
BREXIT

Um capítulo do fim do capitalismo 
democrático



Introdução



Organização social

Direitos sociais

Produtividade 
X

Economia Política: 
entendimento das forças  
motivadoras da atividade 
econômica e dos conflitos 
distributivos

Lógica empreendedora premiando 
os “mais aptos” no abastecimento 
de mercado

Economia: flutuações e crises 
como resultado da 
desconsideração ou do 
desconhecimento das “leis de 
mercado”; “punições” 
impostas pelo mercado

Regimes democráticos: 
forma dinâmica de resolução 
dessas demandas opostas



Formação do capitalismo 
democrático

• Séc. XIX – déc. 1940
– Crescentes tensões distributivas
– Superexploração do trabalho
– Crises

• Maior frequência
• Maior intensidade

Crescente pressão do trabalho sobre o Capital







Capitalismo democrático

• Pós-Guerra
– Modelo

• Keynesiano
• Bem-estar social

– Crescimento econômico
– Estabilidade política
– Ganhos sociais

•Trinta anos gloriosos
•Era de ouro do capital

Negociações tripartites:
•Governo
•Capital
•Trabalho



Crise do capitalismo democrático
• Anos 1970

• Inflação
• Redução do 

crescimento

• Pressão do Sistema Financeiro
– Potencial perda em contratos pré-fixados
– Garantia de pagamento pelos governos endividados

•Gastos geopolíticos
•Crises do Petróleo
•Aumento do déficit público

Forma do Governo atenuar 
o conflito entre Capital e 
Trabalho

Aumento da

X



Fim do 
capitalismo 
democrático

• 1979 – anos 1980
• EUA – Reagan
• Reino Unido – Thatcher

• Aumento 
– Juros

• Redução da inflação
– Desemprego

• Ataque do governo aos 
sindicatos









Sujeição do governo ao SF

• Aumento dos juros e 
redução da inflação
– Governo:

• Redução do Bracket Creep
• Redução dos ganhos de 

senhoriagem
• Aumento do custo de venda de 

títulos

• Maior custo para atenuar o 
conflito distributivo

Déficit público

Déficit em conta 
corrente

Anos 1980



• EUA – Clinton
– Solução do conflito 

distributivo via 
desregulamentação 
financeira

– Captação de recursos no 
sistema financeiro por

• Governos
• Empresas
• Pessoas

Sujeição do governo ao SF
Anos 1990

Redução de impostos e aumento 
da captação de recursos no SF
•Sujeição dos governos aos bancos

“Substituição” do Estado de Bem-Estar Social 
com recursos para educação, saúde, 
consumismo...



Caminhando para crise
Anos 2000 – Bush

Início dos anos 2000
•Baixa atividade econômica

•Aprfundamento da 
desregulamentação financeira
•Redução dos juros

Crescimento
•Atividade econômica
•Endividamento das famílias 
de dos governos
•Inflação

Aumento dos juros para 
redução da inflação

•Explosão das dívidas de pessoas, 
empresas e governos
•Aumento da inadimplência e 
tendência de quebra do SF Mundial

Governos: saneamento do SF 
com aumento da Dívida Pública

Sistema Financeiro: aumento da 
pressão sobre as periferias mais 
fragilizadas da economia 
mundial
•Crise PIIGS



Crise do Capitalismo 
Democrático e UE



1950 2000
1970 2010

Hegemonia keynesiana

Estado de Bem-Estar 
Social

Crise do 
keynesianismo

1980 1990

Tendência ao 
neoliberalismo

Formação 
da UE 

EURO

Crise PIIGS

BREXIT

Instituições europeias 
ligadas às necessidades 
de estabilização regional, 
projeção internacional, 
reconstrução, crescimento 
econômico e 
planejamento regional 

Sujeição da Integração às 
necessidades do Sistema 
Financeiro globalizado
•Instituição do EURO

•Valorizado
•Controles “austeros” do 
Banco Central Europeu

Ganhos materiais e em 
seguridade social

Maior insegurança frente aos 
problemas cotidianos, 
econômicos e internacionais
•Renda
•Segurança
•Terrorismo

