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O que é austeridade? Num post publicado em novembro de 2015 procurou-se 
responder a essa questão por meio da tradução de um escrito de John Milios intitulado 
“A austeridade não é irracional”.  Para introduzir os leitores deste blog ao artigo deste 
importante economista grego, escreveu-se o seguinte sobre a política de austeridade: 

É o modo por meio do qual é reforçada a disciplina do capital nas economias 
capitalistas contemporâneas. Ao implementá-la como política de Estado, os governos 
visam, em última análise, a recuperação da lucratividade possível das empresas 
capitalistas, seja reduzindo diretamente os gastos públicos sociais seja reduzindo 
indiretamente, no setor privado, o salário real. No capitalismo clássico do século XIX, a 
própria crise econômica que lavrava espontaneamente reimpunha a disciplina do 
capital, corroída em parte na fase de boom. A manifestação da superacumulação, 
quando sobrevinha, gerava queda dos salários e, assim, aumento da taxa de exploração, 
destruía boa parte do capital real e do capital financeiro, de tal modo que a taxa de lucro 
se recuperava; ora, isto preparava as condições para um novo boom.  

No capitalismo regulado pelo Estado da segunda metade do século XX em diante, 
a destruição dos estoques de capital real e financeiro gerados pelas crises tornaram-se 
insuportáveis. O gasto público estabilizador tornou-se, por isso, muito importante; os 
bancos centrais, ademais, passaram a impedir o colapso da liquidez e, assim, as quebras 
em cadeia que produziam decrescimento econômico descontrolado. A política de 
austeridade nas novas condições históricas do capitalismo passou a visar, então, a 
reposição da disciplina do capital sem permitir que viesse a ocorrer uma forte destruição 
do capital acumulado. O resultado dessa estratégia de enfrentamento da 
superacumulação, entretanto, não foi capaz de gerar o melhor dos mundos para o 
evolver da relação de capital. Eis que ela simplesmente trocou a possibilidade real de 
queda abrupta da atividade econômica, tal como foi observado na Crise de 1929, pela 
possibilidade também real de ocorrência de uma recessão prolongada e mesmo uma 
depressão.   

O que essa introdução e o próprio artigo de Milios não esclarecem é como e 
porque a política de austeridade se tornou necessária e mesmo imperativa na gestão do 
capitalismo contemporâneo. Aqui se pretende colocá-la em perspectiva histórica e, com 
esse objetivo, vai-se retomar a tese de Wolfgang Streek em Tempo Comprado – A crise 
adiada do capitalismo democrático (2013). Nesse livro, em síntese, como se sabe, esse 
autor analisa a “crise financeira e orçamentária do capitalismo atual”, com foco nos 
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países centrais, sob a perspectiva do “processo de dissolução do regime do capitalismo 
democrático do pós-guerra” (Streeck, 2013, p. 13). 

Pretende-se retomá-la, sim, mas estritamente na perspectiva de um esforço 
crítico que busca a melhor aderência possível às teses de Karl Marx. Para tanto, é preciso 
mostrar em primeiro lugar porque ocorreu uma crise orçamentária e financeira no 
capitalismo contemporâneo. Depois, é necessário mostrar porque – e como – essa crise 
afetou negativamente o próprio processo de acumulação de capital. Para tanto, é 
preciso mostrar com rigor teórico como os gastos públicos e os dispêndios financeiros 
impactam na taxa de lucro. Esta, como bem se sabe, é uma variável crucial para o 
desenvolvimento do modo de produção capitalista em geral.  

Para se atingir esse objetivo, de acordo com a apresentação de O capital, é 
necessário decompor o sistema num amplo departamento que produz valor e mais-
valor e em um departamento, também amplo, que apenas o consome. Faz-se aqui 
abstração da produção não-mercantil, da pequena produção de mercadorias e dos 
serviços pessoais. O primeiro departamento está constituído pelos ramos industriais em 
sentido amplo, ou seja, naqueles setores em que se produzem mercadorias que portam 
tanto valor quanto mais-valor.  Nele, portanto, devem ser incluídos a agricultura, a 
mineração, a indústria de transformação, o setor de transporte, assim como os setores 
de serviços como saúde, educação, etc. Os departamentos improdutivos (no sentido 
estrito de O Capital) e que, por isso, apenas gastam mais-valor, estão constituídos pelos 
setores comercial, de apoio à circulação (publicidade, limpeza, segurança, jurídico, etc.) 
e financeiro, assim como pelo Estado.  

