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Anwar Shaikh 

Uma introdução à história das teorias da crise

Introdução

Este artigo é sobre a história das teorias da crise. De uma forma geral, o 
termo «crise», tal como aqui usado, refere-se a um conjunto generalizado 
de falhas nas relações económicas e políticas da reprodução capitalista. 
Em particular, as crises que procuramos examinar são aquelas para que  
o sistema é internamente conduzido, pelos seus próprios princípios de 
 funcionamento. Como veremos, está na natureza da produção capitalista ser 
constantemente exposta a uma variedade de distúrbios e disrupções gerados 
interna e externamente. Mas só em certas alturas estes «choques» desen-
cadeiam crises gerais. Quando o sistema está sadio, rapidamente recupera  
de todo o tipo de contratempos; quando está enfermo, praticamente qual-
quer coisa pode deflagrar o seu colapso. O que procuramos examinar são 
 diferentes explicações de como e porque o sistema periodicamente fica 
enfermo.

I – Reprodução e crise

Considere-se quão peculiar é a sociedade capitalista. É uma rede social 
complexa e interdependente, cuja reprodução exige um padrão preciso de 
complementaridade entre diferentes actividades produtivas, e, no entanto, 
estas actividades são levadas a cabo por centenas de milhares de capitalistas 
individuais, ocupados apenas com a sua ganância privada pelo lucro. É uma 
estrutura de classe, em que a existência continuada da classe capitalista exige 
a existência continuada da classe operária, e, no entanto, nenhuns laços de 

(*) Anwar Shaikh é um economista norte-americano, nascido em Karachi (atual Paquis-
tão) em 1945, professor na The New School em Nova Iorque. Filia-se na tradição clássica de Smith, 
Ricardo e Marx, com uma extensa obra em múltiplos domínios da economia, e deu relevantes con-
tributos à teoria económica marxista. O seu livro mais recente é o volumoso tratado Capitalism: 
Competition, Conflict, Crises, editado em 2016 pela Oxford University Press. O presente artigo 
foi publicado em 1978 (Anwar Shaikh, An Introduction to the History of Crisis Theories, U.S. Capi-
talism in Crisis, U.R.P.E., New York, 1978); o original pode ser descarregado no site pessoal do autor, 
em http://www.anwarshaikhecon.org/. No seguimento, será publicado também o mais recente  
A Primeira Grande Depressão do Século XXI, de 2011.
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sangue, nenhuma tradição, nenhum princípio religioso proclama quem deve 
mandar e quem deve ser mandado. É uma comunidade humana cooperativa 
e, no entanto, lança incessantemente um contra o outro: o capitalista contra 
o trabalhador, mas também o capitalista contra o capitalista e o trabalhador 
contra o trabalhador.

A questão verdadeiramente difícil acerca de uma tal sociedade não é 
porque sempre se desarranja, mas porque continua a funcionar. A este res-
peito, é importante perceber que qualquer explicação de como o capitalismo  
se reproduz é ao mesmo tempo (implícita ou explicitamente) uma resposta  
à questão de como e porque ocorre a não-reprodução, e vice-versa. Por 
outras palavras, a análise da reprodução e a análise da crise são insepará-
veis. Isto é verdade, quer alguma teoria em particular explicite ou não esta 
conexão.

Na história do pensamento económico, podemos distinguir três linhas 
básicas de análise acerca da reprodução capitalista. A primeira, e mais popu-
lar, é a noção de que o capitalismo é capaz de se auto-reproduzir automatica-
mente. Pode ser de um modo suave e eficiente (teoria neoclássica) ou de um 
modo errático e esbanjador (Keynes), mas autoequilibra-se. Acima de tudo, 
não existem limites necessários para o sistema capitalista ou para a sua exis-
tência histórica: se entregue a si próprio (teoria neoclássica) ou se adequada-
mente gerido (Keynes), pode durar para sempre. Naturalmente, esta tem sido 
sempre a concepção dominante na teoria burguesa.

A segunda posição toma a abordagem oposta. Nesta argumenta-
-se que, por si próprio, o sistema capitalista é incapaz de se autoexpandir.  
Tem que crescer para sobreviver, mas exige alguma fonte externa de procura 
(como o mundo não capitalista) para continuar a crescer. Isto significa que  
a sua reprodução é regulada, em última instância, por factores de fora do 
sistema: os limites do sistema são-lhe exteriores. As diferentes escolas do 
 subconsumo, incluindo as marxistas, têm a sua origem nesta linha de pensa-
mento.

Por último, a posição de que, apesar de o capitalismo ser capaz de se 
autoexpandir, o processo de acumulação aprofunda as contradições internas 
em que se baseia, até que estas rebentam numa crise: os limites do capita-
lismo são-lhe internos. Esta linha é quase exclusivamente marxista e inclui 
tanto as explicações da crise da «queda da taxa de lucro» como da «compres-
são do lucro».

Cada uma destas posições implica uma correspondente noção das crises, 
porque ocorrem e o que implicam. Vamos, por isso, examinar uma de cada vez.
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II – O capitalismo como auto-reprodução automática

No que segue vamos discutir em secções separadas as tradições do «lais-
sez-faire» e keynesiana da teoria ortodoxa.

A – A tradição do «laissez-faire»

Infelizmente, estamos todos demasiado familiarizados com a noção do 
capitalismo como um sistema auto-regulador, suave, eficiente e harmonioso. 
Desde o seu começo com a «mão invisível» de Adam Smith até à elegância 
impotente da moderna análise do equilíbrio geral, esta concepção tem domi-
nado a teoria burguesa. Afirma-se que a contradição fundamental de toda 
a existência humana resulta da insaciabilidade dos desejos humanos face 
à disponibilidade limitada dos recursos físicos (1). A ganância insaciável do 
capitalismo é assim transformada num atributo da natureza humana; a sua 
pilhagem insana do nosso planeta é por isso apenas «natural», o resultado 
inevitável de uma batalha dentro da própria natureza. A natureza humana 
reúne-se com a natureza física. Desta maneira, a ganância, a competição e 
o egoísmo são eternos: não há nada que possamos fazer quanto a eles, de 
maneira nenhuma podemos eliminá-los. De facto, nesta base, o capitalismo 
é apresentado como aquele conjunto de regras sociais que permite automa-
ticamente a mais livre expressão dos referidos impulsos humanos «intrínse-
cos». Ademais, visto que representa a solução institucional óptima para um 
eterno conflito «natural», o capitalismo permanece eternamente óptimo. Não 
tem limites, salvo os de alguma inimaginável mutação na natureza humana ou 
os de alguma inimaginável destruição na natureza física. Deixem-no em paz 
e o capitalismo reproduzir-se-á suavemente, eficientemente e provavelmente 
para sempre. Assim reza a história.

Já que o sistema é visto como autorregulador, o processo de regulação 
tende a ser ignorado. Por isso, a tendência dominante, dentro desta proble-
mática, é concentrar-se seja no equilíbrio estático seja no crescimento equi-
librado. Desta maneira, dá-se a impressão de que o processo de ajustamento 
propriamente dito é desprezável. De facto, esta estratégia é bastante neces-
sária, visto que a noção de um processo de ajustamento prolongado é uma 

(1) Cf. Alchian, A. A. e Allen, W. R., Exchange and Production Theory in Use (Belmont, Ca.: Wads-
worth Publishing Co., 1969), cap. 1-4, para uma apresentação franca da concepção neoclássica.
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ameaça ao conceito de equilíbrio e, portanto, ao apreciado carácter óptimo 
do sistema.

Ainda assim, de qualquer modo, as crises ocorrem. Isto tende a deixar os 
economistas ressentidos, às vezes de modo bastante mal-humorado. Não 
obstante, a sua função ideológica exige-lhes lidar (pelo menos periodica-
mente) com a questão das crises.

Os economistas que estudam a história dos fenómenos empíricos 
ficam inevitavelmente impressionados não apenas com a frequência das  
crises, mas também com a sua aparente regularidade. Nos EUA, por exem- 
plo, Wesley Clair Mitchell conta quinze «crises» nos 110 anos de 1810 a 
1920, enquanto Paul Samuelson elenca sete «recessões» nos trinta anos de  
1945 a 1975 (2). No meio deu-se a Grande Depressão, que durou quase dez 
anos!

Há basicamente apenas duas maneiras de assimilar estes factos no corpo 
principal da teoria sem o danificar irreparavelmente. Antes de mais, pode-
-se argumentar que em princípio as crises nunca têm que ocorrer; o facto de 
ocorrerem pode ser então atribuído a factores exteriores ao funcionamento 
normal da reprodução capitalista. Não por culpa sua, o sistema é periodi-
camente perturbado por crises. Segundo esta tradição, encontram-se crises 
cuja responsabilidade é atribuída à natureza (manchas solares, más colheitas 
em geral, etc.) e/ou à natureza humana (ciclos psicológicos de optimismo e 
desespero, guerras, revoluções e erros políticos) (3).

Mas a regularidade das crises é difícil de ajustar às manchas solares ou aos 
biorritmos dos consumidores, enquanto explicações isoladas como as guerras 
ou os erros políticos simplesmente não são adequadas para explicar fenóme-
nos aparentemente cíclicos. Em consequência, obtém-se o conceito de ciclo 
de negócios (NT), que representa a outra maneira básica de assimilar os fenó-
menos de crise na teoria ortodoxa. Segundo este conceito, o sistema ainda 
é encarado como autorregulador, só que agora o processo de ajustamento é 
visto como cíclico em vez de suave. Vários factores internos ao funcionamento 
do sistema originam ciclos autogeradores, de modo que a autorreprodução 
tem um ritmo interno.

(2) Wesley Clair Mitchell, «Business Cycles», em Readings in Business Cycle Theory, American 
Economic Association (London: George Allen and Unwin, 1961), p. 43; Samuelson, Paul, Economics (New 
York: McGraw-Hill Book Co., 1976), pp. 250-251.

(3) Samuelson, op. cit., p. 257.

(NT) Também chamado de ciclo económico.
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É importante reparar que na teoria ortodoxa um ciclo não é uma crise. 
Para ser consistente com a estrutura teórica global, os ciclos devem ser vistos 
essencialmente como «pequenas flutuações», variações de segunda ordem 
que, em primeira aproximação, se podem justificadamente desprezar. Desta 
maneira, a natureza cíclica do processo de ajustamento não representa um 
limite à capacidade do sistema de se reproduzir a si próprio.

O ramo da economia ortodoxa conhecido como teoria do ciclo de negó-
cios é uma combinação destas duas abordagens básicas. Flutuações regu- 
lares e não violentas são internas ao sistema: contrações e expansões  
fazem parte do ciclo de negócios normal. Contrações e expansões vio- 
lentas ou prolongadas resultam, contudo, de factores externos origina- 
dos na natureza e na natureza humana, factores que ou transformam o  
ciclo numa crise ou que precipitam uma inteiramente por conta própria.  
As crises permanecem, por isso, fora do processo normal da reprodução 
capitalista.

Apesar do seu inestimável serviço, a teoria do ciclo de negócios desempe-
nhou sempre um papel menor na teoria económica do «laissez-faire». O seu 
objecto de estudo era demasiado perigoso, a sua história demasiado conta-
minada por sentimentos anticapitalistas, para que pudesse ser confortavel-
mente integrada no corpo principal da teoria. No entanto, com o advento da 
economia keynesiana isto mudou. Veremos em breve porquê.

B – A tradição keynesiana (de direita)

Até agora falámos da tradição do «laissez-faire» na teoria burguesa, já 
que esta foi quase sempre a dominante. Mas o colapso mundial massivo do 
capitalismo durante a Grande Depressão desferiu um golpe impressionante a 
esta tradição. O colapso propriamente dito era «facilmente» explicado pelos 
fiéis de uma variedade de maneiras semelhantes às acima descritas; o que era 
inexplicável era o facto de o sistema não parecer mostrar nenhuma tendên-
cia para voltar rapidamente ao equilíbrio «normal» de pleno emprego. Mesmo 
pelas estimativas oficiais (conservadoras), o desemprego nos EUA pairava em 
torno dos dez milhões de pessoas em 1939 – um decénio inteiro depois do 
«Grande Craque».

À medida que a Depressão se arrastava, que a agitação social se apro-
fundava, a teoria do «laissez-faire» caiu progressivamente em descrédito e a 
teoria keynesiana rapidamente ocupou o seu lugar.
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Keynes atacou a noção ortodoxa de que «a oferta determinava a sua pró-
pria procura», pois era esta noção que levava à conclusão de que o capita-
lismo tendia automaticamente a utilizar, mais ou menos, completamente a 
força de trabalho e os meios de produção disponíveis. Em vez disso, na sua 
análise, o nível de gastos de investimento planeado pelos capitalistas é o 
factor crucial na determinação do nível da produção e do emprego. Mas os 
planos de investimento dependem, em medida significativa, da perspectiva 
dos lucros, das «expectativas» e «espíritos animais» dos capitalistas. Duas 
grandes conclusões saem daqui. Primeiro, visto que as «expectativas» são 
notoriamente voláteis, a reprodução capitalista é provavelmente bastante 
errática. Segundo e ainda mais importante, não existe nenhum mecanismo 
automático dentro do capitalismo que faça os capitalistas planear a quanti-
dade certa de investimentos, de modo a assegurar o pleno emprego. Deve-se 
notar, no entanto, que se presume que o sistema se autoequilibra automa-
ticamente; só que o equilíbrio não impede o desemprego persistente ou a 
inflação.

A chamada revolução keynesiana era, contudo, ambivalente. Muito da 
estrutura «profunda» da análise de Keynes era a mesma da ortodoxia que ele 
atacou (4): a divisão da sociedade em produtores e consumidores (não em 
classes), a mesma visão básica da natureza humana, a importância crucial 
das «propensões» psicológicas e preferências, o papel da oferta e procura e, 
acima de tudo, a dependência geral da análise do equilíbrio. Não é então de 
admirar que uma parte da ortodoxia tenha sido capaz de assimilar Keynes 
numa nova versão da teoria burguesa. Concedendo que não havia de facto 
nenhum mecanismo automático para tornar a reprodução capitalista suave, 
eficiente e livre de crises, os keynesianos neoclássicos (os keynesianos bas-
tardos, como lhes chama Joan Robinson) voltaram-se para o Estado como 
o mecanismo que tornaria possível a sociedade retratada nas parábolas do 
«laissez-faire». Se o Estado fizesse bem o seu trabalho, manipularia a procura 
agregada de modo a manter o emprego próximo do pleno, com pouca ou 
nenhuma inflação; com esta modificação, «o resto das doutrinas (da ortodo-
xia) podia ser ressuscitado» (5).

Dado que as flutuações económicas são uma parte admissível da teoria 
keynesiana, a teoria do ciclo de negócios torna-se um ramo muito menos peri-
goso da economia. De facto, visto que o Estado pode em princípio eliminar 

(4) Robert Lekachman, A History of Economic Ideas (McGraw-Hill Book Co., 1976), p. 343.

(5) Joan Robinson, Economic Heresies (New York: Basic Books, Inc., 1971), p. x.
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as flutuações, torna-se imperativo estudar pormenorizadamente os ciclos e  
as crises para saber como os contrariar. Em resultado, surgiu desde a cha-
mada revolução keynesiana uma grande riqueza de informação sobre as cri-
ses.

Sem surpresas, os keynesianos tendem a ver a história errática e violenta 
da acumulação capitalista como uma série de erros de «política» (6). As suas 
opiniões sobre a atual crise não são excepção.

Keynes também gerou outro ramo de seguidores, os chamados keynesia-
nos de esquerda, entre os quais Joan Robinson é a figura de proa. As suas 
opiniões, juntamente com as de Michael Kalecky e de Joseph Steindl, serão 
discutidas na próxima secção.

