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Demanda de consumo em Marx  
 

Radhika Desai 

Resumo 

Este texto desafia o desprezo pelo “subconsumo” – e, assim, pelo papel da 
demanda de consumo na reprodução capitalista e por sua falta nas crises – no marxismo 
contemporâneo. Está em jogo aqui um melhor entendimento não apenas da teoria da 
crise, mas também, entre outros, do imperialismo, do "reformismo" e do legado 
intelectual de Marx. O escrito mostra como a centralidade da demanda de consumo é 
sublinhada nos três volumes de O capital e nos Grundrisse. Ele prossegue discutindo as 
origens, as fraquezas e a persistência desse desprezo. O texto também mostra que Marx 
não considerou o subconsumo por meio de uma ótica moralista, como se tratasse de 
uma necessidade que é descumprida. Tal desprezo não se origina em Marx, mas no 
produtismo, isto é, na ideia de que o capitalismo é um sistema de "produção pela 
produção". 

(...) o produtismo é baseado na tentativa de forçar o marxismo a se enquadrar 
no arcabouço marginalista e de equilíbrio geral. Apesar da antipatia de que goza no 
marxismo, a economia marxista mais contemporânea nele se baseia. Uma adesão à Lei 
de Say – a negação da possibilidade de que sujam excedentes nos mercados – parece 
inevitável nessa perspectiva, a qual gera a tendência a assumir que as contradições do 
capitalismo não estão também na esfera da circulação. A negação da importância da 
demanda de consumo pelo produtismo também repousa em um non sequitur, no 
pensamento não-dialético e numa subestimação das contradições inerentes ao 
capitalismo que Marx identificou, a não ser a tendência da taxa de lucro a cair. (...)  

O valor da velha indústria é preservado pela criação de um fundo para 
um novo [capitalista] no qual a relação entre o capital e trabalho se coloca em 
uma nova forma. Daí decorre a exploração de toda a natureza, a fim de 
descobrir novas e úteis qualidades nas coisas; troca universal dos produtos de 
todos os climas e terras alienígenas; nova preparação (artificial) de objetos 
naturais, pela qual são criados  novos valores de uso; a exploração da terra 
em todas as direções, para descobrir novas coisas de uso, bem como novas 
qualidades úteis das velhas coisas; tais como novas qualidades deles como 
matérias-primas etc.; daí, o desenvolvimento das ciências naturais ao seu 
ponto mais alto; da mesma forma, a descoberta, criação e satisfação de novas 
necessidades que surgem da própria sociedade; o cultivo de todas as 
qualidades do ser humano social como o produto social mais completo e 
universal possível, pois, a fim de obter gratificações de uma forma 
multifacetada, ele deve ser capaz de obter muita satisfação [genussfähig], 
aculturada de vários modos – é também uma condição da produção fundada 
no capital. 

Marx, Grundrisse (ênfase adicionada) 
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Introdução 

Este capítulo procura desafiar a profunda e poderosa tendência do pensamento 
econômico marxista contemporâneo a negar o papel da demanda de consumo na 
reprodução capitalista, assim como a sua falta nas crises. A percepção de que há uma 
demanda inadequada por bens de consumo no capitalismo, a maior parte da qual 
provém dos trabalhadores, apareceu praticamente junto com a ascensão do capitalismo 
industrial (Bleaney, 1976, pp. 22-101). Ao final do século XIX, essa percepção apareceu 
nas vertentes claramente identificáveis das teorias de "subconsumo", as quais Marx 
criticou, em O capital, por deduzirem daí que a solução das crises teria de ocorrer por 
meio do aumento dos salários.  