Ao se designar por “K” o montante de capital atualmente necessário para a 
produção e para a circulação de mercadorias, assim como para dar suporte a circulação 
financeira, seja na forma de capital constante seja na forma de capital variável, e por 
“𝑣𝑎” o valor adicionado pelo trabalho produtivo, o qual é gerado, durante um 
determinado período, exclusivamente no departamento industrial, pode-se obter uma 
razão que aqui se denominará “produtividade falsa do capital” (“𝑝𝑓𝐾”): 

 

𝑝𝑓𝐾 =
𝑣𝑎
𝐾

 

 
Como se sabe, para gerar “𝑣𝑎” é preciso que os capitalistas do departamento 

industrial contratem trabalhadores mediante um dispêndio que aqui se denotará por 
“𝑔𝑖”. Ao se designar por “𝑔𝑜” o gasto nos setores improdutivos acima elencados e por 
“𝑔𝐸” o gasto público, pode-se encontrar uma expressão para a taxa de lucro, isto é, “𝑡𝑟”. 
Esta advém da seguinte razão: 

 

𝑡𝑟 =
𝑣𝑎 − 𝑔𝑖 − 𝑔𝑜 − 𝑔𝐸 + ∆𝑑

𝐾
 

 

Note-se, agora, que as parcelas “𝑔𝑖, 𝑔𝑜” estão constituídas grosso modo pelos 
salários (capitais variáveis) efetivamente recebidos pelos trabalhadores dos setores 
produtivos e improdutivos, respectivamente. Veja-se que os gastos com meios de 
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produção (capitais constantes) estão contidos – e são, por isso, sempre recuperados – 
nos preços das mercadorias vendidas. Estas, evidentemente, aparecem nos mercados 
sempre sob os suportes “naturais” de bens ou de serviços. Note-se, ademais, que “𝑔𝐸” 
está constituído pelos gastos públicos como um todo (inclusive, portanto, os dispêndios 
em consumo e em investimento). E que “∆𝑑” mede a variação positiva ou negativa da 
dívida pública, ou seja, daquela parte dos gastos públicos não financiada pela coleta de 
impostos.  

É preciso deixar patente aqui que se está, sim, supondo que os impostos são 
inteiramente pagos a partir do mais-valor, isto é, pela classe ampla dos capitalistas, 
ainda que isto possa incomodar certos economistas que se fiam apenas na aparência 
das coisas. Assim fica também mais compreensível porque os capitalistas sempre 
preferem emprestar ao Estado, mantendo para si mesmos a propriedade do capital e 
assim, portanto, a capacidade de obter juros, ao invés de pagar mais impostos. Os 
empréstimos alargam temporariamente a restrição orçamentária dos governos, mas as 
devoluções dos valores emprestados, assim como os pagamentos dos juros acabam por 
onerar os orçamentos públicos.   

Ora, se se elimina “∆𝑑” na expressão acima, tem-se ainda uma taxa e esta 
apresenta uma caraterística especial: ela denota a máxima taxa de acumulação possível 
no setor capitalista, ou seja, no setor privado do sistema econômico como um todo. A 
taxa de acumulação real dependerá ainda, evidentemente, dos gastos dos proprietários 
do capital e dos gerentes capitalistas com o consumo de bens e serviços em geral, 
inclusive com os duráveis e imobiliários. De qualquer modo, esta taxa, dado um certo 
grau de dispêndio em consumo dos capitalistas como um todo, será tanto maior quanto 
menores forem os gastos com a contratação de trabalhadores nos setores produtivo e 
improdutivo do setor privado e com a sustentação dos gastos do Estado.  

Como já se mencionou, os gastos do governo podem ser financiados mediante a 
coleta de impostos no setor privado ou por empréstimos que este último lhe fornece 
mediante a compra de títulos públicos. Como se sabe, estes títulos vêm a ser uma forma 
de capital fictício e, por isso, demandam o pagamento de juros, os quais se estendem 
por períodos futuros que podem variar bastante. Posta essa consideração, antes ainda 
de trazer à discussão a tese de Streeck, é preciso fornecer uma indicação gráfica do 
extraordinário crescimento dos gastos públicos (incluindo aqueles com os juros) como 
porcentagem do PIB na história do capitalismo, entre 1930 e 1980.  

A figura abaixo cobre mais de um século da história do gasto público do Japão, 
Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha. Ela mostra que esses gastos passaram de um 
patamar em torno de 10% (exceto na Grã-Bretanha) na primeira data (1930) para cerca 
de 40% do PIB na segunda data (1980). Além e aquém desse intervalo de tempo de cinco 
décadas parece ter havido certa estabilidade nos gastos dos estados nacionais centrais 
e mais ricos do planeta. Note-se que os picos mais elevados foram produzidos pelas duas 
grandes guerras (a Primeira, entre 1914 e 1918, e a Segunda, entre 1939 e 1945). 