III – O capitalismo como incapaz de autoexpansão

Logo desde o início, a visão do «laissez-faire» de um capitalismo harmo-
nioso e livre de crises foi atormentada por uma noção, igualmente antiga e 
igualmente persistente, de que o capitalismo é, por inerência, incapaz de 
acumulação. Argumenta-se que as forças internas do sistema podem, no 
máximo, reproduzi-lo a algum nível estacionário, mas que um capitalismo 
estagnado cedo degenera. A concorrência coloca uns contra os outros, mas, 
como não há crescimento, ninguém pode ganhar sem ser à custa de outro. 
Capital é posto contra capital, trabalhador contra trabalhador e classe con-
tra classe. Ou os antagonismos se tornam demasiado intensos e o sistema 
explode, ou então decai numa sociedade (como a China de antigamente) 
em que uma minúscula elite dominante repousa sobre uma base de pobreza 
massiva e de miséria humana. Em qualquer dos casos, um capitalismo sem 
acumulação não dura muito.

De forma bastante interessante, este contra-argumento parte da mesma 
concepção inicial que a teoria que ataca. A teoria ortodoxa sempre insistiu 
que o objectivo final de toda a produção capitalista é fornecer o consumo, 
que aquilo que não é consumido agora é de novo cultivado na produção para 
fornecer consumo futuro. Seja como for, o consumo é quem mais ordena.  
Nas lentes foscas da teoria do subconsumo, esta mesma noção torna-se uma 
arma no ataque ao capitalismo. Em toda a longa e complexa história deste 

(6) Lekachman, op. cit., pp. 347-348. Isto era muito a própria perspectiva de Keynes e continua 
a reflectir-se na dos seus seguidores.
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ramo da teoria das crises, não cessa de aparecer o seguinte argumento: sim, 
o regulador em última instância de toda a produção é efectivamente o con-
sumo, corrente ou futuro; contudo, a produção capitalista responde não às 
necessidades mas ao poder de compra, não à procura mas à «procura efetiva» 
(a procura apoiada por dinheiro). E de tal forma é contraditória a sua natureza, 
que, entregue a si própria, é incapaz de gerar suficiente procura efetiva para 
suportar a acumulação. Por outras palavras, o mecanismo intrínseco do sis-
tema tende a encaminhá-lo para um estado estacionário. Exige alguma fonte 
externa de procura efetiva – isto é, externa aos seus mecanismos básicos – 
para continuar a crescer.

A – O conceito de hiato de procura 

Nos últimos 150 anos, houve muitas tentativas de especificar a natureza 
exata do problema do subconsumo. Contudo, apesar da diversidade de for-
mulações, é bastante impressionante como permanece tão constante a noção 
de que a procura de bens de consumo é o regulador em última instância da 
produção global.

Suponha-se que dividimos toda a produção social em dois grandes ramos 
ou «departamentos». O departamento I produz bens de produção (matérias- 
-primas, combustível, instalações e equipamentos, etc.), enquanto o depar-
tamento II produz bens de consumo e serviços (comida, roupa, lazer, etc.).

O princípio básico da teoria do subconsumo é, então, que a procura de 
bens e serviços de consumo determina não apenas o nível de produção do 
departamento II (bens de consumo), mas também o do departamento I (bens 
de produção). A produção nas indústrias de bens de produção é em última 
instância regulada pelos requisitos de inputs das indústrias de bens de con-
sumo. A procura de bens de produção «deriva» por isso da procura de bens 
de consumo.

Repare-se que isto não se limita a afirmar que a produção do departa-
mento II influencia a produção do departamento I e vice-versa. Afirma algo 
muito mais forte, nomeadamente que a causalidade tem essencialmente  
um sentido único, que o departamento II é o líder e o departamento I o segui-
dor.

Paralela a esta noção está uma concepção da circulação como um pro-
cesso através do qual o produto da sociedade é partilhado entre trabalhado-
res e capitalistas. Assim, da totalidade do produto social, parte é concebida 
como uma reposição dos inputs gastos na sua produção e a parte restante, o 
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produto líquido, é considerada como disponível para a «distribuição» entre 
trabalhadores e capitalistas.

Uma divisão semelhante é feita do lado do rendimento. Das vendas de 
todas as empresas, uma quantidade de dinheiro diz-se posta de lado para 
repor o despendido nos bens de produção gastos durante a produção. O resto 
é o rendimento operacional líquido das empresas, que é dividido em salários 
e lucros. Este rendimento líquido, aquilo a que os economistas ortodoxos cha-
mam rendimento nacional líquido, é a fonte da procura efetiva para o produto 
líquido.

Assim sendo, a produção líquida tem duas facetas. Por um lado, temos 
bens e serviços e, por outro, temos rendimento monetário líquido, que é igual 
a salários mais lucros: oferta por um lado e procura efetiva por outro.

Podemos agora expor o problema básico da teoria do subconsumo. Os tra-
balhadores gastam geralmente todo o seu salário. «Recompram», por isso, 
uma porção do produto líquido, ao seu preço normal. Mas como os trabalha-
dores nunca recebem a totalidade do rendimento líquido, nunca podem read-
quirir a totalidade do produto líquido. O consumo dos trabalhadores deixa 
sempre um «hiato de procura»; além disso, quanto menor for a quota-parte 
dos seus salários, maior o «hiato de procura».

Nesta fase da análise o produto excedente (NT) ainda está por vender e o 
rendimento capitalista – o lucro – ainda está por despender. Se os dois bates-
sem certo um com o outro, todo o produto seria vendido e o «hiato de pro-
cura» completamente preenchido. Mas em que condições acontecerá isto?

Os primeiros subconsumistas tendiam a conceber o produto líquido como 
sendo composto unicamente por bens de consumo. Dada a sua premissa fun-
damental, de que a produção do departamento I é regulada pelos requisitos 
de inputs do departamento II, facilmente caíram na ideia de que, em qualquer 
período de tempo, a produção do departamento I é apenas a suficiente para 
repor os inputs gastos pelo sistema na totalidade. Isto significa que, apesar 
de o produto social total ser constituído juntamente por bens de produção 
(departamento I) e bens de consumo (departamento II), o produto líquido 
(o total menos as necessidades de reposição) consistiria apenas em bens de 
consumo (7).

(NT)  Ou sobreproduto, como também se pode designar. 

(7) O produto líquido é aquela parte do produto total além do necessário para manter o sis-
tema produtivo. Se lhe retirarmos o consumo dos trabalhadores, obtemos aquela parte do produto total 
além das necessidades de manutenção do sistema produtivo e dos respectivos trabalhadores: o produto 
excedente.
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Segundo este ponto de vista, após os trabalhadores gastarem os seus salá-
rios para «recomprarem o seu quinhão» do produto líquido, ficamos, por um 
lado, com um produto excedente sob a forma de bens de consumo e, por outro 
lado, com os lucros por despender que constituem o «rendimento» capita-
lista. Em consequência, o «hiato de procura» só será preenchido se os capi-
talistas gastarem todos os seus lucros em consumo pessoal. Mas então não 
pode haver investimento e, por conseguinte, nenhum crescimento, nenhuma 
acumulação gerada internamente.

Isto não significa que os capitalistas não tentarão acumular. O que de 
facto implica é que as tentativas da classe como um todo para acumular se 
derrotarão a si próprias. Afinal de contas, na desapiedada concorrência dos 
capitalistas de uns contra os outros, o tamanho dos ativos dos capitalistas é 
um importante indicador de poder. E uma maneira importante de aumentar 
de tamanho e poder é poupar, investir e, desse modo, crescer. Os capita-
listas continuarão então a tentar acumular. Imagine-se, por isso, que par-
timos da situação inicial acima descrita, em que o departamento I produz 
apenas os bens de produção suficientes para manter a capacidade produ-
tiva do sistema e em que o departamento II produz uma quantidade de bens 
de consumo que são completamente «recomprados» pelos trabalhadores e 
capitalistas ao consumirem todo o seu rendimento. Agora suponha-se que, 
na vez seguinte, os capitalistas gastam apenas uma parte dos seus lucros 
em bens de consumo; que investem o resto comprando bens de produção, 
contratando trabalhadores e criando empresas do departamento I e/ou do 
departamento II.

Neste ponto acontece uma coisa curiosa. Admitamos que os lucros totais 
ascendam a 200 000$, que a classe dos capitalistas de início gasta inteira-
mente em consumo pessoal. Agora suponha-se que cortam o seu consumo 
para 150 000$ e investem os restantes 50 000$, usando 30 000$ para com-
prar bens de produção (das existências do departamento I) e 20 000$ para 
contratar trabalhadores (do exército de reserva de desempregados). A queda 
líquida da procura no consumo é apenas de 30 000$, visto que a queda da 
procura no consumo capitalista é parcialmente compensada pelo consumo 
extra dos trabalhadores recém-contratados. Não obstante, baixa de facto 
a procura de bens de consumo, de modo que cairão as vendas no departa-
mento II, o que significa, por sua vez, que a sua própria procura de bens de 
produção cairá, diminuindo assim as vendas no departamento I. No entanto, 
o mesmo ato que levou a tudo isto alargou simultaneamente a capacidade 
produtiva em geral. A sua tentativa de alargar a capacidade tornou por isso 
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redundante não apenas a capacidade extra que acrescentaram, mas também 
uma parte da capacidade que existia antes. Inevitavelmente, isto tem que 
levá-los a retrair. A acumulação gerada internamente nega-se a si própria.

Dado que a expansão ocorre gradualmente e leva tempo a concluir, per-
cebe-se que demore algum tempo para que se sintam os efeitos da falta de 
«procura efetiva» e outro tempo para que a contração decorrente se concre-
tize. A consequência da tentativa de acumulação seria por isso uma expansão 
[boom] seguida de uma quebra [bust], com uma acumulação líquida nula ao 
longo do ciclo. Este, de acordo com a lógica da teoria subconsumista, seria  
o comportamento esperado de uma economia capitalista entregue a si pró-
pria.

Ciclos de expansão e quebra não são alheios à história do capitalismo. 
Contudo, ao mesmo tempo, o estudo da história torna abundantemente claro 
que estes ciclos são acompanhados por um tremendo crescimento secular 
das economias capitalistas reais – um facto em agudo contraste com o capi-
talismo intrinsecamente estagnado implicado pela lógica subconsumista. Por 
isso, as teorias do subconsumo tiveram invariavelmente que recorrer a fac-
tores «exógenos» (isto é, externos) para explicar este grande contraste entre 
história e teoria. Nas duas próximas secções, que tratam da história das teo-
rias do subconsumo, respectivamente antes e depois de Marx, veremos como 
é importante a posição ocupada por estes elementos externos.

B – Teorias do subconsumo conservadoras e radicais

Na secção anterior, tentei apresentar tanto a lógica essencial por detrás 
dos argumentos do subconsumo como as implicações que decorrem desta 
lógica. Ao fazê-lo, usei instrumentos conceptuais modernos, como os dois 
departamentos de Marx e a análise da oferta e procura agregadas de Kalecki. 
Mas estes conceitos são relativamente recentes e, muito naturalmente, o 
argumento não aparece precisamente dessa forma na verdadeira história da 
teoria do subconsumo. De facto, o que impressiona bastante nesta história é 
que, enquanto a noção de «hiato de procura» aparece em toda a parte, a cor-
respondente implicação sobre a impossibilidade de uma acumulação capi-
talista autossustentada é raramente apreendida. Especialmente nas teorias 
não-marxistas, esta implicação é constantemente evitada. É, com efeito, uma 
posição difícil viver e escrever no século xix, durante um período de cresci-
mento capitalista quase explosivo, e ter a própria teoria a dizer que o cresci-
mento não é intrínseco à produção capitalista.
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Convencidos da solidez da sua posição básica, mas inconscientes ou não 
querendo aceitar tudo o que implicava, os primeiros subconsumistas adota-
ram quase universalmente a posição de que demasiada acumulação causaria 
uma crise. Começariam por admitir que a economia crescia a uma taxa «sus-
tentável». Seguindo a lógica delineada na secção anterior, assumiriam então 
que os capitalistas cortam no consumo e investem o montante assim poupado 
em bens de produção e trabalhadores adicionais. Deste modo, enquanto o 
investimento alargaria a capacidade produtiva, o corte líquido na procura de 
bens de consumo e o seu efeito subsequente na procura de bens de produ-
ção resultariam na subutilização até da capacidade que existia anteriormente. 
«Demasiada poupança» conduziria a uma recessão (8).

Mas o que a sua lógica realmente implicava era que qualquer poupança 
conduziria a uma recessão, um facto que foi logo assinalado pelos seus opo-
nentes. No seu excelente estudo, intitulado Underconsumption Theories 
[Teorias do subconsumo], Michael Bleaney resumiu o dilema dos primeiros 
subconsumistas:

A posição geral destes escritores era a de que existe um limite acima 
do qual a taxa de acumulação se torna perigosamente elevada, 
ameaçando precipitar uma recessão. Mas a lógica do argumento, tal 
como o desenvolveram, é a de que este limite é, de facto, uma taxa 
de acumulação igual a zero, como é efectivamente assinalado por 
Chalmers. Deste modo, são apanhados numa armadilha, em que ou 
recuam da beira e descartam parte dos seus resultados, ou decla-
ram abertamente o absurdo das suas conclusões (9).

O primeiro grande economista a desembocar neste dilema foi Thomas 
Malthus (nos anos de 1820). Fiel à tradição subconsumista, Malthus argumen-
tou que é a procura de bens de consumo que regula a produção, de modo que 
apenas uma certa taxa de crescimento era «sustentável». É claro que, dada a 
lógica do seu argumento e a conclusão nele implícita, Malthus nunca foi capaz 
de dizer exatamente o que seria essa taxa de crescimento «sustentável».  
Não obstante, salientou que (demasiada) poupança significaria que o consumo 
capitalista não preencheria o hiato de procura deixado pelos trabalhadores, 

(8) Os subconsumistas não vislumbravam nenhuma discrepância keynesiana entre a poupança 
planeada e o investimento planeado. [N.T.: Segundo a sua concepção,] Os capitalistas planeiam os dois 
e o que poupam é investido, não entesourado. Como assinala Bleaney, o entesouramento não desem-
penha um papel importante nas teorias do subconsumo. Michael Bleaney, Underconsumption Theories:  
A History and Critical Analisys (New York: International Publishers, 1976), pp. 50-51.

(9) Bleaney, op. cit., p. 63.
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de modo que crises de sobreprodução (subconsumo) eram manifestamente 
possíveis no capitalismo. Em Malthus, esta tendência para o subconsumo 
tornou-se uma apologia reacionária dos proprietários fundiários feudais, cujo 
alto nível de vida e consumo ostensivo era apresentado como um contrapeso 
bem-vindo à tendência dos capitalistas para poupar (excessivamente). (Mal-
thus também é famoso pelo seu ataque à classe trabalhadora através das suas 
chamadas leis da população. Então, como agora, estas brutais «leis naturais» 
nunca pretenderam representar o comportamento das classes dominantes 
«civilizadas».)

Simonde de Sismondi foi um contemporâneo de Malthus que também 
notou uma tendência para o subconsumo dentro do capitalismo. Mais uma 
vez, encontramos aqui o argumento de que o nível de consumo regula a pro-
dução global, de modo que a produção só pode crescer à rapidez a que cresce 
o consumo. Mas o capitalismo restringe o consumo das massas mantendo-as 
na pobreza; os trabalhadores são demasiado pobres para recomprar o seu 
próprio produto (aqui novamente o omnipresente hiato de procura). Além 
disso, à medida que o capitalismo se desenvolve, a distribuição do rendi-
mento torna-se cada vez mais desigual, de modo que o consumo das massas 
cresce mais devagar que a riqueza em geral (o hiato alarga-se). Em Sismondi, 
por isso, não só existe uma tendência para o subconsumo, como também se 
agrava à medida que o capitalismo amadurece. Ao longo do tempo, as crises 
pioram e a competição entre as nações por mercados externos torna-se mais 
feroz.

