de posição. Por essa via, primeiro a luta deveria ser vencida no seio da 

sociedade civil, para depois realizar a tomado do poder pela via do assalto do Estado. Uma 

leitura incorreta da situação poderia gerar um ataque prematuro, revelando a fraqueza da 

oposição, e facilitando o restabelecimento do domínio burguês
132

 (COX, 1983). 

Então, seria necessário que a construção da contra-hegemonia ocorresse no seio da 

hegemonia burguesa através da criação de instituições e recursos organizativos alternativos 

que visassem construção de pontes entre os operários e outras classes subordinadas. Seria um 

caminho tortuoso, pois as pressões dos grupos subalternos por ganhos intermediários podem 

estancar a estratégia revolucionaria, ou, até mesmo, gerar cooptações dentro das alianças da 

contra hegemonia pelos setores burgueses. De toda maneira, independente se for um país do 

centro ou dependente, a guerra de posição deve ser vista como um processo de construção 

tático, que está articulado a um horizonte estratégico, que é a tomada revolucionaria do poder 

do Estado. 

A diferença entre ambas regiões foi que, sobretudo na Europa ocidental e nos EUA, 

ocorreram revoluções sociais completas, refletidas no desenvolvimento pleno dos novos 

modos de produção e das relações sociais. No segundo caso, dos países dependentes, as 

sociedades importaram (ou lhe foram impostas) as características de uma nova sociedade 

                                                           
132 As diferenças entre um país do centro e um dependente não impedem que nos dois se realize a guerra de 

posição. A diferença é que nos países dependentes, a vanguarda revolucionária encontrará menos resistência na 

sociedade civil devido a sua população ser superexplorada, enquanto que no centro, a exploração também existe, 

mas é mais atenuada devido a sua posição de maior centro de acumulação de capital permitindo maior 

distribuição das benesses.  



136 

 

gestada no estrangeiro, sem a substituição da antiga classe dominante. Estabeleceram-se, 

nessas últimas, a dicotomia entre revolução-reforma, pois nem as novas forças e nem as 

antigas conseguiram triunfar. As mudanças ocorridas não envolveram nenhuma sublevação 

das forças populares, ao ponto de tomarem o poder, e, também, não conseguiram realizar a 

revolução burguesa sobre a direção da burguesia industrial. É neste tipo de formação 

econômico social histórica de uma sociedade que se utiliza o conceito de Revolução Passiva. 

Este conceito possui duas variações que estão de acordo com a sociedade analisada. 

Uma das especificidades é o cesarismo, que ocorreu em sociedades com maiores contradições 

sociais, desta forma, a burguesia local precisou de governos fortes para manter o padrão de 

reprodução do capital de acordo aos seus interesses. Por essa via, possibilitaram que a 

modificação do Estado ocorresse de forma ordenada, sem nenhuma participação popular e de 

acordo com os interesses da hegemonia estrangeira.  

Outra característica da revolução passiva é o transformismo, processo caracterizado 

pela transição para o “novo” Estado através de uma frente ampla entre burgueses e operários. 

Para isso, foram utilizadas algumas propostas: como o protecionismo, para o desenvolvimento 

de uma pífia indústria e operariado nacional; a cooptação de setores e frações de classe 

através de regalias com cargos estatais ou possibilitando a abertura de setores da economia 

para que a pequena burguesia pudesse se apropriar da mais valia gerada pela superexploração 

do trabalho; “favorecendo” ao operariado através da criação de empregos até então mais 

escassos; e, a domesticação de ideias potencialmente perigosas como foi o caso da criação de 

republicas com democracias sociais em oposição aos governos “ditatoriais socialistas”. 

 

4.1.1 – A Estrutura interna que constrange o Estado 

 

Historicamente, constata-se que as conformações das sociedades ocorreram por uma 

continua luta entre classes antagônicas. A partir da leitura do desenvolvimento histórico das 

sociedades
133

, podemos perceber que o triunfo de uma classe significa a negação dos 

interesses da antagônica e a imposição de uma estrutura e superestrutura que permitam a 

manutenção do poder da classe exploradora. Nessa lógica, o movimento da evolução histórica 

das sociedades se caracteriza pela luta da manutenção/superação de uma determinada forma 

de apropriação dos recursos produzidos pela maioria da população.  

                                                           
133 Que já foi debatido no primeiro capítulo do presente trabalho. 
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Na sociedade capitalista o antagonismo central é entre proletariado vs a burguesia, em 

que uma maioria é desprovida dos seus próprios meios de produção e uma outra parcela 

ínfima concentra a propriedade desses meios. Sobre esse modo de produção ocorreu um 

grande desenvolvimento tecnológico e complexificação trabalho social, e, construiu a 

possibilidade da sua própria superação.  

As bases criadas por esse sistema permitiram a construção de um novo tipo de 

sociedade em que seria possível o fim da luta de classe, ou, ao menos, gerar uma brusca 

redução dos conflitos. O grande desenvolvimento tecnológico alicerçado na ampliação do 

trabalho social criou a capacidade do ser humano ter maior controle sobre os fenômenos da 

natureza, e, assim, “faça chuva ou faça sol”, viver em abundância de recursos. Entretanto, no 

modo de produção capitalista é intrínseco que a apropriação da riqueza se mantenha restrita a 

uma ínfima parte da população e deixa a outra maior parte desprovida. Nesse contexto, é 

inevitável a ocorrência de fortes conflitos sociais, e, por isso, o novo modo de produção 

necessita que os meios de produção e os bens produzidos sejam de propriedade social.   

Para aprofundarmos o debate sobre o movimento histórico de reprodução das 

sociedades, faz-se necessário articular as disciplinas economia e política. Nesse sentido, as 

classes sociais são a categoria articuladora, é a “dobradiça
134

”, que liga, a partir do campo 

social, os processos econômicos e políticos. Ao considerar a sociedade como uma unidade 

integrada em constante movimento, a categoria de classes sociais nos permite compreender os 

núcleos articuladores que dinamizam aquela. 

Chama-se classes a grandes grupos de pessoas que se diferenciam entre si pelo seu 

lugar num sistema de produção social historicamente determinado, pela sua relação 

(as mais das vezes fixada e formulada nas leis) com os meios de produção, pelo seu 

papel na organização social do trabalho e, consequentemente, pelo modo de 

obtenção e pelas dimensões da parte da riqueza social de que dispõem (LENIN, 

1961 apud OSORIO, 2014, p.116). 

O surgimento dessas classes perpassa um processo histórico que teve como resultado 

uma dupla relação de exploração e dominação. Por mais que existam fronteiras para o 

entendimento desses dois conceitos, um não existe sem o outro, e, essa “unidade” que 

conforma a estrutura dominante. Nesse sentido, o elemento central a se diferenciar é: em qual 

dos polos dessa estrutura se encontra cada classe? Para isso, além de identificar quem detêm a 

propriedade dos meios de produção e quem é desprovido, precisamos também saber de que 

lado do tabuleiro cada um se posiciona. 

                                                           
134 Termo utilizado por Osorio (2014). 
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Ao nos aproximar da leitura da sociedade capitalista podemos perceber quatro grandes 

grupos humanos que se diferenciam entre si pelo modo de obtenção da riqueza social, sendo: 

i) através da mais-valia; ii) da renda; iii) do salário; iv) formas mercantis simples. Entre esses, 

ainda terá a diferenciação por seu lugar na organização social do trabalho, que, muitas vezes, 

está relacionado à capacidade técnica e de direção para determinar os ritmos de trabalho. 

 

As classes sociais no capitalismo
135

 

 

 

Classes sociais 

Propriedade ou não 

propriedade dos meios de 

produção 

Forma de apropriação 

da riqueza 

Controle ou 

não controle 

da produção 

Lugar na 

organização 

societária 

Proletariado  Não proprietário Salário Não controle Dominado 

Pequena Burguesia Não proprietária/ proprietária 
Salário/ Mercantil 

simples 

Não controle/ 

controle 

Dominado / 

dominante 

Campesinato  Proprietário  Mercantil simples Controle Dominado 

Burguesia Proprietária Mais-valia Controle Dominante 

Proprietário de terra Proprietário Renda 
Controle / não 

controle 
Dominante 

 

Esta etapa inicial nos ajuda a nomear cada classe social do capitalismo, entretanto, ao 

nos aproximar mais do objeto percebemos as diferentes frações de classes e os setores que às 

compõe.  

No caso das frações de classe da burguesia, diferenciam-se entre si pela posição que 

ocupam na reprodução do capital e de como se apropriam de forma indireta ou direta da mais 

valia. Por exemplo, a burguesia financeira/bancaria se especializou nos empréstimos, a 

burguesia industrial em produzir mercadorias, a burguesia comercial em vender mercadorias e 

a burguesia agrária na renda fundiária.  

Em relação aos setores de classe, a forma de diferenciação é pela magnitude dos meios 

de produção que possuem e pela quantidade de mais valia que se apropriam, em que podemos 

dividir em grandes, médios e pequenos. É interessante frisar que, para mensurar a quantidade, 

sempre deve realizar uma contextualização histórica, pois o grande do passado pode ser o 

médio ou até o pequeno do presente. 

Assim, de acordo com esses critérios podemos caracterizar a burguesia e perceber sua 

heterogeneidade. Cada fração ou setor tem suas próprias especificidades e exigem políticas 

econômicas que beneficiem seus interesses particulares, como em relação a subsídios ou 

impostos. 

                                                           
135 Tabela extraída de Osorio (2014, p. 120). 
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Ademais, entre a burguesia e o proletariado temos uma fração de classe flutuante 

denominada de pequena burguesia. Também podemos dividi-la em duas frações que seriam: a 

pequena burguesa proprietária, que controla um determinado processo produtivo e 

sobrevivem da apropriação da mais valia da classe trabalhadora; e, a pequena burguesia não 

proprietária, que não controla o processo produtivo e tem seu próprio trabalho como principal 

fonte de renda. Por esses obterem uma renda superior ao dos operários, são induzidos a se 

diferenciar desses, e, quanto maior forem seus recursos, mais forte será a pressão que sofrerá 

para aderir aos interesses da classe dominante (OSORIO, 2014). 

Essa composição de classe, supracitada, é hegemonizada pelos interesses da burguesia, 

sobretudo as frações produtivas e financeiras. A razão de existências dessas é aumentar seus 

lucros, e o realizam, principalmente através do investimento no capital constante, 

desenvolvendo tecnologia, para diminuir os gastos com capital variável. Essa tendência 

impeliu a criação de uma população “sobrante” que está cada vez mais a “disposição” do 

capitalista, e, desta maneira, induzem maiores níveis de exploração. 

Com isso, ao nos aproximar da leitura da classe trabalhadora percebemos uma 

população muito mais extensa, numericamente, que formam um exército industrial de reserva 

que, para sobreviverem, são exortados a venderem sua força de trabalho no mercado. 

Podemos diferencia-los entre as frações ativas, inativos e semi-ativos, que, na prática, se 

encontram em constante mobilidade entre essas três variações. Além disso, podemos 

identificar a população latente, que se move do campo para a cidade ou de um país para o 

outro em busca de melhores condições de vida. 

Ao analisar a classe trabalhadora ativa, percebemos os diferentes setores da classe 

trabalhadora que são caracterizados pelo trabalho que desenvolvem nos diferentes setores do 

mercado, seja na indústria, no comércio ou nos serviços. Ademais, dentro de cada setor temos 

categorias especificas, como por exemplo os operários da construção civil, os trabalhadores 

informais, as trabalhadoras de telemarketing, etc. 

Entre os trabalhadores inativos podemos constatar muitos aposentados e operários 

incapacitados devido a acidentes de trabalho. Esses, em sua maioria, tiveram como causa o 

aumento da exploração através de uma intensificação do trabalho. Nos casos dos semi-ativos, 

podemos observar uma grande quantidade de desempregados, que, a depender da quantidade, 

contribuem para manter os que possuem emprego disciplinados em seus postos para que 

também não se tornem desempregados. Podemos somar ainda uma grande quantidade de 
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pessoas que se encontram em situação de miséria, que, devido ao contexto social, não tiveram 

acesso aos “direitos mínimos” (como água, alimentação, saúde e educação) para se capacitar e 

ingressar no mercado de trabalho. 

  

Assim, compreendemos que todo individuo pertence a uma dessas classes e que a rede 

de relações lhes são mais próximas condicionam sua própria conduta social. Nesse sentido, a 

defesa das posições de cada setor, fração ou classe, será mais efetiva ao se reconhecerem 

socialmente e estarem organizados. Na medida que expande-se essa organização para além do 

nível local, ganhando contornos nacionais e até internacionais, podemos afirmar que serão 

capazes de disputar o poder para defender e impor os seus próprios interesses. 

Compreendendo o poder como “aquela modalidade particular de relações que se estabelece 

entre classes sociais, como capacidade de alguns em levarem adiante seus projetos e 

interesses em detrimento dos interesses e projetos de outras classes” (OSORIO, 2014, p. 27).  

Nesse sentido, o poder econômico político redefine não só as relações de poder entre 

seus concorrentes, como também as das outras formas de poder: desde gênero, étnicas, 

familiares, escolares, eclesiásticas, clinicas etc. Desta forma, engloba tanto a exploração 

quanto a dominação e formam a estrutura dominante. 

 Entre os adventos do nascimento do capitalismo está o Estado-nação, que, o  

compreendemos como um poder político exercido sobre uma população de um determinado 

território. Essa conformação não necessariamente implica uma identidade linguística, étnica, 

religiosa ou cultural, pois, na realidade, a ideia de uma nacionalidade perpassou por um 

processo de homogeneização da heterogeneidade, um predomínio de uma nacionalidade sobre 

as outras. O objetivo era a busca de uma maior coesão interna que se refletisse em um maior 

disciplinamento das classes (e etnias) dominadas, e, que, também, solucionassem questões de 

mercado como moeda única, mercado consumidor, relações de trabalho, etc. 

 Nessa conformação, os aparatos estatais se cristalizaram como os núcleos 

articuladores de poder nessas sociedades. Desta maneira, podemos dividir o Estado entre o 

visível, que seriam o conjunto de instituições, as leis, normas, regulamentos, forças armadas 

etc, e o oculto, que seria a condensação das relações de poder, dominação, força e laços 

comunitários que atravessam a sociedade. São esses elementos que constituem a 

essencialidade do Estado (OSORIO, 2014). Entretanto, o Estado visível costuma iludir a 
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sociedade, por ocultar seu caráter de classe, aparecendo como uma entidade de todos e todas, 

e não como o instrumento de uma classe que o utiliza para exploração e dominação.  

