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Keynes e a morte do capitalismo 

 

Frances Coppola1 

 

Em um recente artigo para o New Statesman, a economista e comentarista Grace 
Blakeley faz uma afirmação extraordinária. Escrevendo sobre as origens do FMI, ela diz: 

Setenta e cinco anos se passaram desde que as instituições financeiras 
internacionais foram criadas em Bretton Woods, New Hampshire, em 1944. 
Naquela época, os delegados procuravam domar o poder das finanças 
internacionais, cujo crescimento ajudou a causar o crash de Wall Street em 1929 
e, em consequência, a Grande Depressão. JM Keynes – que liderou a delegação 
britânica – chegou a Bretton Woods com o objetivo de "sacrificar" uma elite 
financeira que ele via como parasita da atividade econômica produtiva. 

Eu achava que Bretton Woods tratara do livre comércio e da cooperação 
econômica, não de "domar o poder das finanças internacionais". Mas eu podia estar 
errada. Por isso, fui verificar. 

De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, Bretton Woods nasceu de 
fato da experiência terrível dos EUA na depressão mundial do início da década de 1930. 
Mas essa conferência não pretendeu domar as finanças internacionais, mas sim a 
política governamental de tentar “roubar o monte do vizinho”: 

As lições aprendidas pelos formuladores de políticas dos EUA no período 
entre guerras informaram as instituições criadas na conferência. Autoridades 
como o presidente Franklin D. Roosevelt e o secretário de Estado Cordell Hull 
eram adeptos da crença wilsoniana de que o livre comércio não só promovia a 
prosperidade internacional, mas também a paz internacional. A experiência dos 
anos 1930 sugerira isso certamente. As políticas adotadas pelos governos para 
combater a Grande Depressão – altas barreiras tarifárias, desvalorizações 
cambiais competitivas, blocos comerciais discriminatórios – contribuíram para 
criar um ambiente internacional instável sem melhorar a situação econômica. 
Essa experiência levou os líderes internacionais a concluírem que a cooperação 
econômica era a única maneira de alcançar a paz e a prosperidade, em casa e no 
exterior. 

Keynes não foi a Bretton Woods com qualquer plano para fazer uma "eutanásia 
dos rentistas". A proposta de Keynes destinava-se aos governos, não aos capitalistas: 

Harry Dexter White, assistente especial do Secretário do Tesouro dos EUA 
e John Maynard Keynes, um conselheiro do Tesouro Britânico, elaboraram planos 
independentes para construir organizações que proporcionariam assistência a 
países em situação deficitária de curto prazo em seu balanço de pagamentos. 
Essa assistência ajudaria a garantir que esses países não adotariam medidas 
protecionistas, comércio predatório e/ou políticas monetárias para melhorar a 
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sua posição na balança de pagamentos. Ambos os planos previam um mundo de 
taxas de câmbio fixas, pois então se acreditava que este era mais propício para a 
expansão do comércio mundial do que taxas de câmbio flutuantes. 

O próprio Keynes resumiu assim a sua proposta: 

“Uma União Internacional de Compensação, baseada em dinheiro 
bancário internacional, que poderia ser chamado (digamos) de Bancor, baseado 
em taxas fixas (mas não inalteráveis) em termos de ouro e aceito como 
equivalente a ouro pela Comunidade Britânica e pelos Estados Unidos e todos os 
membros do União com o propósito de liquidar saldos internacionais ”. 

Mais adiante, no esboço de sua proposta original, ele aconselha que "o tecido da 
organização bancária internacional, construído com base numa longa experiência e com 
a finalidade de satisfazer as necessidades práticas, deve ser deixado o mais estável 
possível". Domar as finanças internacionais, ao que parece, não estava em sua agenda. 
Então, de onde vem a afirmação de Blakeley de que Keynes pretendia fazer a "eutanásia 
dos rentistas"? 

Vem da Teoria Geral de Keynes, obviamente. O que aí aparece nada tem de ver 
com os desequilíbrios comerciais que Bretton Woods pretendia controlar. Trata, isso 
sim, de controlar a taxa de juros. Keynes, escrevendo em 1936, mostrou que aquilo que 
era até então estranho deveria passar a ser normal: 

Há, contudo, um segundo aspecto do nosso argumento cujas 
consequências são muito mais importantes para o futuro das desigualdades de 
riqueza, a saber, a nossa teoria sobre a taxa de juros. A justificativa para uma 
taxa de juros moderadamente alta foi encontrada até agora na necessidade de 
fornecer estímulo suficiente à poupança. Mas mostramos que a extensão da 
poupança efetiva é rigorosamente determinada pelo montante do investimento 
e que esse montante cresce por efeito de uma baixa taxa de juros, desde que não 
tentemos levá-la por este caminho além do nível que corresponde ao pleno 
emprego. Assim sendo, é mais vantajoso reduzir a taxa de juros até o nível em 
que, em relação à escala da eficiência marginal do capital, realize o pleno 
emprego. 