Diferentemente do reacionário Parson Malthus, Sismondi era um radical 
que estava profundamente impressionado pelo sofrimento dos camponeses e 
dos operários sob o capitalismo. No seu tempo, manteve-se à cabeça do que 
Marx chamou socialismo pequeno-burguês, que lutava contra a crueldade e a 
destruição engendradas pelo capitalismo e procurava reformá-lo de forma a 
melhorar estas condições. O próprio Sismondi advogou mudanças radicais na 
distribuição do rendimento, favoráveis aos camponeses e operários, e contava 
com o Estado para implementar estas e outras reformas económicas (10).

Ambas as escolas malthusiana e sismondiana do subconsumo mencionam 
os mercados externos como fontes de procura de consumo. Em Malthus isto é 
referido apenas de passagem; em Sismondi, contudo, os mercados estrangei-
ros constituem uma saída importante para a sobreprodução doméstica e ele 
vê o incremento da rivalidade internacional como decorrente do agravamento 

(10) Michael Barrat-Brown, Economics of Imperialism (London: Penguin Books, 1974), p. 170.
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do problema do subconsumo. É claro que, para o comércio internacional 
constituir uma solução para este problema, uma dada nação tem que expor-
tar mais para outras do que importa delas. Isto é obviamente impossível para 
o mundo na sua globalidade. Se o comércio está todo confinado apenas às 
esferas capitalistas, então o comércio com o estrangeiro é interno ao sistema 
capitalista mundial e não oferece uma escapatória do problema do subcon-
sumo. Consequentemente, Sismondi não apresenta o comércio externo como 
uma solução geral do problema.

Entre o período de Sismondi (anos de 1850) e o período de J. A. Hobson 
(anos de 1900) deu-se o grande ponto de viragem na história do capitalismo 
que marca o início da época do imperialismo. Por exemplo, nos anos entre a 
década de 1870 e 1914, os investimentos europeus no estrangeiro aumentaram 
mais de 700%, muitos dos quais indo para o chamado Terceiro Mundo. Não 
é por isso, de todo, surpreendente que, por volta dos anos 1900, o comércio 
externo, através do imperialismo, começasse a aparecer como uma solução 
para o problema do subconsumo. Afinal de contas, se se concebe o mundo 
em termos de nações capitalistas imperialistas e o Terceiro Mundo subdesen-
volvido, torna-se possível também imaginar este Terceiro Mundo a absorver 
as poupanças em excesso dos países capitalistas desenvolvidos – seja direc-
tamente na forma de investimentos estrangeiros, seja indiretamente na forma 
de exportações de mercadorias. Tanto em Hobson como em Rosa Luxemburg 
(que discutirei na secção seguinte), a conexão entre subconsumo e imperia-
lismo torna-se muito importante.

Hobson começa do modo, agora familiar, dos subconsumistas. Identifica 
explicitamente a produção de bens de consumo como sendo o objecto final 
de toda a produção, mesmo sob o capitalismo. Além disso, é o primeiro a 
tratar explicitamente o departamento I (as indústrias de bens de produção) 
como estando estritamente subordinado ao departamento II (bens de con-
sumo), de modo que o processo de produção inteiro pode ser tratado como 
um sistema verticalmente integrado, começando desde as matérias-primas e 
continuando em sucessivas etapas até ao produto final, que consiste apenas 
em bens de consumo. Por último, também começa por postular uma taxa de 
crescimento «sustentável» (que evidentemente não pode definir) e prossegue 
então para mostrar que poupar (demasiado) conduz a uma recessão. As cri-
ses resultam da poupança (excessiva) (11).

(11) Bleaney, op. cit., pp. 153-168. 
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Hobson também introduz o conceito de «excedente», que desempenha 
um papel importante na sua análise subsequente. Em geral, o «excedente» 
é definido por Hobson como o excesso do valor monetário total da produção 
sobre os custos estritamente necessários para produzi-la (12). Este conceito 
envolve a distinção entre custos de produção necessários e desnecessários, 
bem como entre custos de produção e outras despesas (tais como custos de 
venda, impostos sobre vendas, etc.). É um conceito mais amplo do que o que 
defini anteriormente como lucros (vendas menos todos os custos), mas não 
precisamos de aprofundar a diferença aqui.

De qualquer modo, a noção de excedente de Hobson inclui «custos» 
desne cessários, tais como os lucros de monopólio e a renda da terra (visto 
que estes não se originam em nenhum tipo de produção). À medida que o 
capitalismo se desenvolve, estes «rendimentos não ganhos» engrossam e, 
visto que os seus beneficiários tendem a consumir pouco, tendem a ocorrer 
excessos de poupança. Dá-se, por isso, um agravamento do problema do 
subconsumo (13).

Segundo Hobson, o comércio externo fornece uma saída para o excesso 
de poupança e um mercado para o excesso de produção, mesmo sob o capi-
talismo competitivo. Contudo, à medida que as indústrias se concentram 
mais e o monopólio se difunde largamente, o problema do subconsumo passa 
para um nível qualitativamente superior. Por um lado, os lucros de monopólio 
engrossam o excedente, conduzindo a maior poupança; por outro lado, como 
os monopólios alcançam estes lucros excessivos subindo os preços, tendem 
a encolher o mercado. Os mesmos factores que expandem a poupança redu-
zem-lhe assim as saídas. O imperialismo surge como a solução: o imperia-
lismo é a fase superior do subconsumo.

Contudo, diz Hobson, não precisa de ser assim. A raiz das crises e do impe-
rialismo reside na desigualdade de rendimento e nos rendimentos excessivos 
dos monopolistas e rentistas, e a solução reside em reformas apropriadas:

Deixe-se alguma viragem na corrente das forças político-econó-
micas desviar destes proprietários o seu excesso de rendimento e 
fazê-lo fluir, seja para os trabalhadores como salários mais altos, 
seja para a comunidade como impostos, de modo a ser gasto em vez 
de ser poupado, servindo de qualquer das maneiras para engrossar 

(12) Ibid., p. 180.

(13) Ibid., p. 171.
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a corrente de consumo – não haverá necessidade de lutar por mer-
cados estrangeiros ou por áreas de investimento estrangeiras (14).

 Um número surpreendente de teses avançadas por Hobson nos anos 1900 
reapareceu em subsequentes análises marxistas. Escrevendo em 1916, Lénine 
salienta a conexão entre monopólio e imperialismo, embora rejeite a análise 
do subconsumo de Hobson. Por outro lado, nos anos 1920 (NT), a revolucioná-
ria alemã Rosa Luxemburg argumenta que as raízes do imperialismo residem 
de facto no problema do subconsumo, embora evidentemente rejeite as con-
clusões que Hobson retira daí. Mais recentemente, nos Estados Unidos, obras 
influentes dos marxistas Paul Sweezy e Paul Baran recuperaram noções hob-
sonianas, tais como a visão da produção global como um sector verticalmente 
integrado, o conceito de «excedente», a noção de que o monopólio tende a 
fazer o excedente aumentar e, acima de tudo, o argumento de que a absorção 
do excedente representa um problema intrínseco da produção capitalista que 
se torna mais agudo com a predominância do monopólio. Voltamo-nos de 
seguida para estas teorias.

C – Teorias marxistas do subconsumo e da desproporcionalidade

Nas primeiras teorias do subconsumo, o problema é invariavelmente posto 
em termos de uma taxa de acumulação demasiado grande. No entanto, vimos 
que, de acordo com a própria lógica daquelas teorias, qualquer acumulação 
tende a negar-se a si própria. Inevitavelmente, os subconsumistas eram con-
duzidos à conclusão de que o capitalismo tendia para a estagnação, de que 
um capitalismo em autoexpansão era impossível.

Marx destruiu completamente este argumento. Para ver porquê, precisa-
mos de discutir alguns dos avanços conceptuais por si realizados.

Já estamos familiarizados com o primeiro grande avanço, que foi concep-
tualizar a produção global em termos de dois grandes ramos ou departamen-
tos, o dos bens de produção (I) e o dos bens de consumo (II). Isto significa que 
o produto total, ao longo de qualquer período de tempo, é composto pelos 
dois tipos de bens.

(14) Hobson, citado em Bleaney, op. cit., p. 166.
(NT) Trata-se certamente de uma gralha. O autor deve referir-se à segunda década do século 

xx, quando Rosa Luxemburg, que foi assassinada em 15 de Janeiro de 1919, escreveu A Acumulação do 
Capital (1913) e A Acumulação do Capital: Uma Anticrítica (1915).
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A segunda descoberta de Marx foi clarificar a natureza da procura efetiva. 
Os subconsumistas, relembre-se, identificavam basicamente três tipos de 
procura efetiva: procura de reposição, que readquire bens de produção para 
repor aqueles que foram gastos; procura de consumo dos trabalhadores, que 
readquire o seu «quinhão» do produto; e procura de consumo dos capitalistas 
e de investimento líquido, que deve preencher o «hiato de procura» na pro-
dução líquida.

O primeiro ponto de partida de Marx envolve uma questão do tempo. 
Suponha-se que o processo de produção em cada departamento leva um 
certo tempo, digamos um ano. Pois bem, os bens de produção gastos na glo-
balidade do processo não podem ser comprados a partir da produção deste 
ano, porque o primeiro bem de produção acabado que provém da produção 
começada este ano não sairá da linha de montagem antes do final do ano. 
De modo semelhante, os trabalhadores empregados durante este ano não 
podem «recomprar» os bens de consumo que resultam das suas actividades 
atuais, porque estes bens não estarão prontos até ao final do ano; nem os 
capitalistas podem consumir o que ainda não está disponível.

Voltemos ao princípio do ano. Para manter o exemplo tão simples quanto 
possível, assuma-se que todos os bens a utilizar durante o ano são comprados 
no princípio do ano (isto é apenas um artifício de exposição). Os capitalistas 
decidem o nível de produção que gostariam para o ano corrente. Compram, 
por isso, uma certa quantidade de bens de produção e contratam um certo 
número de trabalhadores; os trabalhadores, por sua vez, usam os seus salá-
rios para comprar bens de consumo. Ao mesmo tempo, os capitalistas tam-
bém têm que comprar uma certa quantidade de bens de consumo para o seu 
próprio consumo pessoal ao longo do ano. Repare-se que a procura efetiva 
origina-se inteiramente com a classe capitalista: os salários dos trabalhado-
res são parte das despesas anuais brutas de investimento dos capitalistas.  
É bastante ilegítimo tratar o consumo e o investimento como funcionalmente 
independentes, visto que o grosso do consumo vem dos salários, que são, eles 
próprios, um aspecto necessário das despesas de investimento.

No princípio do ano, é portanto a classe capitalista que determina, 
através das suas despesas de consumo e investimento, a procura efetiva.  
Mas quem vende as mercadorias? A classe capitalista, é claro! O princípio 
deste ano é também o final do ano passado; é por isso também a altura em 
que o produto acabado do processo de produção do ano passado se torna 
disponível. A produção do ano passado fornece à classe capitalista a oferta  
de mercadorias disponível para venda durante este ano; as despesas da  
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classe capitalista, deste ano, em investimento bruto e consumo pessoal  
determinam a procura efetiva para essa oferta de mercadorias. Se isto 
parece estranho, deve ser lembrado que a reprodução capitalista é estranha.  
As decisões de produção e consumo são tomadas por centenas de milhares  
de capitalistas individuais, sem um pensamento que seja na reprodução  
do sistema como um todo. Apesar de ser a classe capitalista que determina  
os dois lados da relação de oferta e procura, os capitalistas não o fazem 
enquanto classe mas sim enquanto indivíduos. A parte difícil é explicar  
como conseguem sempre que «saia certo». Voltaremos em breve a este  
ponto.

Não é difícil continuar, a partir daqui, de modo a mostrar que o cresci-
mento estável é possível com facilidade, com a procura efetiva em cada 
ano a ser justamente suficiente para comprar a oferta disponível a preços  
«normais» (15). Se o investimento cresce 10%, então a produção cresce 10%. 
Portanto, se o consumo capitalista também cresce 10%, a produção de cada 
ano encontrará, aguardando-a, a procura efetiva para comprá-la. Depois de 
Marx, a possibilidade de um «crescimento equilibrado» tornou-se um lugar 
comum.

Um crescimento equilibrado implica que a capacidade produtiva e a pro-
cura efetiva podem crescer aproximadamente à mesma taxa. Contudo, não 
implica necessariamente que o capitalismo, por si só, alcance algo de remo-
tamente parecido com isso. Nem nos diz nada acerca do presumível sentido 
da causalidade, se esse crescimento fosse em média realmente possível. Não 
obstante, o facto de o alargamento da reprodução ser possível coloca uma 
ameaça distinta às teorias do subconsumo. É à luz deste desafio que encara-
mos as versões marxistas da teoria do subconsumo.

Um pouco do contexto dos escritos de Marx vem aqui a propósito. Durante 
o período de 1858-1865, Marx escreveu e reescreveu a maior parte dos manus-
critos dos quais se extraiu a sua grande obra em três volumes, O Capital.  
O volume I foi publicado em 1867, mas o volume II – em que aparece a aná-
lise do processo de reprodução capitalista – nunca foi posto em forma final, 
embora tenha sido revisto no início e novamente no final da década de 1870. 
Marx morreu antes de completar esta tarefa e os últimos dois volumes foram 
compilados e publicados por Engels. Por isso, durante o tempo de vida de 

(15) Para uma discussão do que são preços «normais» e de como são determinados em Marx, 
veja-se o meu artigo «Marx’s Theory of Value and the Transformation Problem», em The Subtle Economy 
of Capitalism, ed. Jesse Schwartz (Santa Monica, Cal.: Goodyear Publishing Co., Inc., 1977), pp. 106-137.
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Marx, as partes publicadas da sua obra não lidaram com a reprodução e o 
crescimento (16).

No volume I, Marx demonstra que só pode surgir um produto excedente 
se os trabalhadores, como um todo, trabalham mais horas por dia do que 
levam para produzir os bens que eles próprios consomem e os bens neces-
sários para repor aqueles gastos no processo de produção. É este tempo de 
trabalho excedente dos trabalhadores, além do necessário para se manterem 
a si próprios e ao sistema produtivo, que fornece o produto excedente apro-
priado pela classe capitalista.

Na Rússia czarista, isto teve repercussão. O capitalismo começara a sua 
destruição de formas sociais, em particular da antiga comuna camponesa, 
o mir. Nos anos de 1850, alguns populistas argumentavam que o mir pode-
ria servir de base a uma transição direta para o socialismo, sem ter que pas-
sar pelos horrores da industrialização capitalista. Em 1880, o volume I de  
O Capital forneceu aos populistas marxistas não só uma crítica devastadora 
do capitalismo em geral, mas também – por meio de uma pequena extrapola-
ção – uma importante arma teórica contra o capitalismo na Rússia (17).

Os populistas marxistas viram a ênfase de Marx no tempo de traba-
lho excedente como prova da impossibilidade do capitalismo na Rússia.  
À maneira subconsumista clássica, julgavam que, dado que os trabalhadores 
produzem mais do que consomem, o mercado doméstico nunca seria sufi-
ciente para permitir o crescimento. As nações capitalistas ocidentais desen-
volvidas tinham escapado a este dilema encontrando mercados estrangeiros; 
mas a Rússia, argumentavam, era demasiado subdesenvolvida para competir 
de modo efetivo no mercado mundial. O capitalismo não era, por isso, viável 
na Rússia. Organizar os camponeses era a chave para o socialismo.