 Destes aparatos estatais, surgem duas classes que também contribuem no movimento 

de uma dada sociedade, denominadas de classe política e classe reinante. No primeiro caso, 

nos referenciamos em todos os membros das instituições “oficiais” que exercem funções a 

partir de seus respectivos setores de trabalho. O segundo caso são os que se posicionam nos 

altos cargos de poder das mesmas esferas, principalmente, em posições de administração 

direta do Estado. Muitas vezes, um membro da classe reinante pode ser oriundo da classe 

política, e vice-versa.  

 Como a luta de classes é uma continua disputa pelo poder, a disputa pelo Estado torna-

se central na estratégia de ambos, pois este potencializa os planos de quem o governa. Este 

controle é utilizado para manter a paz social e a ordem pública de acordo aos preceitos do 

bloco histórico. Assim, a classe burguesa busca manter o Estado em um formato que atendam 

seus interesses particulares, e, a classe trabalhadora luta para se apropriar dele. Uma vez no 

poder, deve-se destruir o Estado burguês, criar um novo que atenda os interesses da maioria e 

possibilite manter-se na hegemonia. 

Nessa luta de manutenção ou alteração de poder surgem as alianças entre as diferentes 

classes, frações e setores. Desta maneira, faz-se necessário a conformação de um Projeto 

Econômico-Político para estabelecer articulações/alianças entre os fragmentos da sociedade, 

e, realizar uma composição das diferentes forças, em um dado momento histórico, 

consolidando um Bloco Histórico.  

Entre essas forças, sempre tem um pequeno grupo que se destaca pela sua capacidade 

de formulação de propostas, de articulação, de pertencimento de classe, de força econômica e 

política, e, desta maneira, exercem o papel de hegemonia interna a esse bloco. Não 

necessariamente a hegemonia da classe dominante será a classe reinante, entretanto esta não 

fará nada mais que aquela ordene ou limite. Assim, para decifrar quem detêm o poder é 

necessário desvendar a hegemonia e o bloco por trás da classe reinante, pois essa exerce o 

poder de acordo com os interesses daquelas. E, como, para manter-se nessa posição de poder 

faz-se necessário um grande volume de capital, as alianças tendem a transbordar as fronteiras 

do Estado-nação em busca do capital/força internacional. 

 Sendo assim, o Projeto Econômico-Político deve ser desenvolvido para atender as 

demandas dos diversos interesses internos e externos a sociedade. Na dialética interna, deve-
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se atentar para os interesses dos setores e frações, e, suas respectivas classes sociais
136

. As 

necessidades quando visto em uma perspectiva de classe são muito amplos e estão de acordo 

com suas respectivas frações e setores. Deste modo, será a profundidade do projeto que 

permitirá contemplar os interesses diretamente da maioria das frações e setores de uma dada 

sociedade. Nesse sentido, devido a classe trabalhadora ser a maior parte da população de 

qualquer Estado-nação que exista no planeta terra, só ela possui a capacidade real de 

desenvolver tal projeto, principalmente, após apropriar-se dos meios de produção que ela 

própria desenvolveu.  

 Porém, é importante ressaltar que esse movimento da luta de classes não ocorre às 

vistas de um Estado neutro. Mesmo que a classe dominante “permita” a classe dominada se 

organizar institucionalmente, através dos partidos ou sindicatos, essas entidades não possuem 

a capacidade e força de confrontar o Estado diretamente, e, muitas vezes, acabam sendo 

utilizadas como legitimadoras desse aparato estatal ilusório. 

Assim, ao a classe trabalhadora tomar administração do Estado burguês em mãos, seu 

bloco histórico será apenas momentâneo, pois as forças da burguesia não permitem que 

perdure por muito tempo no Governo, e, mesmo ao permitir tal governo, será dentro dos 

limites impostos pela própria burguesia. 

 Por isso, faz-se necessário a classe trabalhadora gerar embriões de um novo Estado, 

fora do Estado capitalista, criando experiências para construir o Estado que está por vir. 

Exemplos dessas podem ser percebidos pelos exércitos revolucionários, dos conselhos 

operários, dos camponeses nos movimentos sociais, as cooperativas (OSORIO, 2014). E, ao 

tomarem o Estado burguês em mãos, necessitam destrui-lo para criar o Estado Socialista. Essa 

é a única alternativa para que o bloco histórico da classe trabalhadora consiga consolidar sua 

hegemonia. 

 

 4.1.2 – A caracterização dos Estados 

 

 Como já sinalizamos, em momentos anteriores do presente trabalho, o marxismo é um 

complexo de teorias que aprofundam questões específicas do conjunto das obras 

desenvolvidas por Marx. Entre um dos complementos importantes está a teoria do Estado. 

                                                           
136 Cada Estado-nação terá sua própria conformação, por isso os conceitos devem ser “adaptados” de acordo com 

o contexto histórico econômico social de cada território em estudo. 
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Marx e Engels não desenvolveram um estudo tendo como objeto central o Estado, entretanto, 

muitos dos seus escritos deixaram subsídios que serviram como ponto de partida para seu 

entendimento. 

O Estado não é, de forma alguma, uma força imposta, do exterior, à sociedade. Não 

é, tampouco, “a realidade da Ideia moral”, nem “a imagem e a realidade da Razão” 

como pretende Hegel. É um produto da sociedade numa certa fase de seu 

desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se embaraçou numa insolúvel 

contradição interna, se dividiu em antagonismos inconciliáveis de que não pode 

desvencilhar-se. Mas, para que essas classes antagônicas, com interesses 

econômicos contrários, não se entredevorassem e devorassem a sociedade numa luta 

estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se colocasse aparentemente acima 

da sociedade, com o fim de atenuar o conflito nos limites da “ordem”. Essa força, 

que sai da sociedade, ficando, porém, por cima dela e dela se afastando cada vez 

mais, é o Estado (ENGELS, 1894 apud LENIN, 2010, p. 26-27). 

Desde o início da luta de classes existe alguma forma de Estado. Em períodos mais 

remotos, e em comunidades isoladas, os/as chefes de clã representavam essa autoridade
137

 

dentro de uma determinada sociedade. Estas, eram conformadas a partir de uma evolução 

histórica, e, em cada período, tiveram um tipo especifico de “Estado”.  

Marx e Engels, até o momento histórico que viveram tiveram a oportunidade de 

estudar como o Estado burguês era utilizado pelas classes dominantes de seus países. 

Entretanto, estes autores, tiveram poucas oportunidades de vivenciarem um processo 

revolucionário com possibilidades de construção de um Estado socialista, tal como aconteceu 

quando vivenciaram o evento da Comuna de Paris de 1871. Esta foi uma ocasião muito rica 

que puderam extrair muitas lições.  

Foi no desenvolver desse processo que perceberam as consequências da abolição do 

Estado não era possível de forma imediata, tanto por precisaram protegerem-se da 

contrarrevolução, quanto para a construírem a fase de transição socialista. Foi a não 

efetividade da Comuna de Paris, como um exemplo real e concreto, que deslegitimou defesa 

anarquista sobre a abolição do Estado e modificou a tese da Associação Internacional dos 

Trabalhadores (AIT), até então dominada pelos anarquistas.       

Entre os autores que sistematizaram as interpretações de Marx e Engels sobre o 

Estado, Lenin (2010) foi o que mais se destacou, tanto por sua capacidade de leitura da 

realidade concreta, quanto por ter tido a oportunidade de exercer o cargo de chefe de Estado. 

Em sua articulação de ideias o líder da revolução russa desenvolveu a tese de que o Estado 

                                                           
137 Em sua maioria, a autoridade era concebida devido a um respeito voluntário e não pela imposição das armas, 

como é o caso da autoridade do Estado burguês. 
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burguês deve ser abolido e um novo Estado deveria tomar o seu lugar, esse seria o Estado 

socialista.  

Neste caso, se iniciaria uma transição com a finalidade de transformar numa sociedade 

Comunista. Um processo que dificilmente pode ser quantificado em termos de tempo, tanto 

por questões objetivas quanto subjetivas, e, também, por falta de uma referência real para ser 

utilizado como modelo. Entretanto, o que se esperava do Estado socialista era que criasse as 

condições para alcançar o comunismo, período que ocorreria o definhamento do Estado. 

Assim, essa passagem não seria através de uma abolição do Estado, pois este simplesmente 

morreria.  

Para uma maior especificação de cada tipo de Estado, faz-se necessário caracterizar as 

diferenças, explicitando, porque, no caso do burguês, deve ser abolido e, o socialista, 

simplesmente definha. Com isso, podemos estabelecer os caminhos que devem ser adotados 

para construção de um novo Estado, sobretudo para que estejam de acordo com os interesses 

da classe trabalhadora. 

 

 O Estado Burguês
138

 

   

Na medida que se aprofundou o capitalismo, tornou-se cada vez mais necessário a 

criação de um Estado que abarcasse extensos territórios, englobando um grande mercado 

consumidor e um exército industrial de reserva. A construção do poder público tinha por 

objetivo primeiro criar uma instituição para organizar as forças armadas, pois, como a classe 

dominante (burguesia) era a minoria, necessitava de uma força de repressão forte para oprimir 

a maioria e impor seus interesses. 

Como abordamos no primeiro capítulo, o período anterior ao surgimento da revolução 

industrial, as formas de governo eram todas com base em monarquias ou impérios. O primeiro 

grande experimento de República foi em 1789, com a revolução francesa
139

. Seguiu-se que 

durante o século XX ocorreu a maturação do poder parlamentar, período que gerou-se um 

processo de aperfeiçoamento do poder executivo, principalmente através dos mecanismos de 

dominação. Essa República representativa adveio para iludir os anseios da classe trabalhadora 

através de espetáculos retóricos nas tribunas, prometendo políticas gerais e abstratas que 

                                                           
138 Em muitos momentos anteriores, do presente trabalho, o Estado burguês já foi caracterizado. O intuito aqui é 

consolidar algumas questões centrais para diferenciar do Estado socialista. 
139 Para maiores aprofundamentos conferir o livro de Hobsbawn: Era das Revoluções (2007). 
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pouco resolvia as questões concretas mais urgentes do povo. O Estado democrático é, 

portanto, a melhor máscara do capitalismo, que, através da fábula do sufrágio universal, 

oculta o poder indireto da corrupção e da aliança do governo com as bolsas de valores 

(LENIN, 2010).   

Essas seriam as duas instituições típicas do Estado burguês, o exército permanente e a 

burocracia. No caso desta, entre suas diferentes formas, a república democrática foi a que 

mais “possibilitou” condições para que as organizações políticas da classe trabalhadora se 

desenvolvessem. No entanto, à medida que essas organizações ganhavam cada vez mais força, 

chegando a ameaçar aos interesses da burguesia, esses recentralizam o poder do Estado e 

utilizam dos meios de violência para reimpor sua ordem.  

Desta maneira, cada contexto político relativiza a forma de Estado que a burguesia 

utiliza, sendo característico que em um período de ordem imperialista o caráter 

repressor/militar do Estado seja reforçado, e, cristaliza-se, ainda mais, como um instrumento 

direto do capital monopolista
140

. 

 

O Estado Socialista 

 

Devido essas características do Estado burguês, em sempre buscar se recompor através 

da repressão diante do avanço da classe trabalhadora organizada, torna-se evidente que a 

tomada do Estado deve ocorrer, infelizmente
141

, pela via de uma revolução violenta. A guerra 

civil instaurada para a derrubada do Estado burguês, pelos trabalhadores em armas, na pratica, 

nada mais será do que expor uma guerra civil camuflada pelos aparelhos de dominação da 

classe dominante. Assim, através de uma revolução aberta, o proletariado terá a capacidade de 

fundar a dominação burguesa e capturar o Estado para si, tornando a violência muito menos 

intensa, principalmente porque a dominação passa a ser da maioria sobre a minoria.  

Nesse caso, existe uma abolição do Estado burguês e a criação de um novo Estado, o 

socialista. A meta desse novo Estado é que as classes oprimidas busquem abolir todas as 

formas de exploração. Devido o desenvolvimento do trabalho social e meios de produção, 

                                                           
140 Ao analisar o período em que foi contemporâneo, Lenin (2010), percebeu que a passagem do capitalismo de 

“livre mercado” para o capitalista monopolista ocorreu após a crise de 1873-1896. O capital bancário assume a 

ponta do processo de acumulação de capital, e a concorrência desencadeada por essa nova forma de acumulação 

se materializa na disputa intercapitalista, sendo esta uma consequência daquela. 
141 Colocamos como infelizmente para evidenciar que a última coisa que nós comunistas queremos seja o 

derramamento de sangue, sobretudo porque os primeiros da “linha de tiro” serem oriundos da classe 

trabalhadora, mesmo enquanto lacaios. 
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durante o capitalismo, o proletariado se tornou a única classe capaz de emancipar todas as 

classes e seus extratos de qualquer tipo de exploração. Desta forma, a classe trabalhadora, 

liderada por um partido de vanguarda, tem como dever fundamental educar o povo, 

estabelecer seu poder político com as massas populares em armas. Ao tomar o poder do 

Estado e fundar um novo, ter por objetivo principal a implementação da ditadura do 

proletariado, que é o mesmo que afirmar: implementar a democracia para a ampla maioria e a 

ditadura para a minoria burguesa. 

Os historiadores burgueses expuseram, muito antes de mim, o desenvolvimento 

histórico dessa luta de classes, e os economistas burgueses a anatomia econômica da 

luta de classes. O que eu fiz de novo consiste na demonstração seguinte: 1º) que a 

existência das classes só se prende a certas batalhas históricas relacionadas com o 

desenvolvimento da produção; 2º) que a luta das classes conduz necessariamente à 

ditadura do proletariado; 3) que essa própria ditadura é apenas a transição para a 

supressão de todas as classes e para a formação de uma sociedade sem classes 

(MARX, 1907 apud LENIN, 2010, p. 53-54). 