De qualquer modo, Rosa Luxemburg contestou fortemente essa negação como 
excessiva (...). No entanto, os seus pontos de vista foram inexplicavelmente e de modo 
indesculpável, marginalizados no desenvolvimento posterior do pensamento marxista 
sobre reprodução capitalista e sobre as crises (Zarembka, 2002). Paul Sweezy, por sua 
vez, leu Marx com um espírito keynesiano (em vez de ao modo de Keynes – ver abaixo) 
focando a sua análise centralmente na escassez de demanda (Sweezy, 1962); ora, esse 
modo de interpretar Marx se tornou uma caraterística distintiva do próprio Sweezy.  

De qualquer forma, o declínio do keynesianismo foi acompanhado pelo vigoroso 
ressurgimento, entre os marxistas, das mesmas refutações anteriores (Weeks, 1977). 
Hoje, poucos refletem abertamente sobre o papel da demanda de consumo no 
desenvolvimento do capitalismo. A questão está bloqueada. Mas tal veredicto está 
errado. Ele se apoia num conjunto de convicções amplamente e profundamente 
arraigadas, as quais impedem uma melhor compreensão do papel do consumo na 
reprodução capitalista. Ademais, condena ao exílio permanentemente certos autores – 
principalmente Luxemburg – ou seja, mantém em relação a eles um desdém intelectual 
totalmente imerecido. Ora, a importância do consumo que consta nas ideias de outros 
estudiosos do capitalismo, tais como Marx, Keynes ou Kalecki, é negada ou subestimada. 

Reflexões que dão ao consumo um papel na reprodução capitalista e nas crises 
são descartadas como "subconsumistas" – empírica e logicamente inadequadas, ainda 
que sejam consideradas como meras condenações morais do capitalismo "conhecidas 
por todos, como se sabe". Ora, como foi mencionado, Marx rejeitou essa tese. Ou ainda 
de modo pior, argumentam que as teses subconsumistas levam ao beco sem saída do 
reformismo. (...) Tais teorias também são deficientes por focarem a esfera de circulação 
quando as contradições "reais" do capitalismo estão na esfera da produção, as quais, 
ademais, ganham em importância à medida que o capitalismo se desenvolve. Este 
"produtismo", como se sabe, originou-se da negação do papel do consumo pelo 
marxista legal russo Tugan Baranowski: 

O progresso técnico manifesta-se na crescente importância que os 
instrumentos de trabalho – e ainda mais as máquinas – adquirem em relação 
ao trabalho vivo, ou seja, ao próprio trabalhador. Os meios de produção 
desempenham um papel cada vez maior no processo de produção e no 
mercado de produtos como mercadorias. Diante da máquina, o trabalhador 
passa para o segundo lugar e, consequentemente, a demanda baseada no 
consumo dos trabalhadores é relegada a uma posição menor em comparação 
àquela originada do consumo produtivo. Toda a atividade da economia 
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capitalista assume o caráter de um mecanismo existente por si só, por assim 
dizer, em que o consumo humano parece ser um fator simples no processo de 
reprodução e circulação de capitais. (Tugan Baranowski, 2000a, p. 73) 

A partir de paráfrases célebres como "as fábricas que produzem fábricas, que 
produzem fábricas", o produtismo não apenas vê o capitalismo como não limitado pela 
demanda de consumo, mas também pela ótica que identifica uma única causa 
"fundamental" da crise capitalista, uma causa que se encontra só na esfera da produção. 
Para Tugan Baranowski, a causa central era a desproporção entre os setores da 
produção capitalista, enquanto para os marxistas contemporâneos ela costuma ser a 
tendência decrescente da taxa de lucro (TDTL), na medida mesmo em que subscrevem 
uma interpretação marxista de crises (mais sobre isso abaixo). Se os partidários dessa 
corrente produtista admitem a possibilidade de crises surgidas fora da produção, isto é, 
na circulação, referem-se à escassez de demanda de investimento como fator de crise. 
Ora, essa última demanda, em todo caso, é parte da esfera de produção, estritamente 
falando. 