O volume II de O Capital foi publicado em 1885, dois anos depois da morte 
de Marx. Mesmo assim, quinze anos depois, os marxistas populistas ainda 
insistiam que «é impossível para um país capitalista existir sem mercados 
estrangeiros» (18). Mas agora tinha-se desenvolvido um contra-argumento 
dentro do marxismo russo. E contava com alguns pesos-pesados do seu lado: 
Bulgakov, Tugan-Baranovsky, Struve, Lénine.

(16) Karl Marx, Grundrisse (London, Penguin Books, 1973), traduzido com um prefácio por Martin 
Nicolaus, pp. 56-58.

(17) Russel Jacoby, «The Politics of the Crisis Theory: Towards the Critique of Automatic Marxism 
II», Telos, 23, Spring 1975, pp. 5-11.

(18) Ibid., p. 10. A citação é de Danielson.
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Este último grupo de marxistas fez duas grandes críticas ao argumento 
populista do subconsumo. Em primeiro lugar, observaram que era um facto 
que os capitalistas e as relações mercantis cresciam rapidamente em toda 
a parte na Rússia. O primeiro livro de Lénine, O Desenvolvimento do Capi-
talismo na Rússia (1899), destinava-se precisamente a salientar este ponto.  
Em segundo lugar, Lénine e os outros atacaram a base lógica do argumento 
populista. O erro básico, diziam, estava em imaginar que, mesmo sob o capi-
talismo, o consumo era o objectivo da produção. O capitalismo produzia para 
o lucro, não para o consumo, e a análise de Marx sobre a reprodução alargada 
estabelecera, para além de qualquer dúvida, que esta produção motivada pelo 
lucro era inteiramente capaz de gerar os seus próprios mercados internos.  
O subconsumo não era um problema intrínseco. O capitalismo já aí estava, era 
viável e espalhava-se, e organizar o proletariado urbano era uma tarefa urgente.

Essa ronda do debate foi decisivamente ganha por Struve, Bulgakov, Tugan-
-Baranovsky e Lénine. Mas a sua vitória apenas montou o palco para outra, 
ainda mais importante, série de questões: se o capitalismo era realmente capaz 
de um crescimento autossustentado, o que o impediria de crescer para sem-
pre? Por outras palavras, quais são os seus limites? Além disso, como devemos 
entender as crises devastadoras a que periodicamente está sujeito?

A resposta de Tugan-Baranovsky foi argumentar a posição extrema de que 
o capitalismo era totalmente independente do consumo, desde que os depar-
tamentos I e II crescessem nas proporções corretas um em relação ao outro. 
Mas, argumentava, dada a anarquia da produção capitalista, esta correta pro-
porcionalidade era uma questão de sorte. Por isso, a natureza de tentativa e 
erro da produção capitalista originaria periodicamente tão grandes desequilí-
brios que a reprodução seria interrompida e uma crise estalaria. Lénine rejei-
tou a afirmação de Tugan-Baranovsky de que o consumo era irrelevante, mas 
nessa ocasião, além de realçar a anarquia da produção capitalista como uma 
fonte de crises, não forneceu uma teoria precisa das crises. Não voltaria a este 
assunto. Na Alemanha, uns dez anos mais tarde, ressurgiu a teoria da despro-
porcionalidade das crises, desta vez com a obra maciça de Rudolph Hilferding 
sobre o capitalismo monopolista. Tanto Tugan-Baranovsky como Rudolph Hil-
ferding argumentaram mais tarde que, visto que é a anarquia capitalista que 
leva às crises, a planificação eliminaria as crises. O «capitalismo organizado», 
nas palavras de Hilferding, era a solução e a via parlamentar para o controlo 
do Estado era o meio (19).

(19) Ibid., pp. 14-16.
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Rosa Luxemburg recusou-se a aceitar essa resolução do debate. Como ati-
vista revolucionária, opunha-se completamente ao reformismo que a teoria 
da desproporcionalidade parecia gerar. Uma vez que se admite «que o desen-
volvimento capitalista não se move na direção da sua própria ruína», decla-
rou, «então o socialismo deixa de ser objectivamente necessário». Abandonar 
a teoria do colapso capitalista era abandonar o socialismo científico. Propôs 
então reavivar o debate marxista do subconsumo (20).

Visto que foram os exemplos de Marx da reprodução alargada (crescimento 
equilibrado) que se revelaram o factor decisivo no anterior debate entre os mar-
xistas russos, Luxemburg atacou directamente esses exemplos. Marx demons-
trou claramente a possibilidade abstracta da reprodução alargada, concedeu, 
mas parece não ter percebido que é todavia impossível na realidade, porque, de 
um ponto de vista social, o comportamento capitalista que é requerido não faz 
sentido (21). Imagine-se que, no final de um ciclo de produção, todo o produto 
social é depositado num armazém. Nessa altura, os capitalistas avançam e reti-
ram uma porção do produto total para repor os seus bens de produção gastos 
no último ciclo, e os trabalhadores vêm e retiram os seus meios de consumo. 
Resta o produto excedente, do qual os capitalistas retiram uma porção para o 
seu consumo pessoal. Ora pergunta Luxemburg, de onde vêm os compradores 
para o resto do produto? (Este é, evidentemente, o tradicional problema do 
subconsumo de preencher o «hiato de procura»). Se Marx tem razão, afirma, 
então é a classe capitalista que recompra o resto do produto, a fim de investi-
-lo e assim alargar a capacidade produtiva. Mas isso não faz sentido nenhum, 
porque «quem são os novos consumidores em prol dos quais a produção deve 
ser cada vez mais alargada»? Mesmo se os capitalistas fizessem o que o Marx 
diz que fariam, no próximo período a capacidade produtiva seria ainda maior, 
o hiato a ser preenchido ainda superior e o problema ainda mais intratável.  
«O diagrama da acumulação», de Marx, «não resolve a questão de quem final-
mente beneficia da reprodução alargada...». A reprodução alargada é algebri-
camente possível, mas socialmente impossível (22).

Daqui decorre que a acumulação capitalista real só pode ser explicada atra-
vés de algumas forças exteriores às relações capitalistas «puras». Luxemburg 
observa que a solução malthusiana de uma terceira classe de consumidores 
improdutivos não faz sentido, já que as suas receitas só poderiam provir de 

(20) Ibid., p. 22.

(21) Bleaney, op. cit., p. 89.

(22) Ibid., p. 193.
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lucros ou de salários. De modo semelhante, o comércio externo entre as nações 
capitalistas também não fornece solução para o capitalismo na sua  globa- 
lidade, visto que é interno ao sistema [N.T.: capitalista] mundial. Ela argu-
menta, por isso, que a acumulação capitalista exige um estrato de compra-
dores fora da sociedade capitalista, que continuamente lhe comprem mais 
do que lhe  vendam. Por conseguinte, o comércio entre as esferas capitalista 
e não capitalista é uma necessidade básica da existência histórica do capita-
lismo e o imperialismo surge necessariamente à medida que as nações capi-
talistas lutam pelo controlo de todas estas fontes importantes de procura 
efectiva. Além disso, à medida que o capitalismo se expande para cobrir o 
planeta, encolhem-se correspondentemente os meios não-capitalistas e, 
com isso, encolhe-se a fonte fundamental de acumulação. Eleva-se a tendên-
cia para a crise e a competição entre as nações capitalistas pelas restantes 
áreas não capitalistas intensifica-se. Crises mundiais, guerras e revoluções 
são os resultados inevitáveis deste processo.

Mesmo que Luxemburg estivesse certa sobre a impossibilidade da acumu-
lação, a sua solução não funcionaria, visto que exige do «Terceiro Mundo» que 
continuamente compre mais do que venda. Donde viria o excesso de receitas?

Mas, de facto, também está errada sobre a possibilidade de acumulação. 
Para se ver isto precisamos de voltar brevemente à análise apresentada no iní-
cio desta secção. Recorde-se que, no final do ciclo de produção, são os capi-
talistas que estão na posse da totalidade do produto social. Ao mesmo tempo, 
são também as suas despesas em investimento bruto e consumo pessoal que 
constituem a fonte original da procura efectiva para esse mesmo produto (visto 
que os salários dos trabalhadores fazem parte do investimento global). Ora, à 
parte o seu próprio consumo pessoal, a sua restante despesa (o investimento 
bruto) não é, de maneira nenhuma, motivada pelo consumo enquanto tal.  
É inteiramente motivada pela perspectiva do lucro. O que os exemplos de Marx 
mostram é que se os capitalistas realmente efectuassem o montante de inves-
timento apropriado, então seriam de facto capazes de vender o seu produto 
e realizar os lucros perspetivados. Se este sucesso os estimulasse a reinvestir 
outra vez na perspectiva de ainda maiores lucros, seriam recompensados outra 
vez e assim por diante. Durante todo esse tempo, o consumo aumentaria devido 
ao emprego crescente de trabalhadores e à riqueza crescente dos capitalistas. 
Mas este aumento do consumo seria uma consequência, não uma causa (23).

(23) Os leitores familiarizados com o volume I de O Capital poderão recordar que Marx distingue 
dois circuitos que envolvem a compra e a venda: M-D-M e D-M-D’. No primeiro, o objecto é o consumo, 
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No entanto, se isto refuta as críticas de Luxemburg da reprodução alar-
gada, ainda não responde às duas questões cruciais com que ela começou. 
Primeira, que forças, se alguma, tornam a reprodução alargada possível na 
realidade? E segunda, não é verdade que se a reprodução alargada é real-
mente possível, «o desenvolvimento capitalista não se move na direcção da 
sua própria ruína»?

O que a teoria debate, a realidade decide. Em 1929, irrompeu uma devas-
tadora crise capitalista mundial, seguida por mais de dez anos de profunda 
depressão e desemprego. Dado este contexto, os problemas da reprodução 
capitalista, mais uma vez, ganharam rapidamente proeminência.

A primeira grande tentativa para reavivar a teoria do subconsumo como 
explicação das crises foi feita por Paul Sweezy, no seu influente livro A Teoria 
do Desenvolvimento Capitalista (1942). Sweezy propôs explicitamente formu-
lar uma teoria do subconsumo «livre das objecções que têm sido dirigidas às 
versões anteriores» (24).

Nesta primeira tentativa, Sweezy ainda está muito afectado pela tradi-
cional noção subconsumista de que a procura de bens de consumo regula a 
globalidade da produção. Segundo este ponto de vista, o departamento I apa-
rece como parte do aparelho produtivo verticalmente integrado do depar-
tamento II, de modo que mudanças na produção do departamento I (bens 
de produção) são, na verdade, mudanças na capacidade de produzir bens 
de consumo. Adicionalmente, Sweezy argumenta que os «dados empíricos» 
sugerem que uma mudança de 1% na produção do departamento I aumenta 
a capacidade de produção de bens de consumo em 1%. Isto é uma virtual 
repetição de Hobson, que analisámos anteriormente.

Considere-se agora a procura efectiva, que, como vimos, é composta pelas 
despesas de consumo capitalista e de investimento total (a última por sua vez 
composta por despesas em bens de produção e na contratação de trabalha-
dores). Sweezy observa que, à medida que o capitalismo se desenvolve, avança 
rapidamente a mecanização e são precisas cada vez mais máquinas e materiais 
para apoiar um trabalhador; isto significa que as despesas de investimento 
capitalista em bens de produção aumentam mais rapidamente que aquelas 
em salários. Dada a sua análise da produção, as despesas de investimento 
em bens de produção implicam aumentos proporcionais na capacidade de  

mas, no segundo, o objecto é a expansão do capital. É o segundo que é o circuito (regulador) dominante 
da produção capitalista. Luxemburg esquece-se disto.

(24) Paul Sweezy, The Theory of Capitalist Development (New York: Monthly Review Press, 1942), 
p. 179. 
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[N.T.: produzir] bens de consumo, ao passo que o aumento mais lento das des-
pesas em salários evidentemente se traduz no consumo dos trabalhadores. 
Parece, por isso, que a capacidade de produzir bens de consumo se expande 
mais depressa que a procura de consumo dos trabalhadores. Abre-se por con-
seguinte um «hiato de procura». Evidentemente, a procura de consumo capita-
lista poderia preencher o hiato. Mas, à medida que o capitalismo se desenvolve, 
os capitalistas tendem a investir proporcionalmente mais, e a consumir pro-
porcionalmente menos, dos seus lucros, de modo que o seu consumo se 
atrasa em relação à capacidade produtiva do departamento II. Sweezy conclui:

… segue-se que há uma tendência inerente para o crescimento do 
consumo se quedar atrás do crescimento da produção de bens de 
consumo… esta tendência pode-se expressar seja em crises seja 
em estagnação, ou em ambas (25).

O erro fundamental da análise de Sweezy é o tradicional do subconsumo, 
de reduzir o departamento I ao papel de um «input» do departamento II. Uma 
vez assumido isto, decorre necessariamente que um aumento na produção 
de bens de produção deve alargar a capacidade de [N.T.: produzir] bens de 
consumo. Mas isto é falso: bens de produção também podem ser usados para 
fazer bens de produção e, como observámos na crítica de Luxemburg, a repro-
dução alargada exige que assim sejam usados. Contrariamente ao raciocínio 
de Sweezy, é perfeitamente possível ter uma relação crescente de máquinas e 
materiais por trabalhador e um crescimento proporcional nas produções dos 
dois departamentos, e mesmo assim ter reprodução alargada.

A segunda tentativa de Sweezy, feita em conjunto com Paul Baran, chegou 
mais de vinte anos depois no Capitalismo Monopolista. Na primeira tenta-
tiva, como vimos, Sweezy argumentou que o capitalismo tinha uma tendência 
intrínseca para expandir a capacidade de produção do departamento II mais 
rapidamente que a procura de consumo. Capitalismo Monopolista, escrito à 
luz de Marx, Keynes e Kalecki, já não se restringe apenas ao departamento 
II ou à procura do consumidor. Em vez disso, argumenta-se aí que o capi-
talismo moderno tem uma tendência para expandir a capacidade produtiva 
total mais rapidamente que a procura efectiva internamente gerada, de modo 
que, na ausência de factores externos, «o capitalismo monopolista afundar-
-se-ia cada vez mais profundamente num pântano de depressão crónica» (26).

(25) Ibid., p. 183.

(26) Paul Baran and Paul Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1968), p. 108.
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Decorre deste diagnóstico que «os períodos relativamente longos durante 
os quais o processo (real) de acumulação prosseguiu de maneira vigorosa 
com … a procura de força de trabalho a aumentar rapidamente e a capaci-
dade produtiva a ser utilizada a, ou próximo da, plena capacidade» devem ser 
explicados através de factores externos (27). Assim, Baran e Sweezy apontam 
as grandes inovações (máquina a vapor, caminhos-de-ferro, automóvel), a 
expansão imperialista e as guerras, e a estimulação da procura em geral atra-
vés da publicidade, da política governamental, etc., como factores cruciais na 
superação da natureza estagnante inerente ao capitalismo monopolista.

A associação do monopólio com crescimento lento e excesso de capaci-
dade não é nova. Muitas teorias (como veremos) tentam explicar esta corre-
lação. A contribuição específica de Baran e Sweezy é o seu argumento de que 
estes fenómenos surgem da tendência persistente do capitalismo monopolista 
para sobreexpandir a capacidade produtiva e assim desembocar em crises e/ 
ou estagnação. Temos, portanto, que pesquisar a base lógica desse argumento.

