
1 
 

EUA: um país extrator de mais-valor 
 
Eleutério F. S. Prado1 

 
Introdução 
 

O termo “rentista” tem sido empregado para fazer referência aos países que 
produzem em condições monopolísticas uma mercadoria exportável e que, por isso, 
conseguem se apropriar de rendas substanciais provenientes do exterior (Mahdavy, 
1978). Nesse sentido restrito, mostra-se adequado para caracterizar países como a 
Arábia Saudita, Kuwait, etc. que não possuem um setor produtivo forte, mas que, 
mesmo assim, figuram como estados relativamente ou mesmo muito ricos. Eis que 
obtém grandes rendas porque possuem, em seus subsolos, um produto altamente 
demandado por todos os outros países, no caso, o petróleo. Para que produza essa 
renda, esse produto tem, portanto, de ser vendido como mercadoria na esfera do 
comércio internacional por um preço que excede expressivamente o valor 
acrescentado2 na esfera da produção. O excesso assim obtido é, precisamente, a renda 
monopolística. 

 A economia de tais países encontra-se, portanto, fortemente orientada pela 
extração de um recurso natural bem específico e essa anomalia econômica mostra os 
seus efeitos perversos tanto na esfera da produção quanto na esfera da repartição. Em 
primeiro lugar, como grandes receitas são obtidas principalmente do comércio 
exterior, o consumo é largamente provido por meio da importação, de tal modo que a 
agricultura e a indústria desses países tendem a se tornar subdesenvolvidas. Em 
segundo lugar, com a fonte da renda não é diversificada, a repartição da renda tende a 
se tornar  muito concentrada e dependente do arbítrio do poder dominante. Nesses 
países, isto se sabe, apenas uma parte limitada da população está empenhada na 
produção de uma única ou algumas poucas mercadorias e as rendas monopolísticas 
que dela decorrem são normalmente apropriadas por meio do Estado.  

Nesse sentido, é evidente, o termo não se aplica aos Estados Unidos da 
América do Norte. No entanto, de modo menos restritivo, também se costuma 
considerar como país rentista aquele que consegue se apropriar, por meio de suas 
transações com o exterior, de um montante significativo de valor adicionado criado 
fora dele, mesmo quando este não tem a natureza de uma renda monopolística. Pois, 
de qualquer modo, esse montante que se acrescenta àquele gerado internamente 
encontra-se implícito no preço das mercadorias comercializadas ou aparece de modo 
explícito como renda provinda do exterior. Ora, com esse sentido ampliado, tem sido 
aplicado aos Estados Unidos (Baiman, 2014, p. 1-2). Entretanto, esse uso do termo 
“rentista” não é rigoroso porque, como ainda ficará claro, não respeita a natureza da 
produção capitalista.   
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Na tradição da economia politica clássica e da crítica da economia política, 
designa-se por renda monopolística aquele rendimento proveniente em exclusivo do 
direito de propriedade de um recurso natural.3 Como a terra, as fontes, as minas em si 
mesmas, genericamente, não produzem valor, a renda delas obtida é considerada 
como uma extração de parte do valor adicionado gerado pelo trabalho produtivo, de 
algum modo, na economia como um todo. A sua fonte imediata, no entanto, vem a ser 
o superlucro obtido pelo capital industrial que, mediante o uso de máquinas, 
equipamentos e trabalhadores, retira do solo o recurso monopolizado. De qualquer 
modo, essa renda consiste de valor excedente em relação aos salários e aos lucros 
“normais”, obtidos pelos trabalhadores e pelos capitalistas, respectivamente. O 
proprietário do recurso natural não atua diretamente na produção das mercadorias e 
não contribui de modo algum para a geração do seu valor, mas se apropria, 
exclusivamente por deter um direito de propriedade, de parte do valor que foi aí 
gerado ou que parece ter sido aí gerado.4   

Como já se mencionou, também se registra nos escritos de economia política o 
costume de empregar a noção de rentismo num sentido mais amplo.5 Para fazê-lo, 
certos autores incluem na noção de renda extraída do processo metabólico de criação 
e realização do valor não apenas a renda monopolística, mas também a renda 
financeira, isto é, o rendimento derivado do empréstimo de quaisquer ativos de capital 
tais como dinheiro de empréstimo, título ou mesmo meio de produção.6 Na noção de 
renda extraída incluem-se, portanto, não só os ganhos advindos da apropriação 
privada de porções da natureza, mas também os juros em geral, ou seja, os 
rendimentos do capital como mercadoria. A justificativa para essa prática é encontrada 
numa semelhança formal: ambas as formas de obtenção de rendimento dependem da 
extração na esfera da circulação de parcela do valor adicionado pelo trabalho às 
mercadorias em geral na esfera da produção mercantil. Ora, na compreensão desse 
problema, o foco na repartição não pode prevalecer sobre o foco da produção, pois a 
relação de capital não é meramente uma relação de apropriação; ela é sobretudo um 
relação de produção que se distingue não por visar a geração de riqueza material, mas 
sim a geração de riqueza abstrata.  