Este texto não procura negar relevância seja à desproporção setorial seja à TDTL. 
De fato, concorda, em oposição a muitos economistas marxistas que sustentam ter Marx 
se enganado nessa questão, que a TFTL, em particular, foi uma das descobertas mais 
importantes de Marx sobre a acumulação capitalista e suas contradições. Este capítulo 
também vai um passo além de alguns defensores de Marx que se atém à TDTL, pois 
aponta que, na explicação de Marx da acumulação capitalista, a produção e o consumo 
ou a circulação são momentos inseparáveis de um único processo. Eis que busca 
restabelecer o papel da demanda de consumo como um fator importante na reprodução 
capitalista. 

No que vem a seguir, inicia-se uma discussão sobre certos pontos da contestação 
do domínio do produtismo no pensamento econômico marxista; de modo mais 
importante, prevê-se uma saída da monomania que acomete o pensamento usual sobre 
a produção e crises capitalistas, visando compreender a grande variedade de fontes, 
formas e mecanismos das crises no capitalismo. A escassez de demanda de consumo é 
uma dessas fontes. Mostro1 que, nos Grundrisse e nos três volumes de O capital, Marx 
considera que a demanda de consumo tem um papel crítico na reprodução capitalista e 
que a sua escassez é uma das principais causas de crise.  

Em seguida, a minha crítica é apresentada. Discute-se, então, os principais 
conceitos errôneos que estão na raiz da rejeição do papel da demanda de consumo e as 
duas principais maneiras pelas quais ela foi rejeitada – seja por Tugan Baranowski seja 
pelos marxistas contemporâneos, tal como foi evidenciado amplamente em um artigo 
muito citado de Anwar Shaikh (1978). Como a obra de um economista marxista tão 
respeitado e sofisticado pode figurar como um representante formidável dessa visão 
distorcida? Depois dessa limpeza do terreno, haverá condições de apreciar a extensão 
total da loucura de negar que o consumo tem, sim, um papel na reprodução capitalista. 
(...) 

Espero que os argumentos a serem apresentados sejam bem persuasivos. Note-
se desde já que grande parte do ânimo por trás da tese produtista está a ideia de que, 
ao se afirmar o papel da demanda, está se favorecendo as teses "reformistas". O texto 

 
1 N. T.: Esse “mostro” indica uma parte do texto que não foi traduzida.  
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termina com um apelo para que não se veja “reformas e revolução” como mutuamente 
exclusiva. Elas, segundo uma visão propriamente histórica, emergem como tendo uma 
"relação dialética" (Patnaik, 2009b).  

Ora, é certo que Marx criticou o subconsumismo porque ele, de fato, assumia, 
incorretamente, que salários crescentes superariam os problemas do capitalismo. 
Entretanto, não existe uma necessidade absoluta de que uma insistência no papel da 
demanda de consumo leve a tal "reformismo", isto é, a uma suposição de que os 
problemas do capitalismo possam ser resolvidos por meio de medidas que não 
promovem uma mudança fundamental na ordem social. Tal insistência não levou ao 
"reformismo" seja no caso de Marx, seja no de Rosa Luxemburg seja no de Michel 
Kalecki. Também Keynes, o único outro pensador econômico que se preocupou em 
afirmar a importância da falta de demanda de consumo dentro de uma compreensão 
radical dos problemas fundamentais do capitalismo, propôs mudanças na ordem 
capitalista que levaria, se efetivadas, a uma transformação radical desse sistema.  

Se as prescrições de Keynes fossem aplicada à realidade, o capitalismo poderia 
continuar existindo. Poder-se-ia, desse modo, continuar a chamá-lo de capitalismo. 
Porém, o significado que ele dava ao termo dizia respeito à liberdade individual e não à 
propriedade privada dos meios de produção. Embora seja verdade que ele era relutante 
para se alinhar aberta e consistentemente ao marxismo, ao socialismo ou à classe 
trabalhadora;  embora não se possa desculpá-lo por suas declarações controvertidas, as 
suas afinidades intelectuais e até políticas eram consideravelmente mais complexas do 
que a maioria dos marxistas e keynesianos esteve e está disposta a assumir.  

