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RESUMO 

Este trabalho propõe uma análise da evolução da produtividade do trabalho e da acumulação 

do capital nos períodos disruptivos da era capitalista industrial, observando que, após a 

consolidação das modificações ocasionadas pela revolução da microeletrônica na década 1970, 

de fato ocorre uma queda do ritmo de aumento da taxa de produtividade anual que leva 

diretamente à queda da taxa de lucro, ocasionando uma estagnação secular produtiva 

atualmente. Como consequência da queda deste fator decisivo para o sistema produtivo vigente, 

serão evidenciados problemas sociais e econômicos recentes que se manifestam em função da 

necessidade da manutenção destas taxas de lucro em uma sociedade inserida sobre um 

paradigma tecnológico insuficiente e em esgotamento, entre as quais destaca-se a acentuação 

da estrutura da desigualdade social no século XXI. Partindo do pressuposto de que as relações 

econômicas geram determinações nas escolhas da humanidade de forma geral, este estudo 

baseia-se em observar os fatos sociais e econômicos que anteciparam e sucederam as duas 

Grandes Revoluções Industriais e dessa forma encontrar congruências entre o esgotamento da 

capacidade de aumentar as taxas da produtividade do trabalho em decorrência do paradigma 

estabelecido pela terceira revolução industrial após a década de 1970 e as consequências deste 

fenômeno para a sociedade moderna.  

Palavras-Chave: Revoluções Industriais. Estagnação secular. Tendência à queda da taxa de 

lucro. Desigualdade.  



 

 

ABSTRACT 

This paper proposes an analysis on the evolution of labor productivity and capital accumulation 

in the disruptive periods of the industrial capitalist era, noting that after the consolidation of the 

changes caused by the microelectronics revolution in the 1970s, in fact there is a fall in the 

increase in the rate of the annual productivity that leads directly to the fall in the profit, 

occasioning a productive secular stagnation, actually. As a consequence of the fall of the 

decisive factor for the productive system in force, will be evidenced recent social and economic 

problems that are manifested in function of the necessity of maintaining these rates of profit in 

a society inserted on an insufficient technological paradigm and in exhaustion, among them the 

accentuation of the structure of social inequality in the 21st century. Assuming that economic 

relations generate determinations in the choices of humanity in general, this study is based on 

observing the social and economic facts that anticipated and succeeded the two Great Industrial 

Revolutions and thus find congruencies between the exhaustion of the capacity to increase the 

rates of the labor productivity as a result of the paradigm established by the Third Industrial 

Revolution after the 1970s and the consequences of this phenomenon for modern society. 

Keywords: Industrial Revolutions. Secular Stagnation. Tendency of the rate of profit to fall. 

Inequality.  
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é defender que existe uma tendência de estagnação secular, 

ocasionada pela queda da taxa de lucro, e que isso está ligado à estrutura da terceira revolução 

industrial. Para isso, serão analisadas como a primeira e a segunda revolução industriais 

prosseguiram sem gerar esse problema de modo crônico e então se analisará a relação entre a 

terceira revolução e a tendência da queda da taxa de lucro. Nesse sentido, o primeiro capítulo 

tratará da primeira e da segunda Revoluções Industriais, o segundo capítulo tratará da terceira 

revolução e o capítulo três tratará das transformações que essa tendência secular à queda da 

taxa de lucro implica sobre o sistema produtivo e o de serviços, evidenciando como esse 

mecanismo afeta a dinâmica do mercado de trabalho. 

Indo em contraposição ao ideal Schumpeteriano de que as inovações são capazes de 

suprir as ineficiências que tendem a levar a estagnação do sistema, por meio de ondas 

tecnológicas que aumentam as taxas produtivas, busco esclarecer como as revoluções 

industriais foram importantes para a manutenção do capitalismo e auxiliaram para que este se 

mantivesse produtivo até então. A partir da caracterização dessas transformações pelas obras 

de Hobsbawn ([1996?], 2000) e os impactos das mudanças produtivas e sociais na era fordista 

por Braverman (1987) e Lipietz e Leborgne (1988) e ainda, como a terceira revolução industrial, 

ou a revolução da microeletrônica, afetou as formas produtivas e, consequentemente, de 

acumulação do capital, caracterizando-a pela análise de Coutinho (1992), serão evidenciadas as 

formas como esse cenário de decadência produtiva se mostra na atualidade, pela leitura dos 

estudos recentes dos trabalhos de Piketty (2014) e Prado (2015), tendo como consequência o 

aumento das desigualdades e dos problemas socioeconômicos. Tais fundamentações estarão 

sempre atreladas aos conceitos de acumulação do capital descritos em O Capital por Marx 

(2013).  

É importante, para esta análise, definir o período considerado ao analisar tais 

revoluções. O processo da evolução da indústria e, consequentemente, do capitalismo é 

contínuo a partir do momento em que a primeira grande indústria, organizada de uma maneira 

produtiva específica, passa a ditar uma nova especificidade da relação social. Assim, nas 

palavras de Hobsbawn ([1996?], p. 20) “Significa que a certa altura da década de 1780, e pela 

primeira vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões do poder produtivo das 

sociedades humanas [...]”. Hobsbawn ([1996?], 2000), analisa, nessas obras, a situação não só 

da Europa, pioneira nessas transformações, mas toda a modificação da estrutura mundial após 

o impacto desta nova organização social, que se tornou possível, principalmente, pela total 
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separação entre os meios produtivos e os trabalhadores, observada anteriormente a este período 

de ruptura. Consideremos que a primeira revolução industrial tem seu início na década de 1780. 

A constante evolução dos aparatos tecnológicos a partir disso permite diferenciar uma segunda 

grande Indústria criada posteriormente. A segunda revolução viria, assim, dos aprendizados da 

Primeira. A necessidade por um setor de bens de capitais que fomentaria a invenção da máquina 

de vapor, posteriormente resultou na criação das ferrovias, marcando esse caráter de mudança, 

notadamente observado pelos acréscimos expressivos de produtividade nas décadas de 1840 e 

1850: 

De fato, em 1850 a rede básica de estradas de ferro praticamente já existia na Grã-

Bretanha. Em todos os sentidos, tratou-se de uma transformação revolucionária – mais 

ainda, à sua maneira, que a expansão da indústria algodoeira, pois representava uma 

fase de industrialização muito mais avançada e que afetava a vida do cidadão comum, 

mesmo dos que viviam fora das áreas relativamente pequenas onde se localizavam as 

fábricas” (HOBSBAWN, 2000, p. 102). 

A partir disso, a tecnologia passa estar cada vez mais ligada à indústria nesse processo 

de evolução do capital industrial, atrelado sempre à acentuação da luta de classes. Diversos 

avanços tecnológicos, após a construção das ferrovias, seriam criados e implementados com 

intuito de aumentar a produtividade do trabalho, como por exemplo a eletricidade e a indústria 

automobilística. Assim, no período pós Segunda Guerra Mundial, após a “idade de ouro” das 

potências capitalistas vitoriosas, nota-se uma reestruturação produtiva do emprego da 

tecnologia de forma diferenciada, que se mostra impactante nas relações sociais atuais, por meio 

de um menor emprego da força humana diretamente nos processos produtivos, sendo esta 

substituída com facilidade pela robótica. Essa reestruturação produtiva diz respeito à terceira 

revolução industrial, analisada através da visão de Coutinho (1992) e outros autores que 

retratam este período. As consequências observadas após a consolidação dessa “nova era 

industrial” serão analisadas pelos dados de Piketty (2014) e por Prado (2015). 

O capitalismo industrial começa a se desenvolver, basicamente, no último quartil do 

século XVIII. As mudanças sociais e estruturais que esse sistema trouxe para a vida em 

sociedade eram, até então, inimagináveis. Sempre baseado na valorização do capital, em 

empregá-lo de forma produtiva com intuito de aumentar o quantum acumulado daqueles que o 

detém, às custas da exploração da grande massa assalariada não detentora dos meios produtivos. 

Nesse sentido, o que se dispõe a apresentar diz respeito a uma consequência desse sistema que 

é baseado em um modo de produção voltado para a alta competitividade e aumento da 

produtividade: a dificuldade das forças produtivas, ou seja, do trabalho empregado sobre o 
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capital acumulado continuar obtendo acréscimos produtivos ao sistema capitalista nos dias 

atuais.  

Esta monografia será dividida em três capítulos principais, além de uma introdução e 

uma conclusão. O primeiro capítulo busca evidenciar as mudanças ocorridas nas duas 

revoluções industriais que antecedem a revolução da microeletrônica, a partir de uma 

enumeração histórica das mudanças tecnológicas difundidas, principalmente nos setores 

produtivos, com o advento da grande indústria e, a partir disso, buscar avaliar se o aumento das 

taxas de produtividade resultante deste último paradigma se mostra inferior e/ou se deve aos 

anteriores, no que diz respeito à acumulação capitalista, ocasionando uma série de problemas 

observados recentemente, sendo em sua maioria inerentes a um sistema voltado para a 

acumulação incessante a partir da exploração da classe trabalhadora. O segundo capítulo 

pretende caracterizar as mudanças tecnológicas e econômicas ocorridas após o fordismo, 

especificando as mudanças advindas sob o contexto da terceira revolução. O terceiro capítulo 

observará como tais mudanças neste novo paradigma se relacionam à queda das taxas anuais 

de produtividade, além disso, as formas como o capital tem se movimentado para se manter 

produtivo neste cenário, tendo como consequências diretas as baixas taxas de crescimento, o 

aumento do desemprego mundial e o aumento das desigualdades no último século através dos 

dados extraídos de Piketty (2014), além de outras implicações à sociedade em função da 

manutenção da taxa de lucratividade em tempos em que “[d]evem tender a cair, portanto, as 

taxas de aumento da produtividade1, do emprego e do produto ao longo do tempo” (PRADO, 

2015, p. 01). 

  

                                                 
1Taxa de aumento da produtividade, nesse contexto, para Prado (2015), está se referindo diretamente à taxa de 

produtividade do trabalho.  
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CAPÍTULO 1 – AS TRANSFORMAÇÕES DO CAPITAL NA ERA INDUSTRIAL: 

ACUMULAÇÃO E PRODUTIVIDADE NA PRIMEIRA E SEGUNDA REVOLUÇÕES 

INDUSTRIAIS 

O objetivo deste capítulo é mostrar que as duas primeiras revoluções industriais 

geraram aumentos de produtividade, o que significa que houve redução do volume de trabalho 

por unidade produzida, mas ao mesmo tempo desenvolveram um conjunto de atividades que 

absorveram mais trabalho do que repeliam. Depois, essas duas revoluções serão contrastadas 

com a terceira, na qual o aumento da taxa anual produtividade tem se mostrado inferior, além 

de parecer levar à uma redução do volume de trabalho empregado nas atividades por ela 

afetadas. 

As grandes revoluções industriais foram, com certeza, momentos históricos que 

mudaram de forma incisiva e permanente todas as interações humanas em nossa sociedade. 

Quando a total separação entre os meios produtivos e os trabalhadores se estabelece como 

normal no convívio social, notamos que a busca pelo lucro intensifica as relações de 

competitividade entre os agentes individuais, necessitando de incrementos produtivos 

recorrentes. Assim, a inquietação surge ao perceber que, a partir da terceira revolução industrial, 

os incrementos produtivos do capital observados, parecem não ser suficiente para manter o 

nível de rentabilidade do capital nos tempos recentes. Observando o histórico dessas mudanças, 

que ajudam a explicar como tudo se desenvolveu até se chegar as transformações da década de 

1970, busco, assim, comprovar se realmente há uma estagnação secular no sistema capitalista 

como um todo, no que diz respeito à sua reprodução, a partir da ideia de crescimento 

insuficiente das taxas de produtividade. 