Ao olhar para essa figura, é importante ter em mente que os orçamentos 
públicos são campos de disputas; eis que concorrem para ganhar espaço nos 
orçamentos dos estados nacionais, levando em consideração todos os níveis de 
governo, os gastos sociais, os dispêndios militares, os investimentos em infraestrutura 
e, finalmente, os gastos com os pagamentos das dívidas públicas. 
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A figura que se segue mostra a expansão dos gastos sociais numa perspectiva 
secular tal como se viu na figura anterior. Note-se que se observa, também aqui, um 
crescimento espetacular desses dispêndios entre 1930 e 1980, notando-se, entretanto, 
que não se pode apontar uma tendência clara e acentuada à estabilização após esse 
período de cinco décadas; na verdade, eles continuaram a crescer, ainda que segundo 
uma taxa bem menor do que aquela observada nas cinco décadas anteriores.   

 

 

 

 

Essa ascensão dos gastos públicos, em particular, devido aos gastos sociais, 
entretanto, não pode ser vista nem como decorrência de um surto humanitário nem 
como produto da demanda insaciável das massas sob o regime da democracia, mas 



5 
 

como evolução decorrente do próprio desenvolvimento do capitalismo. Os dispêndios 
crescentes do Estado com as populações e com o meio ambiente são necessários tanto 
para reparar os danos causados pelo crescimento econômico quanto para propiciar e 
garantir as condições de que ele tenha continuidade no futuro.2 Ademais, as despesas 
sempre aumentadas com infraestrutura, produção e transmissão de energia, assim 
como com educação ciência e tecnologia, são imprescindíveis para que a acumulação 
privada possa acontecer e seja bem-sucedida. Também a ascensão dos gastos 
financeiros, os quais competem com os anteriores por parcelas cada vez maiores dos 
orçamentos públicos, não decorrem de golpes políticos da “classe dos rentistas”, mas 
avançam porque as dívidas públicas crescem de modo desmedido como respostas às 
necessidades, diretas e indiretas, da própria acumulação de capital.   

De qualquer modo, como foi visto, os gastos correntes crescentes afetam 
negativamente a taxa de lucro e, por meio desse canal, impactam no sentido de reduzir 
o ritmo da acumulação de capital. Como se sabe, as contradições do capitalismo se 
manifestam por meio de processos circulares caracterizados por contra-finalidade: a 
acumulação se dá por meio do processo da concorrência dos capitais; este faz crescer a 
produtividade do trabalho, mas, ao mesmo tempo, produz uma tendência de queda da 
lucratividade; à medida que esta ocorre, esmorece a própria acumulação de capital. Do 
mesmo modo, o crescimento econômico capitalista exige o crescimento desmedido dos 
gastos do Estado para compensar a produção insuficiente das “condições da produção 
capitalista”3 e, estes, ao fim e ao cabo passam a impactar negativamente na taxa de 
lucro e, assim, no crescimento econômico.   

Aqui não se pretende enfatizar o efeito nas taxas de lucro da chamada lei de 
Marx, ou seja, aquele devido à tendência à elevação da composição orgânica do capital 
– o qual, como se sabe, é atenuado por causas contra-arrestantes. Mas se deve ter 
presente que ela atuou no após a II Guerra no sentido de rebaixá-las, o que foi mostrado 
por diversos autores (Maito, 2016; Roberts, 2016). Eis que se deseja focar melhor aqui 
o efeito negativo nas taxas de lucro que vem do aumento dos gastos públicos e da 
dimensão relativa do setor financeiro em relação aos outros setores econômicos 
propriamente capitalistas. Paitaridis e Tsoufidis estudaram a evolução da taxa de lucro 
líquida – uma aproximação à “𝑡𝑟” acima apresentada – nos EUA concluindo que, entre 
1947 e 1967, ela se manteve num patamar em torno de 9% e que, entre 1967 e 1980, 
mas que ela despencou significativamente, mantendo-se daí em diante num patamar 
em torno de 5% (Paitaridis e Tsoufidis, 2011). O mesmo ou algo semelhante ocorreu 
certamente nos outros países ricos que formam o centro do sistema mundial de 
acumulação.  