 

Além da monomania 

Negar o papel da demanda de consumo na reprodução e na crise capitalista 
parece absurdo quando consideramos que a contradição mais fundamental do 
capitalismo, de acordo com Marx, é aquela entre o trabalho social e a apropriação 
privada. A importância do consumo foi bem compreendida por entendimentos mais 
amplos sobre os sistemas econômicos modernos, tal como o de Janos Kornai. Ele 
distingue, como se sabe, o socialismo “puro” com um sistema "restringido pela oferta" 
e o capitalismo "puro" como sistema "restringido pela demanda".  

[No capitalismo] a restrição efetiva ao aumento da produção é a 
demanda do comprador. As restrições de demanda são mais restritivas do que as 
restrições de recursos físicos. A quantidade disponível de recursos permitiria um 
aumento adicional da produção. No entanto, as empresas produtoras não se 
valem dessa possibilidade, pois não consideram que o aumento possível como 
vendável. O capitalismo é, em sua forma "clássica", um sistema restrito pela 
demanda. Esta é a economia que Marx considera em "Das Kapital". É aquele que 
aponta quando escreve sobre a contradição entre a tendência de expansão 
ilimitada da produção e o limitado potencial de compra do mercado. "(Kornai, 
1979, p. 804). 

É de se esperar que o restabelecimento do papel da demanda de consumo abra 
uma ampla brecha nas fortificações que protegem a monomania do marxismo 
contemporâneo sobre as causas das crises capitalistas. E isto é importante porque os 
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marxistas se encontram, do ponto de vista intelectual, em meio à maior crise do 
capitalismo desde a Grande Depressão, uma crise que, eventualmente, pode ainda se 
mostrar como a maior de todas as que existiram. 

A gama ampla dos mecanismos geradores da crise aparece rotineiramente no 
funcionamento no capitalismo; e todos eles foram considerados nos estudos de Marx, 
ainda que uns mais do que outros, porque, tragicamente, o seu trabalho permaneceu 
incompleto. Muitos estudiosos marxistas têm apontado para a pluralidade de 
mecanismos de crises. Mandel acreditava que a superprodução (ou subconsumo: os dois 
são, como vemos abaixo, difíceis de separar completamente), a desproporcionalidade, 
e a TDTL, enquanto mecanismos das crises se mostram todos como válidos em 
diferentes momentos, podendo vistos em diferentes fases do desenvolvimento de 
qualquer crise em particular.  

Paul Sweezy (1970, pp. 145-146), por sua vez, classificou as explicações marxistas 
da crise em dois tipos: os associados à queda da taxa de lucro e aqueles associados à 
realização do valor. No entanto, uma visão ainda mais ampla e mais sistemática é 
possível. Embora ambos os pontos de vista reconheçam que as crises são possíveis tanto 
na produção quanto na circulação, há pelo menos duas outras esferas importantes que 
devem ser consideradas nos processos da acumulação e da reprodução capitalista – as 
finanças e o Estado-nação. É evidente que se pode ver que as crises surgem de colapsos 
das estruturas financeiras sem as quais o capitalismo não pode funcionar; não há dúvida 
também que as crises se originam, também, na esfera geopolítica internacional. O 
imperialismo, como se sabe, emergiu à medida que o capitalismo se desenvolvia, pois, 
com o desenvolvimento, emergiu um mundo de capitalismos nacionais ao invés de um 
capitalismo mundial único e unificado (Desai , 2009). 