Recorde-se que, na análise de Marx, são as despesas de investimento total 
e de consumo capitalista que determinam a procura efectiva (o investimento 
total inclui despesas em salários, que por sua vez determinam o consumo dos 
trabalhadores). Além disso, na medida em que o consumo pessoal da classe 
capitalista reage mais ou menos passivamente aos lucros passados e presen-
tes, é o investimento total que constitui de facto a variável crucial.

Suponha-se agora que, no início de um dado ano, as despesas de inves-
timento total para a produção do ano seguinte são suficientemente grandes 
para alargar a capacidade produtiva, mas não suficientemente grandes para 
comprar todo o produto social existente. Então os capitalistas teriam, por um 
lado, iniciado um alargamento da sua futura capacidade produtiva, enquanto, 
por outro, achariam a procura insuficiente até para a sua presente capacidade.

Dada a natureza anárquica da produção capitalista, é de se esperar um 
tal resultado com bastante frequência. A questão é se isto é meramente um 
aspecto das flutuações regulares da reprodução capitalista ou se é algo mais. 
Marx, por exemplo, argumentou que os capitalistas são conduzidos a acumu-
lar tão rapidamente quanto objectivamente possível, de modo que uma dis-
crepância como aquela tende a autocorrigir-se.

Mas se, de algum modo, se pudesse argumentar que, em cada período, 
o investimento tende a permanecer no intervalo acima descrito – suficien-
temente grande para expandir a capacidade, mas insuficientemente grande 

(27) Paul Sweezy, «The Economic Crisisc», Monthly Review, vol. 26(10), March 1975, pp. 1-8.
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para comprar a oferta do período precedente –, então, evidentemente, a 
capacidade produtiva ultrapassaria a procura efectiva e o sistema deparar-
-se-ia com um hiato de procura ou «problema da realização». Este é preci-
samente o argumento implícito na afirmação de Baran e Sweezy de que o 
excedente (potencial) se expande mais rapidamente do que a capacidade do 
sistema para absorvê-lo. No entanto, apesar de tenderem a atribuir grande 
parte da culpa por este problema ao monopólio, não discutem porque os 
monopolistas persistiriam em sobreexpandir a capacidade produtiva face a 
uma procura insuficiente. O elemento crucial de toda a sua tese permanece, 
por isso, sem explicação. No seu recente levantamento das teorias marxistas 
da crise, Erik Olin Wright observa esta deficiência essencial:

A fraqueza mais séria na (nesta) posição subconsumista é que lhe 
falta alguma teoria dos determinantes da taxa real de acumula- 
ção … Muitos escritos subconsumistas optaram, pelo menos impli-
citamente, pela solução de Keynes para este problema, focando 
na previsão subjectiva do lucro por parte dos capitalistas como o 
determinante chave da taxa de acumulação. De um ponto de vista 
marxista, esta é uma solução inadequada. Ainda não vi uma teoria 
elaborada do investimento e da taxa de acumulação de um teórico 
subconsumista marxista e, como tal, por enquanto, a teoria perma-
nece incompleta (28).

No seu livro, Baran e Sweezy citam contribuições feitas por Joan Robinson, 
Michael Kalecki e Joseph Steindl. Visto que estes autores também são parte 
integrante da tradição teórica keynesiana de esquerda, cabe-nos investigar as 
implicações das suas respectivas análises na questão das crises.

O investimento desempenha um papel crucial tanto na análise keynesiana 
como na marxista. Mas na teoria keynesiana a ênfase é grandemente posta 
nos determinantes de curto prazo das decisões de investimento. Por isso, na 
medida em que os autores supracitados tratam das decisões de investimento, 
tendem a focar principalmente as mudanças estruturais de curto prazo e ape-
nas secundariamente as de longo prazo. O trabalho inicial de Joan Robinson 
apenas trata de passagem a mudança estrutural, ao passo que os últimos tra-
balhos dependem principalmente de Kalecki (29). Kalecki, por sua vez, quando 
lida brevemente com o longo prazo, assume simplesmente que, na ausência 

(28) Erik Olin Wright, «Alternative Perspectives in the Marxist Theory of Accumulation and Cri-
sis», em Schwartz, op. cit. na nota 13, pp. 215-226.

(29) Bleaney, op. cit., p. 225.
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de factores externos, o capitalismo tende para a estagnação. É a inovação, 
por isso, o grande factor que impele o investimento para cima do nível estri-
tamente necessário para reproduzir o sistema. E argumenta que é o declínio 
da intensidade das inovações no capitalismo monopolista que é responsável 
pelo seu crescimento lento recente (30). Isto é, porém, tudo muito ad hoc e, 
na sua última grande obra (1968), Kalecki sublinhava que ainda faltava uma 
explicação satisfatória dos determinantes de longo prazo do investimento (31).

Por último, Steindl começa por reparar no carácter incompleto da análise 
de longo prazo de Kalecki e pretende remediar este defeito. Contudo, na aná-
lise final, também é forçado a postular um declínio da intensidade das inova-
ções como o factor principal do crescimento lento do capitalismo moderno, 
embora realce que o monopólio tende a exacerbar os efeitos deste declínio. 
Tal como Kalecki antes dele, também acaba a declarar que uma explicação 
satisfatória ainda está por descobrir (32). Não é, por isso, surpreendente que 
Baran e Sweezy prefiram expor as suas próprias versões do problema. 

IV – O capitalismo como acumulação autolimitada

As teorias do subconsumo radicais e marxistas tendem a focar na procura 
efetiva como o fator limitativo da acumulação capitalista. Contudo, na análise 
própria de Marx, a procura efetiva não constitui um problema intrínseco. Pelo 
contrário, em seu entender, os capitalistas são conduzidos a acumular tão 
rapidamente quanto possível, de modo que a tendência normal do sistema é a 
autorreprodução alargada, não a estagnação. Isto não implica que o processo 
de acumulação seja suave, ou que não possam ocorrer durante o percurso cri-
ses parciais devido a más colheitas, etc. Mas implica certamente que os limi-
tes do processo de acumulação não resultam de uma insuficiência da procura.

Significa isto, como tão eloquentemente argumenta Rosa Luxemburg, que 
uma vez rejeitada a teoria subconsumista é-se forçado a aceitar a posição de 
que a acumulação (e por conseguinte o próprio capitalismo) é capaz de se 
expandir indefinidamente? De maneira nenhuma. De acordo com Marx, os 

(30) Ibid., pp. 245-248.

(31) Cf. Joseph Steindl, Maturity and Stagnation in American Capitalism (New York: Monthly 
Review Press, 1976), p. xvii, nota de rodapé 7.

(32) Ibid., pp. xv-xvi.
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limites da acumulação são completamente internos ao processo. «A verda-
deira barreira da produção capitalista é o próprio capital» (33).

A acumulação capitalista é motivada pela lucratividade. Mas, segundo 
Marx, a acumulação diminui progressivamente a lucratividade, de modo que 
tende a debilitar-se a si própria. Esta é a famosa lei da queda tendencial da 
taxa de lucro, que abordaremos em breve. Ao mesmo tempo, a acumulação 
implica a extensão das relações capitalistas, o aumento do proletariado e da 
sua força.

Declínio da lucratividade significa declínio das taxas de acumulação e uma 
competição cada vez mais feroz entre os capitalistas (nacionais e internacio-
nais) por mercados, materiais e mão-de-obra barata. À medida que os capi-
tais mais fracos são eliminados, a concentração e centralização económica 
(isto é, a «monopolização») aumenta. Além disso, torna-se cada vez mais 
necessário para os capitalistas atacar os salários, seja diretamente, através 
da mecanização, seja através da importação de mão-de-obra barata e/ou da 
exportação de capitais para países mais pobres.

Ao mesmo tempo, o tamanho da classe trabalhadora e o grau da sua expe-
riência coletiva na luta contra o capital aumentam continuamente. Deste modo, 
o crescente ataque do capital contra o trabalho depara-se com uma crescente 
resistência e contra-ataque (no longo prazo). A luta de classes intensifica-se.

É importante perceber que a tendência para o declínio da lucratividade (tal 
como Marx a deduz) não é causada por salários altos, embora a subida real 
dos salários possa muito bem exacerbá-la. Isto significa que as crises periódi-
cas que resultam do declínio da lucratividade não podem ser atribuídas às exi-
gências ou à resistência dos trabalhadores, embora, evidentemente, etapas 
históricas e situações políticas diferentes sejam muito importantes na expli-
cação de como o sistema reage globalmente a cada crise. Contudo, enquanto 
as relações capitalistas prevalecerem, as suas tendências gerais continuarão a 
funcionar. Consequentemente, Marx realça que a tarefa do proletariado é não 
apenas resistir ao capital, mas derrubá-lo.

Deve ser óbvio, a partir deste breve esboço, que a crescente «monopoli-
zação», o declínio das taxas de acumulação e o aprofundamento das lutas de 
classes podem ser explicados como consequências das leis básicas do desen-
volvimento capitalista, em vez de como fatores que originam novas leis, como 

(33) Karl Marx, O Capital (Lisboa: Edições «Avante!», 2012), livro terceiro, tomo VI, p. 283.
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tentaram por exemplo Baran e Sweezy (34). Como a lei do declínio da lucrati-
vidade é central nesta explicação, temos que examiná-la mais detidamente.

A – A teoria de Marx da queda da taxa de lucro

A questão da lucratividade tem dois aspetos importantes. Primeiro, qual é 
a base da lucratividade e o que determina a sua dimensão? Segundo, como é 
que o capitalismo desenvolve esta base e que efeito isso tem, por sua vez, na 
sua dimensão?

Na resposta à primeira questão, Marx começa com o processo de trabalho. 
Observa que, em todas as sociedades, os objetos que são precisos para satis-
fazer as necessidades e os desejos humanos implicam uma certa repartição 
do tempo de trabalho da sociedade, das suas atividades produtivas, em pro-
porções e quantidades específicas. Doutro modo, a reprodução da sociedade 
seria impossível.

Enquanto a repartição de trabalho social é fundamental em todas as socie-
dades, a extração do trabalho excedente é a base de todas as sociedades de 
classe. Este trabalho excedente forma a base material e social da relação de 
classe. Tem que se forçar a extração de trabalho excedente, pois isso fornece 
à classe dominante não apenas os seus meios de consumo, mas também os 
seus meios de dominação.

Na maioria das sociedades, a repartição do tempo de trabalho social e 
a extração do trabalho excedente são socialmente reguladas, pela tradição, 
pela lei, pela força. Mas, na sociedade capitalista, a atividade produtiva é 
empreendida de forma privada por capitalistas individuais na base do lucro 
potencial. A reprodução não é uma consideração explícita e, no entanto, tem 
de ter, e tem de facto, lugar. Na aparência, são os preços e lucros monetários 
que fornecem o «feedback» diário que determina as decisões dos capitalistas. 
Mas, argumenta Marx, na realidade são os tempos totais de trabalho (os valo-
res-trabalho) envolvidos na produção das mercadorias que regulam os fenó-
menos monetários. Esta regulação dos preços e lucros pelos valores-trabalho 
e o valor excedente (NT) é, de facto, a maneira como as exigências sociais da 

(34) Incidentalmente, vale a pena notar que quando os capitalistas, em consequência do declí-
nio da lucratividade, reduzem as suas despesas de investimento, parte do produto disponível não será 
vendido e parecerá que a crise é causada por falta de procura efetiva, por «subconsumo». Mas, de facto, 
este «subconsumo» é apenas uma reação à crise da lucratividade. É um sintoma, não uma causa.

(NT) Ou mais-valia, como se designa.
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reprodução se manifestam na sociedade capitalista. Daqui em diante, lidamos 
diretamente com os valores-trabalho e o valor excedente, visto que estes são 
os verdadeiros elementos reguladores.

Durante o processo de trabalho, os trabalhadores utilizam instrumentos 
de trabalho (instalações e equipamentos) para transformar materiais em 
produtos acabados. O tempo total de trabalho requerido pelo produto final 
é, por isso, composto de duas partes: primeiro, o tempo de trabalho implí-
cito nos meios de produção (materiais, instalações e equipamento) gastos; 
e, segundo, o tempo de trabalho corrente despendido pelos trabalhadores 
no próprio processo de trabalho. Marx chama ao primeiro elemento «capi-
tal constante» (C), visto que reaparece no produto final, enquanto chama ao 
segundo «valor acrescentado pelo trabalho vivo»(L). O valor-trabalho total de 
qualquer produto final é por isso C+L.

Do produto final, parte é o exato equivalente dos meios de produção gas-
tos. O seu valor-trabalho será por isso C, visto que este é o valor-trabalho dos 
meios de produção realmente gastos. Isto deixa-nos com o produto líquido, 
por um lado, e com o valor acrescentado pelo trabalho vivo (L), por outro.  
O produto líquido é o equivalente material do tempo de trabalho vivo L.

Para haver um produto excedente, só uma parte do produto líquido deve 
substituir os bens de consumo gastos pelos trabalhadores. O valor acres-
centado pelo trabalho vivo (L) é, por isso, composto de duas partes, uma 
das quais corresponde ao valor-trabalho das necessidades de consumo 
dos trabalhadores (V) e a outra ao valor-trabalho do produto excedente (S).  
Por outras palavras, é a diferença entre o tempo realmente despendido pelos 
trabalhadores (L) e o tempo necessário para se reproduzirem a si mesmos (V) 
– o seu tempo de trabalho excedente (S) – que gera o produto excedente e, 
portanto, os lucros reais: S  = L-V.

A divisão do tempo de trabalho vivo em tempo de trabalho necessário (V) e 
excedente (S) é, por isso, a base oculta da sociedade capitalista. Marx chama 
à relação S/V a «taxa de mais-valia» ou a «taxa de exploração». Com tudo o 
resto igual, quanto maior a taxa de exploração, maior a quantidade de mais-
-valia e, por conseguinte, maior o lucro.

O tempo que os trabalhadores realmente despendem (L) é determinado 
pela duração do dia de trabalho. O tempo necessário para se reproduzirem a 
si mesmos (V), por outro lado, é determinado tanto pela quantidade de bens 
que consomem (o seu «salário real») como pelo tempo de trabalho preciso 
para produzir esses bens. A massa de mais-valia (S) e a taxa de exploração 
(S/V) podem, por isso, ser aumentadas de duas maneiras: diretamente, pro-
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longando o dia de trabalho L, de modo que o tempo de trabalho excedente 
é diretamente aumentado; e indiretamente, baixando o tempo de trabalho 
necessário V, de modo que maior porção do dia de trabalho é gasto em tempo 
de trabalho excedente. Este último método de aumentar S e S/V exige ou que 
sejam reduzidos os salários reais dos trabalhadores ou que seja elevada a pro-
dutividade do seu trabalho de modo a precisarem de menos tempo para pro-
duzir os seus meios de consumo, ou ambos.

Os capitalistas tentam constantemente todos os métodos para aumentar 
a taxa de exploração. Mas, ao longo do tempo, a força crescente da classe tra-
balhadora restringiu fortemente as tentativas de prolongar o dia de trabalho 
e/ou de baixar o salário real. Assim, aumentar a produtividade do trabalho 
tornou-se o principal meio de elevar a taxa de exploração. Mas o paradoxal 
no capitalismo, segundo Marx, é que os exatos meios pelos quais eleva a taxa 
de exploração tendem a baixar a taxa de lucro. A crescente produtividade do 
trabalho manifesta-se numa queda da lucratividade do capital (35).

