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Estagnação dos países ricos:  

Vingança dos rentistas ou incursão do capital? 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

Introdução 

É bem sabido que o crescimento econômico se reduziu progressivamente nos 
países de altas rendas (EUA, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália...), década 
após década, após o término da II Guerra Mundial. Como mostra a figura da esquerda 
abaixo, ele cai de um patamar de 5,5% ao ano para outro de pouco menos de 2% no 
correr dos anos entre 1950 e 2007. E essa queda no crescimento encontra-se 
evidentemente associada à queda da taxa de acumulação de capital (medida aqui pela 
taxa de crescimento da formação de capital fixo). Como mostra a figura da direita, esta 
que chegara a 8% do PIB nos anos 1970 cai daí então para chegar a cerca de 3% do PIB 
no começo do novo milênio.  

       

 

 

A mudança de patamar dos anos 1960 para os anos 1970 é em geral explicada 
pelo esgotamento do modelo fordista-keynesiano que prosperou – tendo sido mesmo, 
na verdade, muito bem-sucedido – durante as duas décadas e meia (ou mesmo um 
pouco mais) que se seguiram ao fim da II Guerra Mundial. Já sobre o que ocorreu nas 
três mudanças de patamar seguintes há controvérsias. Sabe-se que as transformações 
neoliberais, deslanchadas a partir dos anos 1980, sustentadas e aprofundadas 
continuamente depois, favoreceram fortemente o capital em relação ao trabalho. Ora, 
como essa mudança proporcionou alguma recuperação da taxa de lucro que havia 
despencado nos anos 1970, a acumulação de capital deveria ter sido impulsionada – 
porém, não foi isso o que aconteceu. Ao contrário, a taxa de acumulação caiu a partir 
dos anos 1980 como mostra o gráfico correspondente acima apresentado.  

Em consequência, parece que a rentabilidade não é mais o aguilhão da produção 
capitalista! E isto parece confirmar-se pelo que se vê na figura em sequência. Ela mostra 
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que a razão entre o investimento bruto e o excedente operacional bruto, calculada como 
base em informações das corporações não financeiras, caiu nos países de altas-rendas 
mais importantes, depois de 1980. Caiu – note-se bem – quando a rentabilidade se 
elevou devido às transformações econômicas trazidas pelo neoliberalismo.  

 

 

 

Há, grosso modo, pelo menos duas grandes linhas de explicação para o 
fenômeno assim descrito: uma que se concentra na esfera da circulação mercantil para 
examinar de partida o que ocorreu com a repartição da renda entre as classes sociais e 
uma outra que foca privilegiadamente a esfera da produção mercantil – isto é, da 
produção de capital – para examinar o evolver do processo de acumulação de capital 
durantes os anos de tal declínio. Na primeira, argumenta-se que o neoliberalismo, que 
trouxe como ele a financeirização e globalização, causou a queda do investimento na 
produção. Na segunda, julga-se que a queda histórica da taxa de lucro no final dos anos 
1960 e nos anos 1970 reclamou por mudanças no desenvolvimento da relação de capital 
– da concorrência de capitais em particular – que, postas em prática, redundaram na 
financeirização e na globalização. Nessa perspectiva, o neoliberalismo surge, não como 
causa primeira das transformações, mas apenas como o pensamento político que as 
viabilizou e lhes deu sustentação.  

 

Vingança dos rentistas 

  
Certos keynesianos e alguns marxistas keynesianos 

argumentaram que o neoliberalismo se configurou como o 
pensamento político que propiciou a recuperação do poder das 
rentistas, isto é, daqueles capitalistas que ficam fora do processo de 
produção e que ganham juros, dividendos, bonificações, etc.  Pois, 
esse poder havia sido supostamente perdido em grande parte no 
período em que prevalecera a socialdemocracia e o keynesianismo. 
Como este último, seguindo o próprio Keynes, advogara pela 
“eutanásia dos rentistas”, esse processo de recuperação foi, então, 
chamado de “vingança dos rentistas”. Se na quadra histórica 
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anterior, os gerentes, isto é, os capitalistas funcionantes, mantiveram uma espécie de 
aliança tácita com os trabalhadores em geral para privilegiar a dinâmica do processo da 
produção, de certo modo em detrimento dos interesses dos capitalistas “rentistas”, no 
período seguinte essa aliança se desfez e foi substituída por outra, agora entre tais 
capitalistas e os gerentes da produção.  