Grandes transformações humanas e sociais ocorreram ao longo do tempo, porém uma 

mudança de caráter único viria a mudar drasticamente estas relações, pela primeira vez, em 

caráter global e de forma duradoura. Os quatro cantos do mundo seriam atingidos por essa 

gigante mudança que se iniciou em meados do século XVIII. Ela seria conhecida como A 

Grande Revolução, ou Revolução Industrial. Nas palavras de Hobsbawn ([1996?], p.21), grande 

autor que retrata este período, podemos sentir o que essa mudança viria a ser: “Sob qualquer 

aspecto, este foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo 

menos desde a invenção da agricultura e das cidades.” 

Com toda certeza essa mudança não afetaria apenas os indivíduos daquela época, 

sentimos os desdobramentos daquela transformação em cada momento cotidiano. Ela não teve 
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fim, as mudanças que dela surgiram criariam padrões e normas que evoluiriam de forma única 

e mutável durante o tempo, de acordo com as demandas que essa transformação criaria, 

juntamente com a humanidade, e, pela primeira vez, essas mudanças se generalizariam não de 

forma localizada, mas de forma ampla e difundida por toda a Terra. 

Ela transformou a vida dos homens a ponto de torná-los irreconhecíveis. Ou, para 

sermos mais exatos, em suas fases iniciais ela destruiu seus antigos estilos de vida, 

deixando-os livres para descobrir ou criar outros novos, se soubessem ou pudessem. 

Contudo, raramente ela lhes indicou como fazê-lo (HOBSBAWN, 2000, p. 75). 

Essa mudança significou para a vida de todos uma grande transformação estrutural, 

principalmente no que diz respeito à forma do trabalho, que passa a ter condições específicas 

neste modo de produção, tornando-se uma tarefa mecânica e automatizada, dando bases para 

uma multiplicação rápida e constante, de forma crescente, até os tempos atuais, de mercadorias, 

serviços e mão de obra. Nessas transformações produtivas pode-se observar um caráter 

descontínuo no que diz respeito ao acréscimo da capacidade produtiva, necessitando, 

recorrentemente, de momentos transitivos (mudanças bruscas, e não necessariamente uma 

evolução lenta) que possibilitem uma modificação estrutural da forma de produção, garantindo 

a acumulação incessante. 

A importância dada às questões econômicas foram cruciais para o pré-

desenvolvimento da industrialização na Grã-Bretanha, as indústrias têxteis foram de fato as 

pioneiras no quesito tecnológico e de produção em massa. Lá, o lucro individual voltado à 

necessidade de crescimento, somado a mentalidade proprietários com espírito comercial, já 

eram objetivos do governo vigente. Além disso, a agricultura do país já se via lucrativa, voltada 

para um mercado, podendo assim, cumprir suas três funções fundamentais para uma era em que 

a industrialização se via como uma tendência a ser seguida: 

[...] aumentar a produção e a produtividade de modo a alimentar uma população não 

agrícola em crescimento; fornecer um grande crescente excedente de recrutas em 

potencial para as cidades e as indústrias; e fornecer um mecanismo para o acúmulo de 

capital a ser usado nos setores mais modernos da economia (HOBSBAWN, [1996?], 

p. 22). 

Outra característica notável neste período é que o dinheiro já era a “mercadoria” mais 

visada por toda aquela gama de homens industriais. Notando que uma indústria que, até então, 

se mostrava com retornos altíssimos, podendo ser expandida sem grandes custos, possuindo 

uma demanda crescente (visto que a indústria de produção em massa atenderia a todos, 

incluindo a grande massa explorada proveniente do comércio escravista2) não havia lugar mais 

                                                 
2“O comércio colonial tinha criado a indústria algodoeira, e continuava a alimentá-la. No século XVIII ela se 

desenvolvera perto dos maiores portos coloniais: Bristol, Glasgow e, especialmente, Liverpool, o grande centro 

do comércio de escravos. Cada fase deste comércio desumano, mas sempre em rápida expansão, a estimulava. De 
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tentador ao qual os portadores de capital pudessem se encantar de forma maior. Os retornos 

ficam nítidos quando se nota que em um curto período de tempo, antes mesmo do final do 

século XVIII, a Grã-Bretanha havia aumentado suas exportações em tecidos de algodão de 

forma exorbitante para boa parte do mundo. “Entre 1750 e 1769, a exportação britânica de 

tecidos de algodão aumentou mais de dez vezes. Assim, a recompensa para o homem que entrou 

primeiro no mercado com as maiores quantidades de algodão era astronômica e valia os riscos 

da aventura tecnológica” (HOBSBAWN, [1996?], p. 25). Vendo muitos ganharem de forma 

exorbitante nesta nova empreitada, outros se sentiram estimulados em investir no novo mundo 

tecnológico, o qual poderia ser capaz de prosperar a fortuna do ambicioso empresário. 

A indústria algodoeira necessitava de outras atividades para conseguir manter sua 

crescente escala produtiva. Observa-se então um notável aumento das áreas industriais, 

acompanhadas posteriormente do desenvolvimento das inovações químicas, elétricas, uma 

grande frota mercante para escoar a grande produção e várias outras atividades 

complementares, dando início de fato a uma indústria crescente voltada a atender a produção 

em massa. 

Porém, essa prosperidade não poderia ser eterna. De certa forma, influenciados em 

grande parte pelos levantes sociais3, visto que as condições de trabalho nessa indústria primária 

não dispunha de nenhum tipo de controle e fiscalização para garantir a segurança da classe 

empregada, a ponto de os trabalhadores (incluindo mulheres e crianças) serem forçados a 

praticarem exaustivas jornadas de trabalho tendo como recompensa um mísero salário que mal 

era capaz de suprir as mínimas necessidades de sobrevivência. Os estudiosos já temiam que 

algo poderia ameaçar seus ganhos no período correspondente ao primeiro quartil do século 

XIX, porém tais “problemas sociais” só seriam levados a sério caso o progresso da economia 

fosse interrompido ou caísse em ruína. 

Por outro lado, parecia haver certas falhas inerentes ao processo econômico que 

ameaçavam seu objetivo fundamental: o lucro. Se a taxa de retorno do capital se 

reduzisse a zero, uma economia em que os homens produziam apenas para ter lucro 

diminuiria o passo até um ‘estágio estacionário’ que os economistas pressentiam e 

temiam (HOBSBAWN, [1996?], p. 28-29). 

                                                 
fato, durante todo o período de que trata este livro, a escravidão e o algodão marcharam juntos” (HOBSBAWN, 

[1996?], p. 24). 
3“Suas mais sérias consequências foram sociais: a transição da nova economia criou a miséria e o 

descontentamento, os ingredientes da revolução social. E, de fato, a revolução social eclodiu na forma de levantes 

espontâneos dos trabalhadores da indústria e das populações pobres das cidades, produzindo as revoluções de 1848 

no continente e os amplos movimentos cartistas na Grã-Bretanha” (HOBSBAWN, [1996?], p. 28). 
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Acreditava-se que as crises eram periódicas e regulares para o mundo da produção e 

para o sistema financeiro4, não que suas causas refletiam as próprias dificuldades do sistema 

em se manter produtivo/lucrativo. Assim, por volta do ano de 1815 os lucros da indústria 

algodoeira começariam a cair de forma vertiginosa, muito por conta da própria revolução 

industrial, que produzindo quantidades cada vez mais exorbitantes, via os preços de seus artigos 

finais reduzidos, mas não necessariamente os custos totais dos investimentos feitos. Essa queda, 

segundo Hobsbawn ([1996?] se devia pela competição que provocou uma grande queda dos 

preços, assim a partir de 1815 a tendência era de deflação.  

Em primeiro lugar, a revolução industrial e a competição provocaram uma queda 

dramática e constante no preço dos artigos acabados mas não em vários custos de 

produção. Em segundo lugar, depois de 1815, a situação geral dos preços era de 

deflação e não de inflação, ou seja, os lucros, longe de um impulso extra, sofriam um 

leve retrocesso (HOBSBAWN, [1996?], p. 29).  

A saída para tal fato tentou aparecer sob a forma de redução de custos: se o 

investimento para a maquinaria supridora de mão de obra não fosse suficiente, comprimir 

salários era a melhor forma disso ocorrer. Porém existia um limite fisiológico para isso. “[...] 

caso contrário os trabalhadores morreriam de fome, como de fato aconteceu com 500 mil 

tecelões manuais. Somente se o custo de vida caísse podiam também os salários cair além 

daquele limite” (HOBSBAWN, [1996?], p. 30). Portanto essa necessidade de redução se 

mostrara duvidosa quanto ao mecanismo a ser adotado para tal, porém ela viria pela introdução 

e mecanização de uma indústria de bens de capitais, necessária para dar bases a outras que 

surgiriam, tendo como necessidade a redução do custo da reprodução dos trabalhadores (ou sua 

substituição pela maquinaria, assim o “custo salário” poderia cair). Tal fato eclodiu pelas mãos 

dos empresários detentores de capital presentes neste período, necessitados de um novo local 

para colocarem seu precioso capital no intuito de obter altos lucros. A grande indústria 

ferroviária teria assim sua “majestosa” partida a partir da década de 1830. Não é em vão que a 

Grã-Bretanha após a segunda metade do século XIX seria conhecida como a Oficina do Mundo. 

                                                 
4“As crises periódicas da economia, que levavam ao desemprego, quedas na produção, bancarrotas etc., eram bem 

conhecidas. No século XVIII elas geralmente refletiam alguma catástrofe agrária (fracassos na colheita etc.) e já 

se provou que no continente europeu os distúrbios agrários foram a causa primordial das maiores depressões até o 

final de nosso período. As crises periódicas nos pequenos setores manufatureiros e financeiros da economia eram 

também conhecidas, na Grã-Bretanha pelo menos desde 1793. Depois das guerras napoleônicas, o drama periódico 

do boom e da depressão - em 1825-6, em 1836-7, em 1839-42, em 1846-8 - dominou claramente a vida econômica 

da nação em tempos de paz. Por volta da década de 1830, uma época crucial no período histórico que estudamos, 

mais ou menos se reconhecia que as crises eram fenômenos periódicos regulares, ao menos no comércio e nas 

finanças” (HOBSBAWN, [1996?], p. 29). 
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No período de 1845 até 1900, os britânicos viveram o boom de suas exportações5, visto 

que nenhum país havia se industrializado como tal, a constante pressão da classe detentora de 

capital para utilizar seu capital em investimentos lucrativos, somada ao surgimento da 

necessidade por industrialização dos países que se mostravam mais desenvolvidos neste 

período, foram as condições necessárias para que se criasse ali um mercado monopolista 

exportador de bens de capitais, carvão, ferro e aço. As ferrovias que desse (e para esse) ramo 

industrial surgiram alteraram o ritmo do mundo, por assim dizer. Revelando as possibilidades 

de um progresso técnico como nenhum outro invento havia concebido até então. 

[...] As estradas de ferro pareciam estar várias gerações à frente do resto da economia, 

e na verdade ‘estrada de ferro’ tornou-se uma espécie de sinônimo de 

ultramodernidade na década de 1840, como ‘atômico’ seria depois da II Guerra 

Mundial. O simples tamanho e escala das estradas de ferro tonteava a imaginação e 

apequenava as mais colossais obras públicas do passado (HOBSBAWN, 2000, p. 

103). 