Não pode haver dúvida de que este critério servirá para fazer baixar a  
taxa de juros muito além do nível que até agora tem vigorado (...) Tenho certeza 
de que a demanda por capital é estritamente limitada, no sentido de que não 
seria difícil aumentar o estoque de capital até que sua eficiência marginal venha 
a cair para um valor muito baixo. Isso não significaria que o uso dos bens de 
capital passasse a custar quase nada, mas apenas que o seu retorno venha cobrir 
um pouco mais do que a sua depreciação devida ao desgaste e obsolescência, 
juntamente com alguma margem para cobrir o risco e o exercício da habilidade 
e julgamento. Em suma, o retorno agregado dos bens duráveis ao longo de sua 
vida, como no caso dos bens de curta duração, cobriria apenas seus custos de 
mão de obra de produção mais uma provisão para risco e os custos de habilidade 
e de supervisão. 

Ora, embora esse estado de coisas seja perfeitamente compatível com 
certo grau de individualismo, ainda assim levaria à eutanásia do rentista e, 
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consequentemente, à eutanásia do poder cumulativo de opressão do capitalista 
para explorar o valor de escassez do capital. Atualmente, a taxa de juro não 
recompensa nenhum sacrifício genuíno, do mesmo modo que não o faz a renda 
da terra. O dono do capital pode obter juros porque o capital é escasso, assim 
como o dono da terra pode obter uma renda porque ela é escassa. Mas, embora 
possa haver razões intrínsecas para a escassez de terra, não há razões intrínsecas 
para a escassez de capital. 

Considero, portanto, o aspecto rentista do capitalismo como uma fase de 
transição que desaparecerá logo que tenha desempenhado a sua função. E com 
o desaparecimento desse aspecto rentista, muitas outras transformações 
deverão ocorrer. Além disso, uma grande vantagem da ordem dos 
acontecimentos que preconizo consiste em que a eutanásia do rentista, do 
investidor sem função, nada terá de repentino, mas meramente uma 
continuação gradual e prolongada do que vimos observando recentemente na 
Grande Grã-Bretanha, sem carecer de qualquer revolução. 

É importante o fato de que isso tenha sido escrito na década de 1930. A 
observação de Keynes de que a eutanásia do rentista "não exigirá uma revolução" 
consiste tanto num reconhecimento quanto num desafio ao marxismo. Se o capitalismo 
está de qualquer modo condenado por causa de seu próprio sucesso, a revolução se 
afigura como desnecessária. Lembre-se, isso não significa que a morte do capitalismo 
não possa ser estimulada: 

Assim, podemos desejar na prática (e isto não é inatingível) que ocorra 
um aumento no volume de capital até que ele deixe de ser escasso. Desse modo, 
o investidor sem função não vai mais receber um benefício e, depois, criar um 
sistema de tributação direta que permita a inteligência, a determinação e a  
capacidade executiva do financista, do empresário et hoc genus omne (que 
certamente gosta tanto de seu ofício que seu trabalho poderia ser obtido muito 
mais barato do que no presente), para ser aproveitado ao serviço da comunidade 
em condições razoáveis de recompensa... 

Querida Grace, ao se apropriar indevidamente da frase de Keynes, você errou de 
alvo. Keynes previu uma época em que o capital seria tão abundante que os capitalistas 
não poderiam mais viver dos seus retornos e deveriam trabalhar para a comunidade 
com base em "numa recompensa apenas razoável". Os rentistas, assim, morreriam em 
silêncio.  

Ora, já estamos vivendo nesse tempo futuro. A taxa real de retorno sobre o 
capital vem caindo há trinta anos e agora está muito baixa. O capital foi muito bem-
sucedido em reconstruir o seu mundo após a enorme destruição da primeira metade do 
século XX. Há agora muito capital, mas não há projetos de investimento suficientemente 
lucrativos. Como Keynes previu, o capitalismo está se matando. 

Mas os rentistas que estão agora sofrendo não são os ricos capitalistas tal como 
imaginava Keynes. São os aposentados de renda média cuja poupança não lhes garante 
praticamente muita coisa. Construímos grandes sistemas de pensão na expectativa de 
retornos, os quais não vão ser mais entregues. E, no entanto, o imperativo de salvar o 
sistema nunca foi tão forte. À medida que as populações envelhecem, os governos 
recuam da intensão de prover assistência social. Tenho para mim que temos um 
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processo clássico de realimentação. À medida que o capital se torna mais abundante, a 
taxa real de retorno cai, forçando as pessoas a poupar mais para financiar suas 
aposentadorias; isto torna o capital ainda mais abundante, o que força ainda mais a 
queda em sua taxa de retorno. Algo deve acontecer.  

Historicamente, quando o capital se tornava muito abundante, os ricos e 
poderosos preferiam destruí-lo em vez de compartilhá-lo com a população em geral. 
Ora, isso me traz de volta à Bretton Woods. O período do padrão-ouro do final do século 
XIX, conhecido na América como a "era dourada" por causa de sua prosperidade sem 
precedentes, terminou com a maior destruição de capital registrada na história. A 
conferência de Bretton Woods não se destinava a "domesticar as finanças 
internacionais", mas a restaurar a prosperidade da era dourada. Os estadistas da época 
reconheciam que a cooperação – e não o conflito – é o verdadeiro caminho para a 
prosperidade. Keynes não foi à conferência para "sacrificar o rentista", mas para criar 
um sistema em que a riqueza das nações pudesse ser compartilhada de forma mais 
equitativa. É disso que devemos tratar – antes que seja tarde demais. 

 


