
INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL 
 
1. Introdução 
Capitalismo: aspectos gerais: 
 Propriedade privada dos meios de produção. 
 Trabalho assalariado. 
 Regulação pelo mercado. 
 
Obs.: O mercado, por si, não é um recurso 
suficiente para regulação da economia 
capitalista. Exemplo disso é a tendência de 
rompimento da livre-concorrência em: 
 Monopólio e oligopólio: um ou poucos 

produtores-vendedores e diversos 
compradores. Preços inflacionados. 

 Monopsônio e Oligopsônio: um ou poucos 
compradores e diversos produtores-
vendedores. Preços deflacionados. 

 Cartel: Grupo de empresas independentes 
que formalizam um acordo para sua atuação 
coordenada, com vistas a interesses comuns. 
(Sandroni, Dicionário de Economia) 

 Truste: Tipo de estrutura empresarial na qual 
várias empresas, já detendo a maior parte de 
um mercado, combinam-se ou fundem-se 
para assegurar esse controle, estabelecendo 
preços elevados que lhes garantam elevadas 
margens de lucro. Os trustes têm sido 
proibidos em vários países, mas a eficácia 
dessa proibição não é muito grande. 
(Sandroni, Dicionário de Economia) 

 Holding: Designação de empresa que 
mantém o controle sobre outras empresas 
mediante a posse majoritária de ações 
destas. (Sandroni, Dicionário de Economia) 

 
2. O processo de reprodução do capital. 
Sociedade classista organizada para reprodução 
do capital1. 
 Burguesia: donos privados dos meios de 

produção. 
 Proletariado: desprovidos dos meios de 

produção, vendem força de trabalho 
mediante salário. 

 
O valor pago como salário é inferior ao valor 
gerado pelo trabalhador. Assim, em poucas 
horas da jornada de trabalho o trabalhador “se 
paga” sendo o valor gerado no restante do 
tempo de trabalho apropriado pelo burguês: a 
mais-valia, fonte fundamental de lucro do 
burguês.  
Com o lucro, resultado da exploração da mais-
valia, o burguês pode investir em capital fixo 
(capital morto) de máquinas e equipamentos, 
aumentando a produtividade do trabalhador. 
Dessa forma, com menos horas de trabalho, o 
trabalhador forma o valor do seu salário. Esse 
processo se desdobra em: 
 Aumento da produção e do investimento pelo 

burguês. 
 Aumento do desemprego e redução do 

mercado. 
 

                                                             
1 o capital é uma relação social coercitiva que aparece como 
coisa, seja essa coisa mercadoria ou dinheiro, e, na sua forma 
dinheiro, compreende a mais-valia não paga acumulada do 
passado e apropriada pela classe capitalista no presente. É, 

assim, a relação dominante na sociedade capitalista. 
(Bottomore, Dicionário do Pensamento Marxista) 

Uma produção crescente em um mercado mais 
restrito ocasiona falências, fusões e aquisições 
de empresas, uma tendência de concentração 
do capital. De outro lado, crescimento dos 
pobres em quantidade e miserabilidade. 
Segundo Marx, esse processo é uma evidência 
da tendência de falência do sistema capitalista.  
Apesar do diagnóstico marxista ser adequado, 
o capitalismo é um sistema com alta 
capacidade de adequação desenvolvendo 
recursos econômicos, políticos e territoriais 
para superação de sucessivas crises.  
 
3. Evolução do capitalismo 
3.1. Mercantilismo (séc. XVI) 
 Primeira Divisão Internacional do Trabalho 
 Economia pautada nas trocas 

o Trocas desiguais: centro-periferia 
 Busca de saldos comerciais 
 Práticas metalistas (bulionismo) 
 Forte intervenção do Estado na economia 
 
3.2. Liberalismo (séc. XVIII) 
Aspectos relacionados 
 Estado Libera: o Estado tem função de 

garantir os direitos civis (vida, liberdades 
básicas, propriedade) e políticos (direito de 
intervenção nas relações de poder: voto; 
elegibilidade) do cidadão.  

 Revolução Industrial 
 Reorganização da DIT 

o Controle direto das potências 
europeias sobre regiões da África e 
Ásia 

o Influência dos EUA na América 
Latina (Doutrina Monroe) 

o Crescente influência do Japão na 
Ásia-Pacífico 

 Investimentos do centro nas periferias 
o Espalhamento do Meio Técnico 

 Nova (primeira?) forma de entendimento da 
economia 

 
Liberalismo: 
 Entendimento da economia como um sistema 

autorregulado pelas leis de mercado (oferta e 
demanda). 

 “No mercado da livre-concorrência o egoísmo 
pessoal vira benefício social”. 

 Sob regulação de mercado a produção é a 
maior possível para o abastecimento da 
sociedade não havendo subprodução 
(egoísmo pessoal) ou superprodução (Lei de 
Say). 