Por mais que a “febre do momento” tivesse feito com que o capital investido tenha 

sido muitas vezes supérfluo para estes investimentos, evidenciava-se taxas de aumento de 

produtividade crescentes a cada nova aplicação técnica que mobilizasse o capital investido e 

possibilitasse sua aplicação em um ramo que apresentasse maior lucratividade. O lucro não 

tardou a ter seu declínio até mesmo nas grandes ferrovias, no entanto produziu um sistema de 

transportes que seria capaz de mobilizar capitais e encurtar distâncias, servindo de grande apoio 

para todos os fins industriais, além de uma nova forma de gerar emprego, mostrando que talvez 

o ponto para superar as tão temidas crises fosse este estímulo às atividades de bens de capital. 

Esse excedente industrial necessário não foi obtido de forma tão simples, foi um processo 

forçoso a estas novas atividades, visto que a maioria da classe trabalhadora era relutante em 

abandonar seu modo de vida tradicional. A nova legislação na agricultura e os diversos casos 

de fomes foram suficientes para que houvesse o êxodo da mão de obra. Porém ainda existia um 

problema, adequá-la de forma técnica ao ritmo industrial, ao trabalho diário ininterrupto e aos 

incentivos monetários. 

Onde não se notava problemas era no que concerne a técnica comercial e financeira 

pública. Os bancos e todo aparato financeiro e internacional do comércio e dos montantes de 

dinheiro estavam bem desenvolvidos entre os países. O aumento no grau de comercialização de 

                                                 
5“Em nenhuma outra época, anterior ou posterior, a taxa de crescimento das exportações britânicas aumentou tanto 

como entre 1840 e 1860, sendo muito maior do que a verificada no período pioneiro do algodão, 1780-1800. E 

dentro daqueles dois decênios sobressai o período 1845-55, quando a venda de produtos britânicos no exterior 

cresceu a uma taxa de 7,3% ao ano. Essa explosão das exportações beneficiou sobretudo os novos bens de capital, 

que em 1840-42 constituíam cerca de 11% do valor das exportações britânicas de manufaturados; em 1857-59 essa 

proporção subira para 22% e em 1882-84 para 27%” (HOBSBAWN, 2000, p. 101). 
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mercadorias com as outras nações serviu, obviamente, para o que veio a se constatar 

posteriormente: o fornecimento de todo o tipo de capital e bens para outros países mundo a fora, 

como Estados Unidos e Alemanha, principalmente, poderia contribuir para que a domínio 

econômico inglês entrasse em declínio. 

Nota-se ainda neste período três grandes transformações que refletem seus resultados 

até hoje: houve um gigantesco aumento populacional, em decorrência desta revolução 

tecnológica; a distância requerida para a realização da comunicação entre locais distantes se 

encurtou de uma forma até então nunca vista (os correios, por exemplo, já eram extremamente 

rápidos); e a última, foi a grande mudança no volume do comércio e emigração. A indústria de 

bens de capital estimulou muitas áreas ainda intocáveis até a década de 1850. A ciência se 

desenvolveu de forma marcante após esse período, o caráter de valorização do capital foi sua 

maior causa. Áreas pouco utilizadas como a química, física, o descobrimento da termodinâmica 

e da eletricidade foram cruciais para o aprimoramento da maquinaria desse período. A 

matemática já era utilizada para designar as “corretas” ações racionais que deveriam ser 

tomadas pelos indivíduos, buscava-se quantificar e fazer estatísticas sobre todos os aspectos, 

inclusive sobre a forma de vida da sociedade, em uma sociedade sedenta por lucro, isso não era 

estranho, parecia a solução: “Se a fome se tornou menos ameaçadora no mundo ocidental neste 

período [...] foi primordialmente devido a essas melhorias no transporte, bem como, é claro, à 

melhoria geral na eficiência de governo e administração” (HOBSBAWN, [1996?], p. 122). 

A demanda dessa nova indústria complexa exigia uma mão de obra com certa 

capacitação técnica, e, consequentemente, mais bem remunerada. “É evidente, pois, que a 

segunda consequência dessa nova era foi uma sensível melhoria do nível de emprego em geral, 

e uma transferência em grande escala de mão-de-obra para ocupações mais bem remuneradas” 

(HOBSBAWN, 2000, p. 109). Em contraste a esse aspecto de “melhoria” nas condições 

empregatícias, nota-se à criação de um exército industrial de reserva6, necessário para a 

manutenção deste sistema desigual. Se mostrou desde então impossível empregar toda a classe 

trabalhadora de forma justa e equalizada sem o reestabelecimento dos meios produtivos à classe 

trabalhadora. Como consequência disso, o que se nota é a ampliação dos efeitos macabros da 

disparidade de renda entre os indivíduos em sociedade.   

                                                 
6“Mas se uma população trabalhadora excedente é um produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento 

da riqueza com base capitalista, essa superpopulação se converte, em contrapartida, em alavanca da acumulação 

capitalista, e até mesmo numa condição de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército 

industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado por 

sua própria conta” (MARX, 2013, p. 858). 
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Um problema que se reflete nos dias atuais, devido a sua contribuição para o aumento 

das disparidades entre detentores e não detentores de capital, já se apresentava nessa época: 

famílias que acumularam fortunas durante o período (glorioso) anterior criaram descendentes 

que pouco precisariam se importar ao trabalho, pois estes poderiam viver somente deste capital 

acumulado nas gerações passadas. 

Do ponto de vista econômico, a transformação do mercado de capitais na era das 

ferrovias [...] constituíam um meio valioso, embora decerto não essencial, para 

mobilizar capital para grandes empreendimentos fora da possibilidade de sociedades 

ou para empresas em partes remotas do mundo. Do ponto de vista social, contudo, 

aquela transformação refletiu outro aspecto da economia vitoriana: o desenvolvimento 

de uma classe de capitalistas que viviam dos lucros e poupanças das duas ou três 

gerações anteriores (HOBSBAWN, 2000, p. 110). 

Na segunda metade do século XIX, a classe industrial, em virtude das constantes 

pressões dos movimentos sociais do período, considerando que já tinham capital suficiente 

acumulado, começa a necessitar de mecanismos para manter a classe trabalhadora em suas 

novas funções nessa sociedade capitalista. Torna-se comum, assim, a prática de aplicar políticas 

de apaziguamento social e de salários melhores (muitas vezes após intenso conflito com a classe 

trabalhadora). A partir disso, até mesmo os sindicatos, ao notar que esse sistema parecia 

realmente ter vindo para ficar, desistiu da luta, “Não havia socialistas para sonharem com uma 

nova sociedade. Havia sindicatos, procurando explorar as leis da Economia Política a fim de 

criar escassez da mão-de-obra que representavam e assim aumentar os salários de seus 

membros” (HOBSBAWN, 2000, p. 117). 

Provavelmente, tudo isso contribui para o desenvolvimento de uma aceitação do 

sistema capitalista, tido como natural a realidade social que se deve, basicamente, pela alienação 

do trabalho praticada desde o princípio da Primeira Grande Indústria, relação que pode ser 

observada até o presente momento da humanidade. 

Essa “separação artificial” entre o homem e a natureza, o seu corpo inorgânico, faz 

com que o produtor seja reduzido a uma existência meramente subjetiva. Na medida 

em que não dispõe das condições objetivas de produção, o trabalhador só pode 

produzir alienando a sua capacidade de trabalho aos possuidores de tais condições 

(GOMEZ, 2004, p. 42). 

A falta de opção sobre a não inserção a este sistema voltado à valorização da riqueza 

fez com que os trabalhadores estivessem cada vez mais de acordo aos interesses dos industriais, 

por mais que as condições de vida tendessem a melhorar de maneira geral, dificilmente seria 

encaixar toda a classe trabalhadora nos privilégios e no acesso ao mundo das mercadorias que 

as classes dominantes dispunham na época. Essa característica se estende até a atualidade. 

Abastança – ou aquilo que homens habituados à fome consideravam conforto – havia 

extinguido as fogueiras e enchido barrigas vazias. Outro fator importante, a descoberta 
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de que o capitalismo não era uma catástrofe temporária, mas sim um sistema 

permanente que permitia alguma melhoria, alterara os objetivos de suas lutas 

(HOBSBAWN, 2000, p. 117). 

O período do término do século XIX e início do século XX foi caracterizado pela Belle 

Époque, porém a Grã-Bretanha enfrentaria as consequências dos frutos da sua expansão 

internacional de capital e maquinaria. A crise chegara, não se produzia e exportava como antes, 

os rendimentos obtidos pelo acréscimo de produtividade não pareciam ser mais suficientes, 

começava a ter seu domínio econômico questionável. Países que até então tinham baixa 

industrialização já alcançavam patamares mais sustentáveis, não dependiam do universo de 

mercadorias britânicas. Não tardou para que a Grã-Bretanha começasse a perder seu domínio 

como potência mundial, novos potenciais países se destacavam, como a Alemanha e os Estados 

Unidos por exemplo, e, com isso, a semente da globalização, ou seja, de uma organização 

mundial onde os capitais circulam livremente entre os países, em busca de uma valorização 

exploratória dos mais capitalizados sobre os menos capitalizados, estava plantada. 

Desta forma, é a partir da segunda revolução industrial, que a ciência começa a ter 

papel fundamental nesse sistema, “[...] o capitalista organiza sistematicamente e ornamenta a 

ciência, custeando a educação científica, a pesquisa, os laboratórios etc.” (BRAVERMAN, 

1987, p. 138). Dado que investimentos desse porte se tornariam o diferencial na produção, 

fazendo com que suas novidades pudessem ser vendidas aos novos e constantes expansíveis 

mercados. A Alemanha se mostrou pioneira no que diz respeito a aplicabilidade da química nos 

mais diversos ramos industriais, se não havia se desenvolvido tanto durante a  primeira 

revolução industrial, mostrou que seus esforços e mudanças em seu sistema de ensino, voltado 

agora para uma reprodução científica de inovações industriais, seriam a base para sustentá-la 

como grande potência para o período das Duas Grandes Guerras que se aproximara. Aos poucos 

um sentimento começava a parecer claro para a maioria dos governantes: seria a nação mais 

poderosa do planeta aquela que dominasse toda a gama industrial e que fosse a mais eficiente 

na realização de seus processos. 

O período tratado agora diz respeito a um mundo globalizado, ao século XX, onde a 

informação circula cada dia mais rápido, tendências nacionais passam a influenciar os quatro 

cantos do mundo, a luta entre grandes potências para se afirmar como a maior do mundo 

provocaria as duas Guerras Mundiais, estas serviriam para mudar a forma pensante de todos no 

planeta. Do ponto de vista técnico, tais guerras serviriam para avanços cada vez maiores em 

escala de produção, já era claro que o país que mais investisse no desenvolvimento de sua 

ciência poderia ser o vitorioso, poderia mostrar seu poderio e se afirmar como a maior e mais 
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bem-sucedida potência econômica. O desenvolvimento da indústria bélica serviria para avanços 

que influenciariam a vida de todos. Estamos aqui falando, por exemplo, da medicina e fontes 

de energia cada vez mais avançadas, em função do desenvolvimento nuclear, o 

desenvolvimento das aeronaves, uma nova forma de movimentação e comércio no mundo. As 

linhas de ferro já estavam agora se tornando obsoletas. Além de incontáveis evoluções sobre 

produtos, serviços e, em consequência desses, um sistema financeiro que cada vez mais 

demandava rapidez em suas informações, agora o capital poderia ser investido onde bem 

entendessem os detentores, já surgiam aí as famosas bolsas de valores. Tal visão de mundo 

jamais poderia sequer ser imaginada pelas populações que vivenciaram a Revolução Industrial, 

aquele embrião do que se tornaria o capitalismo atual. 