A taxa de mais-valia S/V expressa a divisão do dia de trabalho em tempo de 
trabalho necessário e excedente. Mede o grau de exploração dos trabalhadores 
produtivos. Mas para os capitalistas o crucial é o grau de lucratividade do capi-
tal. Do seu ponto de vista, investem dinheiro em meios de produção (C) e em 
trabalhadores (V) com a intenção de obter lucro (S). A quantidade de lucro (S) 
relativamente ao seu investimento (C+V) é a medida capitalista do sucesso. Por 
outras palavras, é a taxa de lucro S/(C+V) que regula a acumulação de capital.

É aqui que surge o paradoxo. Nas suas batalhas contínuas de uns contra 
os outros (36), os capitais individuais são forçados constantemente a baixar os 
custos unitários, de modo a ganhar vantagem sobre os seus concorrentes (a 
batalha atual das calculadoras de bolso é um excelente exemplo deste pro-
cesso). No que diz respeito ao sucesso na batalha das vendas, qualquer coisa 
que baixe os custos unitários serve.

Mas os capitalistas também estão perpetuamente envolvidos noutra bata-
lha – a batalha da produção, no processo de trabalho. E é aqui que a meca-
nização surge como o principal meio de elevar a produtividade do trabalho 
e, assim, baixar os custos unitários. Os capitalistas contratam os trabalha-

(35) Karl Marx. op. cit., p. 242.

(36) Estas batalhas são o que o Marx chama a «concorrência dos capitais». Mas este uso do 
termo concorrência não é o mesmo que na «concorrência perfeita», cujo oposto é o «monopólio».  
Em Marx, a progressiva concentração e centralização dos capitais implica uma «concorrência dos capi-
tais» mais feroz sobre partes progressivamente maiores do mundo. A chamada fase «monopolista» do 
capitalismo não suplanta a concorrência, antes a intensifica.
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dores por um período específico e o seu objetivo é arrancar-lhes a máxima 
produtividade possível durante o processo de trabalho, ao menor custo pos-
sível. Isto implica não apenas lutas sobre o salário real e a duração e intensi-
dade do dia de trabalho, mas também sobre a natureza do próprio processo 
de trabalho. Logo desde o início, os capitalistas procuraram «aperfeiçoar» o 
processo de trabalho subdividindo-o em tarefas cada vez mais especializa-
das e rotineiras. Com o controlo capitalista do processo de trabalho, a ativi-
dade produtiva humana torna-se cada vez mais mecanizada e automatizada. 
Não é então surpreendente que estas funções humanas mecanizadas sejam 
progressivamente substituídas por verdadeiras máquinas. À medida que as 
máquinas substituem algumas funções humanas, as outras são ainda mais 
sujeitas à tirania do caráter mecânico, até que também algumas destas fun-
ções são substituídas por máquinas e assim por diante (37).

A tendência para a mecanização é, por isso, o método capitalista dominante 
de elevar a produtividade social do trabalho. Resulta do controlo capitalista do 
processo de trabalho, da atividade produtiva humana. Como tal, nem a cres-
cente resistência dos trabalhadores nem a subida real dos salários são as cau-
sas intrínsecas da mecanização, embora possam acelerar bem esta tendência.

O aumento da mecanização origina o que Marx chama uma crescente 
composição técnica do capital. Massas cada vez maiores de meios de pro-
dução e de materiais são postas em funcionamento por um dado número de 
trabalhadores. Segundo Marx, isto implica, por sua vez, que o valor-trabalho 
total (C+L) do produto final vem cada vez mais dos meios de produção gastos 
e cada vez menos do trabalho vivo. Por outras palavras, a crescente compo-
sição técnica reflete-se, em termos de valor, numa crescente relação do «tra-
balho morto para o trabalho vivo», de C para L.

A taxa de lucro, como vimos, é S/(C+V). Mas S = L-V, visto que o tempo de 
trabalho excedente (S) é igual ao tempo realmente despendido pelos traba-
lhadores (L) menos o tempo necessário para se reproduzirem a si mesmos 
(V). Por isso, mesmo que os trabalhadores «vivessem do ar» (V = 0), o máximo 
de S só poderia ser de Smáx/C = L/C. Consequentemente, L/C é o teto da taxa 
de lucro, enquanto o chão é evidentemente zero. Ora, se uma crescente com-
posição técnica se reflete, de facto, numa relação crescente C/L – e por con-
seguinte numa relação decrescente L/C –, então a verdadeira taxa de lucro 
será progressivamente comprimida entre um teto descendente e um chão 

(37) Para uma análise brilhante do processo de trabalho moderno, veja-se o livro de Harry Bra-
verman, Labor and Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York, 1974.
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inamovível, de modo que tem que exibir ela própria uma tendência decres-
cente. Isto é o que Marx quer dizer com tendência de queda da taxa de lucro.

A tendência de queda acima descrita é independente de como L se divide 
entre V e S e, por conseguinte, independente da taxa de exploração S/V.  
De facto, se os salários reais dos trabalhadores fossem constantes, a cres-
cente produtividade do trabalho devida à mecanização aumentaria continua-
mente S/V; quanto maior fosse a produtividade do trabalho, menos tempo 
levaria aos trabalhadores para produzir um dado cabaz de bens de consumo, 
de modo que uma parte maior do dia de trabalho se tornaria tempo de tra-
balho excedente. Mesmo quando os salários reais de facto aumentam, desde 
que aumentem menos rapidamente que a produtividade, a taxa de explora-
ção ainda aumentará. É, por isso, perfeitamente possível ter simultaneamente 
salários reais crescentes e uma taxa de exploração crescente (38). Esta é, de 
facto, a situação geral descrita por Marx, baseando-se em que os trabalhado-
res nunca podem capturar todos os ganhos de produtividade da mecanização 
sem paralisar a acumulação e, assim, matar a galinha dos ovos de ouro (39). 
Para Marx, a luta de classes em torno dos salários reais funciona dentro de 
certos limites objetivos, os limites determinados pela acumulação de capital. 
Estes limites são intrínsecos ao próprio capitalismo e só podem ser transcen-
didos derrubando-o.

Quase todos os comentadores marxistas aceitam como um facto que a 
mecanização é uma avassaladora realidade da produção capitalista. Contudo, 
uma importante corrente atribui a mecanização não ao controlo capitalista 
do processo de trabalho, como Marx, mas antes a uma reação do capital à 
crescente resistência dos trabalhadores e/ou à subida dos salários reais (no 
longo prazo). Tipicamente, começam por postular uma subida dos salários 
reais sob determinadas condições de produção, que conduz a uma queda da 
taxa de lucro, que por sua vez induz os capitalistas a substituir trabalhado-
res por máquinas. Evidentemente, deste ponto de vista, a mecanização e a 
concomitante elevação da produtividade do trabalho são o principal meio de 
aumentar a lucratividade, enquanto a subida dos salários tende a diminuí-
-la. Dependendo de qual o fator que predomina, dizem, a taxa de lucro pode 

(38) Karl Marx, O Capital (Lisboa: Edições «Avante!», 1997), livro primeiro, tomo III, p. 688.

(39) Isto é precisamente o que Marx realça no livro primeiro de O Capital, na primeira parte do 
capítulo intitulado «A lei geral da acumulação capitalista», quando observa que os salários reais podem 
subir desde que «não interfiram com o progresso da acumulação» («Ou o preço do trabalho continua a 
subir porque a sua elevação não perturba o progresso da acumulação», Edições «Avante!», 1997, livro 
primeiro, tomo III, cap. XXIII, n.o 1, p. 705).
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variar num ou noutro sentido (40). Paul Sweezy e Maurice Dobb, por exemplo, 
sustentam ambos este ponto de vista (41).

Esta análise é correta, até este ponto. Salários reais crescentes induzem, 
de facto, a mecanização e isto pode, ou não, compensar o efeito dos maio-
res salários na lucratividade. Mas, em Marx, os salários reais crescentes tor-
nam-se eles próprios possíveis devido a uma causa prévia, nomeadamente a 
mecanização que resulta da batalha da produção. Assim, o efeito que Sweezy 
e Dobb analisam é um efeito secundário, sobreposto ao (e na verdade apenas 
possível por causa do) efeito primário. Dado que ignoram a causa primária, 
não é surpreendente que não encontrem razão especial para a queda da taxa 
de lucro.

Outra grande objeção à lei argumenta que a mecanização (qualquer que 
seja a sua causa) não implica necessariamente uma tendência de queda da 
taxa de lucro. Considere-se um determinado número de trabalhadores, de 
modo que L é dado. A mecanização significa que a massa de meios de pro-
dução empregada por estes trabalhadores aumenta. Mas isto também está 
acompanhado por uma elevação da produtividade do trabalho e, por con-
seguinte, por uma queda do valor-trabalho das mercadorias, visto que agora 
leva menos tempo a produzir uma dada mercadoria. Por isso, o valor-traba-
lho dos meios de produção (C) não aumentará tão rapidamente como a sua 
massa e até pode cair. Marx argumenta que, não obstante, C aumentará, de 
modo que C/L aumentará e a tendência funcionará. Mas, dizem os críticos, 
suponha-se que o valor-trabalho dos meios de produção cai tão rapidamente 
ou ainda mais rapidamente do que a sua massa aumenta. Então C/L perma-
necerá constante ou até cairá, e nenhuma pressão descendente será exercida 
sobre a taxa de lucro.

Seja dito desde já que esta é uma objeção válida, visto que assinala uma 
lacuna no argumento da queda da taxa de lucro. Tal como é construído na 
literatura atual, existe uma forte suposição de que uma relação crescente de 
máquinas para trabalhadores também implica uma relação crescente de tra-
balho «morto» para vivo (isto é, de C para L). Mas tentativas para especificar 

(40) Para uma discussão mais pormenorizada desta posição, bem como de algumas das 
 matemáticas (tais como os chamados teoremas da «escolha da técnica») utilizadas para apoiá-la, 
veja-se, do próprio autor, Anwar Shaikh, «Political Economy and Capitalism: Notes on Dobb’s Theory of 
 Crises», Cambridge Journal of Economics, 2, 1978, pp. 233-251 [N.T.: que, à data, aguardava publicação].

(41) Sweezy, op. cit., p. 88; Maurice Dobb, Political Economy and Capitalism (London: Routledge 
& Kegan Paul, Ltd., 1937), pp. 108-114.
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a ligação exata entre as duas (como a de Yaffe (42)) não têm sido satisfatórias, 
pelo que a possibilidade do cenário descrito pelos críticos permanece sempre 
em aberto. A questão ainda é muito objeto de debate e é tratada mais exten-
samente no próximo artigo, referido na nota de rodapé 40.

Outra objeção atualmente popular tem a ver com a noção de que os capi-
talistas nunca escolheriam empregar uma técnica de produção que baixasse 
a sua taxa de lucro. Uma queda da taxa de lucro é, por isso, automaticamente 
excluída. Este argumento é muitas vezes formulado matematicamente, como 
no chamado «teorema de Okishio» (43), mas os seus pressupostos básicos 
estão subjacentes num quadro analítico amplamente partilhado, desde key-
nesianos de esquerda, como Joan Robinson, a marxistas, como Bob Row-
thorn. Nos termos da discussão acima apresentada, o erro crucial está aqui 
no pressuposto de que o progresso técnico é meramente uma questão de 
«escolha» capitalista e não de necessidade. Marx observou há muito tempo 
que, sob o capitalismo, é a necessidade da concorrência que força os capita-
listas a escolher a técnica com um custo unitário mais baixo, mesmo quando 
isso implica uma taxa de lucro mais baixa. O primeiro a fazer este movimento 
vende mais barato que os outros. A única «escolha» com que os restantes 
capitalistas então se deparam é entre fazer alguns lucros a uma taxa mais 
baixa que anteriormente ou não fazer lucros nenhuns porque os seus produ-
tos custam demasiado caro (44).

Por último, alguns marxistas rejeitam a noção de um C/L crescente em 
bases empíricas. Visto que C é o valor-trabalho dos meios de produção e L 
é o valor acrescentado pelo trabalho vivo, os seus equivalentes monetários 
são K, o valor monetário dos meios de produção, e Y, o valor acrescentado 
monetário ou «produto nacional líquido». Nesta base, é examinada a «relação 
capital-produto» K/Y e, visto que as estatísticas oficiais indicam que tende a 
ser constante por longos períodos, afirma-se que isto testemunha contra a 
noção de um C/L crescente (45).

(42) David Yaffe, «Inflation, the Crisis and the Post-War Boom», Revolutionary Communist, nº 2, 
1976, pp. 5-45.

(43) N. Okishio, «Technical Change and the Rate of Profit», Kobe University, vol. 7, 1961, pp. 85-99.

(44) Karl Marx, O Capital (Lisboa: Edições «Avante!», 2012), livro terceiro, tomo VI, p. 298. 
Veja-se também um exemplo real deste processo, que Marx fornece e analisa em Grundrisse, op. cit.,  
pp. 383-385.

(45) Geoff Hodgson, «The Theory of the Falling Rate of Profit», New Left Review, 84, March-April 
1974.
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É interessante que estes mesmos marxistas se oponham vigorosamente 
a aceitar, pelo seu valor aparente, as estatísticas oficiais do desemprego, da 
dimensão da pobreza, da incidência de má nutrição, etc., baseando-se em que 
as conceções burguesas destas categorias dominam de tal forma a sua cons-
trução que as tornam praticamente inúteis. As estatísticas do desemprego, 
por exemplo, não contam aqueles que desistiram de procurar trabalho, aque-
les que desde logo nunca conseguiram arranjar emprego (como os adolescen-
tes negros) e aqueles que não entram na população ativa por ser inútil (como 
as donas de casa). Não é, por isso, incomum radicais e marxistas estimarem 
o «desemprego real» em duas ou três vezes o número oficial. E, no entanto, 
quando se trata de categorias absolutamente fundamentais como o «capital» 
ou o «valor acrescentado», as estatísticas oficiais são repentinamente acei-
tes sem questões. Voltaremos a este importante ponto na discussão das teo-
rias da «compressão do lucro» das crises. De momento, é suficiente observar 
que o único estatístico marxista que se preocupou em examinar como estas 
estatísticas são coligidas, e em corrigi-las para as diferenças concetuais entre 
as categorias marxistas e ortodoxas, descobriu precisamente que a «relação 
capital-produto» parece crescer de modo estável (46).

B – Uma história da teoria da queda da taxa de lucro

A tendência de queda da taxa de lucro à medida que o capitalismo se 
desenvolve era amplamente aceite pelos economistas clássicos como um 
facto incontroverso. O problema residia em explicar este fenómeno.

Adam Smith (nos anos 1770), por exemplo, observou que quando mais 
capitais se amontoam numa indústria particular, expandem a oferta, condu-
zem os preços para baixo e, por conseguinte, baixam os lucros. Da mesma 
maneira, argumentou, à medida que progride a acumulação, o capital, como 
um todo, tornar-se-á mais abundante e isso deprimirá a taxa de lucro.

Os críticos rapidamente assinalaram que os capitais apenas se amontoam 
numa indústria particular quando esta tem uma taxa de lucro acima da média. 
Além disso, ao fazê-lo, simplesmente reduzem a sua taxa de lucro de volta à 
média. Consequentemente, a taxa média permanece sem explicação e Smith 
não dá nenhuma razão por que a acumulação deveria alterá-la de alguma 
maneira.