Na perspectiva da economia clássica e da crítica da economia política, o salário 
é considerado como remuneração da força de trabalho. Ora, como essa força tem a 
capacidade de produzir mais valor do que o seu custo de reprodução, ela não apenas 
produz o equivalente de sua própria remuneração, mas também um excedente. Todas 
as outras formas de remuneração, por isso, são apropriações desse valor excedente 
gerado pelo trabalho produtor de mercadorias.  O lucro é tomado como o rendimento 
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detido por certas pessoas de dispor dos recursos do solo. Assim, ele menciona, por exemplo, que “a 
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importante distinguir “a renda fundiária propriamente dita e os juros do capital fixo incorporado ao solo 
e que podem constituir um acréscimo à renda fundiária” (Marx, 1983, p. 128). 
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associado ao capital funcionante, ou seja, ao capital que atua nos circuitos da 
valorização e realização do valor. A renda extraída, por sua vez, é vista como dedução 
dos lucros, ou seja, como vazão de parte do mais-valor arrancado diretamente dos 
trabalhadores produtivos pelo capital industrial lato sensu e que é apropriada por 
outros sujeitos econômicos por meio de um direito de propriedade.7  

Assim, do ponto de vista da repartição, as rendas monopolísticas, os alugueis, 
os juros, os dividendos e mesmo as taxas cobradas pelos detentores de capital 
financeiro são consideradas como componentes dessa renda extraída dos circuitos de 
produção e realização do valor. Nesse sentido, num artigo que inspira e fornece amplo 
material para este que aqui se elabora, Foley menciona: “tal com exemplifica a bem 
aceita teoria clássica da renda do solo, vários tipos de renda numa economia 
capitalista, incluindo os juros, as taxas financeiras, os lucros das transações 
especulativas, os royalties da propriedade intelectual, surgem como parte do mais-
valor gerado na exploração do trabalho produtivo e apropriado por meio da disposição 
de vários direitos de propriedade” (Foley, 2013, p. 257). Ocorre que a perspectiva da 
repartição é insuficiente para apreender o problema. Ademais, ela apresenta o capital 
financeiro como algo externo ao metabolismo da acumulação real quando, na 
verdade, ele participa ativamente, ainda que de modo indireto, desse metabolismo.   

Para se chegar a uma melhor compreensão do problema, é preciso considerar a 
diferença existente entre os ganhos que provêm meramente de uma condição de 
existência da propriedade privada capitalista – eis que, para se apresentar como geral, 
ela tem de se estender não só à força de trabalho, mas também aos recursos naturais 
– e os ganhos que provêm de uma distinta função de capital no âmbito da própria 
relação de capital enquanto totalidade objetiva.  O capital financeiro não atua apenas 
na circulação do capital, mas, ao contrário, encontra-se em intima e constante relação 
sinérgica com o capital funcionante, promovendo a acumulação de capital. As rendas 
monopolísticas não podem, portanto, ser confundidas com as os ganhos do capital 
acionário e do capital portador de juros.  

De qualquer modo, é possível fazer uma distinção de fundo entre atividades 
produtivas e atividades improdutivas do ponto de vista capitalista, ou seja, atividades 
que geram e atividades que não geram valor e, em consequência, mais-valor para o 
capital. Sobre essa diferença básica se ergue a diferenciação entre duas formas de 
apropriação do mais-valor pelas classes dominantes: a direta que se vale da relação do 
capital funcionante com o trabalho assalariado e a indireta que se vale de direitos 
contratuais que formalizam as relações de apropriação entre as diferentes formas de 
propriedade que existem na sociedade burguesa. Nessa segunda forma, é preciso 
distinguir aquela que se baseia num direito de propriedade sobre partes da natureza8 
daquela que se baseia em títulos que representam valores presentes de valores a 
serem realizados ou mesmo produzidos no futuro. Pois, a primeira é de certo modo 
extrínseca, mas essa última é intrínseca à relação de capital.   

