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Queda secular da massa de mais-valor II 
– uma nota complementar  
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Examinou-se na nota anterior de mesmo nome, limitadamente, a tese central 
da corrente de pensamento marxista que se autodenomina de “crítica do valor”.2 De 
acordo com essa tese, a terceira revolução industrial, iniciada na década dos anos 60 
do século XX trouxe consigo um limite que o capitalismo não poderá superar: o 
decrescimento na produção de mais-valor decorrente do crescimento acelerado da 
produtividade do trabalho. Eis o que diz um autor destacado dessa corrente: “o 
capitalismo está chegando à sua crise final porque, com o crescimento da 
produtividade, agora a produção social total (global) de mais-valor apenas pode 
decrescer no longo prazo” (Ortlieb, 2014, p. 78). Nesta nota, complementar à primeira, 
pretende-se prosseguir e aprofundar aquele exame, discutindo agora certas as 
condições necessárias para avaliá-la diante do desenrolar efetivo da realidade histórica 
contemporânea.   

Mostrou-se anteriormente, empregando um modelo abstrato, que essa 
proposição central pode ser apresentada de maneira analítica – mais precisamente, 
apontou-se que pode ser estudada por meio de um modelo dinâmico em que o 
sistema econômico se encontra em permanente desequilíbrio –, a qual, aliás, é aqui 
considerada como consistente com a dialética de apresentação de O Capital (Prado, 
2014B). Considerando apenas as atividades produtoras de riqueza abstrata, mostrou-
se na primeira nota, claramente, que a massa de mais-valor por unidade de riqueza 
material tende a decrescer conforme aumenta a produtividade do trabalho no modo 
de produção capitalista. Ora, se este é o caso, indicou-se, então, que a massa de mais-
valor tende a cair se a quantidade de riqueza material globalmente produzida se torna 
nula ou muito baixa, tornando-se assim incapaz de contrariar a tendência declinante 
da variável antes apontada.   

Suponha-se que o modo de produção capitalista possa ser pensado de um 
modo idealizado, admitindo por abstração que todas as atividades sejam produtoras 
não só de valor, como também, de mais-valor. Vale para esse sistema de produção que 
a massa de mais-valor (S) seja igual ao mais-valor por unidade de riqueza material (s) 
multiplicado pela quantidade de riqueza material (Q), ou seja, S = s.Q. Ora, como se 
sabe, essa relação matemática de três variáveis que estão expressas como grandezas 
absolutas pode também ser apresentada como uma relação entre as suas taxas de 
variação; ao fazê-lo, tem-se: 

 

�̇�   =  �̇� +  �̇�  
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Ao escrever essa equação está se supondo, tal como foi provado na nota 
anterior, que o mais-valor por unidade de riqueza material (s) varia negativamente 
com a elevação da produtividade do trabalho (�̇� < 0) e que a quantidade de riqueza 

material (Q) varia com o esforço da produção, aumentando (�̇� > 0) ou caindo (�̇� < 0) 
conforme se eleva ou se reduz o ritmo da acumulação de capital. Antes de apresentar 
essa última proposição matematicamente, note-se que a evolução de Q não é nem 
determinada e nem independente do próprio aumento da força produtiva; 
diferentemente, encontra-se apenas condicionada pelo crescimento da produtividade 
do trabalho. Feita essa consideração, pode-se escrever: 

 

�̇� < 0 𝑠𝑒 𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 �̇� < | �̇� | 
 

Para examinar o comportamento da variável Q é preciso, agora, decompô-la 
como o produto da produtividade do trabalho (q) e da quantidade de trabalho 
empregada na produção de riqueza (E), ou seja, escrevê-la na forma Q = q.E. Nessa 
expressão, vale notar que a variável E, por consistência teórica, não é medida como 
tempo empírico, mas sim como tempo de trabalho socialmente necessário. De 
qualquer modo, como 𝑞 =  𝑄 𝐸⁄ , sabe-se que essa decomposição, tal como a anterior, 
é uma tautologia. Logo, ela só pode dizer qualquer coisa substantiva sobre os 
fenômenos envolvidos quando se for capaz de relacionar as variações de q e de N 
adequadamente. Para tanto, de início, é preciso escrever a mesma identidade na 
forma de uma relação entre taxas de variação temporais: 