Compreendendo que a burguesia não irá ceder o seu poder com facilidade, a classe 

trabalhadora precisa realizar uma leitura da correlação de forças para saber quem são seus 

aliados estratégicos e como podem unificá-los em torno de seu projeto. O objetivo primeiro 

dessa aliança é destruir a máquina burocrática e militar do Estado burguês. Entretanto, mesmo 

após isso, os operários seguirão necessitando do Estado enquanto instrumento de classe, para 

se proteger das tentativas contra-revolucionárias das burguesias nacionais e internacionais.  

Ao mesmo tempo, o novo Estado socialista terá uma série de novas tarefas a realizar, 

para além de se protegerem da contra-revolução. Inicialmente, realizar a supressão do exército 

permanente sendo substituído pelo povo em armas e, ao mesmo tempo, realizar uma 

supressão de todos os privilégios pecuniários da burocracia. Em seguida, duas tarefas se 

fazem fundamentais: i) socialização da propriedade privada dos meios de produção; ii) 

aprofundamento da democracia. 

A socialização dos meios de produção deve ocorrer através da tomada dos meios de 

produção e administração, tornando-as empresas públicas. Nesse processo, conserva-se a 

equipe técnica e especialistas de todas as categorias
142

, entretanto, muda-se a lógica 

organizativa para que a empresa deixe de ser burguesa. O Estado deve atuar como 

administrador
143

, estabelecendo um processo de controle e recenseamento, para organizar a 

                                                           
142 Esses trabalharam melhor, pois deverão ter acesso a mais investimento para o desenvolvimento da ciência em 

suas respectivas áreas. 
143 “Para impedir que estes se tornem burocratas, tomarão imediatamente as medidas propostas por Marx e 

Engels: 1º) elegibilidade e também amovibilidade em qualquer tempo; 2º) salário igual ao de um operário; 3º) 
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uniformidade nas condições de trabalho através de equidade de horas de trabalho e salário
144

, 

e, disponibilizando, em centro de abastecimentos administrados pelos operários, as condições 

materiais para melhorar as condições de vida das amplas massas populares.  

Para torna isso possível é necessário aumentar a capacidade de produção tanto das 

forças produtivas quanto dos meios de produção, e, arrancar, pouco a pouco, todo capital da 

burguesia, principalmente, através da fusão de todos os bancos do país em um Banco 

Nacional Único submetido ao controle das Comunas de deputados operários
145

. 

Entretanto, mesmo após a classe trabalhadora estabelecer sua hegemonia sobre o 

Estado essa “simples” socialização é apenas uma tarefa inicial. A grande tarefa que cabe aos 

socialistas é acabar com a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, 

estabelecendo uma sociedade em que seja “de cada um conforme sua capacidade, a cada um 

segundo as suas necessidades (MARX apud LENIN, 2010, p. 115)”. 

Nesse sentido, o aprofundamento da democracia torna-se uma das questões mais 

difíceis de mensurar, principalmente, por não existirem exemplos de democracias que tenham 

se desenvolvido a tal ponto que não necessite mais do Estado. Por esse motivo, que, 

inicialmente, o Estado socialista necessita de instituições representativas, não como lugar de 

retorica e privilégios, como é o caso do parlamento burguês, mas sim como um local de 

trabalho.  

Assim, após a supressão do parlamento burguês devem-se criar as Comunas através de 

assembleias populares que tenham por objetivo legislar e trabalhar, dando a política um 

caráter verdadeiramente prático. Nessa configuração, todos devem ser subalternos das suas 

respectivas comunas, sendo que essas teriam formas de administração, ensino e justiça, 

submetidos ao Estado unitário, e que pusessem em pratica suas próprias atribuições. 

A Comuna, disse Marx, devia ser, não uma corporação parlamentar, mas sim uma 

corporação de trabalho, ao mesmo tempo legislativa e executiva (...). Em lugar de 

resolver, de três em três ou seis em seis anos, qual membro da classe dominante que 

deverá “representar” o povo no Parlamento, o sufrágio universal devia servir ao 

povo constituído em comunas para recrutar, ao seu serviço, operários, contramestres, 

                                                                                                                                                                                       
participação de todos no controle e na fiscalização, de forma que todos sejam temporariamente ‘funcionários’, 

mas que ninguém possa torna-se ‘burocrata’ (LENIN, 2010, p. 130)”. 
144 “Cada membro da sociedade, executando uma certa parte do trabalho socialmente necessário, recebe um 

certificado constando que efetuou determinada quantidade de trabalho. Com esse certificado, ele recebe, nos 

armazéns públicos, uma quantidade correspondente de produtos. Feito o desconto da quantidade destinada ao 

fundo social, cada operário recebe da sociedade tanto quanto lhe deu (LENIN, 2010, p. 112)”.  
145 Sobre essa proposta do Banco nacional único, conferir “As tarefas do proletariado na presente revolução – 

Teses de Abril” de Lenin, encontrada em “Lenin e a revolução de outubro” organizados por Netto e Yoshida 

(2017). 
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guarda-livros, da mesma forma que o sufrágio individual serve a qualquer industrial, 

na procura de operários ou contramestres (LENIN, 2010, p. 66). 

Com essa transição do governo central para as comunas, a unidade nacional não deve 

ser perdida; muito pelo contrário, organizar a unidade da nação deve ser um ato consciente e 

democrático, um centralismo proletário, oposto ao centralismo burguês, militar e 

“democrático” (alienado).  

A forma de governo por comunas, não deve ser confundida com o modelo federativo, 

em que cada federação tem seu próprio código civil e penal. Na realidade, a administração 

local deve ser submetida ao governo central, reforçando o Estado unitário
146

, anteriormente de 

cima para baixo, e, passando a aumentar a unidade de baixo para cima. Esse centralismo deve 

ser exercido sem burocratismo, respeitando as comunas locais, e, ao mesmo tempo, essas 

respeitando a unidade nacional. É nesse sentido que a comuna passa a ser central para a 

eficácia coercitiva repressiva contra a reação burguesa e para aprofundar a democracia, 

caracterizando-se como sendo um Estado de transição. 

Desta maneira, podemos falar em dois tipos de revolução, uma é a revolução política, 

em um sentido estreito, que é a tomada do Estado, e, a outra, a revolução social, em sentido 

amplo. Independente do país que realize a revolução socialista terá uma dupla tarefa: a 

primeira é voltada para o ambiente interno do seu próprio Estado-nação, e, a segunda, é 

direcionada para apoiar e irradiar o socialismo para outras regiões.  

 

Transição para fase superior do Comunismo 

 

 A fase de transição, como foi brevemente descrita acima, é um período que o 

processo democrático ainda deve ser aprofundado, entretanto, não se nega que ainda existam 

as classes, e, por isso, o Estado se faz necessário. “O proletariado usa o Estado, não no 

interesse da liberdade, mas sim para triunfar sobre o adversário e, desde que se possa falar em 

liberdade, o Estado como tal deixará de existir (carta de ENGELS à BEBEL apud LENIN, 

2010, p. 108)”. 

Por isso, mesmo no Estado socialista as desigualdades permanecem, pois ainda é 

necessário um longo período para desenvolver os meios de produção e as novas relações de 

produção livres de opressões. A diferença em relação ao Estado burguês é que naquele não 

                                                           
146 Esse é um dos elementos do direito burguês que se mantem no novo Estado socialista (LENIN, 2010). 
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esconde-se o caráter de classe, muito menos tenta ludibriar a população com direitos 

“constitucionais” que servem mais para defender uma retórica vazia. Num Estado dominado 

pelas forças proletárias, o ordenamento jurídico nunca poderia estar em um nível mais 

elevado do que o estado econômico e o coeficiente de civilização social correspondente.  

Assim, o dever estatal é encontrar uma forma para que esses três elementos sejam 

congruentes com a realidade de cada sociedade e que busque modifica-la para atender os 

interesses da classe trabalhadora. É só a partir do momento que os operários, organizados 

como classe dominante, iniciam o processo de dissolução de todas distinções de classes que 

começam a implementar as vias para o estabelecimento do Estado socialista, sendo este o 

princípio do próprio desaparecimento do Estado. 

Ao considerar esses aspectos, torna-se evidente a grande diferença entre a abolição do 

Estado burguês e o definhamento do Estado de transição. O próprio termo definhamento 

exprime a lentidão do processo e sua própria espontaneidade. Como no caso da morte, que 

não existe hora marcada para acontecer, o mesmo acontece com o Estado que representa a 

parte inferior do comunismo, que só pode definhar quando chegar “o dia em que uma geração, 

educada em uma nova sociedade de homens livres e iguais, puder livrar-se de todo esse 

aparato governamental (ENGELS apud LENIN, 2010, p. 98)”.  

O grande paradoxo da fase de transição é que, seu objetivo fundamental é aprofundar a 

democracia, entretanto, quanto mais se aprofunda a democracia, mais supérflua ela se torna. 

Assim, o definhamento representa não só a morte do Estado, mas também da democracia, pois 

nem necessitaremos falar mais dela. 

Quando o comunismo se tornar um hábito, eis a fase superior do comunismo. Como 

em um passado remoto, na era do comunismo primitivo, não existiam Estados, na etapa 

superior do comunismo também não existirá os Estados. Dessa forma, chegar a esse 

momento, seria um retorno ao início, com a grande diferença que teríamos passado por todo 

um período de desenvolvimento tanto dos meios de produção quanto em termos educacionais, 

por isso seria muito mais complexa e evoluída. 

 A morte do Estado nunca poderá ocorrer caso algum Estado sobreviva, pois a luta de 

classes ela tem base nacional e internacional. Nesse sentido que associamos o comunismo as 

Relações Internacionais, pois, ao se consolidar o comunismo, teremos uma nova dinâmica das 

RIs, em que os Estados não serão mais os principais atores, já que esses não existirão. Eis o 

caráter internacionalista do Comunismo. 



150 

 

4.2 – A Dialética Externa 

 

No modo de produção capitalista, o antagonismo e a luta de classes entre trabalhadores 

e burgueses influenciam todos os outros aspectos da vida. Ao impor uma ordem econômico 

política mundial, o capitalismo, por sua própria natureza instável, torna o meio internacional 

continuamente sujeito a crises. Essas ocorrem por duas principais razões: i) quando existe um 

excesso de capital fictício e de acumulação produtiva, gerando uma desvalorização geral de 

todos os ativos; ii) quando o capital armazenado em infra-estruturas físicas e sociais não é 

realizado, e se desvaloriza, tendo por consequências; a nível social um aumento da inflação, 

nos casos individuais um aumento da inadimplência, e, de maneira geral, um aumento das 

dívidas (HARVEY, 2005). 

As formas que as burguesias buscam protelar as crises são pelas vias da exportação de 

capitais e mão de obra, procurando anular o espaço pelo tempo, para que o tempo de rotação 

socialmente necessário diminua e a mais valia se realize mais rápido. Para isso, investiu-se no 

desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, e, levando em conta os vários 

aspectos das decisões locacionais em termos de aumento da taxa de lucro. Esses fatos tornam 

cada vez mais evidentes a tendência expansiva e continua do capital por todo planeta terra.  

Desta maneira, que, entre as necessidades centrais para os capitalistas estiveram a 

criação de infraestruturas físicas e sociais que garantissem a produção e a circulação de 

capitais. É nesse sentido, também, que urgiu a necessidade de se produzir o Estado. Esse, é 

revestido de contradições por serem indispensável para o desenvolvimento e manutenção do 

capitalismo, ao mesmo tempo, que, torna-se uma barreira à livre acumulação de capital. 

Soma-se a essas contradições que os aparatos estatais são, simultaneamente, o centro 

estratégico tanto em termos da luta de classes, quanto se faz central nas lutas 

interimperialistas.  

O Estado então, a nível internacional, passa a ser a infra-estrutura essencial para 

estabelecer os interesses de suas respectivas classes dominantes. Há muitos exemplos de 

como a burguesia se utilizou deste instrumento: para aplicar uma divisão internacional do 

trabalho e suas continuas reorganizações; como ente que possibilitou a mobilidade de capitais 

e mercadorias; foi utilizado como fiadores para os projetos da burguesia; como instituição que 

multiplica “infinitamente” os capitais fictícios das instituições financeiras por via das dívidas 

públicas, etc. 
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Sobre essa estrutura do capitalismo, em seus processos de crise, a busca do “ajuste 

espacial
147

”, ocorre através da exportação de capitais e mão de obra para outras regiões, 

criando cada vez mais novos espaços que possibilitem a acumulação de capitais. Entretanto, 

esse processo não ocorre de forma espontânea e desordenada, principalmente, porque, o país 

natal desses capitais evita construir novos concorrentes que possam causar a perda de suas 

majestades sobre os territórios de acumulação. Para isso, impõem uma lógica produtiva que 

satisfaça as demandas da matriz e mantenha os países receptores como incapazes de 

desenvolverem suas respectivas nações, daí surge a lógica da dependência, devido a uma 

situação concorrencial que não permite seu desenvolvimento, mas, que, simultaneamente, 

necessita desses espaços para se recuperarem da queda na taxa de lucro.  

Desta maneira, o continuo processo de protelar crises, é convertido em um processo de 

lutas econômicas-políticas e militares entre os diferentes Estados nações que buscam um 

desenvolvimento nacional autônomo.  

A exportação do desemprego, da inflação e da capacidade produtiva ociosa se 

tornam apostas em um jogo arriscado. As guerras comerciais, o dumping, as tarifas e 

cotas, as restrições ao fluxo de capital e ao câmbio, as guerras relativas às taxas de 

juros, as políticas de imigração, a conquista colonial, subjugação e controle das 

economias dependentes, a reorganização forçada da divisão territorial do trabalho 

nos impérios econômicos (inclusive impérios empresariais) e, finalmente, a 

destruição física e a desvalorização forçada resultantes da confrontação militar e da 

guerra podem ser consideradas como parte e parcela dos processos de formação e 

solução de crises (HARVEY, 2005, p. 157).  

     Nessa ordem mundial, em que as lutas pela centralização do capital movimenta as 

relações interestatais, podemos perceber as diferenças estruturais de cada país, e, também, a 

tentativa de um ou um grupo de países buscarem estabelecer uma hegemonia mundial. Sobre 

essa ótica, observamos que mesmo em períodos que a hegemonia não está estabelecida, a 

própria estrutura do modo de produção capitalista, constituído historicamente, mantêm o 

padrão de reprodução do capital nas relações internacionais.  