De qualquer modo, é possível e necessário fazer uma disjunção entre países 
extratores e países provedores de mais-valor na economia mundial. A partir dessa 
divisão, devem os países em geral ser devidamente classificados numa ou outra dessas 
duas categorias, dependendo se recolhem de outros países ou se transferem valor 
adicionado, explicita ou implicitamente, para outros países. E essa classificação tem de 
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iluminar e não obscurecer o processo contemporâneo de acumulação de capital que 
ocorre em escala global. É nessa perspectiva que se quer mostrar aqui os Estados 
Unidos como um país extrator de mais-valor no âmbito internacional. O objetivo é 
contribuir para um melhor esclarecimento de sua condição atual de principal potência 
imperialista.  

 

A lógica subjacente 
 
De acordo com O capital, os trabalhadores assalariados produtivos geram um 

montante de valor que cobre o custo de reprodução de sua própria força de trabalho, 
mas deixa um excedente, o mais-valor, o qual é apropriado pelas classes dominantes. 
Uma parte desse montante, entretanto, é redistribuída para os trabalhadores 
improdutivos, os quais não produzem valor, mas executam funções necessárias ao 
funcionamento e à reprodução do sistema capitalista. De qualquer modo, a repartição 
do valor criado entre valor necessário e valor excedente depende da taxa de 
exploração que pode variar no tempo e no espaço, ou seja, na história e na geografia 
do mundo abrangido pelo capitalismo. O primeiro se expressa monetariamente no 
salário e o segundo se mostra no lucro.  

Porém, o empresário capitalista se orienta e se move no sistema econômico 
não apenas pela massa de lucro, mas também pela taxa de lucro, ou seja, pela razão 
entre a massa de lucros e o volume de capital empregado. A produção capitalista é 
levada a efeito por muitos capitais particulares – pequenos ou médios ou grandes 
capitais –, os quais se relacionam e conflitam por meio do processo da concorrência 
mercantil.  Como todos os capitais particulares se movem em busca do maior lucro 
possível, capitais iguais tendem a ter lucros iguais. Em consequência, a produção 
capitalista como um todo está submetida à lei da tendência à igualação das taxas de 
lucros. Esse processo de igualação, entretanto, é distorcido até certo ponto em função 
da existência de poder de monopólio por parte dos capitais funcionantes e da 
existência das rendas monopolísticas e financeiras. Não se pode esquecer que o 
capitalismo deixou já no final século XIX a sua condição de competitivo para passar à 
condição de capitalismo monopolista.  

De qualquer forma, na produção capitalista ocorre normalmente uma disjunção 
entre a produção efetiva e a apropriação de mais-valor. E não só porque ela se dá por 
meio de um processo que ocorre permanentemente fora e longe do equilíbrio, mas 
também, como já se indicou, por razões estruturais; além da influência dos fatores 
acima mencionados, essa disjunção é produzida também pelas diferenças nas 
composições orgânicas dos capitais, pelas taxas de câmbios entre os dinheiros 
nacionais e por outras circunstâncias mais ou menos excepcionais. Em consequência, o 
mais-valor produzido numa atividade produtiva não vem a ser necessariamente 
apropriado nessa mesma atividade produtiva. Ao contrário, ele pode ser gerado numa 
esfera da produção mercantil e apropriado em outra, dependendo das leis tendenciais 
que regulam a sua repartição.   

Foley sugere que, para ficar de acordo com Marx, deve-se pensar toda essa 
questão de um modo bem determinado. Os capitalistas que operam diretamente na 
produção de mercadorias fazem com que seja produzido algo coletivo, ou seja, uma 
grande massa de mais-valor; mas isto, entretanto, não aflora em suas consciências e 
nas consciências das pessoas em geral. No processo da concorrência, então, todos os 
agentes das classes dominantes atuam de modo interessado e consciente visando se 
apropriar da maior porção que conseguem dessa massa, obtendo lucros, juros, etc. 
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Essas formas de ganho lhes parecem advir como remuneração inerente do fator de 
produção alocado à atividade em questão, afigurando-se mesmo como fluxos aos 
quais os proprietários privados acessam por um “direito”. Sem também que o saibam, 
o “bem” coletivo das classes dominantes é assim transformado em “bem” privado dos 
membros dessas classes. Nas palavras desse autor contemporâneo tem-se o seguinte: 
“a produção capitalista gera um fundo (pool) de mais-valor pelo qual cada capitalista 
compete por meio de algum tipo de plano de negócio ou posição de mercado” (Foley, 
2013, p. 259). Eles lutam, pois, para obter lucros, juros, taxas, rendas monopolísticas, 
etc. no maior valor possível; e o limite que cada um encontra é o limite que todos os 
outros lhe impõe no processo da concorrência. Esse processo não é sempre isonômico, 
mas se encontra normalmente restringido em certa medida pelos poderes econômicos 
detidos pelos diversos agentes das classes dominantes. Ademais, mesmo se está 
sujeito às regras de mercado, ele não é espontâneo, pois depende também da 
regulação do Estado.  