 

�̇�   =  �̇� +  �̇� 

 
Agora, torna-se necessário explicitar uma suposição feita pelos teóricos da 

“crítica do valor” quanto ao comportamento relativo das duas taxas em que se 
desdobra a taxa de variação da riqueza material. Ainda que esses pensadores críticos 
tenham sempre por referência a história real do modo de produção capitalista, de 
início, preparando o terreno para investigar os aportes que oferecem para a sua 
compreensão, vai se apresentar essa suposição de um modo estritamente abstrato e 
descolado do mundo real. Considere-se, pois, o gráfico abaixo construído no conjunto 

dos pares de números (�̇�, �̇�), isto é, num sistema de coordenadas cartesianas cujos 
eixos representam os valores possíveis dessas duas variáveis, respectivamente.  

Note-se, nesse gráfico, que o eixo horizontal indica se a absorção de força de 
trabalho na produção é estacionária, regressiva ou progressiva. De acordo com a 
natureza do modo de produção capitalista é de se esperar que essa absorção seja 
sempre progressiva. Já o eixo vertical indica o ritmo de elevação da produtividade do 
trabalho. Também de acordo com a natureza dinâmica do capitalismo é de esperar 
que essa elevação se mantenha em nível elevado. Note-se, também, que o eixo 
vertical divide o espaço em duas partes: à sua direita está a região da sustentabilidade 
e à sua esquerda está a região do colapso do capitalismo. Pois, se a quantidade de 
trabalho que está sendo empregada está caindo, mas a produtividade do trabalho está 
ainda aumentando, isto indica que a massa de mais-valor deve estar caindo já que o 
efeito do aumento da produtividade na massa de mais-valor por unidade de produto é 
negativo.    
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No quadrante principal do sistema cartesiano, desenham-se então, 
inicialmente, duas isolinhas tracejadas, as quais representam dois níveis distintos de 

crescimento da riqueza material: uma delas quando 𝑄 ̇ = 4 % e a outra quando 

𝑄 ̇ = 2 %. Essas linhas – como é evidente – mostram o conjunto dos pares (�̇�, �̇�) que 

mantém �̇�constante.  
Nesse mesmo quadrante, desenha-se então um percurso de desenvolvimento 

da relação entre �̇� e �̇� que começa no ponto A, passa pelos pontos B, C e D e se dirige 

para uma região do gráfico em que os valores de �̇� se tornam negativos. Sustenta-se 
aqui que essa trajetória, pensada de um modo propositalmente abstracionista, 
encontra-se subjacente à concepção central dos teóricos da “crítica do valor”. Eis que 
representa numa forma simples, esquemática e idealizada o modo como 
compreendem o percurso real – certamente muito mais sinuoso, oscilante e atribulado 
– da economia capitalista ao longo do seu processo histórico de desenvolvimento que 
se inicia em meados do século XVI e vem até o presente.  

Note-se que de A até B nesse percurso, a produtividade do trabalho cresce 
lentamente, mas a força de trabalho empregada pelo capital cresce acentuadamente; 
de B até C, o aumento da produtividade intensifica-se e se torna fundamental para o 
aumento persistente da riqueza material; de C até D, o aumento da produtividade se 
mantém em nível elevado, mas a absorção de força de trabalho pouco a pouco se 
enfraquece, tendendo a estagnação; de D em diante, configura-se uma situação em 
que vai deixar de existir aumento da massa de trabalhadores empregados nos setores 
produtivos da economia capitalista, mesmo se ainda continua ocorrendo aí um 
aumento bem razoável da produtividade do trabalho. É evidente, quando a trajetória 
do sistema se aproxima muito do eixo vertical ou quando o ultrapassa de vez, vindo da 
direita para a esquerda, forja-se uma situação em que deve começar a ocorrer a 
aludida queda na geração de mais-valor no sistema como um todo. 