                                                             
2 James O’Connor denominou essa contradição – que, segundo ele, havia sido descoberta por Karl Polanyi 
em A grande transformação, como a segunda contradição do capitalismo. Se a primeira é a contradição 
entre as forças produtivas e as relações de produção, a segunda, conforme ele, é a contradição entre as 
relações de produção capitalistas (e as forças produtivas) e as condições da produção capitalista. Ver 
O’Connor (1988) 
33 Segundo O’Connor, interpretando o próprio Marx, são três as condições externas da produção 
capitalista: o ecossistema; uma força de trabalho capacitada e pronta para trabalhar; e uma comunidade 
ou ambiente social. Ora – enfatiza –, essas três condições são predadas sistematicamente pela expansão 
da acumulação de capital, de tal modo que apenas o Estado – em princípio, mas não necessariamente na 
prática – pode repô-las.  (O’Connor, 1988, p. 14).   
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Agora, após ter apresentado esse panorama dos gastos públicos nos países 
capitalistas centrais, pode-se intuir com mais clareza porque Streeck fala em “crise 
financeira e orçamentária do capitalismo atual” e em “processo de dissolução do regime 
do capitalismo democrático do pós-guerra” (Streeck, 2013, p. 13). À medida que a taxa 
de lucro foi sendo apertada pelo evolver do capitalismo, seja pela elevação da 
composição orgânica do capital seja pelo crescimento do trabalho improdutivo, mais e 
mais os imperativos do sistema econômico foram se impondo na esfera política, 
restringindo o espaço da democracia possível. Entretanto, para se chegar a uma melhor 
compreensão da questão em discussão, torna-se necessário apresentar melhor a tese 
central do livro já mencionado desse autor.  

Para Streeck, o capitalismo e a democracia se mantêm sempre numa relação 
tensa porque os imperativos da acumulação de capital estão em contradição estrutural 
– não absoluta, portanto – com o interesse da maioria das populações, ou seja, com as 
demandas daqueles que vivem principalmente de salários. Eis que a meta objetiva do 
sistema, a valorização do valor, está em oposição relativa ao desejo das pessoas que 
visam e não podem deixar de visar a vida boa, a qual exige valores de uso suficientes, 
dedicação moderada ao trabalho e autonomia social e política. A tensão é permanente, 
mas ela aflora como conflito ocasionalmente e sempre nas crises. A democracia formal, 
entretanto, não pode ser simplesmente suprimida na vida política dos países capitalistas 
já que vem a ser também por meio dela – e não apenas por meio do mercado provedor 
de bens e serviços – que o sistema da relação de capital consegue legitimação.  

Segundo ele, o casamento entre capitalismo e democracia só foi bem-sucedido 
no período que seguiu ao fim da II Guerra Mundial e que terminou em meados dos anos 
1970, quando estourou a grande crise econômica do capitalismo keynesiano e social-
democratizado, nos países centrais. Note-se que, em sua visão, os “trinta gloriosos” só 
foram possíveis porque as perspectivas da acumulação de capital se mantiveram 
elevadas nesse período: eis que o campo do investimento se mostrou alargado e as taxas 
de lucros prospectivas apareceram como bem favoráveis para os investimentos. Ora, 
esse casamento tornou-se mais tenso e começou mesmo a se esgarçar justamente 
quando aquela prosperidade excepcional chegou ao fim; desde então a história do 
capitalismo democrático se tornou bem mais conturbada já que, segundo ele, passou a 
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transcorrer com base numa “revolta do capital contra a economia mista do período do 
pós-guerra” (Streeck, 2013, p. 28). 

Desde então, a manutenção da democracia só foi possível mediante um 
esvaziamento progressivo do seu rarefeito conteúdo comunitário, participativo e 
civilizatório. Entretanto, contra todas as expectativas daqueles que consideraram 
apressadamente a superação do liberalismo econômico como definitiva na história do 
capitalismo, o que veio substituir a socialdemocracia já no começo dos anos 1980 e que 
reintroduziu a primazia das leis do mercado, obteve um certo êxito nas décadas 
seguintes.  

O neoliberalismo foi, sim, bem acolhido pelas maiorias votantes nos países mais 
ricos do planeta. A explicação, segundo ele, para “a revitalização do sistema capitalista 
enquanto economia de mercado (...) se deveu, entre outras coisas, a uma política estatal 
que, manipulando o dinheiro, comprou tempo para o sistema e, assim, garantiu uma 
espécie de lealdade das massas ao projeto neoliberal de sociedade enquanto sociedade 
de consumo”. Obteve sucesso temporário por meio de três macropolíticas que se foram 
se sucedendo grosso modo nas três décadas após 1980; à medida mesmo que uma delas 
se esgotava, outra era implementada com o fim de ganhar um fôlego de legitimação. 
“Primeiro, por meio da inflação da massa monetária, depois, por meio de um 
endividamento público crescente e, por fim, por meio de uma generosa concessão de 
crédito às famílias” (Streeck, 2013, p. 29). A descrição histórica desses expedientes de 
política econômica e do modo como eles influíram no curso do desenvolvimento 
capitalista, entretanto, por causa de sua extensão, não poderá ser exposta aqui.  