Não demorou muito para que grandes empresas de caráter tecnológico surgissem nas 

novas potências, em especial nos Estados Unidos. Essa nova fase do mundo, por assim dizer, 

diz respeito a exaustiva exploração da ciência para atender necessidades do capital. Tudo isso 

em função de tentar frear à queda da taxa de lucro que vinha ocorrendo, sendo esta queda reflexo 

do decréscimo do crescimento da produtividade observado. Seriam demandadas inovações em 

um ritmo parecido com o que as novas empresas começariam a criar demandas, para uma 

sociedade cada vez mais inserida sob a necessidade do consumo incessante de bens. 

A nova revolução técnico-científica que reabasteceu o acervo de possibilidades 

tecnológicas tinha um caráter consciente e proposital amplamente ausente na antiga. 

Em vez de inovação espontânea, indiretamente suscitada pelos processos sociais de 

produção, vieram o progresso planejado da tecnologia e projeto de produção. Isto foi 

realizado por meio da transformação da ciência mesma numa mercadoria comprada e 

vendida como outros implementos e trabalhos de produção. De uma ‘economia 

externa’ o conhecimento científico transformou-se num artigo de balanço geral. Como 

todas as mercadorias, seu fornecimento é impulsionado pela demanda, resultando que 

o desenvolvimento de materiais, fontes de energia e processos tornou-se menos 

fortuito e mais atento às necessidades imediatas do capital (BRAVERMAN, 1987, p. 

146). 

Observa-se assim, durante o decorrer do século XIX, uma mecanização cada vez maior 

na forma do trabalho, no que diz respeito à automatização na forma de reger as ações individuais 

de cada trabalhador presente nas esteiras produtivas. A necessidade em se aumentar a 

produtividade de qualquer maneira fez com que muitos industriais utilizassem da ciência para 

uma maior regulação dos processos, sejam eles das máquinas ou dos trabalhadores, de forma 

“automática”, além de incentivar e fomentar evoluções constantes sobre todos os aspectos do 

trabalho: “força de trabalho, instrumentos de trabalho, materiais de trabalho e os produtos do 

trabalho” (BRAVERMAN, 1987, p. 148). Assim os processos, cada vez mais controlados por 

uma gerência, vão automatizando a ação do trabalhador, sendo agora o operador do maquinário, 

seu trabalho agora depende de um controle gerido para a execução uniforme e sistemática dos 
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comandos dos instrumentos feitos para suprir a demanda por aquela produção, de forma que 

maiores quantidades sejam produzidas em um menor período de tempo. Tratar os trabalhadores 

de forma automatizada, se mostrava economicamente viável/produtivo. 

O grande marco que estabelece a consolidação dessas mudanças sob um paradigma 

industrial/tecnológico é o conhecido modelo fordista. Tal modo produtivo, que antecede as 

mudanças significativas da revolução da microeletrônica, se apresentou como um modelo de 

industrialização que logrou significativos ganhos de produtividade, através das novas técnicas 

e do aumento da intensidade de aplicação do trabalho na jornada de trabalho. Esses incrementos 

produtivos, por sua vez foram repassados para a massa salarial, observando-se elevação do 

salário real no período retratado. Para Lipietz e Leborgne (1988), importantes autores da escola 

da regulação, o princípio do fordismo implica sempre que a elevação geral da produtividade se 

reflita efetivamente numa elevação do poder aquisitivo pela massa empregada. 

O fordismo como modelo de industrialização teve um sucesso tal que engendrou 

ganhos de produtividade aparente (combinação dos ganhos de produtividade no senso 

estrito e dos ganhos de intensidade) sem precedente na história mundial (LIPIETZ; 

LEBORGNE, 1988, p. 13). 

Assim, esses repasses salariais se mostram características marcantes da era fordista, 

iniciada na década de 1910 e consolidada após a Segunda Guerra Mundial,  através do aumento 

do salário real (em decorrência dos acréscimos produtivos conseguidos por essas 

transformações), refletido diretamente no poder aquisitivo, tornando-se necessário que esse tipo 

de atributo fosse instituído por todas as plantas dominantes da época, sendo que o nível de 

salário como fomento do mercado interno se tornou um aspecto determinante para a 

competitividade internacional. Esse, porém, é motivo fundamental que nos permite entender o 

esgotamento deste paradigma. Para os autores da escola da regulação, as crises surgidas a partir 

da década de 1970 somadas a dificuldade de se obter saldos positivos nas balanças comerciais 

das nações, em mercados internos com demandas ascendentes, foram responsáveis pela 

mudança de eixo do paradigma produtivo. 

Ao caráter já contraditório de custo para as empresas e de determinante dos mercados 

internos, o nível de salários adicionou um novo aspecto: um determinante da 

competitividade internacional. Nos anos 70, a arbitragem entre o crescimento do 

mercado interno e o equilíbrio da balança comercial se tornou cada vez mais difícil. 

Com o “choque monetarista” de 1979-1981, alguns dos maiores países capitalistas 

avançados fizeram sua escolha. Dando prioridade à competitividade e à reconstrução 

dos lucros, empreenderam a destruição do conjunto das regulações da relação salarial 

colocando assim um ponto final definitivo à era fordista (LIPIETZ; LEBORGNE, 

1988, p. 15). 

Portanto, designaremos o fim do período compreendido pela segunda revolução 

industrial a partir da crise do regime de acumulação e modo de produção fordista, ocorrido no 
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fim da década de 1970. Logo, o que se identifica é uma crise latente do paradigma industrial 

dominante que se revela através da queda das taxas de crescimento anuais de produtividade, 

como também da lucratividade. O que ocorre então é uma crise do emprego, acompanhada de 

uma maior dificuldade de um Estado provedor do bem-estar social, tendo como consequência 

uma internacionalização da produção como resposta dos empresários e uma generalização das 

políticas de austeridade cada vez mais frequentemente propostas pelo Estado. 

Podemos notar, no decorrer desse capítulo, que as atividades de sustentação do 

capitalismo, revolucionadas em seu modus operandi durante o tempo perscrutado, tiveram a 

finalidade de garantir a continuidade da acumulação e, além disso, conseguiram, através da 

geração de novos postos de emprego e o avanço da maquinaria, não só aumento da 

produtividade propriamente dita, mas, ainda, o repasse desta como fomentadora de renda e 

consumo pela classe trabalhadora. O processo de desenvolvimento da sociedade capitalista 

moderna, simultaneamente ao avanço tecnológico, se mostrou, até a década de 1970 capaz de 

não só manter, mas aumentar o ritmo da acumulação do capital. No entanto, características 

diferentes se apresentam após esse período. O uso da maquinaria cada vez mais poupadora de 

mão de obra no setor produtivo/manufatureiro, as novas formas de organização industrial, os 

desdobramentos da financeirização global, as novas formas segmentadas da produção global, a 

adoção em maior grau de desregulamentações financeiras e o advento das tecnologias da 

informação aparecem como particularidades suficientes para considerar a superação do 

paradigma vigente. Entretanto o declínio das taxas anuais de produtividade do trabalho 

proveniente dessas particularidades, que eclodem após o início da terceira revolução industrial, 

farão face a graves problemas para a conservação da taxa de lucro nos tempos recentes, 

tornando-se um desafio a sustentação de um modo social voltado para a incessante produção de 

mercadorias, tendendo à ocorrência de uma estagnação secular.  
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CAPÍTULO 2 – A ASCENÇÃO TECNOLÓGICA E AS MUDANÇAS NO COMPLEXO 

INDUSTRIAL DA TERCEIRA REVOLUÇÃO  

O que se observa após o esgotamento do paradigma industrial baseado em sua maior 

parte pela eletromecânica, que utiliza da conversão de energia elétrica para a mecânica para a 

produção dos itens industriais que surgiram até o fim da década de 1970 (motores, geladeiras e 

aparelhos elétricos em geral) e nas ações manuais executadas de forma repetida, que 

caracterizaram o modelo fordista, é o surgimento de um molde produtivo, que tem como 

características a utilização de um complexo eletrônico diretamente na produção. Isso se deu 

através da automação flexível que consiste na aplicação de técnicas, softwares e/ou 

equipamentos específicos em uma determinada máquina ou processo industrial, com o objetivo 

de aumentar a sua eficiência, além da integração via telemática, que por meio de avançados 

sistemas de comunicação em tempo real, permite a operação de uma série de máquinas e 

equipamentos através de um único dispositivo, normalmente um computador.  Isso impactou 

no trabalho desempenhado pela classe trabalhadora, além de evidenciar novas necessidades de 

alianças empresariais como forma de competição. Tais mudanças se tornam condições sine qua 

non às estruturas produtivas em meados da década de 1970 perdurando até os dias atuais. 

Percebe-se, assim, que é através de um novo paradigma industrial/tecnológico que a estrutura 

capitalista produtiva busca manter sua condição de ascensão acumulativa de aumento do nível 

de riqueza acumulada. 

Os processos industriais típicos do paradigma tecnológico dominante no século XX, 

de base eletromecânica, através da automação dedicada, repetitiva e não programável, 

foram objeto de intensa transformação (desde a segunda metade dos anos 70 e 

notadamente nos anos 80) por meio da difusão acelerada de mecanismos digitalizados 

(ou dirigidos por computadores) capazes de programar o processo de automação. A 

eletrônica substituiu a eletromecânica como base da automação, de tal forma que 

microprocessadores dedicados ou computadores dedicados passaram a guiar o sistema 

de máquinas ou partes deste. (COUTINHO, 1992, p. 72). 

Sob esses novos moldes produtivos a flexibilização dos processos ganha destaque em 

contraposição à utilização de um processo gerador de um produto que tratava as demandas 

específicas de forma generalizada, um produto massificado. A nova maquinaria utilizada 

permite um alto grau de diferenciação do produto, marcando as perspectivas das demandas 

contemporâneas. A competição não se dará necessariamente pela quantidade produzida (em 

larga escala) de cada empresa, mas sim pela capacidade que cada uma conseguirá desempenhar 

em atender as diferentes nuances do consumo. As empresas que se destacam a partir dessa 

transição precisam tornar a produção um processo menos rígido, conduzindo assim seus 

produtos a demandas específicas de consumo, previamente estudadas (através de pesquisas de 
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informação e utilização de dados disponíveis e colhidos por empresas especializadas em 

tecnologia da informação, se mostrando peça indispensável para o bom desempenho das vendas 

dos produtos feitos nas plantas industriais), desenvolvendo produtos que se diferenciem dos 

demais e que também propiciem o sentimento de novidade e alteração constante, em um cenário 

caracterizado por um consumo cada vez mais específico. 

O novo equipamento, que ao contrário do anterior tem na flexibilidade uma de suas 

principais características, apresenta pelo menos duas características marcantes: 

primeiro, perde em importância, como fator de competitividade, a economia de escala 

baseada na padronização, uma vez que permite a produção programada flexivelmente 

de lotes de peças diferenciadas sem aumento do custo unitário variável. Ao contrário, 

a diversificação é que passa a ganhar importância como fator de competição e de 

captura de mercados. Segundo, a difusão da automação flexível nos processos 

produtivos exige ou, pelo menos, permite o estreitamento da distância “taylorista”, 

entre a gerência superior (planejamento, projeto) e a produção (rés-da-fábrica). No 

limite, essa distância pode até desaparecer (SALM, 1992, p. 112). 