Nesse momento, para dar sentido substantivo a essa construção formal, torna-
se necessário passar a relacionar de modo impressionista, em grandes traços, o 
percurso abstrato descrito no gráfico com o percurso histórico e real da economia 
capitalista.  
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Nesse gráfico, a região em torno do ponto A representa a situação herdada da 
economia pré-capitalista. No mundo medieval e antigo, o crescimento da 
produtividade ao longo dos séculos mantinha-se muito lento e o aumento (ou queda 
eventual) da força de trabalho envolvida na produção agrícola e artesanal dependia 
crucialmente das condições naturais. A partir de A desenvolve-se, então, a economia 
capitalista. O percurso de A até B representa o período da manufatura que vai de 
meados do século XVI até o último terço do século XVIII. Na manufatura as unidades 
produtoras são constituídas por organismos formados por trabalhadores com suas 
ferramentas e elas se desenvolvem por meio do incremento compulsivo da divisão do 
trabalho e da especialização laboral. Em consequência, cresce a produtividade do 
trabalho e se alarga a absorção de trabalhadores especialmente nas cidades.  

Já o percurso de B até C representa o período da maquinofatura, também 
chamado de período da grande indústria. As unidades de produção se transformam 
agora em grandes autômatos formados pela conjunção de máquinas e de 
trabalhadores que operam aceleradamente. O aumento da produtividade do trabalho 
se eleva porque os seres humanos são substituídos sistematicamente por máquinas – 
primeiro, por máquinas produzidas por homens e, depois, por máquinas produzidas 
com máquinas (Prado, 2014C). Para subsistir nesse mundo, os trabalhadores em geral 
– mulheres, homens e até crianças – são obrigados a se transformarem em peças do 
sistema de produção que funciona maquinalmente. Esse período, que experimenta a 
primeira e a segunda revolução industrial, dura até o começo do último terço do 
século XX. O período como um todo está caracterizado pelo intenso processo de 
industrialização, o qual é acompanhado pelo também intenso processo de 
urbanização. Durante esses dois séculos, as inovações tecnológicas se espraiam da 
cidade para o campo, das fábricas para os escritórios, num processo que transforma o 
modo de produzir na agricultura, na pecuária, na mineração e nos serviços.   

Já o percurso de C a D representa o período da pós-grande indústria3, o qual 
está marcado pelo advento da terceira revolução industrial, a qual também costuma 
ser denominada de revolução da informática e da comunicação. No novo modo de 
produzir que começa a se difundir a partir dos anos 60 do século XX, mas que ainda 
continua se difundindo nas práticas produtivas em geral, o trabalho rotineiro e mesmo 
o trabalho padronizável é pouco a pouco substituído por operação de computadores 
ou de máquinas operatrizes controladas por computadores. À medida que essa difusão 
ocorre, aumenta extraordinariamente a produtividade do trabalho, de tal modo que o 
próprio trabalho vai se tornando cada vez mais insignificante na produção da riqueza 
material. Assim, o emprego, principalmente nas atividades em que se produz valor e 
mais-valor por meio de processos repetitivos, passa a crescer cada vez mais 
lentamente. À medida que a absorção de trabalhadores ameaça parar de crescer ou 
mesmo começar a diminuir, isto anuncia o fim do modo de produção capitalista – que, 
porém, segundo os “críticos do valor” não acaba sem a intervenção da ação dos 
trabalhadores que desejam se transformar em seres humanos que se organizam 
livremente. Pois – convém –, ainda que não o saibam, aqueles que ora são 
trabalhadores assalariados querem se livrar da estrutura econômica fetichista do 
capitalismo e do poder de classe que os comanda.   

                                                           
3
 Note-se que os autores da “crítica do valor” não empregam essa terminologia. Porém, julga-se aqui 

que ela ajuda a compreender melhor o período histórico caracterizado pela terceira revolução 
industrial.    
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Ao passar a falar da economia capitalista enquanto realidade histórica é preciso 
passar a considerar também que o seu núcleo produtor de valor está envolto por um 
conjunto complementar de atividades econômicas que não produzem mais-valor para 
o capital; algumas dessas atividades estão voltadas estritamente para o consumo, 
outras para a pequena produção mercantil, outras ainda para circulação mercantil 
(comércio, finanças, etc.) e para a manutenção da sociedade (governo, ONGs, etc.). 