De qualquer modo, Streeck acentua que cada uma dessa macropolíticas se 
esgotou porque, a partir de certo ponto, faltou-lhe legitimidade econômica, isto é, 
aceitação do ponto de vista da própria sustentação e continuidade do capitalismo. 
Acabaram criando sempre problemas e estes minaram de algum modo o funcionamento 
do sistema.  “Estes problemas” – diz ele – “assumiram a forma de crises econômicas, de 
reprodução e acumulação que, por seu lado, puseram em perigo a legitimação do 
sistema junto das populações com autoridade democrática” – ou seja, com o poder do 
voto. Tal perigo só pode ir sendo superado, segundo ele, “à custa de uma maior 
liberalização da economia política e de uma imunização da política econômica contra a 
pressão democrática de base, cujo objetivo era recuperar a confiança dos ‘mercados’ no 
sistema” (Streeck, 2013, p. 29). 

 Dito de outro modo e numa perspectiva mais radical na compreensão do 
capitalismo contemporâneo, a opção neoliberal implicou fundar com ansiedade 
crescente a legitimação do sistema cada vez mais num sucesso econômico, o qual ela 
mesmo, com os seus métodos mal ajustados do ponto de vista da relação de capital, 
acabou ajudando a corroer.  Pois, a opção verdadeiramente capitalista, aquela que 
respeita a lógica bruta da acumulação de capital diante da superacumulação e que 
consiste em permitir a destruição espontânea, desabalada – e maciça – do capital 
produtor de mercadorias e do capital portador de juros, está-lhe vedada (Choonara, 
2018).  Pois é essa quase impossibilidade, originada certamente do horror ao colapso do 
sistema, que suscita, como contrapartida, a crença quase inabalável dos gestores do 
capitalismo de que a sabedoria da macroeconomia – há diversas correntes e cada uma 
delas se julga mais competente do que todas as outras – pode regulá-lo corretamente. 
Trata-se de uma ilusão: eis que a macroeconomia não pode suprimir as contradições 
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intrínsecas do sistema da relação de capital. À medida que seguem na tentativa de salvá-
lo, não deixam, entretanto, de contribuir para a produção de impasses e mesmo de 
desastres... 

Ora, diante do crescimento das dívidas públicas e privadas que essas políticas 
foram produzindo e, assim, da elevação da fragilidade do sistema, em particular, do 
sistema financeiro, não parece restar agora outra alternativa à política econômica, ainda 
em busca desesperada da fada confiança, senão a malfadada austeridade. Ocorre que a 
chamada consolidação fiscal expõe, deixa à luz do dia, o antagonismo entre os 
imperativos econômicos da continuidade do capitalismo e as demandas de bem-estar 
material de grande parte da população – e não apenas daquela parte que está presa nos 
degraus mais baixos da escada social. Eis que o peso da ignóbil austeridade, o custo dos 
ajustes que a racionalidade econômica manda suportar – pelo menos é o que 
preconizam os economistas e funcionários do sistema –, recai sobretudo sobre as costas 
sofridas dos trabalhadores e de suas famílias. Diante desse quadro, Streeck prevê 
simplesmente que a democracia, à medida que ela ainda tem algo de substantivo, vai 
desaparecer como democracia de fato para figurar como democracia de fachada.   

Eis o que diz: “hoje, os meios para dominar as crises de legitimação por meio da 
criação de ilusões de crescimento parecem esgotados”. “O caminho dos últimos 
quarenta anos levará (...) a uma tentativa de libertação definitiva da economia 
capitalista – não dos Estados, uma vez que os mercados continuarão a ser dependentes 
de sua proteção –, mas da própria democracia, enquanto democracia de massas, de 
acordo com a forma que esta ainda assumia no regime do capitalismo democrático” 
(Streeck, 2013, p. 84). 

Como ele fala da perspectiva de um europeu que chegou a viver de fato no 
estado de bem-estar social, a sua previsão, pelo menos para aqueles que veem o mundo 
da perspectiva da periferia e de suas barbáries cotidianas, pode parecer 
insuficientemente pessimista. Observe-se, porém, que a sua antevisão pressupõe o 
“caminho dos últimos quarenta anos”. Para escapar dessa perspectiva, é preciso, pois, 
encontrar outro caminho... E se for permitida uma ironia amarga, para os que vivem 
principalmente de salários, mesmo nos país ricos, there is no alternative.  
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