Segundo eles, o neoliberalismo emergiu da crise geral dos anos 1970 como uma 
resposta para reformar as práticas e as instituições existentes, tanto na esfera privada 
quanto na esfera pública. Pois, aquelas que vigoravam até então haviam se tornado 
incompatíveis com uma dinâmica econômica que seria necessária para sustentar o 
poder de classe da burguesia dos países centrais, nacional e internacionalmente. Diante 
dessa situação, as forças políticas de direita que encarnavam os interesses dessa classe 
aproveitaram o momento histórico adverso como uma oportunidade para recobrar a 
hegemonia perdida no passado. Nesse sentido, desde o princípio, o neoliberalismo 
“expressou a estratégia das classes capitalistas em aliança com a fração superior da 
gerência, especialmente com os gerentes financeiros, para reforçar a sua hegemonia e 
para expandi-la globalmente” (Duménil e Lévy, 2011, p. 1). 

A estagflação dos anos 1970 indicava que havia uma luta distributiva entre os 
salários e os lucros nas economias capitalistas de alta rendas; a expansão da demanda 
efetiva por meio das políticas keynesianas não estavam gerando mais investimentos, 
mas, ao invés, crescimentos contínuos dos preços. Com uma abrupta elevação da taxa 
de juros no final desse decênio, um golpe recessivo foi provocado com a finalidade de 
disciplinar a força de trabalho e, assim, de moderar as suas demandas salariais. Daí em 
diante, mediante o enfraquecimento dos sindicatos, da mudança no modo de organizar 
a produção, da transferência de atividade industriais para o exterior, o neoliberalismo 
conseguiu que os salários fossem reprimidos e que passassem a crescer bem menos do 
que a produtividade do trabalho. 

Ao mesmo tempo, iniciou-se um processo de modificação das leis criadas no pós-
guerra para conter os movimentos especulativos do capital de finanças; permitiu-se, 
então, que deixassem de privilegiar sempre o financiamento da produção. Assim, no 
plano internacional, os mercados do eurodólar até então alimentados pelas empresas 
transnacionais, puderam se aproveitar da entrada de petrodólares provindos dos 
“choques do petróleo”. Assim, puderam se desenvolver ao máximo, realizando ao fim e 
ao cabo o que ficou conhecido como “globalização financeira”. No plano interno das 
nações, eliminaram-se as leis que separavam os bancos comerciais dos bancos de 
investimento e que regulavam fortemente as suas atividades, o que propiciou a criação 
e a enorme expansão do que ficou sendo chamado sistema financeiro sombra. As 
atividades especulativas, em consequência, se expandiram enormemente nos anos 
subsequentes, refletindo a retomada do poder pelo capital de finanças. 

O neoliberalismo, assim entendido e conforme esses autores, ao privilegiar os 
capitalistas “rentistas”, criou um processo de baixo crescimento nos países de alta 
renda. E não poderia ser diferente porque ele está baseado na estagnação salarial e na 
financeirização da economia. Como os salários reais crescem pouco, isto cria um déficit 
crescente de demanda efetiva; para compensá-lo, isto é, para assegurar que a oferta 
agregada possa encontrar suficiente demanda, as famílias são então induzidas ao 
consumo por meio de um endividamento progressivo e este, como se sabe, tende a se 
esgotar ao longo do tempo. Pois, se esse método incrementa o consumo por certo 
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tempo, ele acaba fracassando no longo prazo também porque o pagamento de juros 
termina por reduzir o poder de compra efetivo das famílias.  

Mas não é apenas assim que a demanda agregada é prejudicada pelo modelo 
neoliberal. Com o deslocamento das empresas para o exterior e com a terceirização em 
nível internacional, elas criam empregos e, portanto, demanda efetiva fora dos países 
de altas rendas. Mas isto não é tudo. Segundo os autores dessa linha de pensamento, a 
política econômica neoliberal tende a abater também o nível do investimento 
doméstico nesses países. E este ponto (apresentado graficamente na figura anterior) é 
para eles crucial. Como a financeirização exige das empresas que passem a privilegiar o 
retorno dos investidores no curto prazo, isto é, dos acionistas e dos emprestadores em 
geral, elas deixam de se voltarem para o objetivo do máximo crescimento no longo 
prazo, tal como supostamente ocorria antes no modelo fordista-keynesiano. Por um 
lado, o critério da rentabilidade mínima esperada do investimento se eleva, por outro, 
a redução dos lucros retidos impede que as empresas corporativas possam financiar os 
investimentos como recursos próprios.      

 

Incursão do capital 

 

Certos marxistas que permanecem fiéis ao pensamento 
de Marx apresentam uma explicação alternativa para o mesmo 
fenômeno observado nas economias capitalistas dos países de 
altas rendas. E ela se baseia na própria dinâmica histórica da 
acumulação de capital. Antes de tratar da onda mais recente de 
globalização e de suas consequências para o processo de 
acumulação no centro do sistema e fora dele, algumas 
considerações de ordem geral são necessárias.  