Após a difusão dessas transformações e técnicas na economia, podemos enquadrar 

esse período do fim da década de 1970 e início de 1980 como o da terceira revolução industrial 

ou Revolução Técnico-Científica, que descreve a frequente interação entre os moldes 

eletromecânicos, até então utilizados, com os avanços da eletrônica digital, contribuindo para 

o aprimoramento dos bens até então produzidos e para o surgimento de novos bens através 

exploração das técnicas criadas. Somando-se a utilização de computadores, dispositivos 

inteligentes e controladores através da inteligência artificial, esse novo caráter da indústria 

busca uma máxima produção, com o emprego cada vez maior de robôs nas áreas produtivas, 

visando alcançar as esperadas economias de escala. Notadamente, houve um maior grau de 

substituição nas plantas industriais que utilizavam de operações manuais diretas sequenciais, 

como, por exemplo, as esteiras das linhas de montagens. Todas as empresas que lograram 

sucesso após a década de 1980 precisariam fazer esse tipo de modificação, como consequência 

direta desse movimento, percebe-se a substituição de um grande número da mão-de-obra pouco 

qualificada para o emprego de uma maquinaria robótica capaz de executar as mesmas funções, 

provavelmente, de forma mais econômica. O trabalho complicado, ou seja, aquele que até então 

era muito específico e difícil para ser executado por máquinas, agora por meio de softwares, 

começa a reproduzir sequências e moldes produtivos até então inimagináveis. 

A partir desses avanços tecnológicos, o que vem se observado após a introdução da 

automação flexível, é uma mudança no caráter do trabalho utilizado, que agora é muito mais 

focado na operação e reprogramação de ajustamentos já programados nos equipamentos. 

Porém, a compensação de substituição do trabalho nessas novas plantas produtivas não é 

totalmente absorvedora da mão de obra existente nos setores fabris do antigo paradigma, 
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havendo uma menor necessidade de emprego em contraposição ao uso da tecnologia. Observa-

se também que a qualificação exigida dos trabalhadores é cada vez maior e mais específica, 

necessitado que estes invistam cada vez mais tempo e recursos em aprendizados lógicos e 

matemáticos para que possam ocupar as funções dessa nova indústria, implicando níveis médios 

de aprendizado e qualificação muito superiores aos requeridos pelo superado paradigma 

fordista/taylorista. 

[...] Isso requer um mínimo de capacitação em raciocínios abstratos, matemática, 

interpretação de instruções, programação, capacidade de interpretar informações 

visuais, códigos etc. e de reagir a estes com presteza. [...] A engenharia (tanto de 

desenvolvimento quanto, principalmente, de produção) necessitará adaptar-se e 

interagir com a força de trabalho fabril, preparando-se para enfrentar problemas novos 

e inesperados que resultarão, inevitavelmente, do aprofundamento das técnicas de 

automação flexível (COUTINHO, 1992, p. 75). 

A competitividade entre as empresas mais dinâmicas, nesse novo contexto, se dá 

agora, não necessariamente pela dotação de recursos, para Coutinho (1992, p. 80) as vantagens 

comparativas vão depender cada vez mais do “resultado deliberado das estratégias privadas 

e/ou públicas de investimento com inovação”. Essa tendência “necessária” esclarece uma 

barreira cada vez mais sistêmica ao modo produtivo moderno: o produto precisa cada vez mais 

rápido atravessar a fase de lançamento e prosseguir para uma produção em massa. Isso quer 

dizer que a etapa que compreende os processos cumulativos de conhecimento, avanços, 

aperfeiçoamentos e a finalização do produto precisam ser concluídos com maior velocidade e 

a expansão da produção implica que esta se dê em larga escala, tal categoria explica o caráter 

concentrador desse sistema. 

Outro aspecto relevante a se mencionar, é que o aumento do emprego da tecnologia 

sobre um paradigma tecnológico mais lucrativo e difundido, a princípio nos setores mais 

avançados, tende, no longo prazo, ser repassado para a gama produtiva global, sendo essa nova 

forma produtiva a mão viável sob a qual é possível produzir no mundo competitivo capitalista. 

Assim, a tendência é que a maioria das empresas que sobrevivam a este novo paradigma 

necessitem, para a maioria das funções, de uma certa adequação da classe trabalhadora, o que 

tende a se tornar um problema para uma sociedade com bases tão desiguais. Para Coutinho: 

“De nada adiantará (e isto está demonstrado por vários estudos empíricos) introduzir novos 

processos e equipamentos se a força de trabalho, na produção, na gerência e na engenharia, não 

estiver preparada para desempenhar, com eficácia, esses novos papéis” (1992, p. 75-76). 

Além dos problemas que cerceiam a classe trabalhadora após a consolidação das novas 

formas de produção advindas da terceira revolução industrial, algumas mudanças nos modos 

de organização dos produtores, ou seja, dos detentores dos meios de produção, são notadas 



28 

 

neste novo paradigma. As mudanças tecnológicas exigem das empresas investimentos massivos 

em novos equipamentos e instrumentos que façam os antigos processos de forma mais 

produtiva, no entanto se apresentando caráter poupador de mão de obra nessa esfera. Agora, 

porém, essa nova forma de produzir tem um caráter que passa a ser essencial para o sucesso das 

plantas modernas nesta época, sendo este, o investimento em intangíveis. A necessidade de se 

manter competitivo faz com que haja uma elevada quantidade de capital investido em pesquisa, 

marketing, desenvolvimento, desenho, sustentabilidade, entre outros. O que se nota então, é um 

custo superior e cada vez mais necessário, não somente devido a inovação constante das 

tecnologias aplicadas diretamente no sistema produtivo, mas inclusive por essa nova 

necessidade de se investir em capitais intangíveis para que a comercialização se efetive, para 

que o ciclo do capital se complete, agora, no entanto, não necessariamente aparecendo como 

investimentos produtivos, porém que configuram instrumentos indispensáveis para a 

sustentação do sistema produtivo na era financeira e comercial no contexto de globalização. 

Com a inevitabilidade da reposição ou renovação do capital fixo, a partir da introdução 

de novas tecnologias, tendência observada de forma cada vez mais frequente após a revolução 

da microeletrônica, somada às necessidades modernas estabelecidas pelo aparato publicitário e 

a toda a gama dos investimentos em intangíveis, as formas pelas quais o capital mercadoria 

busca sua efetivação em capital dinheiro na esfera da circulação passa a ser cada vez mais 

dispendiosa e inerente ao processo acumulativo. Em função disso, o que vem se observando 

empiricamente, a partir da década de 1980 especialmente, é a tendência de um surgimento cada 

vez mais recorrente de monopólios e oligopólios mundiais, que se dá através da fusão ou 

cooperação de empresas. Esse plano produtivo industrial de forma concentradora aparece tanto 

para o controle de um setor específico da economia por uma indústria como para conglomerados 

que controlam toda a extensão da cadeia produtiva. 

Na concretização, no plano produtivo, de oligopólios internacionais, mundiais ou, se 

se quiser, “globais” em várias indústrias importantes, nas quais a internacionalização 

competitiva das grandes empresas americanas, europeias e, depois, japonesas já 

apontava — desde fins dos anos 70 — para a concentração da concorrência mundial 

em algumas poucas empresas. O caso mais conspícuo de oligopólio mundial é o da 

indústria automobilística, na qual não mais que dez produtores internacionalizados 

dominam e competem por fatias de mercado em escala global. Outros exemplos 

podem ser mencionados, como o caso da indústria farmacêutica, de alguns setores de 

material elétrico pesado, informática, eletrônica de consumo, “cosméticos”, química, 

metais não ferrosos (COUTINHO, 1992, p. 82-83). 
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Observando o surgimento de grandes grupos empresariais nas principais economias 

desenvolvidas, como no caso do Japão, organizados sob a forma dos chamados keiretsus7, 

percebemos as mudanças organizacionais que passaram a ser relevantes para a competitividade 

das grandes empresas multinacionais. Assim, através de uma composição cada vez mais 

entrelaçada das telecomunicações e da informática como forma de arranjo desses processos 

produtivos, os grupos que conseguem se destacar possuem caráter cada vez mais concentrador, 

estando presentes em vários setores dinâmicos com forte e necessária participação das 

indústrias tecnológicas, atuando como indústrias de base aos outros setores.  Além da presença 

marcante de todo um aparato bancário e financeiro indispensável ao financiamento e controle 

de investimentos nesse novo paradigma produtivo. 

A superioridade do keiretsu em promover estratégias cooperativas, ágeis e inovadoras 

não decorre simplesmente de fatores culturais-subjetivos, mas, antes, foi moldada e 

condicionada pela forma peculiar da centralização capitalista japonesa em grupos 

multissetoriais dinâmicos, marcados pela forte presença de indústrias líderes da 

irradiação tecnológica. Ademais, além do perfil setorial, os keiretsu estão fundados 

numa forma harmônica de relacionamento banco/indústria (COUTINHO, 1992, p. 

77). 

A partir dessa análise, o poder econômico desses grupos passa a ser cada vez maior. É 

possível notar que essas novas necessidades de correlação e união entre os capitais e a maior 

interligação entre setores, com o advento das telecomunicações e a produção no sistema 

capitalista globalizado, se torna condição indispensável para a incessante produção. É comum 

então que estas se desenvolvam em economias que possuam ambientes macroeconômicos mais 

favoráveis, com externalidades benignas e um aparelhamento das decisões econômicas em 

função do desenvolvimento das indústrias nos tempos modernos, essas que são símbolo do 

progresso na estrutura capitalista. As nações que conseguiram fomentar a formação bruta de 

capital pelas novas formas de financeirização e políticas macroeconômicas bem-sucedidas são 

as que se encontram atualmente na fronteira do desenvolvimento tecnológico, consistindo nos 

Estados-Nação mais desenvolvidos. 

Parece ser razoável tentar visualizar a conexão que existe entre as políticas cambial e 

financeira — as principais políticas de ajuste e coordenação macroeconômica — e as 

condições internas e internacionais que deram suporte ao processo de reestruturação 

industrial. Assim, as flutuações nas taxas de câmbio e de juros, acompanhadas de 

fortes movimentos de capitais, modificaram as condições de financiamento do Estado 

e de rentabilidade da grande empresa dentro dos países centrais, forçando a um 

aumento da competição internacional que, por sua vez, obrigou a uma rápida 

transformação industrial e tecnológica. Esse processo acelerado de reestruturação só 

foi bem-sucedido nos países onde as condições microeconômicas, de organização 

                                                 
7Keiretsu é um termo japonês que designa um modelo empresarial onde há uma coalizão de empresas unidas por 

certos interesses econômicos. Baseado, frequentemente, numa parceria íntima entre o governo japonês, o sistema 

bancário e as empresas. 
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industrial e as políticas do Estado tiveram condições de ser compatibilizadas 

(TAVARES, 1992, p. 21). 

Tal aspecto é notado após o aumento expressivo da “interpenetração patrimonial entre 

as grandes burguesias industriais e financeiras das principais economias capitalistas” 

(COUTINHO, 1992, p. 81), tendência que é observada concomitamente ao advento das 

telecomunicações e da globalização do mercado financeiro, este operando agora em escala 

mundial com alta conversibilidade entre títulos e imediato processamento das informações e 

transações. As grandes indústrias capitalistas do mundo moderno podem ser caracterizadas pela 

continuidade e predominância da ampliação da acumulação de capital de forma cada vez mais 

concentradora. Agora, porém, essas indústrias se apresentam cada vez mais atreladas a um 

avançado sistema financeiro, interligado globalmente, engendrando grandes conglomerados 

industriais e financeiros que, em consequência de sua grande relevância para a economia de 

certa nação, passam a ter papel considerável e, na maioria das vezes, prioritário, no tocante das 

tomadas de decisões macroeconômicas e políticas públicas adotadas, coordenadas pela esfera 

governamental. 