Além disso, uma abordagem mais ampla e mais sistemática das crises também 
pode levar em conta o fato de que elas, em cada uma dessas fontes do movimento 
contraditório do capitalismo, podem ter uma de duas formas possíveis: seja intraclasse, 
isto é, intraclasse capitalista, a qual resulta dos mecanismos da competição, seja 
interclasse, que normalmente coloca os capitalistas e os trabalhadores uns contra os 
outros, isto é, a se enfrentarem por meio da luta de classes. Provisoriamente, as quatro 
fontes de crises elencadas e as duas formas de conflito por meio das quais aparecem se 
manifestam ao menos como oito mecanismos diferentes de crises.  
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Se algum desses mecanismos é mais fundamental do que os outros, isto não é 
imediatamente claro; ademais, como veremos, a acumulação e a realização do capital 
estão sempre intimamente conectados. Não pode existir "valor" sem dinheiro ou capital 
sem financiamento; logo, o crédito, por exemplo, está inevitavelmente envolvido nos 
mecanismos das crises. Finalmente, a competição geopolítica, que sob o capitalismo 
envolve necessariamente uma pluralidade de estados-nação – seja um pequeno número 
deles na competição imperial tal como ocorreu no final do século 19 e início do século 
20 seja na competição cada vez mais "geoeconômica" de hoje – a qual se tornou, como 
se sabe, endêmica no capitalismo contemporâneo. 

Assim, tal como aparece no quadro acima, tem-se os seguintes oito mecanismos 
de crise: os dois primeiros – associados à acumulação de capital – envolvem, por um 
lado, o aumento da composição orgânica do capital, fato que reduz a taxa de lucro e, 
por outro, o aumento acentuado dos salários, o que reduz a taxa de exploração.  Está 
em operação, assim, a TDTL ou o aperto de lucros, respectivamente. Como se sabe, 
atualmente, muitos autores consideram o TDTL como a forma da crise essencialmente 
marxista. É digno de nota que, até o trabalho de Henryk Grossman nos anos 1930, 
nenhum marxista importante vinculara a TDTL às crises; é certo, também, que muitos 
marxistas até então negligenciaram o Livro III de O capital, onde essa análise está 
desenvolvida (Howard, 1989, 316). Embora o fenômeno tenha sido geralmente aceito, 
não foi considerado importante para explicar as crises. 

Crises intercapitalistas ligadas à realização do capital na forma de mercadorias 
podem surgir como crises de "desproporcionalidade" entre setores ou departamentos 
de produção. Esse mecanismo, como se sabe, foi identificado por Tugan Baranowsk. A 
maioria dos marxistas, desde então, fazem referência a ele quando aceitam a 
possibilidade de déficits na demanda de investimento. Já as crises de realização do tipo 
interclasse resultariam de uma escassez de demanda de consumo. Mecanismos 
intracapitalistas de crises financeiras se manifestariam como crises de crédito – nessas 
circunstâncias, os bancos ficam pouco dispostos a emprestar uns aos outros ou às 
empresas; ora, esse tipo de dificuldade atualmente atormenta as economias capitalistas 
avançadas.  

O principal mecanismo financeiro da crise quando essa assume a forma 
interclasse é a "crise hipotecária" – ela surge, como se sabe, devido as altas taxas de 
inadimplência no crédito concedido ao consumo. Nessa modalidade, a recente "crise do 
subprime" nos Estados Unidos se revelou como um exemplo muito importante. As crises 
geopolíticas, enfim, do tipo intracapitalista poderiam surgir da competição imperial 
entre burguesias organizadas nacionais ou imperiais. É desse tipo a crise que culminou 
na Primeira Guerra Mundial e que os primeiros teóricos marxistas do imperialismo como 
Bukharin, Hilferding, Lenin e Luxemburgo tentaram compreender. Crises geopolíticas 
também podem emergir dos processos analisados por Rosa de Luxemburg relativos ao 
papel da periferia em contribuir ou não para a estabilidade do capitalismo central. São 
exemplos desse tipo de mecanismo causador de crise os aumentos dos preços do 
petróleo nos anos 1970 ou os aumentos contemporâneos nos preços das mercadorias 
comercializadas internacionalmente (ver também Patnaik, 1997, 2009a). 