De qualquer modo, com o advento da pós-grande indústria a partir da década 
dos anos 60 do século XX, surge aos poucos uma dinâmica de crescimento que difere 
substantivamente da dinâmica de crescimento do período da grande indústria. Nesse 
último intervalo de tempo que dura cerca de dois séculos, junto com a expansão da 
maquinofatura ocorre também uma intensa urbanização. O processo de crescimento 
econômico mostra-se avassalador: nele não só o sólido se desmancha no ar, mas 
ocorre também uma consolidação do processo de crescimento. Observa-se em todo o 
período uma elevação substantiva tanto da produtividade do trabalho quanto uma 
absorção maciça da força de trabalho nas atividades tipicamente capitalistas.   

Durante esse período, a indústria propriamente dita, como constatou Nicholas 
Kaldor, pode manter um papel chave como “motor” da expansão econômica. Porém, 
conforme a população foi se concentrando nas cidades e as interações sociais se 
tornaram gradativamente mais diversificadas e complexas, cresceram enormemente 
as necessidades privadas e sociais que demandavam o crescimento das atividades 
improdutivas do ponto de vista capitalista. Essas mudanças criaram as condições para 
o surgimento da pós-grande indústria e da sociedade da informação e do 
conhecimento. Tem-se então uma segunda grande transformação: mediante um 
processo muito rápido em termos históricos, a indústria perde relevância na economia 
dos países desenvolvidos e em seu lugar assume proeminência as atividades 
produtoras de serviços.  

Os autores da “crítica do valor” centram toda a sua compreensão do 
capitalismo numa contradição que lhe é imanente e que foi apontada claramente por 
Marx; eles, por sua vez, consideram-na não apenas como fundamental, mas também 
como fatal. Qual vem a ser ela? Por um lado, como o capitalismo se expande por meio 
da valorização do valor, ele se move por uma lógica de reprodução que requer a 
captura de sempre mais trabalho humano nos processos produtivos; por outro, como 
esses processos de produção acontecem sob o acicate da concorrência dos capitais e 
do aumento constante da produtividade do trabalho, eles tendem a empregar sempre 
menos trabalho humano. Esse processo contraditório de desenvolvimento, em 
consequência, encontra barreiras e estas lhe são imanentes. Pois, o capitalismo, que se 
alimenta crucialmente de trabalho, desemprega constantemente a força de trabalho 
sob seu comando transformando-a em exército industrial de reserva ou em força de 
trabalho excedente.   

Ora, essas barreiras apenas são superadas porque o sistema de produção 
avança sempre mais para novas áreas de exploração. Assim, ele vai consumindo 
vorazmente, como uma máquina muito eficiente, a matéria prima da mercadoria, ou 
seja, o trabalho humano e igualmente a matéria natural que se encontra em seu 
entorno geográfico e histórico. Ao fazê-lo, não sem grandes e pequenas crises, vai 
transformando o trabalho concreto em trabalho abstrato, ou seja, em valor-trabalho. 
O crescimento econômico costuma ser, portanto, a sua própria salvação, o 
prolongamento indefinido de sua vida desembestada. Entretanto, os autores da 
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“crítica do valor” notam que essa máquina tem se tornado cada vez mais enlouquecida 
no curso da história e, por isso, cada vez mais destruidora da natureza humana e da 
natureza não humana. Argumentam, ademais, que esse processo avassalador encontra 
também um limite não ultrapassável – um ponto de chegada, um término. E este 
ocorre quando a expansão da produção material não consegue mais compensar o 
efeito baixista do aumento da produtividade na produção de mais-valor. Em A grande 
desvalorização encontra-se um exemplo do modo como esses autores pensam o 
declínio e o término do capitalismo:  

 
 “O potencial interno de crise não é, porém, desarmado, mas sim, 

simplesmente, reproduzido e reforçado numa escala sempre superior. Pois, a 
cada nova vaga de racionalização [da produção e do trabalho], acentua-se 
igualmente o tamanho do aumento do produto material necessário para chegar 
ao menos a compensar a diminuição da necessidade de força de trabalho. 
Como mostramos [em capítulo anterior], o boom econômico do pós-guerra 
constituiu-se na última ocasião histórica em que foi possível ver essa 
compensação acontecendo uma vez mais. Com a introdução da terceira 
revolução industrial, o centro de gravidade do poder produtivo social foi 
deslocado definitivamente no sentido da aplicação do saber científico à 
produção, ao mesmo tempo em que, por meio da demissão da força de 
trabalho imediata nos processos de produção, esta se torna agora, cada vez 
mais, marginal. Assim, a própria base da valorização fica ameaçada e a 
contradição interna do capitalismo se torna a força motriz de um longo 
processo de crise, o qual empurra inexoravelmente a sociedade capitalista para 
o seu término histórico” (Lohoff e Trenkle, 2014, p. 38). 
 