As significativas tendências de mudança e de reorganização tecnológica, empresarial 

e financeira das principais economias capitalistas na última década e a projeção do 

aprofundamento dessas tendências nos anos 90 (peso crescente do complexo 

eletrônico, avanço da automação fabril flexivelmente integrada por computadores, 

reorganização dos processos de trabalho, mudanças nas estruturas e nas estratégias 

das grandes empresas, caráter crescentemente “construído” da competitividade, 

avanço de formas “globais” de internacionalização, sourcing tecnológico, e em 

especial da interpenetração patrimonial entre as grandes burguesias nacionais, 

intensificação de alianças tecnológicas inter-oligopolistas) configuram um cenário de 

evidente aceleração da inovação econômica, entendida como uma onda 

schumpeteriana endogenamente articulada (COUTINHO, 1992, p. 86). 

 Apresenta-se ainda nesse novo contexto o fato de que as políticas salariais 

coordenadas, até então, por forte articulação sindical se mostram cada vez mais enfraquecidas 

em um cenário de “vitória” da vertente ortodoxa consentida entre as economias mais influentes, 

utilizando da monetização como método para o combate dos efeitos estagnadores.  Hoje trata-

se de forma orgânica os atuais processos de flexibilização do emprego e da jornada de trabalho, 

parece haver um consenso entre as economias que naturalizar esse processo é necessário para 

essa nova era tecnológica, diretamente conseguimos entender as novas necessidades do capital 

moderno afetando as relações que tangem o contexto do trabalho assalariado.  

Referimo-nos à menor participação dos sindicatos na definição das políticas salariais 

e no controle do processo de trabalho, e à “flexibilização” do mercado de trabalho 

aceita por quase todo o mundo capitalista com a exceção, até agora, do Japão e de 

alguns poucos países da antiga tradição socialdemocrata. Essa mudança ajuda a 

explicar por que a “pactação social”, como alternativa às políticas ortodoxas de 

estabilização, sofreu tantos reveses na década que se encerra e por que quase todos os 

países capitalistas tornaram-se “monetaristas” (TAVARES, 1992, p. 21). 
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Ainda sobre as mudanças inferidas sobre a classe trabalhadora nesse novo paradigma 

de flexibilidade da produção, de forma geral abrangido pelo Toyotismo8, nota-se uma maior 

pressão com respeito à individualização do trabalho e a exploração deste. As empresas têm 

demandado da mão de obra contratada cada vez mais qualificação e “empenho” para a 

realização de diversas funções distintas nos postos de trabalho, ampliando a necessidade de um 

profissional polivalente, que na realidade se traduz em uma maior sobrecarga e uma maior 

exploração subjetiva do trabalho. Esse novo paradigma traz consigo uma maior exploração não 

somente da força física (objetiva) do trabalho, mas sim uma forma de expropriação das 

qualidades intelectuais (subjetivas) de cada indivíduo como mecanismo gerador de mais valia. 

Contrariamente ao operário do taylorismo/fordismo que desempenhava tarefas 

altamente simplificadas, repetitivas, monótonas e embrutecedoras, o trabalhador 

“altamente qualificado”, “polivalente”, “multiprofissional”. Na prática, várias 

pesquisas demonstram que estas mudanças, de forma geral, ao invés de qualificar o 

trabalhador o sobrecarrega com mais trabalho (NAVARRO; PADILHA, 2007, p.18). 

O que se observa é que o toyotismo mantém as formas objetivas de exploração do 

trabalho e amplia as formas subjetivas de exploração (NAVARRO; PADILHA, 2007, 

p.18). 

Pelo que foi explicitado até aqui é possível observar mudanças sobre a continuidade 

do processo de acumulação, na esteira dos avanços tecnológicos necessários para o 

desenvolvimento do capitalismo industrial. Entretanto, as formas como essas indústrias se 

desenvolvem, a partir das inovações decorrentes da década de 1970, que apresentam caráter 

ultra poupador de mão-de-obra, evidenciam algumas mudanças na composição industrial. A 

indústria, porém, símbolo do avanço e desenvolvimento, a despeito das novas mudanças no 

contexto globalizado se adequa a esta nova forma competitiva. As implicações dessas mudanças 

inevitáveis serão vistas no próximo capítulo, o qual analisará como o estado de estagnação 

econômica atual tem origem em uma tendência secular da queda da taxa de lucro, ocasionada 

pela queda das taxas de crescimento da produtividade do trabalho, esta, por sua vez, estaria 

levando a uma reestruturação produtiva que se apresenta cada vez mais degradante à classe 

trabalhadora, impondo riscos à manutenção da vida em sociedade de forma sustentável, pela 

necessidade da continuidade de um sistema cada vez mais desigual. 

 

                                                 
8De acordo com Navarro e Padilha (2007), este paradigma difundido pela ascensão da microeletrônica tem como 

principal objetivo a obtenção de pequenas séries de produtos variados com custos reduzidos, utilizando das novas 

tecnologias para uma produção just in time, ou seja, procurando efetivar a venda rapidamente sem a utilização de 

uma produção em massa de bens semelhantes ou a utilização de grandes estoques de mercadorias. 
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CAPÍTULO 3 – IMPLICAÇÕES DAS PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO DA TAXA DE 

LUCRO NO SÉCULO XXI: AS CONSEQUÊNCIAS DA ESTAGNAÇÃO PROLONGADA 

EM TERMOS DE AUMENTO DA DESIGUALDADE 

 Agora que os traços gerais sobre como a terceira revolução tecnológica reestruturou 

os mecanismos de acumulação do capital através do maciço uso das novas tecnologias e as 

novas possibilidades advindas da globalização financeira foram indicados, neste capítulo 

tratarei de evidenciar que existe um movimento de queda das taxas anuais de produtividade do 

trabalho que se inicia com a ascensão da microeletrônica. Consolidando-se após o fim da década 

de 1970, essa queda, por sua vez, irá se revelar na sociedade através da queda tendencial da 

taxa de lucro. Em decorrência desse declínio iminente são criados novos instrumentos para a 

manutenção de um sistema em estagnação. As consequências dessas novas manifestações do 

capital em prol da manutenção da taxa de lucro se evidenciarão, de forma resumida, pelo 

aumento das desigualdades e da concentração de renda, aumento do desemprego, exploração 

degradante dos recursos naturais, entre outros. Tais aspectos serão discutidos, observando a 

causalidade da queda das taxas anuais de produtividade, em comparação com os períodos 

compreendidos pelas duas revoluções industriais anteriores, e os efeitos negativos decorrentes 

desta para a vida na sociedade capitalista atual. 

 O processo cumulativo do capital respalda em uma simples função: sua valorização. 

O capital pode se desdobrar em diferentes faces, e, desde a primeira revolução industrial, gera 

rendimentos àqueles que os detêm. Presente no decorrer do processo histórico, seja através dos 

investimentos produtivos industriais, ou as ações das empresas, as terras agrícolas e 

posteriormente os ativos imobiliários, ou até mesmo os rendimentos dos pequenos patrimônios 

aplicados nos bancos, que geralmente remuneram ao nível quase que somente suficiente para 

anular os efeitos da inflação. Essa remuneração necessária dos ativos segue uma deliberação: 

“Em todo caso, a taxa de rendimento do capital é determinada pelas seguintes forças: a 

tecnologia (para que serve o capital?) e a abundância do estoque de capital (capital em excesso 

mata o retorno do capital)” (PIKETTY, 2014, p. 279). De forma abrangente, o estoque de capital 

terá impactos econômicos tanto no mercado de produção de bens como nos setores imobiliários, 

ou seja, na valorização das moradias, indispensáveis à sociedade. 

Em todas as civilizações, o capital desempenha duas grandes funções econômicas: 

permite que as pessoas tenham onde se abrigar (isto é, para prover “serviços de 

habitação”, cujo valor é medido pelo preço dos aluguéis — o valor do bem-estar 

gerado pelo ato de dormir e viver sem estar exposto ao relento) e serve como fator de 

produção para confeccionar bens e serviços (cujo processo de produção pode 
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necessitar de terras agrícolas, ferramentas, edificações, escritórios, máquinas, 

equipamentos, patentes etc.) (PIKETTY, 2014, p. 279). 

 A partir de uma análise do caráter evolutivo da desigualdade (tanto a da renda do 

trabalho como a do capital) e sua ascensão após a estruturação da revolução da década de 1970, 

buscaremos evidenciar que as erupções tecnológicas deste período são insuficientes para gerar 

desenvolvimento sustentável da sociedade, uma vez que a concentração de renda tem 

apresentado nos períodos recentes níveis nunca antes registrados, como será constatado mais 

adiante, o que é consequência de uma estagnação secular ocasionada pela baixa taxa de 

acréscimo da produtividade, visível a partir deste período. A tecnologia, por sua vez, absorve 

nestes tempos a responsabilidade de tornar o capital investido um fator de produção que possua 

a característica de agregar ganhos de produtividade ao processo produtivo. Pode-se assim 

encontrar alguns usos do emprego da tecnologia como fomentadora de formas úteis do capital 

transformado em mercadoria atualmente, de toda forma não é sempre assim que ela se 

apresentará. Como veremos mais adiante, os efeitos dos avanços tecnológicos nem sempre se 

manifestarão pelo caráter útil das mercadorias e, em alguns casos, não conseguirá desempenhar 

o papel de aumentar a produtividade decorrente de mais capital aplicado. 

De fato, as trajetórias históricas observadas sugerem que é possível — ao menos até 

certo ponto — encontrar formas úteis e novas para utilizar o capital: por exemplo, 

novas maneiras de construir ou de equipar alojamentos (pode-se pensar nos painéis 

solares dos telhados ou mesmo nos controles digitais de iluminação), equipamentos 

de robótica ou eletrônicos cada vez mais sofisticados, ou ainda tecnologias mais 

avançadas da medicina (PIKETTY, 2014, p. 285-286). 

 Assim, ao analisarmos as formas úteis de aplicabilidade do capital, notamos que os 

desdobramentos mais recentes dos rendimentos deste por vezes não seguem a lógica discutida 

acima. Os capitais que mais ganham força após a reestruturação global e financeira, no sentido 

de acumulação e valorização, são justamente aqueles que emergem das instituições financeiras 

e dos mercados de ações. Os capitais que se apresentam nesse mercado financeiro em nada 

agregam ao caráter útil da produção de mercadorias para o atendimento das necessidades 

humanas, possuem a característica de valorização, porém irão gerar rendas aos que detiverem 

as maiores fatias de patrimônio. Quando tratamos deste tipo de capital, o capital especulativo, 

além de não estar sendo aplicado produtivamente, a sua “virtual” valorização será tanto maior 

quanto maior o patrimônio daqueles que investem nesses mercados. Piketty (2014) faz uma 

crítica ao capital especulativo no contexto de “mobilidade perfeita de capitais”9, proposta pelos 

teóricos ortodoxos: “Na prática, as instituições financeiras e os mercados de ações passam longe 

                                                 
9“Um mercado de capital é ‘perfeito’ quando permite que cada unidade de capital possa ser investida no melhor 

uso possível, obtendo a produtividade marginal máxima disponível na economia” (PIKETTY, 2014, p. 280). 
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desse ideal de perfeição e em geral se caracterizam por instabilidade crônica, ondas de 

especulação e sucessivas bolhas” (PIKETTY, 2014, p. 280). 

Se a tecnologia parece desempenhar o papel de tornar o capital produtivo, não é de 

forma recorrente e automática que esse mecanismo se concretizará. Um problema crônico que 

se percebe é o fato de que as remunerações das diferentes formas do capital àqueles que as 

detêm cresceram de forma mais rápida que as rendas do trabalho, ou seja, aquelas que são pagas 

aos trabalhadores que desempenham certa função social na esteira capitalista. Ora, se para os 

verdadeiros capitalistas e acumuladores de capital a rentabilidade se apresenta de forma cada 

vez mais exponencial, não é através do avanço tecnológico que problemas estruturais, causados, 

em sua grande maioria, pelas grotescas disparidades de rendas entre as classes, serão resolvidos 

de forma automática. A própria segregação no acesso às rendas do trabalho e a existência dos 

gigantes montantes de capitais financeiros geradores de riqueza são claras causas para um 

problema estrutural de absorção às novas tecnologias desenvolvidas. 