A formação dessa grande massa de mais-valor e a sua repartição entre os 
componentes das várias classes sociais é um processo que ocorre no inconsciente 
social e, por isso, apenas pode ser esclarecido por meio de uma crítica teórica que vai 
além das aparências fenomênicas. As formas aparentes da repartição, como se sabe 
bem desde Marx, tem o caráter de hieróglifos cujo significado real precisa ser 
deslindado por meio de uma análise percuciente antes que possam ser compreendidos 
racionalmente. O pensamento econômico comum, ao contrário, sanciona esses 
hieróglifos como formas “naturais” da repartição; eis que, por isso, associa 
imediatamente cada tipo de rendimento às suas fontes: o lucro é a remuneração do 
capital, o salário é o ganho do trabalho e a renda fundiária, na visão clássica, é a 
remuneração da terra. “A economia vulgar” – diz Marx – “não faz nada mais do que 
traduzir, sistematizar e louvar, formulando uma doutrina, as concepções dos agentes 
presos dentro das relações burguesas de produção” (Marx, 1983, p. 271).  Isto não 
impede, porém, que esses agentes se comportem efetivamente como free-riders em 
relação a essa massa de mais-valor. Ou seja, em sua faina de apropriadores, eles não 
perdem nenhuma oportunidade para aumentar a sua parte em detrimento das partes 
dos outros e nessa procura podem vir, em conjunto, a aumentá-la ou a reduzi-la, 
introduzindo forças contraditórias no funcionamento do sistema como um todo.   

Foley encontrou um modo original de mostrar como os comportamentos dos 
agentes que atuam no sistema capitalista, que nada mais fazem do que obedecer às 
suas regras intrínsecas, repõem sempre certas contradições inerentes ao próprio 
sistema. Em particular, ele se concentra em uma delas. A meta intrínseca do sistema – 
convém – é a valorização do valor. Porém, segundo ele, os capitalistas particulares não 
se empenham diretamente para aumentar a produção de valor e de mais-valor com o 
fim de fazer o fundo crescer. Ao contrário, eles buscam sempre se apropriar das 
maiores porções que conseguem do montante que já está sendo ou foi criado. E o 
fazem de modo inconsciente porque, de modo consciente, apenas visam obter 
rendimentos a partir de suas aplicações de recursos. Na verdade, os agentes enquanto 
tais se empenham simplesmente em conservar e em aumentar o próprio capital. 
Ocorre que certos investimentos são produtivos, ou seja, propiciam a geração de mais-
valor, mas outros figuram apenas como aquisitivos. 

 
Mesmo a maior contribuição que uma empresa capitalista possa dar 

para o todo do fundo mundial de mais-valor é negligenciável. (...) Uma empresa 
que busca superexplorar os seus trabalhadores é lucrativa não porque aumenta 
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o fundo total de mais-valor, mas porque ela se apropria de uma parcela maior 
desse fundo ao reduzir os seus custos de produção relativamente aos preços 
competitivos de mercado de seus produtos. (...) A efetiva exploração dos 
trabalhadores assalariados produtivos é importante porque consiste de um 
modo de apropriação do mais-valor que contribui indiretamente para o fundo 
total. Mas há muitas outras formas [que não contribuem para fazer crescer 
esse fundo], tais como a monopolização de um setor de mercado, o marketing 
e a propaganda, a obtenção de direitos de propriedade intelectual por meio de 
patentes, copyright e marcas, as propriedade de recursos energéticos escassos, 
a proficiência na montagem das transações financeiras e na estruturação de 
direitos de propriedade, o controle de tratamentos médicos, etc. (Foley, 2013, 
p. 260). 

 
Como o fim de chegar às provas prometidas, tendo reelaborado os conceitos 

necessários, é preciso examinar agora as evidências quantitativas disponíveis.  
 