Nesse ponto seria importante poder testar a conjectura exposta por meio do 

gráfico apresentado no plano (�̇�, �̇�). Antes de frustrar o eventual leitor, é preciso 
mostrar que a própria ideia do teste tem duas dificuldades. Eis a primeira delas: a 
trajetória formalmente traçada não pretende descrever pontualmente o curso da 
história, mas quer apenas orientar a compreensão de seu sentido interno – um sentido 
que se manifestou e que eventualmente ainda se manifesta, certamente, por meio de 
um andamento real muito atribulado. Eis a segunda delas: os dados empíricos que 
corresponde à variável E não expressam montantes de trabalho socialmente 
necessário, mas quantidades de trabalho concreto. Em consequência dessas  
dificuldades, um eventual teste empírico nunca deixará de mostrar uma evidência 
mediada por uma interpretação. 

Para que essa conjectura fosse de fato experimentada seria necessário 
desenvolver um extenso e minucioso estudo empírico da evolução do crescimento, do 
emprego e da produtividade do trabalho pelo menos nas principais economias 
desenvolvidas, tais com a dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da 
França, etc. Nesta nota, no entanto, não se vai pedir desculpas por não fazê-lo. Pois, 
por um lado, o esforço necessário para empreender essa pesquisa ultrapassa em muito 
a capacidade disponível daquele que escreve a presente nota; por outro, há uma 
enorme carência de dados estatísticos descritivos para todo o período que vai dos 
primórdios do capitalismo e se estende até a II Guerra Mundial.  
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É possível, entretanto, desenvolver um pequeno esforço que se vale de estudos 
publicados de outros autores e que focaram a economia norte-americana. Sem deixar 
de mencionar a extrema dificuldade de fazer uma boa avaliação da conjectura 
aventada, apresenta-se abaixo um gráfico construído com dados dessa economia 
hegemônica, os quais se encontram num estudo de Robert Gordon (2010). É difícil 
avaliar a qualidade das informações contidas nesse estudo, especialmente para os 
períodos mais antigos já que, então, não se fazia uma contabilidade social sistemática 
como passou a acontecer após a II Grande Guerra. De qualquer modo, ele mostra a 

trajetória percorrida pelo par (�̇�, �̇�) entre 1891 e 2007, com base em médias anuais 
obtidas em intervalos irregulares de tempo.  

Os dados plotados no gráfico não se referem apenas às atividades produtivas 
(no sentido de Marx), mas à economia como um todo, conforme os critérios 
(inadequados, portanto, do ponto de vista marxista) da contabilidade social, 
usualmente orientada pela teoria neoclássica. De qualquer modo, observa-se que a 
trajetória da economia norte-americana entre 1891 e 2007 perambulou, sem uma 
tendência secular bem definida, em torno da isolinha representativa de um 

crescimento igual a �̇� = 3,5% ao ano. O emprego e a produtividade tenderam a ficar 
acima de 1% e 1,5% ao ano, respectivamente. Pode-se dizer, portanto, que a economia 
norte-americana, durante todo o século XX, circulou numa região próxima do ponto C 
do gráfico teórico anteriormente apresentado. 

 

 
Fonte: Gordon, 2010, tabela 4 do apêndice. 

 
Entretanto, a trajetória da economia norte-americana entre a década dos anos 

70 do século XX e a primeira década do século XXI, tal como pode ser observada no 
gráfico precedente, pode ser tomada como bem sugestiva. É claro, com uma boa dose 
de fé nas informações estatísticas! Pois, durante esse período, os dados mostram que 
a taxa de aumento da produtividade do trabalho cresce e que a taxa de crescimento 
do emprego decresce, segundo um movimento que, pelo menos, não parece 
inconsistente com as teses dos teóricos da “crítica do valor”.   