A marcha em direção à racionalidade econômica e tecnológica não implica, 

necessariamente, uma marcha rumo à racionalidade democrática e à meritocracia. A 

razão central é simples: a tecnologia, assim como o mercado, não tem limite ou moral. 

A evolução tecnológica decerto aumentou a necessidade de cada vez mais 

qualificações e competências humanas. Todavia, ela também aumentou as 

necessidades de edifícios, moradias, escritórios, equipamentos de todos os tipos, 

patentes e, por fim, o valor total de todos esses elementos não humanos — 

imobiliários, profissionais, industriais, financeiros — expandiu-se mais rapidamente 

do que a produção e a renda nacional durante períodos prolongados. Do mesmo modo, 

o volume de rendas que remuneram essas diferentes formas de capital cresceu mais 

rápido do que o montante de rendas do trabalho. Se desejarmos, de fato, fundar uma 

ordem social mais justa e racional, baseada na utilidade comum, não basta contar com 

os caprichos da tecnologia (PIKETTY, 2014, p. 303). 

O problema da desigualdade pode então ser observado através de duas óticas. O 

primeiro ponto de vista se refere à desigualdade em relação ao trabalho, o que significa dizer 

que há remunerações diferentes a serem recebidas, enquanto salário, de acordo com a função 

desempenhada por cada trabalhador no sistema capitalista. Esse tipo de desigualdade, por mais 

que se apresente de forma mais branda, nos permite analisar algumas implicações. Além de 

estimular a divisão entre classes sociais, gerando um certo tipo de apartheid enquanto classe 

trabalhadora, ao considerarmos que as melhores remunerações serão auferidas aos 

trabalhadores com as melhores qualificações, notaremos, de forma empírica, que os possuidores 

de algum patrimônio herdado, ou os que vierem de famílias com bases sólidas em recursos 

acumulados (capitais), sem dúvida terão oportunidades tão diferentes da maior parcela da 

população não detentora de patrimônios que se torna impossível e até irônico considerar o 

conceito de meritocracia como válido, reconhecendo a existência dessas tamanhas disparidades 

de quantias de capital nas sociedades modernas.  
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O nível educacional, dessa forma, se torna condição base para os indivíduos 

pertencentes à classe trabalhadora buscar melhores remunerações sob o vigente sistema. 

Entretanto, pela experiência prática, houveram algumas profissões que apresentaram 

desvalorização com o passar do tempo, ocasionada pela difusão dessas novas modalidades 

atendendo uma massificação demandada pelo capital em se expandir. De fato, por mais que 

diversas profissões surgissem, a parcela empregada em ocupações que remuneram salários 

ínfimos continua sendo muito alta. A desigualdade salarial só mudou de face. A diminuição da 

desigualdade nas remunerações que parecia almejável em meados do século XX retrocede, 

atualmente, a patamares do início do século passado. 

É evidente que os tipos de emprego e os níveis de qualificação mudaram com o tempo: 

no período entre guerras, os professores do ensino fundamental e médio, e mesmo os 

de ensino básico em fim de carreira, faziam parte dos “9%”; hoje, é preciso ser 

professor universitário, pesquisador ou ainda um funcionário público de alto escalão 

para pertencer a esse grupo. No passado, um supervisor ou até um técnico qualificado 

não estaria muito longe de fazer parte dele, mas agora é preciso ser, no mínimo, um 

gerente de nível intermediário e, cada vez mais, um alto executivo, proveniente de 

uma faculdade prestigiosa de engenharia ou administração. O mesmo vale para a parte 

inferior da escala dos salários: antes, os piores salários (normalmente em torno da 

metade do salário médio, 1.000 euros por mês se o salário médio fosse de 2.000 euros) 

remuneravam os trabalhadores agrícolas e os domésticos; mais tarde, eles foram 

substituídos pelos trabalhadores menos qualificados e menos valiosos da indústria, 

como as mulheres empregadas nos setores têxtil e de processamento de alimentos. 

Hoje, esse grupo está longe de ter desaparecido, mas os salários mais baixos incluem, 

sobretudo, os assalariados empregados nos setores de serviços, como garçons dos 

restaurantes e vendedores do comércio (que continuam a ser, frequentemente, 

mulheres). As profissões se transformaram por completo em um século. Contudo, as 

realidades estruturais continuam as mesmas. A desigualdade salarial no mundo do 

trabalho, tanto no pico dos “9%” quanto na base dos “50%” com a menor 

remuneração, em nada se alterou no longo prazo (PIKETTY, 2014, p. 353-354). 

Assim, ao medir os efeitos da desigualdade de renda nos Estados Unidos, podendo ser 

considerada a economia mais desenvolvida do sistema capitalista, Piketty (2014) consegue 

mostrar que os efeitos dessa diferença de renda têm se acentuado após o início da década de 

1980. De fato: “Se a tendência à concentração crescente da renda do trabalho observada nos 

Estados Unidos ao longo das últimas décadas continuar, 50% dos mais mal remunerados 

poderão receber menos da metade da massa salarial que ganham os 10% mais bem pagos até 

2030” (PIKETTY, 2014, p. 327). Pela Figura 01 é possível identificar que a parcela dos 10% 

mais bem remunerados, considerando o montante da renda nacional, recebe percentuais desta a 

níveis maiores que os do início do século XX. Tal comprovação reafirma a ideia de um 

paradigma atual em esgotamento, incapaz de gerar algum desenvolvimento com equilíbrio, 

sinalizando um sistema cada vez mais desigual e problemático à vida em sociedade. 
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FIGURA 01 – A desigualdade de renda nos Estados Unidos, 1910-2010 

  

Fonte: Extraído de Piketty, 2014, p. 365. 

Ao considerarmos as novas implicações práticas ao mercado de trabalho demandadas 

pelos processos tecnológicos implementados na terceira revolução industrial notamos um 

aumento da hierarquização das funções com concentração de renda, considerando que a 

pequena parcela mais bem remunerada tem sua renda aumentada, a grande massa alocada nos 

subempregos gerados por essa caracterização moderna das atividades econômicas tem crescido. 

Assim, a luta de classes se intensificou após essa revolução. É errôneo aceitar que existe uma 

luta etária, como se os mais velhos tendessem a ter maiores rendas com o avançar de suas 

carreiras. O que notamos é um problema estrutural causado, em parte, pela diferença de 

educação (formação) que cada classe consegue prover às suas gerações. Essa questão, no 

entanto, está intimamente ligada ao patrimônio que essas famílias detêm e às condições de 

acesso à educação auferidas pelo Estado. Na maioria dos países em que o ensino superior é 

majoritariamente ofertado pela iniciativa privada, o nível educacional está ligado ao acesso aos 

montantes patrimoniais, o que evidencia outro tipo de desigualdade: a desigualdade de renda 

do capital.  

As pessoas mais velhas são, por certo, em média mais ricas do que as mais jovens. No 

entanto, a concentração da riqueza é, na realidade, quase tão forte dentro de cada faixa 

etária quanto na população como um todo. Ou seja, ao contrário de uma ideia 

disseminada, a “luta etária” não substituiu a “luta de classes”. A forte concentração 

do capital explica-se especialmente pela importância da herança e de seus efeitos 

cumulativos (por exemplo, é mais fácil poupar quando se herdou um apartamento e 

não se tem de pagar aluguel). O fato de que o rendimento do patrimônio, em geral, 

alcança valores extremos desempenha um papel significativo nesse processo dinâmico 

(PIKETTY, 2014, p. 314). 
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O que temos então é que a disparidade de renda do trabalho tem causalidade e se agrava 

pelo segundo tipo de desigualdade, sendo esta a do capital. O capital, mencionado aqui por 

Piketty (2014), diz respeito ao patrimônio acumulado possuidor do caráter de valorização, de 

gerar alguma taxa de lucro aos seus detentores. Dito isso, podemos analisar os efeitos das 

disparidades da acumulação desse capital no contexto do aumento da composição orgânica 

descrita por Marx (2013), evidenciando impactos deste acúmulo ao longo do tempo como 

consequência da tendência de queda da taxa de crescimento da produtividade observada.  

A desigualdade da riqueza (considerando que a riqueza pode ser compreendida como 

acúmulo de capital individual) é sempre extrema e possui implicações muito mais onerosas à 

sociedade. A forma aparente desse capital “não é muito diferente do que no século XVIII. 

Somente a forma mudou: se antes o capital era fundiário, ele tornou-se imobiliário, industrial e 

financeiro” (PIKETTY, 2014, p. 477). Entretanto, a desigualdade de renda do capital não 

apresentou nenhuma tendência significativa de mudança, considerando o período de análise do 

caráter dominante da propriedade privada. Mais da metade da população nunca possuiu nenhum 

tipo de patrimônio acumulado, assim a herança que, de uma maneira geral, respalda na 

quantidade de formação educacional que pode ser adquirida, não apresentou nenhum aspecto 

de melhora. Pelo contrário, a quantidade de pessoas que fazem suas heranças servirem como 

renda atingiu níveis nunca antes vistos. Em resumo, uma gigantesca desigualdade estrutural 

herdada da renda de capital interfere diretamente na possibilidade de mudanças na desigualdade 

de renda do trabalho, indo em contrapartida ao conceito tido como difundido de “meritocracia”, 

ou seja, é tecnicamente impossível prover condições iguais de desenvolvimento enquanto 

indivíduos sociais, considerando as bases patrimoniais desiguais sobre as quais está 

estabelecida a sociedade capitalista. 

A repartição da riqueza — e, portanto, da renda do capital — é sempre mais 

concentrada do que a da renda do trabalho. Em todas as sociedades conhecidas, em 

todas as épocas, a metade mais pobre da população em termos patrimoniais não possui 

quase nada (em torno de 5% da riqueza total), o décimo superior na hierarquia da 

riqueza detém a maior parte da riqueza disponível na sociedade (em geral mais de 

60% da riqueza total, por vezes chegando a 90%), e a população entre esses dois 

grupos (ou seja, 40% da população) detém algo entre 5% e 35% do patrimônio total 

(PIKETTY, 2014, p. 425). 

De fato, o que se observa de forma latente é o aumento da porcentagem da população 

que recebe como herança no mínimo o equivalente à uma vida de remuneração da população 

menos paga. Observando a Figura 02, podemos notar que os anos que remetem ao início do 

capitalismo industrial mostram cerca de 10% da população possuidora de herança equivalente 

ao montante que um trabalhador comum conseguiria acumular durante todo o período 
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explorado de sua vida submetida à jornada de trabalho. Esse índice, no entanto, passa a cair 

durante as décadas que podem ser consideradas mais produtivas do desenvolvimento industrial 

capitalista. Notadamente, no período que contempla a predominância do paradigma fordista e 

o de seu posterior esgotamento essa tendência à queda se inverte. Após o fim da década de 

1970, a proporção de pessoas que obtinham suas quantias de herança equivalentes a uma “vida 

salarial” atingiu níveis nunca antes vistos. Essa tendência se apresenta em atual crescimento. 

Hoje, cerca de 14% do montante populacional da atual geração possui ótimas condições, por 

exemplo, de expandirem seus patrimônios através de formação de qualidade, desempenhando 

funções produtivas ao sistema vigente, por outro lado podem simplesmente usufruir dessa 

herança através das formas de valorização que os capitais acumulados atualmente podem 

proporcionar, em sua maioria, pelos desdobramentos da financeirização global.  