 
Algumas Evidências 

 
Tomando por referência um estado nacional genérico, tem-se que o mais-valor9 

aí apropriado é igual àquele gerado internamente mais o vindo do exterior. Definindo-
se quantitativamente essas três variáveis, pode-se expressar o que foi dito por meio da 
seguinte expressão sintética: mA = mI + mE, em que mI é o mais-valor gerado 
internamente e mE é o valor adicionado capturado nas relações econômicas do país 
com o exterior. É evidente que essa última parcela pode ser positiva ou negativa. 
Como já se mencionou, ela pode se apresentar implicitamente no preço das 
mercadorias vendidas ou pode aparecer explicitamente por meio de uma rubrica 
especifica no balanço de pagamentos. De qualquer modo, no primeiro caso, a nação 
em consideração é extratora no plano das relações econômicas internacionais e, no 
segundo, ela é provedora.  

Agora é preciso ver que o mais-valor apropriado pelas classes dominantes 
pertencentes a esse estado é igual ao total apropriado menos os salários da força de 
trabalho que é empregada de modo improdutivo. Expressando isto em termos 
quantitativos, tem-se mD = mA – wL. Como ficou claro na exposição precedente, uma 
parte de mD é apropriada como lucro pelo capital funcionante, mas também, pode-se 
acrescentar aqui, pelas funções gerenciais que atuam no nível das próprias empresas 
produtivas. Por conseguinte, outra parte, complementar à primeira, é apropriada 
como renda extraída, isto é, como renda monopolística ou como renda financeira.  

Uma avaliação da magnitude da extração de renda numa economia nacional 
deve começar distinguindo o valor realmente produzido que se expressa 
monetariamente como valor adicionado autêntico. Note-se, porém, que o valor na 
economia capitalista não aparece enquanto tal, mas se encontra sempre implícito na 
forma aparente de um “produto”. Para avaliar a dimensão do fenômeno, portanto, é 
preciso distinguir que espécie de “produto” expressa uma efetiva criação de valor? 
Aqui se considera como trabalho produtivo, trabalho que cria valor, apenas o trabalho 

                                                           
9
 Note-se que se continua empregando aqui uma noção valor adicionado que incorpora já o montante 

transferido mediante a troca desigual. Note-se que o mais-valor interno é igual valor adicionado menos 
os salários da força de trabalho que é empregada de modo produtivo. Isto é, mI = (v + mI) – wP; em que 
v = wP.  
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que produz mercadorias, isto é, valor de uso e valor, para o capital; ou seja, dizendo de 
outro modo, a atividade de produção que qualifica o trabalho como produtivo é 
apenas aquela que ocorre nos circuitos de produção do capital. O trabalho despendido 
na circulação de mercadorias, no movimento financeiro do capital e nas atividades da 
reprodução social extrínsecas à produção mercantil não gera valor e, por conseguinte, 
não cria mais-valor.10 

Ora, essa perspectiva teórica encontra aqui um problema, pois os sistemas de 
contabilidade nacional tomam como produto real não só o que expressa geração de 
valor como também o que não o expressa. Pois uma boa parte daquilo que é 
considerado como produto real pela contabilidade nacional, na perspectiva da teoria 
aqui abraçada, deve ser tratada como mera transferência de valor. Isto ocorre porque, 
na construção das estatísticas, conta-se como parte do produto nacional, na forma de 
bens ou serviços, simplesmente aquilo que se transaciona em certas operações 
monetárias – as quais podem ser necessárias à circulação mercantil ou à reprodução 
do capital e mesmo do capitalismo como um todo –, mas não traduzem qualquer 
criação de valor. Assim, por exemplo, segundo as normas da contabilidade nacional, é 
suposto que ao gasto público corresponde um serviço público, ao pagamento de taxas 
e juros bancários corresponde um serviço financeiro, ao pagamento de licenças de uso 
corresponde o uso efetivo de um bem intangível, etc., os quais elevam supostamente a 
riqueza da nação. Ora, nem tudo o que aparece como “produto” nas contas nacionais 
representa “valor-trabalho” efetivamente gerado. 

Para chegar à prova procurada é preciso analisar a transformação estrutural da 
economia norte-americana no pós-guerra. Ora, isto foi feito em grandes traços por 
Basu e Foley como parte de um artigo intitulado (tradução) Dinâmicas do produto e do 
emprego na economia dos Estados Unidos (2011). Nesse artigo, empregando dados 
publicados11, eles examinaram as mudanças na distribuição do produto real e do 
emprego entre diversos grandes setores da economia norte-americana. Na perspectiva 
da teoria econômica padrão, eles estudaram a evolução dos setores produtores de 
bens, dos setores produtores de serviços; já na perspectiva da economia clássica e 
marxista, eles investigaram a evolução dos setores produtivos de valor; para tanto, 
construíram uma nova estatística que mede o crescimento real da economia norte-
americana, a qual denominaram MVA (produto dos setores em que este, seja ele bem 
ou serviço, não é simplesmente imputado, mas mensurado de modo independente).12  

Com base nessa segunda classificação, uma primeira observação interessante 
sobre o crescimento da economia norte-americana no pós-guerra mostra-se bem 
elucidativa. Na tabela que se segue é comparado o crescimento do PIB, tal como 
calculado pela contabilidade nacional, e o crescimento do MVA.  