Como se sabe, o processo da concorrência é uma luta sem 
trégua travada por capitais particulares, nos diferentes ramos, assim como entre os 
ramos da produção mercantil, tendo em vista fazer crescer a sua própria lucratividade. 
As empresas capitalistas estão sempre procurando elevar as margens por meio da 
redução dos custos (e da elevação dos preços quando isto é possível), principalmente 
(mas não só) daqueles relativos ao emprego da força de trabalho. Para tanto, elas 
introduzem novas ou aperfeiçoadas tecnologias, formas de organização, 
reestruturações da força de trabalho contratada etc. seja mantendo seja mudando a 
localização das plantas produtivas no espaço geográfico, nacional ou internacional. O 
deslocamento da produção para outras regiões com o fim de reduzir custos é sempre 
uma alternativa aberta às empresas capitalistas mesmo se há restrições dos estados 
nacionais; eis que buscam sempre contorná-las de algum modo.  

A esse respeito, é certo que Marx listou o comércio exterior e a produção no 
exterior como causas contra-arrestantes da queda da taxa de lucro eventual ou 
tendencial. Por um lado, escreveu: “na medida em que o comércio exterior barateia em 
parte os elementos do capital constante, em parte os meios de subsistência nos quais 
se transforma o capital variável, ele atua no incremento da taxa de lucro, elevando a 
taxa de mais-valor e reduzindo o valor do capital constante” (Marx, 2017, p. 276) Por 
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outro, sem considerar aqui toda a complexidade do problema, adicionou: “no que diz 
respeito aos capitais investidos em colônias etc., eles podem produzir taxas de lucro 
mais altas porque nesses lugares, em geral, devido ao seu baixo desenvolvimento, a taxa 
de lucro é mais alta” (Marx, 2017, p. 277). E ao fazê-lo, pode transferir de algum modo 
esse lucro extra para as metrópoles em que se originaram.  

Quando a taxa de lucro caiu sensivelmente nos anos 1970, uma das alternativas 
consideradas – e de fato largamente posta em prática – pelas empresas dos países mais 
ricos foi justamente deslocar parte pelo menos da cadeia de produção – ou seja, aquelas 
atividades mais intensivas de trabalho – para certos países em que a força de trabalho 
fosse mais barata, estivesse razoavelmente educada e disciplinada e se mantivesse, por 
isso, mais preparada para ingressar em relações de capital em níveis adequados de 
desenvolvimento das forças produtivas. Em consequência dessa opção, ao longo dos 
anos que seguiram à crise dos anos 1970, elevaram-se sensivelmente os investimentos 
no exterior em detrimento dos investimentos internos nos países de capitalismo 
avançado. Ora, essas empresas parecem ter obtido sucesso com essa estratégia: “a 
enorme expansão das cadeias globais de valor” – observou um economista – “trouxe 
uma redução dos custos dos insumos para as empresas líderes, permitindo que elas 
mantivessem ou mesmo aumentassem as suas margens e taxas de lucro, assim como a 
sua participação nos lucros globais” (apud Durand e Gueuder, 2016, p. 13).   

É por isso que se denomina aqui de “incursão do capital” essa última explicação 
para a queda observada da razão investimento/lucro nos países de altas rendas após 
1980. Portanto, esse declínio – vê-se agora – não foi produzido por uma negação, mas 
sim por uma afirmação enfática da “lei” segundo a qual a taxa de lucro é o aguilhão da 
produção capitalista. A figura em sequência, ao mostrar que a formação de capital em 
relação ao PIB dos países de altas renda tendeu a cair e que a dos países de rendas baixas 
e médias tendeu a subir no período considerado, indica fortemente que essa explanação 
faz sentido. Ela sugere que a captura de rendas (lucros, juros, royalties etc.) nos países 
caracterizados por baixos salários por parte das grandes multinacionais sediadas nos 
países centrais ocorreu com intensidade crescente à medida que a liberalização dos 
fluxos de capitais e do comércio internacional se intensificaram nas últimas três 
décadas. 
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Em resumo 

 

Duas explicações concorrentes foram apresentadas nas seções anteriores. Uma 
delas privilegia a questão da repartição da renda, pondo a ação política dos capitalistas 
financistas como a causa central de toda uma mudança histórica que caracteriza por 
realizar o que denomina de “vingança dos rentistas”. O seu foco analítico recai, 
portanto, na superestrutura do modo de produção. A outra, diferentemente, examina o 
curso histórico do próprio processo da acumulação de capital, ou seja, a evolução da 
base estrutural da sociedade em que vigora o modo de produção capitalista. O texto 
original de Durand e Gueuder que alimentou esta nota mostra com dados e testes 
estatísticos que a primeira explicação não é plausível. Ele sugere fortemente que a 
segunda explicação é bem mais robusta. Ademais – acrescenta-se aqui – esta segunda 
explanação da estagnação dos países ricos mostra-se bem mais coerente com as 
teorizações de Karl Marx e, assim, com a crítica da economia política.    
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