(46) Cf. Victor Perlo, «Capital-Output Ratios in Manufacturing», Quarterly Review of Economics 
and Business, 8(3), Autumn, 1966, pp. 29-42.
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Cerca de quarenta anos mais tarde, David Ricardo (nos anos de 1810) ofe-
receu uma explicação alternativa. Argumentou que, à medida que a sociedade 
se desenvolve, mais terra tem que ser cultivada para alimentar a crescente 
população. Isto significa trazer ao cultivo terra cada vez menos fértil, de modo 
que a produção de comida se torna cada vez mais cara. Em termos marxistas, 
o valor-trabalho da comida aumenta. Por conseguinte, para um determinado 
dia de trabalho, o tempo de trabalho necessário sobe e, correspondente-
mente, o tempo de trabalho excedente cai. Assim, a taxa de mais-valia cai 
à medida que a sociedade se desenvolve e com ela cai a taxa de lucro – não 
porque o salário real do trabalhador sobe, mas porque a produtividade do 
trabalho agrícola cai.

A conclusão crucial de Ricardo é que a produtividade da agricultura tende a 
diminuir. Na sua crítica da teoria ricardiana da renda, Marx demonstra que esta 
conclusão não é nem lógica nem empiricamente verdadeira. De facto, a histó-
ria capitalista é toda caracterizada por uma crescente produtividade do traba-
lho, seja na indústria seja na agricultura. Como vimos na secção precedente, 
a explicação do próprio Marx da queda da taxa de lucro baseia-se numa cres-
cente produtividade do trabalho social e numa taxa crescente de mais-valia.

A taxa de lucro cai, não porque o trabalho se torne menos produ-
tivo, mas porque se torna mais produtivo. Não porque o trabalhador 
é menos explorado, mas porque é mais explorado... (47)

Marx considerava a sua própria explicação da «tendência de queda da taxa 
de lucro à medida que a sociedade [capitalista] progride» (NT) como «um dos 
maiores triunfos sobre o grande obstáculo de toda a economia [N.T.: política] 
precedente». É a pedra angular da sua análise das leis de movimento do sis-
tema capitalista. E, no entanto, curiosamente, esta lei desempenha um papel 
relativamente menor em grande parte da história do pensamento marxista. 
Está, por exemplo, completamente ausente das teorias do subconsumo e, 
como veremos na próxima secção, igualmente ausente das teorias da «com-
pressão do lucro».

Parte da razão para esta negligência resulta das objeções previamente 
examinadas à lógica da derivação de Marx da tendência de queda. Mas outra, 
talvez ainda mais importante, base para rejeitar esta lei é política (48). Alega-se 

(47) Karl Marx, Theories of Surplus Value (New York: International Publishers, 1967), p. 439.

(NT) Cf. Karl Marx / Frederick Engels, Collected Works, vol. 43, letter from Marx to Engels, 30 April 
1968, p. 24. Adiante, na mesma frase, acrescenta-se uma palavra como no original de Marx.

(48) A seguinte discussão retira muito de Jacoby, op. cit., section V.
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que conceber o capitalismo como estando sujeito a «leis de movimento» é 
tratar um arranjo social humano como se fosse uma máquina ou algum pro-
cesso físico. Isso rebaixa e degrada o papel dos seres humanos na determina-
ção do curso dos acontecimentos. São as pessoas, e não leis de movimento, 
que fazem a história. Argumenta-se, além disso, que a crença na proposição 
de que a taxa de lucro tende a diminuir leva a uma atitude fatalista e passiva 
em relação à tarefa de derrubar o capitalismo. Finalmente, acrescenta-se por 
vezes que, de qualquer modo, a análise das causas das crises é uma questão 
demasiado abstrata para ter utilidade na política prática da luta de classes.

Não há dúvida que Marx concebia de facto a história capitalista em ter-
mos de leis de movimento e a história humana em geral em termos de forças 
objetivas agindo sobre, e assim limitando, a ação humana. E, no entanto, este 
é o mesmo Marx que elevou a luta de classes ao mais alto nível, que advogou 
ativamente o imediato derrube do capitalismo (não em algum futuro fata-
lista) e que participou na política mais prática na base da sua análise teórica.  
Há alguma contradição entre estes dois aspetos de Marx?

De maneira nenhuma. Pelo contrário, tal como Henryk Grossman (Alema-
nha), Paul Mattick (EUA) e David Yaffe (Grã-Bretanha) argumentam, é precisa-
mente do quadro teórico de Marx que a política revolucionária decorre.

Grossman foi o primeiro grande marxista a afastar a discussão das crises 
das teorias do subconsumo e da desproporcionalidade. Fortemente crítico 
destas teorias, tanto em bases lógicas como políticas, Grossman enfatizou, 
em vez disso, a centralidade da lei da queda da taxa de lucro para uma teoria 
das crises. Observou que particularmente importante em Marx é o facto de 
que, à medida que a taxa de lucro cai, o crescimento da quantidade total de 
lucro deve abrandar e finalmente parar. No ponto em que novos investimen-
tos já não geram lucros adicionais, o investimento é restringido e uma crise 
irrompe (49). À medida que a crise se espalha, os capitalistas mais débeis e 
menos eficientes são erradicados e os mais fortes conseguem comprar os seus 
ativos a preços anormalmente baixos. Com o desemprego a subir, a posição 
dos trabalhadores é enfraquecida. Os salários reais tendem a cair enquanto o 
processo de trabalho tende a ser intensificado, de modo que a taxa de explo-
ração aumenta. Todos estes fatores elevam a taxa de lucro. Assim, cada crise 
monta, ela própria, o palco para a recuperação e o próximo ciclo de expansão 
e retração.

(49) Ibid., p. 35.
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Nada disto diz quando é que uma crise particular irromperá, visto que mui-
tos fatores podem retardar ou acelerar os efeitos da queda da taxa de lucro. 
Nesse sentido, a luta de classes é crucial, não apenas na questão do calendá-
rio das crises, mas também na arena do combate aos seus efeitos. Contudo, 
ainda mais importante para Grossman é que as crises são «situações objeti-
vamente revolucionárias». Mostrar a necessidade das crises dentro do capi-
talismo é, por isso, mostrar a necessidade de se preparar antecipadamente 
para, e agarrar, o momento destes períodos objetivamente revolucionários. 
Por último, baseado na sua leitura de Marx, ele faz uma importante ligação 
entre teoria e prática:

… nenhum sistema económico, não importa quão enfraquecido, 
colapsa por si próprio de forma automática. Tem que ser «derru-
bado». A análise teórica das tendências objetivas conducentes 
a uma paralisia do sistema serve para descobrir os «elos fracos».  
A mudança só acontecerá através do funcionamento ativo dos fato-
res subjetivos (50).

Paul Mattick desenvolveu a obra de Grossman de várias maneiras. De espe-
cial importância é a observação de Mattick de que a razão pela qual Marx fala 
da sociedade capitalista em termos de leis de movimento é precisamente por-
que o capitalismo não é regulado por decisão humana consciente mas antes 
por «relações coisificadas» – as relações do mercado, de preços e lucros. Tal 
como Grossman antes dele, Mattick realça que as crises fornecem oportuni-
dades revolucionárias e reacionárias, mas só a luta de classes pode determi-
nar que caminho será escolhido. Se o capitalismo se transforma em fascismo 
ou é transformado em socialismo, não está determinado de antemão (51).

Nos anos mais recentes, David Yaffe pretendeu quer apresentar a análise 
económica de Marx quer aplicá-la às crises atuais. A dimensão completa da 
sua análise está para lá do âmbito desta discussão. No que diz respeito à teo-
ria da crise, além de observações semelhantes àquelas feitas por Grossman 
e Mattick, Yaffe acrescenta o seguinte. Primeiro, como uma crise se revela em 
termos de preços e lucros, existe uma tendência para se pensar nos preços e 
lucros como causas da crise. Por exemplo, visto que o lucro, por definição, é 
a diferença entre vendas e custos, qualquer coisa que cause uma queda na 
lucratividade implicará necessariamente outra maneira de definir uma queda 
nos lucros. Mas uma porção dos custos é meramente o preço de alguns bens, 

(50) Ibid., p. 37.

(51) Ibid., p. 43.
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como materiais, etc. (e, por conseguinte, as vendas de algumas outras indús-
trias). Por isso, qualquer declínio na lucratividade tende a ser comparado com 
a restante porção dos custos, com os salários, e daqui é apenas um pequeno 
passo até ao argumento de que salários «altos» são a causa do declínio. Desta 
maneira, um efeito é transformado numa causa.

Observações semelhantes podem ser feitas para a estagnação, a subida 
do desemprego, a inflação, a elevação das despesas estatais e a agudização 
das lutas de classe por todo o mundo. Yaffe argumenta que cada uma destas 
é um fenómeno do desenvolvimento das crises, não uma causa. À medida que 
a taxa de lucro cai, a acumulação abranda e o desemprego sobe. Os capita-
listas aumentam os preços para tentar manter a lucratividade, gerando assim 
uma espiral inflacionária. Ao mesmo tempo o Estado é forçado a intervir, por 
um lado para manter o desemprego a níveis politicamente aceitáveis e por 
outro para subsidiar e até tomar a cargo indústrias em dificuldades. A des-
pesa estatal aumenta por isso rapidamente. Mas o financiamento do défice do 
Estado apenas acelera a inflação, enquanto o seu apoio aos níveis de emprego 
evita que os salários caiam o suficiente para ajudar a restaurar a lucratividade. 
Desta maneira, a contradição aprofunda-se e torna-se cada vez mais difícil 
encontrar políticas que «funcionem». Yaffe afirma que esta é a fase em que 
nos encontramos agora, em todo o mundo capitalista (52).

C. A luta de classes e a compressão do lucro

Toda a crise sublinha a importância dos lucros para a produção capitalista 
e levanta novamente a questão do que regula a lucratividade.

Por sua vez, todo o declínio da lucratividade tende, cedo ou tarde, a ser 
relacionado com salários altos. Ora é certamente verdade que uma redução 
dos salários, com tudo o resto igual, aumentará os lucros. Mas não se segue 
daí que um dado declínio dos lucros é necessariamente devido a salários 
excessivos. A questão é como saber qual é a causa e qual é o efeito.

Na análise de Marx, é expectável que um salário real crescente acompanhe 
uma taxa de exploração crescente, de modo que, por si só, a subida do salário 
não contribuirá para uma queda na lucratividade. Por isso, em termos mar-
xistas, só quando a subida dos salários reais é suficientemente grande para 

(52) Yaffe, op. cit., pp. 5-32.
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realmente baixar a taxa de exploração é que podemos dizer que a queda da 
lucratividade se deve (pelo menos em parte) a «salários altos» (53).

É claro que Marx rejeita esta explicação, baseado na própria acumula-
ção de capital fornecer limites objetivos, dentro dos quais estão confinadas 
as lutas salariais, de modo que a taxa de exploração geralmente aumenta.  
De facto, argumenta que a taxa de lucro cai precisamente porque os trabalha-
dores são mais explorados e não menos.

Ao nível mais abstrato, o equivalente monetário da taxa de mais-valia S/V 
é a relação dos «lucros» para os «salários» Π/W. Uma queda na relação lucro-
-salário poderia então ser tomada como prova de uma subida excessiva dos 
salários reais. Mas este raciocínio é falso.

Primeiro que tudo, é perfeitamente possível ter trabalhadores mais explo-
rados e, por conseguinte, a produzir um maior produto excedente e, ao mesmo 
tempo, ter capitalistas incapazes de vender este maior produto e, por con-
seguinte, incapazes de traduzi-lo em lucros monetários. Por exemplo, numa 
crise provocada por uma queda da taxa de lucro (à la Marx), enquanto alguns 
capitais saem do negócio outros ficam sem compradores para parte dos seus 
produtos. Os preços baixam e, com eles, baixam os lucros e a relação dos 
lucros para os salários. Para compensar isto, os capitalistas que sobrevivem 
dirigem com ainda mais dureza os seus trabalhadores, exploram-nos ainda 
mais, num esforço para baixar os custos e permanecer no negócio. Por isso, na 
agonia de uma crise, uma queda da relação lucro-salário é acompanhada por 
uma taxa de exploração crescente. Além disso, nestas circunstâncias, ambas 
são sintomas, não causas, da crise.

Mas este padrão não se manteria antes da eclosão de uma crise. Não 
seria então legítimo ver a relação lucro-salário como um índice da taxa de 
exploração durante os períodos sem crise? Se sim, uma queda da relação 
lucro-salário antes de uma crise seria uma prova poderosa de que os traba-
lhadores conseguiram de facto aumentar os seus salários reais suficiente-
mente depressa para baixar a taxa de exploração e, deste modo, precipitar a 
crise. É precisamente esta identificação teórica de Π/W como índice de S/V 
que define o ramo da «compressão do lucro» da teoria marxista da crise, 

(53) «Nada é, por conseguinte, mais disparatado do que explicar o afundar da taxa de lucro por 
um subir na taxa de salário, apesar de, excecionalmente, isso também poder ser o caso»; Karl Marx,  
O Capital (Lisboa: Edições «Avante!», 2012), livro terceiro, tomo VI, p. 271.
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tal como apresentada por Glyn, Sutcliffe e Rowthorn na Inglaterra e Boddy e 
Crotty nos Estados Unidos (54).

Ostensivamente, o seu argumento assenta na observação empírica de que 
as crises são precedidas por uma queda na relação lucro-salário. Mas esta 
mesma observação também é frequentemente feita por economistas burgue-
ses, como no caso recente de William Nordhaus do Brookings Institute (55).
Contudo, diferentemente de Nordhaus, os marxistas dão mais um passo ao 
identificar a relação lucro-salário observada com a taxa de exploração. Segue-
-se daí que o declínio da lucratividade é realmente expressão de uma queda 
da taxa de mais-valia, que por sua vez só pode dever-se a uma subida sufi-
cientemente grande dos salários reais. Ironicamente, enquanto o economista 
burguês Nordhaus culpa o «custo do capital» pelo declínio, os marxistas atri-
buem-no a «problemas laborais»!

De certa forma, os argumentos da compressão do lucro são tão velhos 
como o capitalismo. Ninguém sabe melhor que os capitalistas quão impor-
tantes os lucros são para o sistema e, por razões óbvias, ninguém tem sido 
mais rápido a culpar os salários altos por precipitarem as crises. Neste sen-
tido, uma versão capitalista do argumento da compressão do lucro surge em 
todas as crises.

A um nível ligeiramente mais abstrato, os economistas burgueses há muito 
que argumentaram que a queda da lucratividade se deve ao facto de que os tra-
balhadores têm sido capazes de aumentar o seu «quinhão» do produto nacio-
nal líquido (às custas do «quinhão» dos capitalistas, é claro). Comentando dois 
dos seus contemporâneos, o francês Frederic Bastiat (anos 1840) e o ameri-
cano Henry Carey (anos 1860), Marx observa que embora «aceitem o facto da 
tendência de queda da taxa de lucro … eles [erroneamente] explicam-no pura 
e simplesmente devido ao crescimento do valor do quinhão do trabalho ...» (56)

Sob muitos aspetos, a atual teoria marxista da compressão do lucro é 
semelhante à de Bastiat e Carey. Erik Olin Wright, no seu levantamento das 
teorias marxistas da crise, resume a versão moderna da seguinte maneira:

(54) Cf. Andrew Glyn and Bob Sutcliffe, British Capitalism, Workers and the Profit Squeeze (Lon-
don: Penguin Books, 1972); Bob Rowthorn, «Mandel’s ‘Late Capitalism’», New Left Review, 98, July-August 
1976, pp. 59-83; e Raford Boddy and James Crotty, «Class Conflit and Macro-Policy: The Political Business 
Cycle», Review of Radical Political Economics, vol. 7, nº 1, 1975.

(55) William Nordhaus, «The Falling Share of Profits», Brookings Papers, 1976, n.o 1, pp. 169-208.