                                                           
10

 Tudo isso está bem esclarecido em Shaikh e Tonak (1994, cap. 2).  
11

 Fonte dos dados: Annual Industry Accounts, U. S. Bureau of Economic Analysis (BEA).  
12

 Os setores incluídos em MVA são: agricultura, mineração, utilidades, construção, indústria 
(manufacturing), comércio de atacado, comércio de varejo, transporte e armazenagem, serviços de 
informática, manipulação de resíduos, arte, entretenimento, hotelaria e serviços de alimentação. 



8 
 

 
Taxas médias anuais de crescimento 

EUA: 1950-2009  

Período PIB MVA 

1950-59 3,62 2,66 

1960-69 4,65 4,12 

1970-79 3,57 3,59 

1980-89 3,39 2,27 

1990-99 3,32 3,06 

2000-08 2,15 1,29 
Fonte: Basu e Foley (2011, p. 13).   

  
Note-se antes de qualquer consideração que o “produto” computado no PIB, 

mas não computado no MVA, está sendo considerado como indicativo de 
transferência de valor e não como indicativo de produção que responde pela criação 
de valor.  Segundo ressaltam esses dois autores, a economia agregada medida pelo 
MVA é bem menor do que aquela que é medida pelo PIB. Em 2009 – indicam – o MVA 
foi apenas 48 por cento do PIB. Ademais, como pode se observar na tabela, as taxas de 
crescimento do MVA no pós-guerra se mostraram substancialmente menores do que 
as taxas de crescimento do PIB. Ora, como no período analisado não se observou um 
aumento da participação do Estado no PIB desse país, a evidência encontrada indica, 
sem dúvida, que ocorreu um crescimento da importância dos setores improdutivos na 
economia norte-americana. Não apenas o crescimento do MVA foi menor do que o 
crescimento do PIB, mas também aumentou a diferença de suas taxas de crescimento.  

 
A taxa de crescimento diferencial se ampliou no período neoliberal. 

Entre 1948 e 1973, durante a assim chamada Era de Ouro do capitalismo, a taxa 
de crescimento do MVA real foi cerca de 82,66 por cento da taxa de 
crescimento do PIB real; entre 1980 e 2008, na era neoliberal, a taxa de 
crescimento do MVA real foi somente 72,91 por cento da taxa de crescimento 
do PIB real. Isto implica que, na era neoliberal, a parte da economia 
dependente da transferência de valor cresceu relativamente à parte da 
economia que produz valor (Basu e Foley, 2011, p. 11).  
 
Ora, essa evidência pode ser detalhada. Os dois gráficos que se seguem 

mostram a transformação estrutural da economia americana de um modo mais 
explícito. Na perspectiva da teoria econômica padrão, pode ver por meio do primeiro 
gráfico que ocorreu uma enorme expansão dos setores produtores de serviços em 
detrimento dos setores produtores de bens. Essa evidência, porém, não esclarece 
quase nada sobre a mudança dramática na repartição da renda que está implícita 
nessa transformação.  
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Fonte: Basu e Foley (2011, p. 12).   

 
Para tanto, é preciso prestar atenção ao desempenho histórico da produção 

medida pela estatística MVA, a qual se baseia na distinção entre setores que produzem 
valor e mais-valor e setores que sobrevivem por meio de transferências. Na 
perspectiva da economia clássica, a variável MVA (denominada de ‘valor adicionado 
mensurável’ pelos dois autores) descrita no primeiro gráfico mostra então, com 
clareza, o notável declínio relativo dos setores produtivos vis-à-vis dos setores 
improdutivos na economia norte-americana. Como porcentagem do PIB, o MVA cai de 
70, em 1950, para 48 por cento, em 2010.  