Nesses momentos não hegemônicos, os Estados com menor grau de autonomia 

tiveram mais poder de manobra, como por exemplo, utilizar de algumas das medidas 

protecionistas que os Estados do centro tanto utilizaram para se desenvolverem
148

. Entretanto, 

como tratado anteriormente, essas formas desenvolvimentistas das regiões dependentes não 

                                                           
147 Termo utilizado por Harvey (2005). 
148 Para maiores aprofundamentos sobre os estratagemas protecionistas que os Estados desenvolvidos se 

utilizaram em seu processo de desenvolvimento, é importante conferir o livro de Há-Joon Chang, “Chutando a 

escada” (2002). 
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ultrapassaram os limites da lógica de produção e reprodução capitalistas, ou seja, uma 

estrutura inter-estatal pela dialética da dependência. A única forma de transpor essa barreira 

da dependência seria através de revoluções socialistas. 

O conceito de hegemonia aplicado às Relações Internacionais é mais complexo por 

permear as duas esferas, a dialética interna e a dialética externa. Desta maneira, constitui-se 

uma sociedade civil global originada no próprio modo de produção de extensão global com 

vínculos estreitos entre as classes sociais dos diferentes países. Em outras palavras, uma 

hegemonia mundial é, em seus primórdios, uma expansão para o exterior da hegemonia 

interna (nacional) estabelecida por uma classe social dominante (COX, 1983). 

Desta maneira, o comportamento do Estado terá um vinculo direto aos interesses 

assumidos por cada Bloco Histórico em âmbito nacional, que, seguramente estabelecem 

relações com outras classes e frações de classes exteriores ao país. Por isso, percebemos que 

as mudanças de governos também geram relativas mudanças na política exterior dos 

respectivos países. Entretanto, essas alterações só ocorrem de forma substancial caso ocorram 

variantes no cenário internacional. 

Isto posto, vale recordar que os Estados são os principais centros articuladores de 

poder, sendo que isso ocorre não só a nível nacional, mas, também, a nível internacional. Por 

mais que muitas decisões já tenham sido articuladas anteriormente pelas classes e frações, 

caso não tenham a participação dos Estados essas deliberações terão ínfimas dimensões. Desta 

forma, mais uma vez, o Estado mostra-se com uma característica contraditória, pois ao 

mesmo tempo que serve como instrumento de classe, torna-se o ator mais relevante do meio 

internacional.          

Neste contexto, mesmo ao considerar os Estados os atores mais relevantes das 

Relações Internacionais não podemos afirmar que uma hegemonia internacional se caracteriza 

apenas numa perspectiva de conflitos interestatais. “A hegemonia no plano internacional não 

é apenas uma ordem entre Estados. É uma ordem no interior de uma economia mundial com 

um modo de produção dominante que penetra todos os países e se vincula a outros modos de 

produção subordinados (COX, 1983, p. 118)”. 

Segundo Cox (1983), para se estabelecer uma hegemonia mundial, é necessário que o 

país, ou grupo de países, construa três estruturas a nível internacional, que seriam: estrutura 

social, estrutura econômica e estrutura política. É essencial que se estabeleça essas três ao 

mesmo tempo. A construção dessas estruturas se expressa em normas, instituições, 
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mecanismos universais que estabelecem regras gerais de comportamento dos Estados, ou seja, 

um conjunto de estruturas que apoiam o modo de produção dominante. 

Entre os mecanismos da hegemonia internacional, Cox (1983), aponta a grande 

importância que vem adquirindo as organizações internacionais. Suas cinco principais 

características seriam: i) corporificar regras que facilitem a expansão das ordens mundiais 

hegemônicas
149

; ii) é, ela própria, produto da ordem hegemônica; iii) legitimar 

ideologicamente as normas da ordem mundial; iv) cooptar as elites dos países periféricos; v) 

absorver idéias contra-hegemônicas. 

 Nas perspectivas de construção da contra-hegemonia temos que ter cuidado e observar 

duas questões. Primeiro sobre as instituições internacionais, que, da mesma forma que o 

Estado burguês é instituído por uma classe burguesa dominante, as organizações 

internacionais são estabelecidas de acordo aos interesses da classe dominante do país 

hegemônicos. Desta forma, as vias reformistas acreditam que podem melhorar essas 

instituições, e o capitalismo, como foi o caso da CEPAL. É importante que fique claro que 

essas contribuições podem ajudar para o acúmulo de forças, mas que é imprescindível, para a 

classe trabalhadora, ao tomar o poder do Estado, construir a hegemonia da classe trabalhadora 

internacional pela via da criação de uma nova infraestrutura internacional que atenda aos 

interesses do modo de produção socialista. 

 A segunda questão está relacionada às diferenças das lutas a nível nacional e 

internacional. Nos processos revolucionários a nível nacional, a guerra de movimento é 

imprescindível, entretanto a nível internacional deve ser evitada. Desde a criação da bomba 

atômica que uma guerra mundial direta entre as potencias tornou-se impraticável, 

principalmente para os comunistas, porque valorizam a vida humana e a natureza como um 

todo. Dito isso, não se nega a possibilidade de guerras pontuais, entretanto, que sejam muito 

mais de caráter defensivo, visando manter a própria soberania e respeitando a 

autodeterminação dos povos.  

Isto posto, a única guerra internacional que se deve evitar é a guerra militar, mas, as 

demais formas de guerra como econômico, político e ideológica devem ser postas em pratica, 

para que se denuncie a todo momento, as características de exploração do capitalismo
150

. Na 

                                                           
149 As regras que controlam o mundo monetário e comercial são particularmente importantes, vide Bretton 

Woods, FMI e OMC. 
150 Como por exemplo, a libertação de todas as colônias, a libertação de todos os países dependentes, a denúncia 

das opressões causadas por dívidas impagáveis, aos tratados que favorecem mais aos países do centro, etc. 
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realidade, essas propostas estão relacionadas a continuação da guerra, a diferença é que a 

tática preferencial adotada, para o meio internacional, é uma guerra de posição. Entretanto, 

uma variação estrutural da ordem mundial está vinculada a uma mudança nas relações sociais 

e ordens políticas nacionais. A guerra de posição nas relações internacionais perpassa por um 

processo de construção de novos blocos históricos, sendo que o local que esses podem ser 

conformados é na dimensão nacional.  

A aliança entre os desfavorecidos das diferentes regiões pode ocorrer tanto pela 

perspectiva da relação entre organizações nacionais, que se relacionam e respeitam os 

processos decisórios de seus respectivos parceiros, como também, pela relação entre os 

Estados. Estes, pelo poder que concentram, possuem maiores capacidades de potencializar e 

desenvolver as relações entre as classes trabalhadoras de todo o mundo 

É importante observar, também, que, a economia mundial e as políticas globais 

influenciam substancialmente as perspectivas da luta revolucionária nos diferentes países
151

 e 

entre os diferentes Estados. Os momentos de crises econômicas mundiais são particularmente 

propícios para os que buscam desafiar a hegemonia vigente. Entretanto, deve-se ter cuidado 

que, a transferência de hegemonia não significa, necessariamente, que seja para um Estado 

socialista, mas também pode ocorrer a transferência de uma hegemonia burguesa por outra, 

como foi o caso da Inglaterra para os Estados Unidos.   

 A relação entre os países do centro, que ocorre no meio internacional, é um processo 

de competição para implementação dos projetos, que sejam mais rentáveis às suas respectivas 

classes dominantes. Já na relação com os Estados dependentes, esses passam a sofrer os 

espólios dessas disputas, pois, por não terem condições estruturais para competir, lhes são 

impostos a implementação dos elementos dos modelos hegemônicos sem modificar as antigas 

estruturas econômicas-políticas.  

Recordando Trotsky (1950), os países desenvolvidos buscam determinar que o 

desenvolvimento econômico político de um país dependente ocorra por saltos, deixando 

várias lacunas em seu desenvolvimento, entre elas a cisão no ciclo do capital. Além disso, 

essas regiões serão melhores, para os países desenvolvidos, mantidas como bastiões para a 

recuperação das taxas de lucros nos momentos de crise dos países do centro. 

                                                                                                                                                                                       
Conferir as “cartas de longe” escritas por Lenin. Mais precisamente a “quinta carta: como conseguir a paz” de 

março de 1917. Pode ser encontrada em “Lenin e a Revolução de Outrubro” organizado por Netto e Yoshiida 

(2017).  
151 Os países periféricos são mais vulneráveis à ação revolucionária, por terem mais contradições e porque suas 

elites nacionais não conseguiram impor sua hegemonia (COX, 1983).  
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   O imperialismo capitalista 

 

Primeiramente, ao nos referirmos a imperialismo, necessariamente estamos indicando 

que o nível de análise é sobre as Relações Internacionais, e, que, faz-se necessário realizar 

uma periodização histórica particular dentro do processo de reprodução do capital.  

Como trabalhado no capítulo 2 dessa dissertação, a fase superior do capitalismo se 

desenvolve com o predomínio do capital monopolista, mais especificamente do capital 

financeiro. Assim, as sub periodizações do imperialismo podem ser caracterizadas a partir de 

graus de aproximação e afastamento entre o capital financeiro e produtivo e o peso do capital 

especulativo na reprodução/acumulação do capital. Essas mudanças geram alterações não só a 

nível internacional, como também nacional, reconfigurando os Blocos Históricos e suas 

respectivas hegemonias internas. 

 Após a transferência da hegemonia internacional capitalista, da Inglaterra para os 

EUA, tivemos, em 1971, a segunda crise sinalizadora da era capitalista. A partir disso, devido 

ao o aumento exponencial do capital fictício, novos ventos teóricos questionaram a 

centralidade do Estado para as Relações Internacionais. Entre os novos atores que apontavam 

estariam: i) a rede do capital financeiro especulativo e suas holdings localizadas em territórios 

que permitem grande mobilidade de capital; ii) os grandes conglomerados de multinacionais, 

que, através de suas filiais espalhadas pelo mundo, comandam decisões de alocação e 

centralização de um grande volume de capitais; iii) os organismos internacionais, como Banco 

Mundial, FMI e ONU, que possuem a capacidade de impor políticas econômicas aos Estados. 

 Em contraposição a essas novas abordagens, Osorio (2014) afirma que: 

“O capitalismo demanda um sistema mundial, mas historicamente essa vocação só 

pôde ser levada a cabo sobre a base do estabelecimento de espaços fronteiras 

(Estados-nação) que impulsionam e, ao mesmo tempo, limitam aquela vocação. Está 

é uma contradição inerente ao capitalismo (OSORIO, 2014, p. 175-176)”. 

É precisamente por compreender essa contradição inerente ao capitalismo, que não 

permite a alteração das bases de espaço fronteira dos Estados-nação, que Lenin (2012) afirma 

ser impossível ocorrer a união dos imperialistas. Na prática, o que se manifesta é uma 

combinação dos interesses da burguesia, utilizando-se do aparelho estatal, que lhes permitem 

auferir maiores taxas de lucro e criar uma base de proteção para suas respectivas empresas. O 

que impede a burguesia de um determinado país de acessar os mercados de seus concorrentes 
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são, principalmente, as estruturas estatais de seus oponentes. Por isso, uma competição inter 

burguesa gera diversas formas de guerra interestatal. 

Afirmar isso não nega que novos fatores devem ser apurados, como o caso dos vários 

processos de integração. Entretanto, o que se pode constatar é que essas novas tendências têm 

acentuado as diferenças entre centro-dependentes, tanto na União Europeia quanto em 

qualquer outro projeto de integração que tenha em seu bloco a mistura de países dependentes 

e centrais.  

Mesmo nos casos de integração que envolvam apenas países dependentes são exigidos 

cuidados porque as disparidades de níveis de desenvolvimento tendem a ser acentuadas. No 

entanto, as organizações internacionais compostas apenas por países dependentes, são uma 

das principais táticas para construir uma contra hegemonia via guerra de posição.       

 

 Estrutura estatal das Relações Internacionais 

 

 O que podemos perceber da estrutura das Relações Internacionais é que existe um 

exercício desigual da soberania. Os menores graus de soberania ocorrem, principalmente, nos 

países dependentes e “expressam a forma como estas regiões e sociedades se organizaram no 

campo econômico e político para responder as necessidades de exploração e dominação, 

constitutiva da natureza do sistema (OSORIO, 2014, p. 192)”. Desta forma, essa 

heterogeneidade da soberania é “adequada” aos interesses dos Estados do centro capitalista.  

 Não necessariamente, o menor grau de soberania dos países dependentes, significa um 

Estado fraco. Muito pelo contrário, nessas regiões os Estados são extremamente fortes, 

principalmente porque a classe dominante local não tem a menor capacidade de estabelecer a 

hegemonia interna, necessitando de um forte poder de repressão para manter-se no poder. 

Assim, poder político férreo e soberania restringida se tornam dois lados da mesma moeda.  

 Nesse novo processo da mundialização do capitalismo, o capital financeiro e suas 

corporações, organismos financeiros, meios de comunicação, tratados de integração, formam 

uma densa rede de relações e um forte poder econômico-político. Essas redes têm forte 

atuação na restrição das soberanias dos Estados dependentes e também transformam as 

economias centrais. Ademais, cumprem algumas funções mediadoras, na ingerência dos 

Estados centrais sobre os dependentes, que antes só poderiam ser realizadas na forma direta 

de Estado para Estado.  
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Além disso, possibilitam o estabelecimento de novas bases de alianças entre as classes 

dominantes dos respectivos territórios. Assim, com base em uma ancoragem estatal, “as redes 

respondem à uma lógica de poder político altamente centralizado, cuja sede se encontra nos 

Estados nacionais do centro do sistema mundial, e que alcança os Estados dependentes e os 

núcleos sociais restritos que detêm o poder (OSORIO, 2014, p. 202)”. Desta forma, é falsa a 

afirmação de que as frações burguesas buscam enfraquecer o Estado; muito pelo contrário, 

entre os seus objetivos o fortalecimento do poder do Estado é essencial para alcançar a 

hegemonia mundial.  

No caso dos Estados dependentes, a soberania é restringida para que uma pequena 

classe burguesa tenha acesso a lucros exorbitantes e atendam os interesses hegemônicos 

internacionais, enquanto a maioria da população encontra-se na miséria. Por isso, necessita de 

um forte aparelho repressor para disciplinar a classe trabalhadora.  