(56) Marx, Grundrisse, op. cit., p. 755.
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O argumento essencial é muito simples: a parte relativa do ren-
dimento nacional que vai para os trabalhadores e os capitalistas 
é quase inteiramente uma consequência das suas forças rela-
tivas na luta de classes. Na medida em que a classe trabalha-
dora desenvolve um movimento laboral suficientemente forte 
para ganhar aumentos de salário acima dos aumentos de pro-
dutividade, haverá uma tendência para o declínio da taxa de 
exploração e, assim, para a queda da taxa de lucro (para ser 
«comprimida» por custos salariais crescentes). Este declínio 
dos lucros resulta num correspondente declínio dos investimen-
tos e, assim, em aumentos ainda mais lentos da produtividade.  
O resultado final é a crise económica. (57)

Por isso, a versão marxista moderna segue a lógica económica de Bastiat 
e Carey ao tomar a tendência de queda da taxa de lucro como consequência 
de uma taxa de exploração decrescente. Mas há uma diferença política cru-
cial entre as duas versões: enquanto os economistas burgueses menosprezam 
esta situação, os marxistas celebram-na. A teoria marxista da compressão do 
lucro faz da luta de classes em torno das condições de trabalho o fator cru-
cial que (em última instância) determina o curso da reprodução capitalista. 
Para estes marxistas, o facto de o desenvolvimento do sistema ter alcançado 
um estádio em que o trabalho é suficientemente forte para precipitar crises é 
um sinal muito auspicioso. Se a classe trabalhadora é capaz de fazer ajoelhar 
o sistema com as suas reivindicações salariais, então pode já ser suficiente-
mente forte para resistir aos ataques a estes salários reais que são parte inte-
grante do processo de «recuperação». Talvez até possa ser suficientemente 
forte para «resolver» a crise assumindo o poder estatal.

A grande virtude desta teoria é a sua simplicidade. Mesmo no capitalismo, 
temos a «política no comando». A política prática da luta de classes, não algu-
mas leis de movimento abstratas, são o que precisamos analisar para com-
preender a história capitalista. A acumulação capitalista é, de facto, limitada 
internamente, mas é o trabalho, não o «próprio capital» (como diz Marx), que 
é a barreira fundamental da acumulação.

A simplicidade é realmente uma virtude apenas quando a explicação sim-
ples é a correta. Afinal de contas, a penalidade por se estar errado é o fra-
casso. Voltamos assim à questão teórica central, perguntando: pode-se de 
facto atribuir a uma taxa de exploração decrescente uma queda observada 

(57) Wright, op. cit., p. 216.
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na relação lucro-salário? Por outras palavras, Π/W é realmente um índice de 
S/V? Para responder a estas questões, precisamos de identificar as formas 
monetárias de S e V.

Considere-se o fim de um ciclo de reprodução do capital total. Partindo 
das receitas de vendas, podemos então rastrear o desembolso desta soma 
monetária.

Suponha-se que as vendas totais (M’) ascendem a 100.000$. Destes, os 
capitalistas põem de lado 40.000$ para repor os custos dos materiais e das 
máquinas gastos (CP

*) na produção das mercadorias que foram vendidas e 
20.000$ para repor os salários avançados (Vp

*) aos trabalhadores da produ-
ção que foram empregados no processo de produção (58). O montante res-
tante, 40 000$, é o que os próprios capitalistas chamam de lucros brutos das 
vendas (S*). São as receitas da venda das mercadorias menos os custos mate-
riais e laborais de produzir essas mercadorias. Do ponto de vista do sistema 
como um todo, estes lucros brutos representam o equivalente monetário do 
produto excedente.

Do ponto de vista marxista, os «lucros brutos» (S*) representam o equi-
valente monetário do tempo de trabalho excedente dos trabalhadores da 
produção, enquanto os salários (Vp

*) destes trabalhadores representam o 
equivalente monetário do seu tempo de trabalho necessário. O índice apro-
priado da exploração dos trabalhadores da produção – isto é, da taxa de mais-
-valia – é, por isso, S*/Vp

*  =  40 000/20 000  =  200%.
Mas para os capitalistas o assunto parece muito diferente. Dos lucros bru-

tos ainda têm que deduzir o dinheiro que despenderam a tentar vender as 
mercadorias. Estas despesas de venda, como os capitalistas lhes chamam, 
consistem nos custos materiais (CU

*) e laborais (VU
*) de transformar as mer-

cadorias produzidas em vendas monetárias. Além disso, também têm que 
deduzir os impostos indiretos T (impostos sobre vendas, licenças e proprie-
dades, etc.), porque, do seu ponto de vista, estes também são uma «des-
pesa» do negócio. O que resta depois de todas estas deduções chama-se 
rendimento líquido das empresas (59) (Π). Se as despesas de venda CU

*+VU
* = 

(58) Utilizo o termo trabalhadores da produção porque não é possível desenvolver adequada-
mente o conceito de trabalho produtivo dentro dos confinamentos deste artigo. De modo semelhante, 
utilizo o termo mercadoria para cobrir tanto bens como serviços que são vendidos por dinheiro. A distin-
ção entre trabalho produtivo e improdutivo não se reduz à distinção simplista entre bens e serviços.

(59) O rendimento líquido das empresas divide-se por sua vez em impostos sobre o rendimento 
das pessoas coletivas, rendas autênticas (por oposição à depreciação e manutenção de edifícios e equi-
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= 15 000$ + 10 000$ e os impostos indiretos T = 5000$, então o rendimento 
líquido das empresas Π = 10 000$.

Do ponto de vista da classe capitalista, tanto as despesas de venda como 
os impostos indiretos são despesas genuínas do negócio. De facto, mesmo 
do ponto de vista do sistema como um todo, podem ser vistos como despe-
sas estritamente necessárias, visto que tanto o capital comercial (grossistas 
e retalhistas) como o Estado desempenham funções indispensáveis. Mas o 
facto de serem despesas indispensáveis de maneira nenhuma altera o facto 
de que são também formas derivadas da mais-valia. É necessário produzir 
o produto excedente antes dele poder ser vendido; vendê-lo apenas muda o 
título de propriedade deste produto, não a sua magnitude. A dimensão rela-
tiva da parte do produto excedente absorvida por atividades de mudança de 
titularidade (compra e venda) e por atividades estatais (60) é, simplesmente, 
um índice das despesas de distribuição e legitimação do sistema.

Infelizmente, os teóricos da compressão do lucro falham na apreen-
são deste ponto crucial (61). Invariavelmente, identificam a taxa de mais-va-
lia com Π/W, a relação do rendimento líquido das empresas para o total de 
salários. Nos termos da anterior ilustração, Π = 10 000$ e W = salários dos 
trabalhadores da produção + salários e ordenados dos vendedores, etc. = 
= 20 000$ + 10 000$ = 30 000$, de modo que Π/W = 10 000/30 000 = 33⅓%. 
Isto está muito longe da verdadeira taxa de mais-valia, S*/Vp

*= 200%.
Confundindo-se Π/W com S*/Vp

*, a verdadeira taxa de exploração, em 
qualquer período de tempo dado, é largamente subestimada, como ilustra o 
exemplo acima (as magnitudes envolvidas correspondem bastante de perto 
às verdadeiras magnitudes atuais, que obtenho baseado numa análise muito 
mais complexa e detalhada da economia dos EUA (62)). Pior ainda, Π/W tem 

pamento, que são, mais propriamente, uma parte dos custos de produção ou das despesas de venda), 
juros, dividendos e retenção de ganhos.

(60) Diferentes da verdadeira produção estatal.

(61) Esta crítica importante da lógica da compressão do lucro também é feita numa crítica de 
Boddy-Crotty (op. cit.) que apareceu em The Communist, vol. 1, n.o 2.

(62) Na prática real, reconstruir os equivalentes monetários de S*, VP* e W é muitíssimo mais 
complicado do que indicado acima. Com efeito, envolve transformar a contabilidade do rendimento 
nacional, baseada nas categorias keynesianas, numa contabilidade marxista baseada nas categorias 
do valor de Marx. Esta é uma tarefa teoricamente difícil, tal como empiricamente difícil. Não obstante, 
é bastante fazível e, na verdade, absolutamente necessária. Baseado em cálculos bastante detalha-
dos (que não posso obviamente apresentar aqui), descobri que a verdadeira taxa de mais-valia S*/VP* 
aumenta de 1900 a 1972, enquanto Π/W declina ao longo do mesmo período. O aumento das «despesas» 
e o aumento dos impostos são responsáveis por uma grande parte desta discrepância. [N.T.: veja-se, a 
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incorporado um enviesamento descendente ao longo do tempo relativamente 
à verdadeira taxa S*/Vp

*, porque, em todas as economias capitalistas, tanto 
as despesas de venda como os impostos indiretos aumentaram fortemente. 
Isto é especialmente verdade desde a Segunda Guerra Mundial. É, por isso, 
falacioso explicar a queda observada na relação lucro-salário Π/W por via 
de uma imputada queda na taxa de exploração. Pelo contrário, é bem possí-
vel que uma taxa de exploração crescente, acompanhada por uma queda da 
taxa de lucro à la Marx, tenha resultado num declínio da taxa de acumulação 
e numa subida do desemprego. Face a isto, o aumento da rivalidade inter- 
capitalista e o aumento da intervenção estatal aparecem como respostas a um 
agravamento da crise, não como causas dela. Empiricamente, estas respos-
tas manifestam-se num aumento das despesas de venda e num aumento dos 
impostos, que aparecem como um declínio de Π/W apesar de S*/Vp

* estar a 
aumentar. Com efeito, esta é a explicação de Yaffe para a atual crise  mundial.

Vale a pena repetir que um declínio observado na relação lucro-salário 
Π/W não nos fornece, por si só, uma explicação. Para ir além da mera observa-
ção, necessitamos de uma teoria dos determinantes dos lucros, afim de saber 
que fatores são responsáveis pela tendência empírica. Mas também precisa-
mos de saber como as categorias empíricas correspondem às teóricas, pois 
de outro modo acabaremos por atribuir a causa errada. Este é precisamente 
o erro cometido pela escola da compressão do lucro: baseiam-se na teoria 
da mais-valia e, no entanto, falham completamente na consideração da dife-
rença entre esta complexa e poderosa categoria marxista e a categoria bur-
guesa de «lucro» (rendimento operacional líquido). Desta maneira, atribuem 
erroneamente o declínio secular da lucratividade, e por conseguinte a própria 
crise mundial atual, a uma compressão dos lucros emanada dos salários.

Conclusões

A história ensina-nos que o capitalismo é periodicamente sujeito a ruturas 
na sua estrutura económica e social. Nessas ocasiões, as tensões sociais ine-
rentes ao sistema sobressaem em agudo contraste. As banalidades burguesas 
das várias ortodoxias começam a desgastar-se, a tomar um ar desesperado e 
a luta das classes irrompe abertamente.

propósito, do mesmo autor, Anwar Shaikh and E. Ahmet Tonak, Measuring the Wealth of Nations: The 
Political Economy of National Accounts (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), p. 155, fig. 6.2.]
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Estamos outra vez a aprender esta lição da história capitalista. A expan-
são do pós-guerra que nos devia conduzir através das portas douradas do 
século xxi está agora oficialmente morta. Por todo o mundo capitalista abun-
dam crises políticas e económicas. Intensifica-se a concorrência internacional 
à medida que os capitalistas lutam para sobreviver; bancos vão à falência, 
indústrias gigantes vão à falência, o próprio sistema monetário internacional 
cambaleia de crise em crise; o desemprego agrava-se enquanto os preços 
continuam a subir e, em todo o lado, a luta de classes agudiza-se.

Como havemos de entender esta última crise do capitalismo? Certamente 
devemos estudá-la e analisá-la em pormenor, não apenas local ou nacional-
mente, mas a uma escala mundial. Mas isso por si só nunca será suficiente. 
Devemos, ao mesmo tempo, compreender que as crises não são nada de novo 
para o capitalismo. As suas aparições periódicas e devastadoras têm sido reco-
nhecidas, analisadas e teoricamente apreendidas por muitos outros, muito 
antes de colocarmos sequer a questão. Compreender isto é compreender a 
necessidade de estudar as explicações dos nossos predecessores, de modo 
que possamos beneficiar delas e construir sobre elas. Se a tarefa é superar o 
sistema, então é imperativo compreendê-lo. O preço da ignorância é o  fracasso.

O objetivo deste artigo foi apresentar e analisar as posições básicas que 
emergiram historicamente na questão das crises capitalistas. Tentei ser tão 
rigoroso quanto possível nesta tarefa, não assumindo ao mesmo tempo 
nenhum conhecimento prévio do assunto. Ao fazê-lo, tentei apresentar não 
apenas o que um tipo particular de teoria afirma, mas também porque apre-
senta esse argumento, como é que o argumento se desenvolve historicamente 
e que posições políticas lhe têm sido associadas em vários momentos.

Em vez de resumir o que foi discutido no corpo deste artigo, gostaria em 
seu lugar de focar três lições que creio implícitas na história das teorias da 
crise.

A primeira lição tem a ver com a relação entre teoria e política. Cada posi-
ção teórica implica um certo modo de mudar o sistema. Nesse sentido, toda 
a teoria tem implicações políticas para a prática que se baseia nela. Mas é 
importante perceber que não se pode fazer uma ligação simplista entre um 
conjunto particular de conceitos teóricos e a política que expectavelmente 
lhe está associada. Veja-se, por exemplo, o caso da teoria do subconsumo. 
Os seus proponentes incluíram o reacionário Parson Malthus, o pequeno-bur-
guês socialista Simonde de Sismondi, a ativista revolucionária Rosa Luxem-
burg e toda a moderna escola do «capitalismo monopolista» baseada na obra 
de Paul Sweezy e Paul Baran. Os seus oponentes, por outro lado, incluem teó-
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ricos burgueses de todas as cores, desde Ricardo em diante, mas também 
Marx e Lénine. Nem entre os apoiantes da teoria do subconsumo nem entre os 
seus críticos se pode discernir alguma posição política comum. Argumentos 
semelhantes podem ser feitos para qualquer outra teoria da crise.

A segunda importante lição tem a ver com a teoria e os «factos». É um 
erro muito grave assumir que os «factos» são, de algum modo, dados inde-
pendentemente de qualquer quadro concetual. Mesmo um breve estudo da 
história dos sistemas de contabilidade nacional demonstra rapidamente que 
os dados com que somos confrontados a qualquer altura são a representação 
numérica de categorias teóricas particulares. Estes dados baseiam-se eviden-
temente em acontecimentos do mundo real, mas a maneira como estes acon-
tecimentos são codificados e enumerados também depende de uma teoria 
acerca do mundo. O padrão que emerge com base nas categorias keynesianas 
(que estão subjacentes aos atuais sistemas de contabilidade nacional) não 
tem nada que ser o mesmo que emerge com base nas categorias marxistas. 
Por exemplo, na discussão das teorias da compressão do lucro, vimos como 
era importante não confundir a relação lucro-salário (Π/W) com a taxa de 
exploração (S/V). Constituiria realmente uma tremenda perda abandonar 
uma teoria correta porque não corresponde aos «factos» que se baseiam em 
categorias inteiramente diferentes.

A terceira lição já foi discutida no início desta secção. Reiterando-a breve-
mente, na análise da crise não é suficiente estudar apenas os seus fenómenos. 
É igualmente necessário estudar as explicações das crises, tanto passadas 
como presentes. Caso contrário, muito provavelmente reinventamos sim-
plesmente o que já foi inventado e cometemos os mesmos erros que outros 
cometeram há muito. Tem sido dito muitas vezes que aqueles que ignoram 
a história estão condenados a repeti-la. A isto talvez se devesse acrescentar 
que aqueles que ignoram a teoria estão condenados a reconstruí-la. ◄