No segundo gráfico encontra-se uma desagregação que mostra o 
comportamento de alguns setores de forma distinguida. Note-se em primeiro lugar o 
que ocorreu com o setor industrial propriamente dito (indicado por MFG), o qual era o 
maior e o mais importante da economia norte-americana logo após o fim da II Guerra 
Mundial.  A sua participação no PIB que então era, aproximadamente, 28 por cento, 
tornou-se pouco maior do que 10 por cento ao fim do período. Ela foi sobrepujada 
pela participação do setor denotado pela sigla FIRE que engloba os setores de finanças, 
seguros e administração imobiliária (real estate); esse grupo de setores, aliás, tornou-
se o mais importante da economia norte-americana desde meados dos anos 80, pois 
passou de cerca de 10 para cerca de 20 por cento do PIB nos sessenta anos 
considerados. Porém, este não foi o único setor improdutivo a mostrar um 
comportamento espetacular. Também o setor denotado pela sigla PBS (serviços 
profissionais e de negócios) experimentou um crescimento expressivo no período, 
passando de menos de cinco para pouco mais de 10 por cento. Pode-se notar, 
finalmente, que dentre os setores tradicionais, apenas o setor de construção (CNS) 
manteve grosso modo a sua participação no PIB (cerca de 5 por cento).  

Isto comprova que os Estados Unidos podem agora ser caracterizados como um 
país cada vez mais voltado para as atividades improdutivas que consomem mais-valor 
ao invés de produzi-lo. Ainda é preciso demonstrar, em consequência, que tem se 
tornado também, cada vez mais, um país extrator de renda, ou seja, numa nação que 
se apropria significativamente de valor adicionado gerado no exterior. Ora, aqui surge 
um problema, pois, como foi dito no princípio do artigo, os países extratores do tipo 
rentista se caracterizam como países exportadores de uma mercadoria altamente 
demandada no comércio internacional; por isso, em geral, são regiões que tendem a 
ter superávit permanente tanto no balanço comercial quanto no balanço em conta 
corrente.  
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Ora, isto não vem ocorrendo com os Estados Unidos. Ao contrário, desde o final 
da década dos anos 70, esse gigante econômico tem mostrado uma forte tendência a 
ter enormes e seguidos déficits nesses dois balanços. Na verdade, essas diferenças 
contábeis têm sido observadas sistematicamente nos últimos 25 anos. Para tanto, 
valem-se de uma condição especial no mundo econômico contemporâneo: emitem o 
dinheiro que serve de reserva internacional e, por isso, podem cobrir os valores 
faltantes no balanço das trocas de bens e serviços mercantis com o próprio dinheiro 
fiduciário. Desse modo, é evidente, internalizam mais valor adicionado do que o 
montante que enviam para o exterior; porém, como esse ganho utilizado para 
incrementar o dispêndio doméstico tem como contrapartida um aumento do 
endividamento externo, ele não caracteriza ainda os Estados Unidos como um pais 
extrator de mais-valor. 

É preciso examinar, pois, o próprio conteúdo das transações que esse enorme 
país mantém com o exterior.  Segundo certos autores, as transformações estruturais 
da economia norte-americana estão deixando para a trás a “velha economia” baseada 
na apropriação bruta da natureza e fazendo emergir uma “nova economia” baseada 
em serviços sofisticados e que emprega fortemente alta tecnologia e educação 
superior, assim como pouca matéria natural. E aqui, para começar a entender o que se 
pode designar com uma nova face do imperialismo, mostra-se bem interessante voltar 
ao texto original de Duncan Foley: “os advogados da ‘nova economia’ falham ao não 
apreciarem a distinção fundamental feita pela economia política clássica e marxista 
entre a criação de valor, a geração de excedente, e a sua apropriação. O sucesso 
glamoroso da economia da informação é mais bem compreendido como um modo 
inovador de apropriação de mais-valor do que como um método novo de criação de 
valor” (Foley, 2013, p. 259). 

O primeiro ponto a observar é que a enorme expansão do setor financeiro nos 
Estados Unidos não se explica apenas porque punciona parte da renda internamente 
gerada; ao contrário, como bem se sabe, as empresas que compõem o sistema 
financeiro norte-americano estendem os seus tentáculos sugadores pelo mundo como 
um todo.   