 Ou seja, o Estado é o principal ator das Relações Internacionais, e, existe uma 

estrutura de domínio, historicamente construída, baseado no modo de produção capitalista que 

mantêm certos padrões de relação mesmo sem necessitar de uma continua hegemonia. A 

regularidade de períodos hegemônicos preserva o padrão de reprodução do capital, e, traz 

novos elementos para aprofundar o próprio sistema.  

Já o imperialismo age na busca de recuperar taxas de lucro e manter a hegemonia 

atual, a questão é que nos momentos de crise, característico para abertura de uma fase 

imperialista, novos Estados buscam seu lugar como país hegemônico gerando uma guerra 

interimperalista. O central para o período que passa ocorrer este tipo de conflito, é que, nesses 

momentos, as burguesias se tornam mais vulneráveis por se encontrarem divididas. Assim, 

essas brechas são os períodos mais prováveis para que revoluções da classe trabalhadora 

ocorram e tenham força para manterem-se.  

 Evidente que não podemos esperar que a revolução socialista se manifeste como um 

ato de mágica. Para isso, deve-se construir um amplo leque de alianças aglutinados em torno 

de um projeto político. A nível nacional se desenvolve a partir de um processo de acúmulo 

para uma consequente luta de massas. No nível internacional, os projetos de integração entre 

países dependentes
152

 podem possibilitar relativo desenvolvimento econômico desses, 

resguardar suas próprias soberanias através de uma negociação em bloco frente aos países do 

                                                           
152 Principalmente os regionais 
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centro, diminuindo as diferenças centro-dependentes e criando um forte vínculo entre os 

Estados membros e suas respectivas sociedades.  

Isso pode possibilitar o desenvolvimento da classe trabalhadora nos respectivos países, 

e, quando ocorram as brechas revolucionarias, o fogo da revolução socialista rapidamente se 

espalhará para esses Estados nacionais que estiverem buscando o desenvolvimento e se veem 

impedidos pelo próprio sistema de hierarquia estatal e que estão englobados na dialética da 

dependência.        
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Conclusão 

 

Com base na revisão de literatura realizada nos capítulos anteriores, podemos utilizar 

algumas interpretações visando uma análise da economia política mundial atual, projetar 

possíveis cenários e realizar um contraponto a algumas teorias que dialogaram como 

marxismo. 

Segundo a interpretação de Arrighi (2013), o capitalismo, em sua trajetória histórica, 

apresentou quatro grandes ciclos de acumulação do capital, sendo que em cada período um 

Estado hegemonizou o processo de centralização do capital. Um consenso identificado, entre 

os diferentes autores trabalhados, indica que dos quatro ciclos mencionados, aqueles que 

ocorreram a partir do pleno desenvolvimento do modo de produção capitalista são 

referenciados nos períodos da hegemonia inglesa e estadunidense. 

A interpretação comum que percebemos a partir da leitura dos autores utilizados foi a 

relativa concordância com as fases de crise sinalizadora e crise terminal. A primeira 

corresponde ao início da queda na taxa de lucro na esfera produtiva em paralelo a uma súbita 

elevação da taxa de lucro na esfera financeira. Desta forma, os recursos do setor produtivo 

foram direcionados para a esfera financeira em busca de uma recomposição do lucro. Já no 

caso da crise terminal, a taxa de lucro do setor financeiro declina e a do setor produtivo volta 

a aumentar, acarretando, então, numa canalização dos recursos do setor financeiro para o 

produtivo. Essa recuperação da taxa de lucro da esfera produtiva foi impulsionada a partir 

ascensão de outro Estado, ocorrendo, deste modo transferência da hegemonia de um Estado 

para o outro, como foi o exemplo da passagem do ciclo inglês para o ciclo estadunidense. 

Por usar como referência os períodos anteriores, e perceber uma redução do tempo de 

transição de um ciclo para o outro, Arrighi (2013) afirmou que o processo de transferência 

após a crise sinalizadora de 1971 seria mais rápido que as mudanças de ciclo anteriores. 

Entretanto, vale recordar, que, a transferência anterior ocorreu por meio uma guerra entre as 

grandes potências que acabaram catalisando a transição.  

Deste modo, um dos elementos que devemos levar em conta no processo de transição 

contemporâneo, que difere das guerras anteriores, diz respeito ao desenvolvimento 

tecnológico no setor militar que produziram armas com alto poder destrutivo, como bem 
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ilustram os fatos emblemáticos atrelados à tecnologia nuclear, que acabaram por inviabilizar 

uma guerra direta entre as potências em disputa.  

Os conflitos atuais ocorrem pela via tática das guerras de posições, batalhas regionais, 

principalmente, nas regiões dependentes que apresentam potencial de elevação das taxas de 

lucro do centro capitalista que retardam ou impulsionam a transferência hegemônica. Os 

outros tipos de guerras, como a econômica, política, tecnológicas, etc, continuam sendo 

utilizadas e até aprofundadas, justamente devido a “impossibilidade” de uma guerra em seus 

preceitos militares clássicos. Frente à ausência desta, podemos considerar que a próxima 

transição hegemônica será lenta e vagarosa, mas paciente e segura, parecido com o estilo 

diplomático chinês.    

Ao analisarmos os dados dos materiais que utilizamos nesta dissertação, pudemos 

perceber que também há um consenso, entre os autores estudados, que a crise derradeira do 

sistema Bretton Woods, em 1971, foi a fagulha que permitiu a abertura de uma trilha de 

crescimento da taxa de lucro no setor financeiro e uma baixa na taxa de lucro do setor 

produtivo. É esse momento que caracterizamos como crise sinalizadora, neste ocaso, do ciclo 

hegemônico estadunidense. No entanto, para que a transferência de hegemonia se efetive faz-

se necessário a conformação de outro Bloco Histórico com capacidade de compor um novo 

leque de alianças, e, assim, desbancar a liderança dos EUA. 

Isto posto, percebemos que sobre o modo de produção capitalista poucos períodos 

ocorreram sem que houvesse uma hegemonia, sendo que as únicas exceções foram nos 

momentos de ápice da concorrência interimperialista. Desta maneira, a lógica de 

estabelecimento de hegemonias, à nível mundial, é considerada uma reprodução da forma de 

ação do capital. 

Considerando esse elemento, analisamos que atual hegemonia estadunidense foi muito 

bem sedimentada, principalmente, devido a sua alta capacidade de expansão via mercado 

interno, sua imensa extensão territorial contando com muitos recursos naturais, a construção 

de um poderio econômico-politico-militar de gigantescas dimensões, em suma, por possuírem 

um hardpower real. Nesse sentido, ao perceber quais países são classificados como 

desenvolvidos, durante esse período hegemônico estadunidense, faz-se evidente que nenhum 

desses detém as estruturas necessárias para desafiar o poder dos EUA. Como por exemplo, 

entre os países europeus a França possui a maior extensão territorial, mas se comparamos com 

apenas o Texas percebemos que aqueles são menores. Obvio que não é apenas a extensão 
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territorial que se leva em consideração, entretanto percebemos com o ciclo holandês que esse, 

somado a uma limitada população, restringem as possibilidades de expansão.  

  Nesse sentido, é interessante observar que uma possível nova potência emerja da ala 

dos países dependentes. Como posto no capítulo terceiro deste trabalho, a China e a Coreia do 

Sul foram países que conformaram Blocos Históricos capazes de fortalecer os seus 

respectivos Estados e desafiar a restrição de suas respectivas soberanias. Constatamos que 

esse processo ocorreu dentro dos limites do capitalismo, ou seja, para que esses países 

ascendessem necessitaram explorar outras regiões. Isto posto, percebe-se que entre esses dois, 

apenas a China possui as características necessárias para desafiar a hegemonia estadunidense. 

Esse processo chinês de adesão a alguns princípios capitalista, inicia-se após o 

falecimento do grande líder da revolução chinesa, Mao Tse Tung. Ao Deng Xiaoping assumir 

a liderança do gigante asiático, alterou-se o Bloco de Poder deste país e iniciou um processo 

de abertura da economia. Já em 1979, o novo governo criou quatro zonas econômicas 

especiais (ESZs), todas localizadas na região costeira da China. Nessas zonas, os capitais 

privados nacionais e estrangeiros, através de filiais das multinacionais, instalaram-se sem 

subordinação à planificação governamental, contando com incentivos fiscais e livres para 

contratar e gerir mão de obra. Entre 1980 e 2001 mais de 320 mil empresas se instalaram no 

país, sendo que 90% delas localizadas nessas regiões especiais, de forma que, já em 1995, 

essas empresas estrangeiras mobilizavam 34% do comercio exterior chinês. Nesse período, a 

pauta de exportação também teve sua composição modificada, com o alargamento da 

quantidade de produtos manufaturados cuja participação saltou de 40% do total na década de 

1980 para 90% em 2001 (SOUZA, 2007).  

Nesse processo, a China também se tornou atraente aos Investimentos Diretos 

Externos (IDE). Em 1991, os chineses contavam com 3,9% do IDEs para a formação bruta de 

capital, mas, em 1994, essa participação alcançava 17%. Nesse ritmo, os chineses também se 

tornaram grandes exportadores de IDEs, uma vez que, já em 2002, contavam com 2382 

empresas instaladas em 128 países, constituindo um total de US$ 29,9 bilhões em 

investimento direto externo. Somado a exportações de capitais no setor produtivo, os chineses 

também se tornaram grandes exportadores de capitais financeiros, e, desta forma, hoje já 

acumulam 1/3 dos títulos correspondentes à dívida interna dos EUA (SOUZA, 2007). 

Entretanto, por mais que tenham conseguido esse rápido crescimento, a China ainda 

não conseguiu desbancar a hegemonia estadunidense. Para avaliar, economicamente, a 
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posição que ocupa cada país na economia mundial é importante levarmos em conta três 

principais fatores: i) a produção interna de cada país; ii) sua capacidade e participação 

percentual nos fluxos de IDEs mundiais; iii) seu desenvolvimento tecnológico.  Segundo os 

dados coletados do FMI
153

, em 2016 o PIB dos Estados Unidos era de US$ 18.569 trilhões e o 

dos chineses estava em US$ 11.218 trilhões. Quanto ao fluxo de IED, em 2017, os dados da 

UNCTAD
154

 sinalizam um recuo da participação da China, se posicionando como 3° país em 

sua exportação, ficando em primeiro lugar os EUA e o Japão em segundo. Ao utilizarmos os 

dados do WIPO
155

, de 2018, sobre a produção de patentes, percebemos que a China ocupava o 

17º lugar na classificação e os EUA o 6º.  

Entretanto, a grande disputa tecnológica dos períodos atuais está em torno da 

telemática, que, para seu desenvolvimento necessita de uma maior banda larga que possibilite 

um maior volume de informações. O centro da atual guerra tecnológica ocorre nesta seara, em 

que os EUA e China lutam para implementar do 5G. Somado a esses fatores, é importante 

considerar que, em termos de divida publica, os chineses têm demonstrado grande segurança e 

estabilidade em sua economia, pois, em 2018, enquanto esses tinham 47,6 % da dívida 

relacionado a percentagem do PIB, os EUA estavam em 105,4%
156

.  

Ao avaliar esses dados, evidencia-se que os EUA ainda seguem sendo a principal força 

hegemônica mundial. No entanto, o gigante chinês tem projetos de curto, médio e longo 

prazo. Na esfera militar, os chineses têm desenvolvido, em parceria com a Rússia, Índia, 

Paquistão e mais 6 países por meio da Organização Conferência de Xangai, uma organização 

que tem claro caráter de fazer frente a OTAN. Diferentemente do modelo estadunidense, que 

possui mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo, os chineses só contam com uma 

no Chipre
157

, demostrando que sua política externa é mais direcionada para realizar relações 

econômicas-políticas, respeitando as diferentes soberanias e não se propondo realizar 

imposições militares.  

                                                           
153 Disponível em: < http://www.funag.gov.br/ipri/index.php/teses-e-dissertacoes/47-estatisticas/94-as-15-

maiores-economias-do-mundo-em-pib-e-pib-ppp> Acesso em: 24 mai. 2019. 
154Disponível em: <https://iedi.org.br/artigos/top/analise/analise_iedi_20180810_investimento_estrangeiro.html> 

Acesso em: 24 mai. 2019. 
155 Coletado do “O Índice Global de Inovação de 2018: Energizando o Mundo com Inovação” que foi o resultado 

de uma colaboração entre a Universidade Cornell, o INSEAD e a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI), como coeditores, e seus Parceiros de Conhecimento (2018). 
156 Disponível em: < https://pt.tradingeconomics.com/country-list/central-bank-balance-sheet> Acesso em: 24 

mai. 2019. 
157 Disponível em: < https://br.sputniknews.com/americas/201705068327775-bases-militares-eua-cebrapaz-

america-latina/> Acesso em: 24 mai. 2019. 
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Ademais, no atual momento a China lidera dois grandes blocos econômicos com 

grandes mercados internos e potencialidades econômicas-políticas a serem desenvolvidos, 

como nos casos da Associação de Nações do Leste Asiático (ASEAN) e dos BRICS. Soma-

se, ainda, a grande novidade dos chineses com a reconstrução da Rota da Seda, que, até o 

atual momento, já envolve mais de 14 organizações internacionais e 100 países
158

. A 

expectativa é desenvolver toda a região da Ásia até chegar ao continente europeu. Essa soma 

de iniciativas dos chineses pode a possibilitar que a taxa de lucro no setor produtivo se 

recupere, e, como o dragão asiático tem sido o centro desse processo, assuma a liderança da 

acumulação de capitais a nível mundial. O que, por conseguinte, chegaria ao momento da 

crise finalizadora, efetivando-se a transferência de hegemonia dos EUA para a China.  

É importante sinalizar, que essa transição, caso se efetive, ainda será dentro dos 

marcos do capitalismo. Ao estudar a China, Souza (2007) deixou evidente a preocupação 

sobre os rumos que tem tomado os governos chineses, principalmente após o ingresso deste 

país na OMC. Um dos grandes feitos da Era de Mao foi a implementação da reforma agrária e 

esta tem sido desmantelada. Entretanto, não podemos deixar de notar, que o desenvolvimento 

chinês tem sido centralizado pelo Estado, e, que, um país antes dependente, tem encontrado 

formas de sair dessa situação podendo vir a ser um país do centro capitalista
159

.  