Felizmente, há outro estudo sobre a dinâmica do produto e do emprego na 
economia norte-americana, feito por Basu e Foley (2011), que se mostra muito mais 
adequado para testar a conjectura principal dessa linha de pensamento crítico em 
economia política. Esses autores investigaram teórica e empiricamente a tese 
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amplamente divulgada de que a economia norte-americana crescera nos últimos trinta 
anos (dos anos 80 em diante) sem gerar emprego tal como o fizera anteriormente (nas 
três décadas do pós-guerra), empregado principalmente a chamada lei de Kaldor-
Verdoorn. Como bem se sabe, nesse período histórico sobrevém o que vem sendo 
chamado de jobless growth – uma característica que tem marcado o desenvolvimento 
recente das economias de capitalismo avançado.  

 

 
Fonte: Basu e Foley, 2011. 

 
Com base nesse estudo, gerou-se o gráfico acima, o qual pode ser considerado 

como portador de uma informação estatística bem mais confiável para os propósitos 
da presente nota. A informação aí apresentada – isto precisa ser registrado logo de 
início – é bem mais relevante do que aquela mostrada no gráfico anterior como 
evidência que avalia a tese do colapso porque os dados foram organizados por Basu e 
Foley numa perspectiva marxista. Aqui se aproveitou apenas de parte dos dados 
disponíveis nesse estudo. Usaram-se apenas os dados de produto, de emprego de 
trabalho e de produtividade relativos a um conjunto restrito de setores da economia 
privada norte-americana.4 Desse conjunto, que engloba principalmente os setores 
produtivos, estão excluídos tanto o setor governo quanto o setor financeiro.5 Ora, essa 
é uma restrição bem importante para os propósitos desta nota. Eis que os dados 
colhidos servem como medida aproximada da criação de riqueza material nas 
atividades que criam valor e mais-valor, ou seja, nas atividades produtoras de riqueza 
abstrata no sentido de Marx.  

Como é evidente, a trajetória dos pares (�̇�, �̇�) – cada um deles se apresenta 
como um dupla de médias decenais – é consistente, ainda que não perfeitamente, 
com a tese dos teóricos da “crítica do valor”.  Ela mostra que o nível da produção da 
riqueza material, entre o fim da II Guerra Mundial e o começo do século XXI, tendeu a 
cair fortemente; indica, ademais, que a absorção de força de trabalho se tornou cada 

                                                           
4
 Na verdade, Basu e Foley trataram da economia norte-americana segundo várias agregações setoriais 

e aquela aqui utilizada foi apenas uma delas. Apresentaram também informações, separadamente, para 
a economia dos EUA como um todo, para os setores produtores de serviços, para os setores produtores 
de bens, para o setor financeiro e para o setor da construção civil.  
5
 Incluíram os setores produtores de bens tais como a mineração, a construção civil e a manufatura; 

incluíram também alguns setores produtores de serviços, mas excluíram os subsetores de finanças, 
seguros e administração de imóveis (Basu e Foley, 2011, p. 16).  
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vez mais fraca com o correr tanto dos anos dourados quanto dos anos de chumbo 
(exceto na década dos anos 80), tendendo mesmo a zero; sugere, ao contrário da 
evidência anterior, que a produtividade do trabalho também tendeu a cair durante 
esse período de cerca de 60 anos – entretanto, com uma tendência para si situar num 
nível de elevação anual que chega a 1,5 por cento. Em 2008, na cava da depressão, a 
elevação da produtividade deve ter caído muito, mas ela deve ter se elevado nos anos 
seguintes, mesmo se a recuperação econômica a partir de então – e pelo menos até 
2013 – mostrou-se bem fraca. O que é importante notar é que esse gráfico mostra que 
a trajetória da economia norte-americana, submetida aos impactos da terceira 
revolução industrial, se já não chegou, aproximou-se, da região do colapso. A 
evidência, porém, não é perfeitamente consistente com a tese dos teóricos da “crítica 
do valor” porque eles parecem sustentar, talvez com base na experiência europeia, 
que as economias dos países desenvolvidos já se encontram no interior da região do 
colapso.  