É possível afirmar, com grande segurança, que todos esses mecanismos 
envolvem processos fundamentais da própria reprodução capitalista; a disfunção 
associada a cada um deles tem o potencial de culminar em crises. Toda grande crise é 
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um complexo de mais de um desses mecanismos; eles também podem ser vistos 
sucessivamente no desenvolvimento de qualquer crise. Se o argumento deste texto for 
aceito, ele não apenas restabelecerá o papel da demanda de consumo como um fator 
na reprodução e nas crises capitalistas, mas também libertará os marxistas do 
produtismo. Eis que este último simplifica a complexidade do movimento histórico do 
capitalismo, abstrai a variedade das formas da reprodução capitalista e dos mecanismos 
das crises. 

Essa visão mais ampla não é o único ganho quando se restabelece o papel da 
demanda de consumo no movimento histórico do capitalismo. Conforme a posição 
tomada sobre nessa questão, surgem implicações importantes no que respeita outras 
duas questões importantes. Em primeiro lugar, não há e nunca houve sentido em tirar 
Marx do contexto da tradição intelectual em que ele está centralmente localizado – pois, 
assim, se quebra a sua relação com os predecessores cujas contradições ele procurou 
resolver; também quebra o vínculo como os seus sucessores – não apenas marxistas –  
quem lidaram com seu poderoso legado, seja com mais ou menos fidelidade e mais ou 
menos justeza.  

Com certeza, esta operação de isolamento do pensamento de Marx sempre foi 
e continua sendo uma guerra burguesa, um prolongamento da guerra fria. No entanto, 
não há razão para os marxistas cooperarem como ele. Antes, deveríamos questioná-lo, 
revogá-lo com o fim de restaurar o lugar de Marx no centro de nossas tradições 
intelectuais. Ele está no auge do pensamento social e econômico que o precedeu e é a 
fonte da maioria dos desenvolvimentos importantes que se seguiram, quer eles 
apoiassem ou se opusessem a ele. Enquanto a relação de Marx com os seus 
predecessores são mais bem estudados, as ligações entre ele e desenvolvimentos 
posteriores na compreensão do capitalismo, particularmente Keynes, raramente são 
exploradas. 

Em segundo lugar, sou crítica da visão, intimamente associada à rejeição do 
problema da demanda de consumo, que faz uma crítica severa a Luxemburg baseando-
se na tese do "subconsumo reformista".  Ademais, sou crítica da visão que a acompanha 
de que o capitalismo pode ser visto como um "sistema puro” ou autocontido. Pensar o 
capitalismo como um sistema "puro" é se esquecer que a representação de Marx do 
capitalismo "puro" em O capital nunca passou de um dispositivo heurístico. Ela não pode 
ser igualada ao capitalismo atualmente existente (CAE) em qualquer lugar do mundo. 
Não só o capitalismo de O capital nunca se referiu a qualquer sistema real, mas o 
capitalismo "puro" nunca existiu em lugar algum, como assinalou Engels (Mandel, 1978, 
p. 68). (...) 