Dito isso, é difícil confirmar, com precisão, qual o interesse dos chineses no longo 

prazo, principalmente caso venham a ser o novo centro hegemônico. Das duas uma: ou fazem 

isso para manter a lógica de reprodução do capital ou buscam desenvolver seus meios de 

produção para então implementar o Estado socialista.       

O mais importante, é, que, diante dessa dubiedade dos chineses, e, para evitar a 

reprodução da dependência em caso da manutenção ou ascensão de uma nova hegemonia 

capitalista, a construção de um mundo multipolar é o melhor cenário para que tenhamos a 

possibilidade de desenvolver as diversas regiões.  

Para isso, é necessário criar uma cooperação visando superar o modelo da dialética da 

dependência capitalista, pois, caso se concretize, o sistema capitalista não se sustenta. Em 

particular, o Brasil é um país estratégico no sentido da construção de um mundo multipolar, 

principalmente devido sua formação histórico social-econômica está conectada a dois grandes 

continentes da região do capitalismo dependente, a saber, a América Latina e a África.  

                                                           
158 Disponível em: < http://portuguese.xinhuanet.com/2017-01/04/c_135954836.htm> Acesso em: 24 maio de 

2019. 
159 Mais uma exceção que confirma a regra da de dialética da dependência. 
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São inúmeras as possibilidades de construção nesse sentido, a começar pela Zona de 

Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZPCAS)
160

 que une os dois continentes com muitos 

interesses comuns e potencialidades de frentes de trabalho a serem desenvolvidas para 

estreitar e solidificar as relações entre ambos, e, a partir dessa maior unidade, ter maiores 

capacidades de realizar negociações em beneficio do mundo dependente.  

Para não gerar possíveis atritos entre os Estados desses continentes é necessário o 

apoio, por parte dos latino americanos, das iniciativas de maior autonomia do continente 

africano, como no caso da Organização da Unidade Africana, fortalecendo a 

autodeterminação dos povos. No caso da América Latina o foco deve ser nas organizações 

internacionais que tenham maior autonomia em relação aos EUA, como são os casos da 

ALBA, UNASUL, Mercosul, e o necessário aprofundamento da CELAC.  

Entretanto, é necessário levar em consideração que o multipolarismo não é uma 

possibilidade real dentro do modo de produção capitalista. Na realidade, a multipolaridade só 

é possível e necessária em uma outra realidade que não a capitalista. Possível no sentido de 

que faz parte das bases fundamentais do capitalismo a hegemonia de um Estado-nação. E 

necessário, principalmente, entre os socialistas devido aos exemplos históricos da URSS de 

expansão territorial, sobretudo no período do governo de Brejnev que causou o conflito sino-

soviético (SOUZA, 2007). Sem dúvidas, esse excesso de pragmatismo dos soviéticos 

retardou, mas não interrompeu, o processo de consolidação do socialismo a nível mundial. 

Levando em consideração essas ponderações, o que se faz necessário é que as classes 

trabalhadoras realizem a revolução proletária em seus respectivos países. Isto feito, devem 

buscar articular aliados a nível internacional, respeitando relativamente a soberania dos 

respectivos Estados. Colocamos como um respeito relativo por sabermos que os Estados 

capitalistas manterão seus modos operandi de intervir nas composições da classe trabalhadora 

de outros países. Por isso, faz-se necessário que os Estados socialistas apoiem as classes 

trabalhadoras de outros países, principalmente, através da coação da interferência dos 

capitalistas. 

Assim, os Estados verdadeiramente socialistas devem construir uma estrutura mundial 

multipolar, diferenciando-se da construção de hegemonia do modo de produção capitalista. 

Essa multipolaridade só é possível ser efetiva entre países socialistas, e, caso algum busque se 

impor sobre os outros, a tarefa desses será impelir aqueles a reorientar sua decisão. Nesse 

                                                           
160 Para maiores aprofundamentos consultar Aquino (2008).  
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sentido, após gerações de sociedades em fase de transição (socialistas), organizadas 

internacionalmente com base na multipolaridade que será possível chegar ao comunismo. 

Como já descrito no quarto capitulo, na sociedade comunista o Estado não é abolido, ele 

simplesmente morre, e, o mesmo podemos afirmar sobre as Relações Internacionais 

multipolar da era socialista. 
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QUADRO III – Criação ou aquisição de bancos pelos grupos, desde 1980 

(Grupos industriais ou majoritariamente não-financeiros) 

Grupo Estabelecimento de crédito Ano de integração 

Saint-Gobain Société Financière Miroirs Criação, 1989 

BSN Alfabanque Aquisição, 1989 

Schneider Morhange Aquisição, 1987 

Thomson BATIF Aquisição, 1984 

 TCI Criação, 1984 

L’Oréal Régéfi Registro bancário, 1987 

Renault Société Financière et Foncière Registro bancário, 1983 

Lafarge Transbanque Aquisição, 1989 

Péchiney Crédit Chimique 1982 

Lyon. des Eaux Hydrogénique Registro bancário, 1987 

Bouygues Société de Banque Privée Aquisição, 1989 

 Caisse des aux. de Trésorerie Aquisição, 1989 

Jacob Suchard Crédit Français Internation. Aquisição, 1987 

Arjil S. A. Banque Arjil Criação, 1987 

Navigation Via Banque 1984 

Mixte Société de Banque et Fi. Criação, 1986 

 Via Finances   

Georges V Crédit Foncier Lillois Aquisição, 1986 

Fin. Agache Facet Criação, 1987 

Société du Louvre Banque du Louvre Criação, 1987 

Pelège S. A. Avenue Banque Criação, 1988 

 
Comptoir français des industriels du 

plastic Aquisição, 1987 

Fonte: Baseado em K. Ohana, 1991 apud CHESNAIS (1996). 
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Fonte: Marchand e Mérieux, 1996 apud CHESNAIS (1996). 

GRÁFICO I – Crescimento dos ativos financeiros nos EUA, por tipo de investimento (1980-1994) 
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GRÁFICO II – Países receptores dos investimentos diretos mundiais 

 Países industrializados 
Países em  

desenvolvimento 

Valor total em 

bilhões de dólares 

1967 
69,4 30,6 105,5 

   
 

 

1973 79,3 26,1 208,1 

  
  

 

1980 78,0 22,0 504,5 

  
  

 

1989 80,8 19,2 1.402,9 

    

Fonte: Departamento de Comércio dos EUA, Serviço de Análise Econômica apud CHESNAIS (1996). 
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QUADRO IV – Os dez maiores países em desenvolvimento receptores de fluxos 

e estoques acumulados de IED* — 1993 

Países receptores Fluxos Países receptores Acum. 

Países em desenvolvimento (A) 73.351 Países em desenvolvimento (A) 500.896 

Dez maiores países em 

desenvolvimento receptores (B) 
58.009 

Dez maiores países em 

desenvolvimento receptores (B) 
336.997 

Porcentagem B/A 79 Porcentagem B/A 67 

China  27.515 China 57.172 

Cingapura 6.829 Cingapura 50.802 

Argentina 6.305 Indonésia 44.146 

Malásia 5.206 México 41.912 

México 4.901 Brasil 40.371 

Indonésia 2.004 Malásia 26.936 

Tailândia 1.715 Arábia Saudita 22.463 

Hong Kong 1.667 Argentina 21.701 

Colômbia 950 Hong Kong 17.669 

Taiwan 917 Tailândia 13.824 

Pró-memória 

Porcentagem dos nove maiores 

receptores, excluindo a China 42 

Porcentagem dos nove maiores 

receptores, excluindo a China 56 

Fonte: UNCTAD, Divisão de Companhias Transnacionais e Investimento, com base no FMI, fita de 

balança de pagamentos, obtida em junho de 1995; dados da Secretaria da OCDE; fontes oficiais 

nacionais apud CHESNAIS (1996). 
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FIGURA I – Fluxos de investimento intratriádico 1980-1990 e disponibilidade em 1990 

 

 

Nota: Os dados em dólares referem-se à disponibilidade de capitais exportados em 1990; os percentuais indicam a taxa de 

crescimento médio anual do capital disponível e dos fluxos. As taxas de crescimento do capital disponível referem-se ao 

período de 1980-1990. As taxas de crescimento dos fluxos referem-se ao período 1985-1991. 

Fonte: UNCTNC (1991) apud CHESNAIS (1996). 

19,3 bilhões de dólares 
Disponível: 21,0%    Fluxo: 46,8% 

  

EUA 

Europa Japão 

7,0 bilhões de dólares 
Disponível: 17,0%    Fluxo: 45,5% 

  

280,0 bilhões de dólares 
Disponível: 15,9%    Fluxo: 7,0% 

  

225,5 bilhões de dólares 
Disponível: 8,4%    Fluxo: 13,6% 

  

21,7 bilhões de dólares 
Disponível: 13,1%    Fluxo: 23,0% 

  

85,4 bilhões de dólares 
Disponível: 32,2%    Fluxo: 7,3% 
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QUADRO V – Os trinta grupos não-financeiros mais internacionalizados, ordenados pelo montante de ativos no exterior, 

em 1990 (em bilhões de dólares e em número de empregados) 

Classificação Grupo País 
Atividade  

Principal 

Ativos Vendas Nº de empregados 

No 

exterior 
Total 

No 

exterior 
Total No exterior Total 

1 
Royal Dutch 

Shell 

Reino Unido, 

Holanda 
Petróleo 69,2 106,4 47,1 106,5 99.000 137.000 

2 Ford EUA Automóveis 55,2 173,7 47,3 97,7 188.904 370.383 

3 GM EUA Automóveis 52,6 180,2 37,3 122,0 251.130 767.200 

4 Exxon  EUA Petróleo 51,6 87,7 90,5 115,8 65.000 104.000 

5 IBM EUA Informática 45,7 87,6 41,9 69,0 167.868 373.816 

6 
British 

Petroleum 
Reino Unido Petróleo 31,6 59,3 43,3 59,3 87.200 118.050 

7 
Asea Brown 

Boveri 
Suíça 

Mecânica 

pesada 
26,9 30,2 25,6 26,7 200.177 215.154 

8 Nestlé Suíça Agro-alimentar * 28,0 35,8 36,5 192.070 199.021 

9 
Philips 

Electronics 
Holanda Eletrônica 23,3 30,6 28,8 30,8 217.149 272.800 

10 Mobil EUA Petróleo 22,3 41,7 44,3 57,8 27.593 67.300 

11 Unilever 
Reino Unido, 

Holanda 
Agro-alimentar 

* 
24,7 16,7 39,6 261.000 304.000 

12 
Matsushita 

Electric 
Japão Eletrônica 

* 
62,0 21,0 46,8 67.000 210.848 

13 Fiat Itália Automóveis 19,5 66,3 20,7 47,5 66.712 303.238 

14 Siemens  Alemanha Eletrônica * 43,1 14,7 39,2 143.000 373.000 

15 Sony Japão Eletrônica * 32,6 12,7 20,9 62.100 112.900 

16 Volkswagen Alemanha Automóveis * 42,0 25,5 42,1 95.934 268.744 

17 Elf Aquitaine França Petróleo 17,0 42,6 11,4 32,4 33.957 90.000 

18 Mitsubishi Japão Eletrônica 16,7 73,8 45,5 129,3 * 32.417 

19 GE EUA Eletrônica 16,5 153,9 8,3 57,7 62.580 298.000 

20 Du Pont EUA Química 16,0 38,9 17,5 37,8 36.400 124.900 

21 
Alcatel 

Alsthom 
França Eletrônica 15,3 38,2 13,0 26,6 112.966 205.500 

22 Mitsui Japão Comércio 15,0 60,8 48,1 136,2 * 9.094 

23 
News 

Corporation 
Austrália 

Imprensa / 

editorial 
14,6 20,7 4,6 5,7 

* 
38.432 

24 Bayer Alemanha Química 14,2 25,4 20,3 25,9 80.000 171.000 

25 BAT Industries Reino Unido Tabaco * 48,1 16,5 22,9 * 217.373 

26 
Ferruzzi 

Montedison 
Itália 

Química / 

Agro-alim. 
13,4 30,8 8,0 14,0 22.300 44.949 

27 Rhône Poulenc França Química 13,0 21,3 11,1 14,4 50.525 91.571 

28 BASF Alemanha Química * 24,3 19,1 29,0 46.059 134.647 

29 Toyota Japão Automóveis 12,8 55,1 24,8 60,1 11.326 96.849 

30 Philip Morris EUA 
Agro-alim. / 

Tabaco 
12,5 46,6 10,5 51,2 66.000 168.000 

* Dados não disponíveis, classificação segundo o montante de ativos no exterior, estimado pelos autores da tabela. 

Fonte: UNCTNC, 1994 apud CHESNAIS (1996). 
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QUADRO VI – Outros indicadores de concentração mundial 

Automóveis 1984 12 empresas respondem por  78% da produção mundial 

Peças de vidro para automóveis 1988 3 empresas respondem por  53% da produção mundial 

  7 empresas respondem por  88% da produção mundial 

Pneus 1988 6 empresas respondem por  85% da produção mundial 

Processamento de dados / DRAM 1987 5 empresas respondem por  65% da produção mundial 

  10 empresas respondem por  100% da produção mundial 

Processamento de dados / ASIC 1988 4 empresas respondem por  54% da produção mundial 

  12 empresas respondem por  100% da produção mundial 

Material médico 1989 7 empresas respondem por  90% da produção mundial 

Produtos petroquímicos:    

Polipropileno 1980 4 empresas respondem por  34% da produção mundial 

  8 empresas respondem por  50% da produção mundial 

Poliestireno 1980 4 empresas respondem por  51% da produção mundial 

  8 empresas respondem por  69% da produção mundial 

ABS 1980 4 empresas respondem por  55% da produção mundial 

Fonte: OCDE, Centro de Desenvolvimento e Estudos de Caso Industriais da CEE/FAST apud CHESNAIS (1996). 
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CENTRO 

NEVRÁLGICO 

DO GRUPO 

Ligação informatizada 

em tempo real 

(gerenciamento e controle) 

70 detectores de moda 

(em 10 áreas-chave) 
Reposição do estoque 

central 

Controle informatizado diário 

das vendas a varejo 

4.500 lojas franqueadas  

em 52 países (40.000 pessoas) 

(extra-empresa) 

REDE DE VENDA A VAREJO 

REDE DE INTERFACE 

COM O MERCADO 

 

 

REDE DE 

PRODUÇÃO 

DESCENTRALIZADA 

450 pequenas empresas 

subcontratadas (25.000 pessoas) 

FIGURA II – O exemplo da Benetton 

Fonte: Adaptado de Octave Gelinier, Stratégie de l’entreprise et motivation des hommes, Paris, 

Éditions d’Organization, 1990, p. 114 apud CHESNAIS (1996). 
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QUADRO VII – Motivação das alianças estratégicas de caráter tecnológico, 

 setores e áreas tecnológicas, 1980-1989 

 

Número 

de 

alianças 

Custos/riscos 

elevados 

Falta de  

recursos  

financeiros 

Complementaridade  

Tecnológica 

Redução 

do prazo 

de  

Inovação 

P&D 

fundamental 

Mercado:  

acesso/ 

estrutura 

Técnicas 

para  

prosseguir a 

implantação 

no mercado  

Biotecnologia 847 1 13 35 31 10 13 15 

Tecnologia de  

novos materiais  430 1 3 38 32 11 31 16 

Tecnologia de  

Informação 
1.660 4 2 33 31 3 38 11 

Computadores 198 1 2 28 22 2 51 10 

Automatização  

Industrial 
278 0 3 41 32 4 31 7 

Microeletrônica 383 3 3 33 33 5 52 6 

Sistemas 344 1 4 38 36 2 24 11 

Telecomunicações 366 11 2 28 28 1 35 16 

Outras 91 1 0 29 28 2 35 24 

Total 4.182 6 4 31 28 5 32 11 

Nota: Motivações expressas em porcentagem; muitas companhias atribuíram duas motivações para suas alianças. 