Ademais, o resultado mostrado aponta apenas para o desempenho recente da 
economia norte-americana. E esta, apesar de ser a maior e a mais importante dentre 
todas as econômicas capitalistas, representa cerca de apenas 25 por centro da 
economia mundial. Por um lado, é previsível que se possa mostrar, em complemento, 
que essa tendência declinante da absorção de trabalho seja observável nas economias 
dos outros países desenvolvidos.6 Mas vem a ser duvidoso que ela possa ser verificada 
também nas principais economias do mundo em que o capitalismo está ainda 
amadurecendo. Por exemplo, falar em contração da massa de mais-valor na China 
seria chocante. Ora, os teóricos alemães da “crítica do valor” postulam que uma queda 
tendencial da massa de mais-valor vem ocorrendo na economia capitalista como um 
todo e não apenas numa em particular ou mesmo apenas nas econômicas 
desenvolvidas. Como se sabe, para dizer as coisas de um modo bem direto e forte, eles 
sustentam com um tom de certeza que a economia mundial já entrou no rumo de seu 
próprio colapso.  

De qualquer modo, tudo indica que a perspectiva para o capitalismo nos 
próximos anos não é, para dizer o mínimo, nada brilhante (Prado, 2014A). Para criar 
aqui, ao final dessa nota, um contraste convergente, apresenta-se o resumo da tese de 
um autor alemão, Wolfgang Streeck, que analisa a economia capitalista recente de um 
ponto de vista teórico muito diferente daquele dos autores da “crítica do valor”. De 
fato, ele não parte de Karl Marx, mas de Karl Polanyi. Porém, mesmo assim, ele parece 
acreditar também na tese do colapso. Lê-se o que se se segue no último parágrafo de 
artigo recém-publicado, um texto crítico que interroga audaciosamente o fim do 
capitalismo:  

 
“Em resumo, o capitalismo, uma ordem social que mantém sólida por 

meio da promessa de progresso coletivo ilimitado, encontra-se em condições 
críticas. O crescimento está dando lugar à estagnação secular; o progresso 
econômico que ainda se mantém tem sido menos e menos compartilhado; a 
confiança na economia monetária capitalista está sendo sustentada por meio 
de uma crescente montanha de promessas que nunca provavelmente serão 

                                                           
6
 Como se sabe esse tipo de evidência – o jobless growth em particular – não pode ser discutido em 

profundidade sem levar em conta o processo de desindustrialização que está ocorrendo nos países 
desenvolvidos e que se iniciou grosso modo no último quartel do século XX.  
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cumpridas. Desde os anos 70, o centro capitalista experimentou três crises 
sucessivas, de inflação, de finanças públicas e de dívida privada. Atualmente, ao 
passar por uma desconfortável fase de transição, tem visto que a sua 
sobrevivência depende de que os bancos centrais lhe garantam liquidez 
sintética ilimitada. Passo a passo, o casamento forçado do capitalismo com a 
democracia, consolidado em 1945, está se rompendo. Nas três fronteiras de 
transformação das coisas em mercadoria7 – do trabalho, da natureza e do 
dinheiro8 –, as instituições regulatórias que restringem o avanço do capitalismo 
para o seu próprio bem, colapsaram. E, após a vitória final do capitalismo sobre 
os seus inimigos, nenhum esforço político de reconstrução aparece no campo 
de visão. O sistema capitalista atualmente está sendo atacado por pelo menos 
cinco desordens para as quais não parece haver cura: crescimento declinante, 
governo oligárquico, encolhimento da esfera pública, corrupção e anarquia 
internacional. O que se deve esperar com base na história recente do 
capitalismo é um longo e doloroso período de queda cumulativa: com 
intensificação das fricções e elevação da fragilidade e da incerteza, uma 
sucessão contínua de “acidentes normais” – não necessariamente, mas 
possivelmente, na dimensão do colapso global dos anos 30.” (Streeck, 2014, p. 
17).  
 

 
 

                                                           
7
 Em inglês: “commodification”.  

8
 Do ponto de vista marxista, que não é o desse autor, o dinheiro é já sempre mercadoria.  
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