O capitalismo em todos os lugares nasceu no interior de relações produtivas não 
capitalistas, as quais só modificou de modo lento e, até hoje pelo menos, não aboliu 
totalmente. O capitalismo atualmente existente está em toda parte "contaminado" não 
apenas pelo legado do passado pré-capitalista – digamos, patriarcalismo, escravidão ou 
casta – mas também, faz uso dessa herança sempre que lhe convém. Os sistemas 
modernos modificam, entretanto, o seu funcionamento. Note-se, também, que os 
estados mais bem regulados e de bem-estar social sobrevieram, como Polanyi (1975) 
insistiu, porque eram inevitáveis, mesmo se, enquanto tais, não se configuravam como 
tipicamente capitalistas. Ora, se a disseminação das relações de mercado requereu a 
vinda de um esforço compensatório de proteção social, isso precisa ser levado em conta.  
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Kornai esclareceu melhor a sua tese de que o capitalismo é um sistema em que 
falta quase sempre demanda: "O capitalismo moderno – principalmente devido ao 
efeito das intervenções estatais ativas, muitas vezes empreendidas em nome de Keynes 
– não pode mais ser qualificado como um sistema ‘puro’ em que a demanda agregada 
está restrita" (Kornai, 1979, p. 804, ênfase adicionada). As limitações de tal “reformismo 
keynesiano” – que efetivamente expandiu o mercado doméstico por meio do aumento 
do poder de compra dos trabalhadores – são claras; entretanto, muitas vezes, é 
esquecido que essa mudança histórica não se baseou em nenhuma essência 
“reformista” do próprio Keynes, mas, como Joan Robinson bem colocou, baseou-se, isto 
sim, no “keynesianismo bastardo”. Embora não tenha revolucionado o capitalismo, foi 
suficientemente eficaz (...) para desempenhar um papel-chave tanto no ‘longo boom’ 
dos anos 50 e 60 quanto na ‘longa desaceleração’ que assolou o capitalismo mundial 
nos anos 1970 (...).  

Análises da dinâmica capitalista "pura" descontextualizada dos tegumentos 
sociais, políticos e culturais nos quais opera em todo lugar tendem também a caminhar 
junto com uma visão nunca totalmente declarada de que os únicos capitalismos que 
merecem esse nome – em especial para entender a dinâmica capitalista – são as do 
mundo industrial avançado. Como tais, para todos os efeitos práticos, eles tem sido 
tratados dessa forma.  

Na realidade, tanto os capitalismos do primeiro quanto os do terceiro mundo 
apresentam formas sociais não capitalistas herdadas, as quais interagem com os 
mecanismos que Marx identificou em O capital. Os países do primeiro mundo 
apresentam formas modernas de bem-estar e de regulação modificadoras 
consideravelmente mais substantivas que os países do terceiro mundo. As economias 
avançadas do mundo industrial possuem, além disso, heranças históricas distintas em 
relação ao resto do mundo.  (...) 

Pensar no capitalismo como um sistema "autocontido" implica analisar somente 
os centros do capitalismo avançado, deixando o resto do mundo de fora. Isso nos leva 
de volta à questão da relação entre o imperialismo e o capitalismo. Seria inevitável que, 
a partir de diferentes perspectivas, tanto Hobson (1965) quanto Luxemburg (1913/2003) 
tenham identificado a busca de mercados como um meio para compensar a baixa 
demanda dentro de um país capitalista, assumindo que este é o motor principal do 
imperialismo? Ou é apenas contingente e, portanto, repreensível, tal como muitos 
marxistas hoje afirmam? 

O capitalismo no mundo avançado não está sujeito as contradições que 
penetram os domínios não mercantilizados do próprio mundo desenvolvido, digamos, a 
família e o estado de bem-estar social, tal como ocorre no mundo em desenvolvimento? 
Como Prabhat Patnaik bem disse, o capitalismo é "um modo de produção que nunca 
existe isoladamente; ao contrário, ele sempre se encontra ligado aos modos pré-
capitalistas circunvizinhos [e, poderíamos acrescentar, aos contextos não capitalistas], 
procurando, ademais, continuamente, a invadi-los'' (Patnaik, 2009a, p. 5). O que é 
certamente claro neste capítulo é que os argumentos de Luxemburgo sobre este 
assunto foram injustamente rejeitados, enquanto que a visão de Hobson de reforma 
social como uma alternativa ao imperialismo, embora rejeitada pelos marxistas como 
"reformismo", foi ironicamente reivindicada quando se tratou de fomentar o 
aprofundamento dos mercados nacionais no período da descolonização que ocorreu no 
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pós-guerra. Como mostra a tese de Brenner, nem o “longo boom” do pós-guerra nem o 
“longo declínio” que a ele se seguiu podem ser entendidos sem levar em conta esse 
aprofundamento. 
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