Fonte: MERIT/CATI, J. Hagerdoom e J. Schakenraad (1991) apud CHESNAIS (1996). 
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QUADRO VIII – Concentração no mercado de computadores  

Participação no mercado, em porcentagem 

  IBM 
4 

Primeiras 

10 

primeiras 

Índice  

Herfindahl 

Total de computadores 

(Excluindo periféricos e 

materiais) 

1984 41 53 67 0,181 

1988 28 45 64 0,097 

 Sistemas de grande porte 1984 58 76 91 0,35 

 1988 40 75 93 0,21 

 Sistemas médios 1984 22 43 62 0,076 

 1988 17 42 64 0,070 

 Micros 1984 37 60 77 0,166 

 1988 24 46 69 0,089 

Fonte: K. Flamm, 1992, a partir do levantamento da Datamation sobre as principais firmas de 

informática, em diferentes anos apud CHESNAIS (1996). 
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QUADRO IX – Localização geográfica das atividades das grandes companhias, segundo a origem do 

depósito de patente nos EUA (1985-1990) em porcentagem 

Nacionalidade 
No  

País 

No  

Exterior 

Sendo: 

EUA Europa Japão Outros 

Japão (143) 98,9 1,1 0,8 0,3  0,0 

EUA (249) 92,2 7,8  6,0 0,5 1,3 

Itália (7) 88,1 11,9 5,4 6,2 0,0 0,3 

França (26) 86,6 13,4 5,1 7,5 0,3 0,5 

Alemanha (43) 84,7 15,3 10,3 3,8 0,4 0,7 

Finlândia (7) 81,7 18,3 1,9 11,4 0,0 4,9 

Noruega (3) 68,1 31,9 12,6 19,3 0,0 0,0 

Canadá (17) 66,8 33,2 25,2 7,3 0,3 0,5 

Suécia (13) 60,7 39,3 12,5 25,8 0,2 0,8 

Reino Unido (56) 54,9 45,1 35,4 6,7 0,2 2,7 

Suíça (10) 53,0 47,0 19,7 26,1 0,6 0,5 

Holanda (9) 42,1 57,9 26,2 30,5 0,5 0,6 

Bélgica (4) 36,4 63,6 23,8 39,3 0,0 0,6 

Nota: Número de companhias de cada país indicado entre parênteses. 

Fonte: P. Patel e K. Pavitt (1994) apud CHESNAIS (1996). 
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GRÁFICO III – Principais programas públicos no âmbito da indústria de informática e semi-condutores 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
 

Very High Speed Integrated Circuit Project (EUA) 
 

  Super Computer Project (EUA) 

  Fifth Generation (Japão) 

 Microeletronics (RFA)    

 Plan d’action filière eletronique (França)   

  Alvey (Reino Unido)  

  
Information Promotion 

Plan (Holanda) 
   

  

National Microeletronics (Suécia) 
  

TRON (Japão) 

Strategic Computing (EUA)  

ESPRIT I ESPRIT II (CEE) ESPRIT III 
1
 

 

 Sortec/Optical ICs (Japão) 1996 

  
SEMATECH (EUA) 

 Micro and Milimetric Wave IC (EUA) 

 

 LINK (Reino Unido) 

 

 
 

Supra Sigma (Japão) 

 JESSI (Europa) 
2
 1995 

   
Microsystems Technology  

Support (Alemanha) 
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1. O 4º programa geral de pesquisa e desenvolvimento abrange o período 1994-1998, mantendo a prioridade dada às tecnologias da informação. 

2.  O Programa JESS goza de financiamento conjunto ESPRT e Eureka. As tecnologias de informação representam 14,6% do total de projetos Eureka, mas 

42,8% do montante total de financiamentos (Conferência ministerial, Eureka News, nº22, setembro de 1993).  

Fonte: OCDE (1992). Atualização de M. Delapierre e C. Mllelli (1994). 
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QUADRO X – Alguns exemplos de concentração mundial nas indústrias de serviços  

Número de 

companhias 

Participação no  

Mercado mundial (%) 

País de origem (entre parênteses,  

Número de empresas de cada país) 

Mercado de resseguros (1986) 

4 30,3 Alemanha (1), Suíça (1), EUA (2) 

8 40,7 Alemanha (1), Suíça (1), EUA (4), Reino Unido (1), 

Suécia (1) 

16 53,6 Alemanha (5), Suíça (1), EUA (5), Reino Unido (1), 

Suécia (1), Japão (3) 

32 70,6 Alemanha (6), Suíça (2), EUA (11), Reino Unido 

(1), Suécia (1), Japão (7), França (3), Itália (1) 

Serviços de informática (1988) 

4 33,3 EUA (4) 

8 54,4 EUA (7), França (1) 

Publicidade (1989) 

4 25,7 EUA (2), Japão (1), Reino Unido (1) 

8 43,9 EUA (4), Japão (2), Reino Unido (3), França (1) 

16 60,7 EUA (10), Japão (2), Reino Unido (3), França (1) 

Serviços de consultoria e gestão estratégica (1989) 

4 53,7 EUA (4) 

6 62,2 EUA (6) 

Fonte: Dados sobre mercados de resseguros da UNCTAD (1989) apud CHESNAIS (1996). Demais dados, de C. 

Sauviat (1990) apud CHESNAIS (1996). Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IRES), Paris, a partir de 

publicações profissionais e de empresas de consultoria apud CHESNAIS (1996). 
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QUADRO XI – Intercâmbios inter-regionais  

(em % do intercâmbio total da zona e em % do comércio mundial) 

Zonas 

Exportações intra-regionais no 

total da zona 

Exportações intra-regionais no 

total mundial 

1986 1991 1979 1989 

América do Norte  39,1 33,0 4,6 5,3 

América Latina 14,0 16,0 1,1 0,5 

Europa Ocidental  68,4 72,4 28,8 31,1 

Europa Central e ex-URSS 53,3 22,4 4,3 3,5 

Ásia 37,0 46,7 6,3 10,0 

África 5,9 6,6 0,3 0,2 

Oriente Médio 7,7 5,1 0,4 0,3 

Fonte: GATT 1990, 1993 apud CHESNAIS (1996) 
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QUADRO XII – Transferência de valor mediante remessas de lucros 

(em milhões de dólares)* (Continua) 

Anos 

(1) 

Valores 

em livros 

(2) 

Novas 

entradas de 

capitais 

(3) 

Lucros 

reinvestidos 

(2) + (3) 

(3) / (2) 

+ (3) 

(%) 

(4) 

Transferência de 

lucros para EUA 

(4) / (2) + 

(3) 

(%) 

(4) / (2) 

(%) 

1946 3.045 71 89 160 55,6 281 175,6 395,8 

1947 3.652 457 117 574 20,4 414 72,1 90,6 

1948 4.148 333 209 542 38,6 488 90,0 146,5 

1949 4.590 332 147 479 30,7 377 78,7 113,6 

1950 4.735 40 109 149 73,2 522 350,3 1.305,0 

1951 5.176 166 249 415 60,0 652 157,1 392,8 

1952 5.758 277 303 580 52,2 599 103,3 216,2 

1953 6.034 117 152 269 56,5 570 211,9 487,2 

1954 6.244 88 125 213 58,7 589 276,5 669,3 

1955 6.608 193 192 385 49,9 678 176,1 351,3 

1956 7.459 592 241 833 28,9 800 96,0 135,1 

1957 8.325 1.163 239 1.402 17,0 880 62,8 75,7 

1958 8.730 299 143 442 32,4 641 145,0 214,4 

1959 8.218 218 202 420 48,1 600 142,9 275,2 
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QUADRO XII – Transferência de valor mediante remessas de lucros 

(em milhões de dólares)* (Conclusão) 

Anos 

(1)  

Valores em 

livros 

(2) 

Novas 

entradas 

de 

capitais 

(3)  

Lucros 

reinvestidos 

(2) + 

(3) 

(3) / (2) 

+ (3) 

(%) 

(4)  

Transferência 

de lucros 

para EUA 

(4) / (2) + 

(3) 

(%) 

(4) / (2)  

(%) 

1960 8.365 95 215 310 69,4 641 206,8 674,7 

1961 8.166 173 255 428 59,6 730 170,6 422,0 

1962 8.472 32 268 300 89,3 761 253,7 2.378,1 

1963 8.662 69 173 242 71,5 801 331,0 1.160,9 

1964 8.894 143 216 359 60,2 895 249,3 625,9 

1965 9.391 176 306 482 63,5 869 180,3 493,8 

1966 9.826 190 302 492 61,4 965 196,1 507,9 

1967 10.213 191 172 363 47,4 1.022 281,5 535,1 

Totais  5.415 4.424 9.839 45,0 14.775 150,2 272,9 

* O título da tabela, no original, é “Inversión directa de Estados Unidos en América Latina: valor en libros, 

flujo neto de capitales, utilidades reinvertidas y transferencia de utilidades a Estados Unidos (en millones de 

dólares)”. 

Fonte: Orlando Caputo e Roberto Pizarro. Imperialismo, dependencia y relaciones económicas 

internacionales. Cuadernos de Estudios Socioeconómicos. Ceso-Universidad de Chile, n. 12-13, enero 1971, 

p.123, Quadro 2-14. 
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QUADRO XIII – Remessa de lucros, juros e serviços não fatoriais  

versus entrada de capital estrangeiro 1956-2009 (em bilhões de US$) 

 Entradas Remessas 

1956-1960 6,8 9,3 

1961-1967 6,8 18,0 

1968-1981 226,5 171,4 

1982-1990 85,3 381,8 

1991-1998 498,3 420,0 

1999-2009 522,5 1.131,5 

1959-2009 1.347 2.132 

Fonte: Carlos Eduardo Martins. Globalização, dependência e neoliberalismo  

na América Latina. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 248-249, com dados  

de Cepal, 1985, 1992, 2010. 
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QUADRO XIV – Serviço da dívida. América Latina. Indicadores selecionados (Continua) 

Ciclos de endividamento latino-americano (1) 

Ciclo das independências 

Ciclo do primeiro decênio após 1850 

Ciclo do último quartel do século XIX 

Ciclo dos anos 1920 

Ciclo dos anos 1970 e 1980 

Ciclo dos anos 1990 até o presente 

Objetivos dos empréstimos externos a governos latino-americanos (2) 1859-1875 

Anos Total empréstimos Militares (%) Obras públicas (%) Refinanciamento (%) 

1850-1859 9 - 32 68 

1860-1869 20 41 12 47 

1870-1875 22 - 60 40 

Serviço da dívida sobre total de transferências de valor dos países dependentes para o capitalismo central (milhões de US$, 

preços de 1998) (3) 

Anos 1972-1976 1977-1981 1982-1986 1987-1991 1992-1996 1997 1998 

Transferências 

totais de valores (I) 
441.731 567.280 897.822 1.257.043 1.697.603 539.837 685.060 

Serviço da dívida 

(II) 
97.438 308.395 626.477 827.556 1.058.552 312.459 316.113 

II/I (em %) 22% 54% 70% 65% 62% 57% 46% 

Transferência negativa líquida sobre a dívida, América Latina e Caribe. 1996-2002 (4) (milhões US$) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 1996-2002 

-3.209 -17.226 -9.080 -40.000 -55.871 -42.318 -38.288 -205.991 
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QUADRO XIV – Serviço da dívida. América Latina. Indicadores selecionados (Conclusão) 

Serviço da dívida no orçamento nacional, dados de 2002 (5) (%) 

País 
Serviço da dívida 

pública 

Gasto público para 

educação 

Gasto público para 

saúde 

Argentina 43,8 7,4 3,6 

Brasil 47,2 3,2 4 

Colômbia 23,2 14 15,4 

Equador 8,3 15,9 6,8 



192 

 

Fontes: 

(1) Com base em: Estay, Jaime. Pasado y presente de la deuda externa de América Latina. Cidade do México: IIEC-Unam, 

1996; Marichal, Carlos. Historia de la deuda externa de América Latina. Madri: Alianza Editorial, 1988 e, do mesmo autor, 

“¿Existen ciclos de la deuda externa en América Latina? Perspectiva de los siglos XIX y XX”. Comércio Exterior, v. 55, n. 8, 

agosto 2005, p. 676-682; Toussaint, Eric. Las crisis de la deuda externa de América Latina en los siglos XIX y XX. Disponível 

em: <http://www.cadtm.org/Las-crisis-de-la-deuda-externa-de>. Acesso em: jan. 2017; Vitale, Luis. Historia de la deuda 

externa latinoamericana y entretelones del endeudamiento argentino. Buenos Aires: Sudamericana/Planeta, 1986. 

(2) Adaptado de Marichal, Carlos. Historia de la deuda externa de América Latina, op. cit., Quadro III, p. 95. 