 Lei de Say: “toda produção gera sua própria 
demanda”. 

 
Dinheiro: 
 Qualquer mercadoria convencionada para 

troca de bens e serviços. Preferencialmente: 
o Durável 
o Rara 
o Inútil: deve se prestar apenas para 

trocas 
 Ouro? 

 Função: 
o Unidade de conta 
o Meio de troca 

 Dinheiro em circulação 
o Emissão: monopólio do Estado 



o Restrição quantitativa: relacionada à 
demanda de bens e serviços na 
sociedade 

 Investimento: função da poupança 
 
Problemas: final do séc. XIX e início do 
séc. XX. 
 Crises: mais frequentes e intensas. 
 Causa: 

o Avanço do capitalismo financeiro 
o Políticas protecionistas 
o Fordismo 
o Dinheiro: possibilidade de retenção 

ilimitada 
O dinheiro apresenta mais um função: 
poupança. Em cenários normais, de confiança, 
o dinheiro circula mais facilmente em consumo 
e investimento. Em cenário de crise os agentes 
econômicos guardam o dinheiro (poupança; 
aplicações especulativas) acentuando a crise.  
 
3.3. Keynesianismo 
Entendimento do capitalismo como um sistema 
altamente desorganizado (entropia). 
O funcionamento do capitalismo (econômico, 
social e político) depende de uma instituição 
com visão geral e capacidade política e 
econômica de intervenção: o Estado. 
New Deal – EUA – anos 1930: implementação 
sistemática do intervencionismo de Estado na 
economia contra a Grande Depressão. 
 
Medidas preconizadas: 
 Aumento da demanda com aumento dos 

gastos e investimentos do Estado 
o Investimentos sociais 

 Educação pública 
 Saúde pública 
 Sistema de aposentadoria 

o Investimentos estatais em setores 
especiais que mobilizam outros 
investimentos privados: obras 
públicas, por exemplo. 

Os investimentos estratégicos estatais visam 
despertar o “espírito animal” (Keynes, Animal 
Spirit) de investimentos do burguês.  
 Controle e redução dos juros. Isso reduz a 

taxa de retorno das aplicações financeiras 
especulativas direcionando o investimento 
para a produção.  

 
Os investimentos estatais seriam custeados 
com déficit público inicialmente. Com a 
retomada do crescimento da economia, o 
aumento da arrecadação resolveria o problema 
do déficit.  
 
Estado de Bem-Estar Social: além de garantir 
os direitos civis e políticos, há uma nova 
dimensão de direitos de cidadania, os direitos 
sociais.  
O Estado de Bem-Estar Social caracteriza-se 
como um amortecedor das contradições 
geradas pela sociedade capitalista: renda, 
classe social, gênero, cor de pele. 
 
Internacionalização do keynesianismo 
O Keynesianismo pode ser pensado como um 
esforço de racionalização e operacionalização 
dos processos econômicos e sociais através do 

poder público. Dessa forma, no pós-Guerra, há 
formação de organizações formadas por 
Estados e ligadas ao esforço de racionalização. 
 BIRD: investimentos para reconstrução e 

desenvolvimento econômico. 
 FMI: regularização dos fluxos financeiros 

mundiais.  
 
3.4. Crise do keynesianismo – 
neoliberalismo 
 Anos 1960-70 
 Aumento do déficit público nos países 

centrais (destaque: EUA) 
 Aumento da inflação 
 
Como resposta à suposta crise, há um retorno 
ao ideal de redução das funções do Estado: 
 Privatizações e concessões 
 Redução dos gastos e investimentos do 

Estado (inclusive sociais) 
 Redução das funções do Estado de Bem-Estar 

Social.  
 
Como o modelo keynesiano em Estado de Bem-
Estar Social era um redutor das contradições da 
sociedade capitalista há aumento da pobreza 
(inclusive nos países ricos) e da concentração 
de renda em escala mundial.  
 
Apêndice 1 
Os maiores gastos públicos americanos nos 
anos 1960-70 não tinham relação com o 
modelo keynesiano. Eram gastos por razões 
geopolíticas como a Corrida Espacial e a Corrida 
Armamentista. Isso mostra como a suposta 
crise (déficit público – inflação) foi 
instrumentalizada por agentes econômicos 
contrários ao keynesianismo, especialmente o 
setor financeiro.  
 
Apêndice 2 
O Neoliberalismo não se caracteriza apenas 
como uma atualização do velho liberalismo. 
Trata-se da formação de uma “sociedade 
neoliberal” na qual valore ligados ao 
individualismo concorrencial são introjetados 
nas pessoas fazendo com que, em diferentes 
níveis, a lógica neoliberal seja implementada e 
normalizada: Estado; empresas; pessoas.  