Crescimento da 
extrema direita e 
dos eurocéticos









Reino Unidos na Integração 
Europeia



Primeira metade do séc. XX

• Reino Unido
– Aproximação e 

dependência dos EUA
• Grande Guerra
• Segunda Guerra 

Mundial

• Instituições de 
integração na Europa 
Ocidental
– Pós-Guerra

• CECA
• CEE

– Ausência britânica
• Comércio com a 

Commonwealth

“Nós temos nosso próprio sonho e objetivo. Nós estamos com a 
Europa, mas não fazemos parte dela. Nós estamos ligados, mas 
não comprometidos. Nós estamos interessados e associados, mas 
não absorvidos.” (Churchill, 1930)



Anos 1960

• Iniciativa britânica 
alternativa à CEE
– Acordo de Livre 

Comércio Europeu
– Suposta preservação 

de soberania britânica
– Fracasso da 

organização

• Iniciativas britânicas 
de ingresso na CEE
– 1961-67
– Imposição de formas 

de ingresso pelo Reino 
Unido

– Veto francês nas duas 
oportunidades



Anos 1970

• Ingresso do Reino Unido, 
Irlanda e Dinamarca

• Aceitação britânica da 
Política Agrícola Europeia
– Prejuízos para o Reino Unido

Primeira expansão da CEE

•Fundo de financiamento 
para agricultura
•Maiores beneficiados: 
países com maiores 
produções na agropecuária

•Compra de produtos agropecuários dos países 
da Commonwealth 



Anos 1980

• Recusa em participar 
do Mecanismo de 
Taxas de Câmbio 
Europeu
– Argumento de 

soberania sobre a 
moeda

• Pressão para revisão 
da participação 
britânica no 
financiamento 
agrícola
– Ressarcimento da CEE 

para o Reino Unido 

Reino Unido – Margareth Tatcher



Anos 1990

• Ingresso tardio no 
Mecanismo de Taxas de 
Câmbio Europeu

• Permanência de 
sobrevalorização da Libra

• Ataque especulativo sobre 
a Libra

Recusa britânica 
em participar do 
EURO



Anos 2000-2010
• Aumento do conflito distributivo

– Capital x trabalho
– Regiões ricas e pobres

• Instituições
– Concentradas nas questões econômicas
– Incapacidade de solucionar outros problemas

•Emprego
•Segurança interna e externa
•Seguridade social
•Migração



Anos 2000-2010

• Alemanha – AfD

• França – Front National

• BREXIT

Eurocéticos e Extrema Direita



BREXIT

Potenciais problemas para o Reino 
Unido



Economia

• Tendência de redução 
do crescimento 
econômico no longo 
prazo



Economia – comércio externo

Perda de 
mercado 
externo

Maior custo de 
importação
•Potencial efeito 
inflacionário



Economia – IED

Redução do IED
•Redução do acesso do investidor ao mercado europeu



Economia

• Busca de 
competitividade 
externa

• Desvalorização 
cambial

• Aumento da inflação

• Redução do poder de 
compra das famílias



Política

• Irlanda do Norte
– Tensão acerca da 

potencialidade de 
controle na fronteira 
com a Irlanda

– Baixa representação 
do Sinn Fein no 
governo britânico

• Escócia
– Demanda de 

permanência na UE 



BREXIT – efetivação



Características
• Transição 

– 11 meses
– Revisão em jul-2020

• Prorrogável para 2021-22

– Permanência do RU na União 
Aduaneira

• Liberdade para o RU firmar 
acordos com outros países e 
blocos

– Retirada britânica do 
Parlamento Europeu

– Liberdade de trânsito
• Europeus no RU
• Britânicos na UE 

– Multa sobre o RU: 30bi libras

Amplo acordo: pesca, 
segurança, imigração, 
comércio, aviação...

BREXIT “duro”: saída sem acordo 
e negociações comerciais entre 
as partes pela OMC

E se não 
houver 

acordo?



Irlanda do Norte

• Ausência de controle 
alfandegário rígido entre Irlanda 
do Norte (RU) e Irlanda (Eire)
– Controle sobre setores específicos: 

segurança, animais, alimentos...

E se o 
acordo RU 

UE não sair 

• A Irlanda do Norte continuaria protegida 
por essa negociação prévia
– Controle de produtos entre a Irlanda do 

Norte e o RU quando o trânsito estiver 
ligado à UE 
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