(3) Adaptado de Salgado, José Gandarilla. Las transferencias de excedente en el tiempo largo de la historia y en la época actual, 

p. 129, Quadro I (com dados de FMI, Balance of Payments Statistics Yearbook, Part 2, vários anos; Estadísticas financieras 

internacionales, vários anos; e Banco Mundial, Global Development Finance, vários anos). Em: Vários. Crítica y teoría en el 

pensamiento social latinoamericano. Buenos Aires: Clacso, 2008. Disponível em: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/b 

ecas/critica/C02GSalgado.pdf>. Acesso em: set. 2016. 

(4) Adaptado de Eric Toussaint, op. cit., com dados de Banco Mundial, Global Development Finance. Washington, 2003. 

(5) Adaptado de Damien Millet, Éric Munevar e Eric Toussaint. CADTM. Las cifras de la deuda 2012, p. 17, Tabela 23. 

Disponível em: <http://www.cadtm.org/IMG/pdf/lascifrasdeladeuda_2012.pdf>. Acesso em: out. 2016. 
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QUADRO XV – Termos de intercâmbio de bens e serviços  

América Latina. 1950-2008 (Taxas de variação acumulada) 

 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2008 1950-2008 

Argentina - 23,8 - 1,7 10,6 - 14,4 9,1 12,9 - 12,8 

Bolívia 7,2 72,2 42,0 - 39,0 - 28,1 65,1 84,6 

Brasil - 30,6 - 2,9 - 26,5 - 3,2 5,6 18,4 - 40,2 

Chile 17,0 61,4 - 48,4 6,8 2,9 48,7 41,2 

Colômbia - 24,9 3,3 20,2 - 29,4 21,3 36,9 3,8 

Costa Rica - 8,6  1,8 - 5,6 - 19,8 11,6 - 12,4 - 32,6 

Equador - 25,9 5,9 112,5 - 6,3 15,9 23,8 102,5 

El Salvador - 9,0 - 12,8 - 1,3 - 8,2 17,7 - 6,2 - 22,2 

Guatemala - 24,5 - 20,1 - 2,0  - 38,5 13,3 - 9,2 - 62,1 

Haiti - 23,7 8,3 5,4 58,1 - 29,1 - 20,6 - 23,2 

Honduras - 18,9 - 6,5 4,2 - 13,0 16,1 - 16,8 - 33,9 

México - 20,6 - 0,5 38,8 - 16,0 18,3 5,5 13,1 

Nicarágua - 7,1 - 8,7 - 19,3 7,1 89,1 - 22,8 6,3 

Panamá - 12,8 17,3 - 30,6 1,3 - 4,6 - 9,6 - 43,4 

Paraguai - 19,1 2,9 5,4 - 6,7 2,4 6,3 - 15,9 

Peru - 21,4 43,5 20,0 - 0,7 - 5,1 33,9 66,2 

República 

Dominicana 
- 22,8 38,9 3,1 - 15,5 19,3 - 15,0 - 11,7 

Uruguai - 22,9 - 11,4 - 5,6 11,0 - 20,5 - 12,1 - 43,9 

Venezuela - 23,0 -39,5 331,4 - 39,4 27,2 143,1 278,4 

América  

Latina (1) 
- 26,7 1,4 37,7 - 15,7 12,0 19,1 11,1 

(1) Inclui os países para os quais se dispõe de informação.  

Fonte: Cepal. América Latina y el Caribe, Series Estadísticas Económicas. 1950-2008. Quadro 11.3.11. Disponível em: 

<//http://cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>. Acesso em: jan. 2017. 
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QUADRO XVI – Participação dos nitratos chilenos no mercado 

mundial de fertilizantes (nitrogênio) (1870-1930) (Continua) 

Produção mundial de nitrogênio por processo (em mil toneladas) (1) 

Fertilizante/

ano 

Nitrato 

chileno 
Guano 

Sulfato de 

amônio (por 

coqueria 

Cianamida 

de Cálcio 

Nitrato de 

Cálcio 

Amônia 

sintética 
Total 

1870 30 70 0 0 0 0 100 

1880 50 30 0 0 0 0 80 

1890 130 20 - 00 0 0 150 

1900 220 20 120 0 0 0 360 

1910 360 10 230 10 - - 610 

1920 410 10 290 70 20 150 950 

1930 510 10 425 255 20 930 2.150 

Consumo dos nitratos chilenos (2) 

Ano/país EUA 
Reino 

Unido 
Alemanha França 

Países 

Baixos 
Bélgica Itália Espanha 

1880 15% 28% 27% 17% 9% 4% - - 

1890 9% 13% 34% 28% 6% 10% 1% - 

1900 11% 10% 36% 21% 7% 13% 2% - 

1913 19% 6% 37% 14% 7% 14% 2% - 

1919 78% 1% 0 7% 7% 4% 1% 3% 

Queda nos preços dos fertilizantes (média) (3) 

Período País Queda 

1880-1905/13 Alemanha 55% 

1882-1910 Suíça 42% 

1879-1910 Reino Unido 47% 

Consumo de nitrogênio pela Alemanha em 1913 (4) 

Consumo total Consumo de nitrato chileno 
% nitratos chilenos no consumo 

total de nitrogênio pela Alemanha 
   

 

 

QUADRO XVI – Participação dos nitratos chilenos no mercado 

mundial de fertilizantes (nitrogênio) (1870-1930) (Conclusão) 

Consumo total Consumo de nitrato chileno 
% nitratos chilenos no consumo total 

de nitrogênio pela Alemanha 

222.500 toneladas 106.500 toneladas 47,86% 

Fontes: 

(1) D. S. G. Pollock. Nitrates, water and salt: maintaining the fertility of agriculture. Disponível em: <http://ww 

w.le.ac.uk.users/dgsp1/recent/nitrates.pdf> Acesso em: jan. 2015; 

(2) R. Sicotte; C. Vizarra; K. Wandschneider. The chilean nitrate industry: external shocks and policy responses. 1880-

1935. Disponível em: <www.uvm.edu~econ/documents/finalutrechtpaper.pdf> Acesso em: jan. 2015; 

(3) J. L. Van Zanden. “The first green revolution: the growth of production and productivity in European agriculture, 1870-

1914”. Economic History Review, XLIV, 2 (1991), p. 215-239; 

(4) Mirko Lamer. “Potential fertilizer production”. Em: The World fertilizer economy. California: Stanford University Press, 

1987, p. 10.  
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QUADRO XVII – Participação da América Latina no mercado mundial  

de café e sua conversão em bem de consumo de massa (Continua) 

Percentual do consumo mundial suprido por vários países latino-americanos (1) 

Ano Brasil Colômbia 
América 

Central 
Venezuela Caribe 

América 

Latina 

1843 40 - - 30 - 70 

1875-1885 50 1 5 3 10 69 

1900 64 - - - - - 

1905 67 4 9 4 3 87 

1910 64 5 8 5 5 87 

1915 82 5 7 - - 94 

1920 62 8 9 - - 90 

1925 62 9 8 - - 89 

1930 61 12 10 - - 89 

Mercado mundial de café, 1893-1930 (2) 

 Produção (milhões) de sacas Spot Price Rio7 at NY (US cents) 

1893-1894 9,401 16,6 

1900-1901 15,100 6,0 

1905-1906 14,792 7,9 

1910-1911 14,524 13,2 

1915-1916 20,763 9,0 

1920-1921 20,283 6,4 

1925-1926 22,108 14,2 

1930-1931 24,797 7,0 

Consumo per capita de café nos EUA e crescimento das importações (3) 

Consumo per capita em anos selecionados (em libras)* 

1783 (~) 1880 (~) 1900 

1/18 de libra 9 libras 13 libras 

Crescimento da população e crescimento das importações de café, século XIX (4) 
 

QUADRO XVII – Participação da América Latina no mercado mundial  

de café e sua conversão em bem de consumo de massa (Conclusão) 

Crescimento da população e crescimento das importações de café, século XIX (4) 

Crescimento da população Crescimento das importações de café 

15 vezes 2.400% 

Participação dos EUA nas importações mundiais de café em 1900 (4)  

40% 

* libras: 1 libra = 0,4535923 kg. 

Fontes: 

(1) Marcelino Martins e E. Johnston. 150 anos de café (séries estatísticas) (Com textos de Edmar Bacha e Robert 

Greenhilll). São Paulo: Salamandra, 1992. 

(2) Adaptação de Marcelino Martins e E. Johnston. 150 anos de café (séries estatísticas), op. cit. 

(3) (4) Steven Topik. The world coffee market in the eighteenth and nineteenth centuries, from colonial to national 

regimes. Department of History. University of California. Working Paper n. 04/04, maio 2004. 
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QUADRO XVIII – Exportação de carne argentina para Inglaterra 

Inglaterra 

Aumento do consumo de carne e participação das importações no seu suprimento. (1870-1896) (1) 

Aumento no consumo de carne per capita 

 

30% 

Aumento da proporção de carne importada no 

suprimento do consumo interno 

200% 

Participação da Argentina como origem das importações inglesas de carne congelada e resfriada (2) 

1880-1890 1910 

10% 65% 

Importações de carne pela Inglaterra. Volume e preços (3) 

Aspectos analisados/ano 1854 1910 

Volume físico importado 50 mil 950 mil  

Valor das importações 

(em libras esterlinas) 
3 milhões 16 milhões 

Preço médio da tonelada 

(em libras esterlinas) 
60 17,1 

Fontes: 

(1) Eric Hobsbawn. Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 157.  

(2) (3) John Hutman. “British meat imports in the free trade era”. Agricultural History, v. 52, n. 2, Apr. 1978, 

p. 247-262. 
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QUADRO XIX – Difusão do automóvel em economias selecionadas 

Domicílios com automóvel por país (em %) 

Estados Unidos (1) 

1912 1923 2014 

4,2% 50,3% 88% 

Inglaterra (2) 

1951 1970 2000 

14% 45% 73% 

Brasil (3) 

1970 1980 1991 2000 2010 

9,04% 19,08% 23,08% 32,66% 47% 

África do Sul (4) 

2003 2008 

22,9% 28,5% 

Fonte: 

(1) Peter J. Ling. America and the automobile technology, reform and social change. 1893-1923. Manchester 

University Press, 1990. 

(2) Craig Lindsay. Labour Market Trends. Special Feature. A century of labour market change: 1900 to 2000. March 

2003, p. 144. Com dados de Transport Statistics Great Britain: 2002 Edition.  

(3) Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Anuário Estatístico da Indústria 

Automobilística no Brasil. Várias edições. 

(4) South Africa. National Household Travel Survey – NHTS. Vários. 
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QUADRO XX – Difusão do televisor em economias selecionadas. 

Domicílios com televisor (em %) 

Estados Unidos (1) 

1950 1955 1960 1970 1980 

9% 64,5% 87,1% 95,2% 98% 

Brasil (2) 

1960 1970 1980 1991 2000 2010 

4,46% 24,11% 56,1% 79,58% 87% 95,1% 

Fontes: 

(1) Television History. The first 75 years. Disponível em: <http://www.tvhistory.tv/An 

nual_TV_Households_50-78.JPG>. Acesso em: jun. 2016. 

(2) José Eustáquio Diniz Alves. “As características dos domicílios brasileiros entre 1960 e 

2000”. IBGE, Textos para Discussão. Escola Nacional de Ciências Estatísticas, n. 10, Rio 

de Janeiro, 2004; IBGE, Pnad 2010. 
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QUADRO XXI – Duração da jornada de trabalho semanal na indústria. 

Países selecionados 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Argentina 

Ambos  46,4 47,1 46,8 46,4 46,1 45,4 44,1 

M  47,4 48,1 47,9 47,6 47,6 47,1 45,9 

F  42,8 43,2 42,6 41,8 40,7 39,7 37,5 

El Salvador 

Ambos       45 52 

M       46 51 

F       45 54 

México 

Ambos 45,4 45,5 46,2 45,0 44,4 43,9 45,1 44,4 

M 46,5 46,4 47,4 45,9 46,5 45,1 46,1 45,4 

F 42,5 43,2 43,3 43,0 43,2 41,7 43,2 42,6 

Peru 

Ambos 43,0 49,2 47,7 48,5 49,1 49,3   

M 43,0        

F 44,0        

EUA Ambos 41,6 41,6 42,0 41,7 41,7 41,6 40,7 40,9 

França 

Ambos 37,07 36,61 37,54 37,41 37,6 36,32 35,65 35,31 

M 37,9 37,31 38,26 37,93 38,12 36,9 36,27 35,81 

F 34,91 34,78 35,61 35,98 36,2 34,67 33,89 33,88 

Reino 

Unido 

Ambos 42,2 41,9 42,0 41,8 41,4 41,4   

M 43,0 42,7 42,8 42,6 42,0 42,0   

F 39,4 39,3 39,2 39,2 39,0 38,9   

Fonte: Adaptado de OIT. Duração da Jornada de Trabalho em todo o Mundo. Brasília: OIT, 2009, tabela 

3.2, p. 28-32 
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QUADRO XXII – Assalariados que trabalham mais do que a jornada legal (1) 

por setor da economia Região Metropolitana de São Paulo (%) 

Ano Indústria Comércio Serviços (2) 

1990 34,8 49,9 32,2 

1991 38,3 53,6 33,5 

1992 36,7 53,0 34,3 

1993 38,7 55,3 32,6 

1994 39,8 54,4 33,2 

1995 42,5 55,2 35,8 

1996 41,4 55,2 36,8 

1997 42,2 56,0 37,3 

1998 37,9 57,5 36,5 

1999 40,7 59,1 38,2 

2000 44,4 61,1 39,5 

2001 43,4 59,2 38,2 

2002 44,1 62,2 38,8 

2003 43,2 60,6 39,2 

2004 42,4 59,1 38,0 

2005 38,8 56,6 36,5 

2006 36,7 55,0 35,2 

Notas: (1) A partir de novembro de 1988, a jornada legal passou de 48 para 44 

horas; (2) exclui serviços domésticos.  

Fonte: Rosa Maria Marques, Estela Capelas e Miguel Huertas Neto. “Relações de 

trabalho e flexibilização”. Em: R. M. Marques e M. R. Jansen Ferreira. O Brasil sob 

a nova ordem. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 223. Com dados de Pesquisa de 

Emprego e Desemprego (PED). 
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