O segundo ponto a observar é o enorme crescimento das rendas provenientes 
da propriedade intelectual e das externalidades de rede13, as quais são extraídas tanto 
dos norte-americanos em geral quanto das pessoas e empresas do resto do mundo. O 
gigante do norte tem se mostrado capaz de colher vultosos rendimentos, ou seja, de 
abocanhar montantes significativos do fundo de mais-valor criado mundialmente, a 
partir da propriedade de softwares, marcas notórias, músicas e filmes populares, 
remédios, bases de dados, etc.14 Ainda que mediante formas específicas, essas rendas 
provêm do uso de capital como mercadoria e são, por isso, similares em conteúdo 
social aos juros.  Trata-se, pois, de renda extraída que tem a mesma natureza da renda 
financeira, ainda que pareça similar à renda fundiária.15 

                                                           
13

 A externalidade de rede surge porque a utilidade de um dado bem ou serviço aumenta conforme se 
difunde o seu emprego na sociedade. Ela permite ao capitalista que possui esse bem ou serviço alugá-lo 
a um número indefinido de pessoas e empresas mediante um custo adicional negligenciável.   
14

 Foley: “dado o enorme tamanho do fundo global de mais-valor, os ganhos crescentes assim obtidos 
podem criar a ilusão de que a produção de mercadorias baseada em informação e conhecimento pode 
criar valor sem outro insumo do que a criatividade e a brandura humana” (Foley, 2013, p. 265).  
15

 Diverge-se sobre esse ponto – é evidente – das teses de Paulani (2012) e de Teixeira e Rotta (2012) 
sobre o caráter da renda obtida da propriedade intelectual. 
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O terceiro ponto a observar é a importância adquirida pela extração de valor 
dos países com força de trabalho abundante por meio da terceirização internacional da 
produção. Crescentemente as empresas norte-americanas que operam no mercado 
mundial alocam as fases mais intensivas em trabalho da produção das mercadorias 
vendidas principalmente nos países de capitalismo desenvolvido para os países com 
abundância de força de trabalho. Ao fazê-lo, elas em geral incrementam a sua própria 
margem de lucro já que, assim, reduzem os seus custos sem reduzir expressivamente 
os preços de venda. Ora, dessa maneira, elas se apropriam de um mais-valor extra que 
foi gerado externamente à economia norte-americana.  

Como o fundo mundial de excedente é muito grande, ressalta Foley, surge uma 
pretensão e até certo uma ilusão de que a economia norte-americana possa seguir 
prosperando por meio da financeirização, da produção imaterial e da terceirização 
internacional. E essa pretensão e essa ilusão se mostram como verossímeis até certo 
ponto também porque não se enxerga que o aumento da apropriação por uns tem 
como contrapartida a sua diminuição por outros países. De qualquer modo, se este é o 
caminho atualmente perseguido pela economia norte-americana, ele, aos olhos de 
seus economistas ortodoxos e de seus líderes políticos, parece adequado para dar 
continuidade à sua expansão nas próximas décadas. Trata-se, no entanto, de uma 
expansão imperialista que está sendo e será acompanhada pelo declínio da economia 
norte-americana como potência produtiva. Ora, esta trajetória secular projetada difere 
marcadamente da anterior, a qual, iniciada já no final do século XIX, manteve-se 
grosso modo até os anos 70 do século XX. Pois, durante esse período, verificou-se a 
ascensão dos Estados Unidos não apenas à condição de maior potência imperialista, 
mas também de potência industrial mais importante do planeta.   

Tal como também observa Foley, subjacente à visão relativamente otimista 
sobre o futuro da economia norte-americana encontra-se um sofisma de composição: 
o que parece possível numa visão de foco restrito não vale na visão do todo. O fundo 
global de mais-valor não é infinito e não cresce senão ao ritmo da incorporação efetiva 
de mais trabalhadores à produção capitalista, agora globalizada. E ele é disputado não 
apenas comercialmente, mas também ferozmente. Note-se então, primeiro, que 
existem concorrentes pesados no processo de apropriação desse fundo de mais-valor 
e, segundo, que se têm países “exploradores” é porque existem, também, países 
“explorados”. Logo, não há dúvida que se tem e se continuará tendo uma situação 
internacional convulsiva.   

Nessa situação prosperarão não só as batalhas inter-imperialistas, mas também 
as lutas anti-imperialistas, ou seja, sobrevirão continuamente manifestações, revoltas, 
conflitos e guerras. E estes eventos abalarão por certo a hegemonia do imperialismo 
norte-americano que, por enquanto, ainda prevalece amplamente. Este horizonte, 
porém, é perscrutado apenas pelos economistas críticos do sistema. Os economistas 
orgânicos deste país e os crentes no capitalismo em geral, ao contrário, enxergam o 
aparecimento virtuoso de uma “nova economia”. Eles têm esperança que o 
capitalismo possa durar indefinidamente. De qualquer modo, vir a colher renda 
ilimitadamente do resto do mundo afigura-se agora como o novo sonho americano. 
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