FIGURA 02 – Percentual de cada geração que recebe como herança no mínimo a quantia 

salarial de uma vida dos 50% menos remunerados, 1790-2030 

Fonte: Extraído de Piketty, 2014, p. 533. 

Se estamos trabalhando com o fato de que existe cada vez mais pessoas usufruindo de 

patrimônios herdados, significa dizer que a proporção de capital de períodos anteriores vem se 

acumulando em maior proporção e de forma mais desigual, o que é observado com mais 

frequência após a inserção frenética da tecnologia nos mais diversos ramos econômicos. Não é 

nenhum segredo pela lei geral da acumulação capitalista desenvolvida por Marx (2013) que a 

acumulação do capital de forma crescente e sua aplicação em maior proporção nos processos 
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produtivos, em contraposição a utilização do trabalho, único gerador de mais valia, tende a 

configurar um aumento observável da composição orgânica do capital. Esta, por sua vez explica 

a queda da taxa de lucro observada na maioria das economias atuais. Tal fato nos mostra que o 

acúmulo de capital por si não permite nem se mostra suficiente para o desenvolvimento social 

ordenado: “[h]oje, sabe-se que apenas o crescimento da produtividade permite um crescimento 

estrutural de longo prazo” (PIKETTY, 2014, p. 298). Observando então os estoques crescentes 

do capital atual, podemos comprovar que as taxas anuais de produtividade do trabalho, em 

contraposição a este índice, estão caindo. Posteriormente, pelos estudos de Prado (2015) 

comprovaremos a queda dessa taxa, que afeta diretamente a margem de lucro. Os efeitos desta 

se apresentarão para a sociedade através de uma série de limitações e a piora dos índices de 

qualidade de vida, além de agravar a disparidade de renda, como visto anteriormente, revelando 

uma série de problemas estruturais criados pelo próprio método competitivo adotado no 

capitalismo.  

Logo, a acumulação incessante de capital, em sua maior parte pela herança, e a 

perpetuação desse processo em escala global e centralizada, ocasionará em queda da taxa de 

lucro pelo alto teor de capital acumulado de períodos anteriores. Essa tendência de queda da 

taxa de lucro pode ser confirmada pelos gráficos vistos de concentração de renda crescente, o 

que demonstra acúmulos de capitais em maior escala e de forma mais concentradora, além do 

percentual de pessoas que possuem heranças relativamente comparáveis aos salários da grande 

massa terem aumentado em quantidades históricas. Esses dados sugerem ainda que o capital 

empregado de forma produtiva pode ter caído em função da criação de postos de serviço cada 

vez menos produtivos, somada ao aumento da acumulação do capital propriamente dito. 

Considerando ainda o rendimento puro do capital, que seria uma forma de média dos 

rendimentos gerados pelos capitais no decorrer do processo histórico perceberemos a tendência 

de queda. Essa queda nas taxas de rentabilidade das diferentes formas do capital está 

diretamente relacionada à perspectiva de taxa de lucro do capital, que em suas diferentes 

nuances recentes parece não conseguir manter o padrão de lucratividade gerado historicamente, 

incorrendo, assim, em problemas graves decorrentes da manutenção artificial desta taxa. 

Considerando o rendimento médio dos capitais, que se modificaram de forma aparente 

durante o tempo, agregando novas características e necessidades, mas mantendo sua principal 

função de valorização notamos que este apresentou e apresenta ainda hoje diferentes níveis de 

valorização, ou seja, de rentabilidade, sendo esta variada de acordo com o risco e o volume 

empregado. 
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Em termos concretos, o rendimento dos ativos mais arriscados — a começar pelo 

capital industrial, sob a forma de participações nominais nas fábricas de propriedade 

familiar no século XIX ou de ações anônimas nas empresas listadas na bolsa do século 

XX — com frequência ultrapassa os 7-8%, enquanto o dos ativos menos arriscados é 

bem mais fraco — da ordem de 4-5% para as terras agrícolas nos séculos XVIII e XIX 

e até 3-4% para os ativos imobiliários no início do século XXI. Para os pequenos 

patrimônios detidos como depósitos bancários ou cadernetas de poupança, a taxa de 

rendimento real costuma ser próxima de 1-2%, ou até negativa, quando a inflação 

supera a exígua taxa nominal de juros que os remunera (PIKETTY, 2014, p. 263). 

De acordo com as pesquisas de Piketty (2014), ao considerar o rendimento puro do 

capital, o que se nota é uma queda aparente no nível desta remuneração. Para o autor, nos 

séculos XVIII e XIX, este nível médio chegou a ultrapassar a margem de 5% de valorização 

anual, entretanto, agora no século XXI, esse índice se aproxima de um teto de 3-4%, tendo 

como principal justificativa o aumento da razão capital/renda, esta que mostra um acúmulo de 

capital maior em relação aos aumentos de renda do trabalho, não observados principalmente 

após o esgotamento do paradigma fordista, como foi anteriormente mencionado. 

É possível que o rendimento puro do capital tenha, todavia, sofrido uma leve redução 

no longuíssimo prazo: ele muitas vezes ultrapassou os 4-5% nos séculos XVIII e XIX, 

e no início do século XXI parece se aproximar de 3-4%, à medida que a razão 

capital/renda retorna aos níveis elevados do passado (PIKETTY, 2014, p. 272).  

Uma série de dados nos mostraram até aqui que parece haver certa dificuldade para o 

capital recente se manter produtivo, gerar acúmulos crescentes de riqueza, prover 

desenvolvimento e crescimento no longo prazo de forma estável e superar as mazelas sociais 

criadas, estas por sinal se mostram em ascensão. Esse fato pode ser altamente correlacionado 

com a queda das taxas anuais de produtividade do trabalho. A próxima Figura exposta por Baily 

e Montalbano (2016), retirada do banco de dados da OCDE, nos mostra este índice medido para 

os países do G-7. 
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FIGURA 03 – Taxa de crescimento anual da produtividade do trabalho para os países do G-7, 

1973-2013

 

Fonte: Extraído de Baily e Montalbano, 2016, p. 04. 

Para os autores Baily e Montalbano (2016) essa tendência de queda das taxas de 

acréscimo da produtividade do trabalho é observada recentemente em todos os países mais 

desenvolvidos. “Nós estamos todos no mesmo barco”10 (BAILY e MONTALBANO, 2016, p. 

05). Segundo estes estudos, é muito provável que essa tendência se apresente também nas 

economias mais pobres. Observada a partir da década 1970, a queda das taxas anuais de 

crescimento da produtividade nunca se apresentou tão forte após a implementação de um novo 

paradigma tecnológico e, apesar de não ser um tema tratado com a relevância necessária pelas 

autoridades políticas das maiorias das nações, nos mostra uma realidade de estagnação iminente 

com efeitos diretos para toda sociedade, porém em maior magnitude sobre as classes 

miseráveis. 

 Sob esse contexto, Prado (2015) discute que o sistema social baseado na propriedade 

privada dos meios produtivos, do capital vinculado a uma produção pela própria produção, 

atendendo uma necessidade de valorização e não as necessidades humanas, e sobre este último 

                                                 
10Tradução livre do autor. No original “We are all in the same boat” (BAILY e MONTALBANO, 2016, p. 05). 
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caráter, por mais que tenha se apresentado um aumento nas possibilidades de supri-las (as 

necessidades humanas) em decorrência dos avanços da ciência e da tecnologia como um todo, 

ainda assim apenas uma parcela da população tem acesso a esses “avanços” de bem-estar. A 

história desse modo produtivo se apresenta de forma concentradora. A concentração de renda 

leva a extremos de posses materiais entre as classes muito distintos. Uma pequena parcela da 

população terá gigante controle sobre a natureza e os meios para transformá-la (incluindo-se 

assim o controle estrutural sobre a classe não detentora de capital), ocasionando em acesso 

exorbitante e em sua maioria supérfluo a uma gigante fatia das mercadorias produzidas, obtido 

através da abundância de seu equivalente geral (dinheiro) expropriado nessa separação, 

enquanto a maior parte populacional, encontrada marginalizada a este acesso, cumprindo o 

caráter de produtora desses bens, não possui o mínimo acesso a básicas condições de vida, como 

moradia, saneamento básico, segurança e saúde. Não se trata de uma disparidade de acesso às 

mercadorias supérfluas, criadas para o atendimento de uma necessidade de valorização do 

capital: disparidade estrutural observada priva um montante populacional de recursos 

necessários a vida de forma digna em sociedade, que se melhor distribuídos poderiam engendrar 

em um sistema menos díspar. 

Ora, no alvorecer do século XXI, sabe-se que a capacidade de suprir as carências 

materiais do gênero humano se tornou enorme. Sabe-se também, porém, que essa 

capacidade tem sido empregada de maneira assimétrica, distorcida e mesmo muito 

perversa: se uma parcela pequena da população mundial, isto é, aquela parte que vive 

principalmente nos países de capitalismo desenvolvido, tem sido atendida exagerada 

e superfluamente, uma grande porção, isto é, aquela parte formada pelos “pobres” do 

mundo em geral, ainda vive em condições precárias, senão miseráveis. Ademais, 

também se sabe que as forças produtivas já desenvolvidas têm sido empregadas de 

um modo extremamente predatório, com enormes devastações da natureza humana e 

do ambiente natural humanizado; e que, em consequência da louca corrida por um 

crescimento sempre mais descontrolado, a própria existência do ser humano no 

planeta Terra está se tornando crescentemente ameaçada (PRADO, 2015, p. 02-03). 

 Considerando os dados da variação do emprego e da produtividade do trabalho nos 

setores produtivos para a economia norte-americana a partir de 1950 podemos apontar algumas 

conclusões a respeito dessa trajetória. A partir do percurso temporal disposto  na Figura 04 

notamos que há uma clara tendência à queda do emprego neste últimos anos, é possível enxergar 

evidentemente os surtos produtivos influenciando o aumento do emprego no período fordista 

(até o fim da década de 1960), posteriormente, com o fim do esgotamento desse paradigma, as 

taxas anuais do crescimento da produtividade e do emprego tendem a cair. Durante a década de 

1990 colhemos rapidamente os frutos da expansão proporcionada pela revolução da 

microeletrônica, mas como já suposto anteriormente, o aumento produtivo passou longe de ser 

suficiente para manter a estabilidade do crescimento produtivo aos níveis medidos pelas 
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expansões das revoluções anteriores. O que notamos a partir do início do século XXI é a 

insuficiência do paradigma atual em sustentar as taxas de aumento da produtividade e do 

emprego. 

FIGURA 04 – Taxa de variação anual do emprego e da produtividade nos Estados Unidos, 

1950-2008

 

Fonte: Extraído de Prado, 2015, p. 05. 

A partir dessas evidências o autor considera11 que o capitalismo atual perdeu seu 

caráter, que ainda hoje é bastante difundido, de progressividade. O que se observa é uma 

tendência secular de queda das taxas anuais de crescimento da produtividade, que se apresenta 

de forma concretizada sobre a produção e a monetização recentes através da queda da taxa de 

lucro. A busca pela manutenção desta taxa de valorização, que garante a renda das classes 

abastadas, solapa o conceito de desenvolvimento: o crescimento e a manutenção dos ganhos da 

classe dominante se tornam prioridade. Como consequências claras notamos a degradação 

ambiental em escala crescente e a pressão cada vez maior no que diz respeito à flexibilização 

                                                 
11Com respeito aos dados arranjados na Figura 04: “A informação usada na construção desse gráfico foi colhida 

num artigo escrito por dois autores marxistas, Deepankar Basu e Duncan Foley (2011, p. 16), que trata do 

desempenho da economia norte-americana no pós-guerra. Os dados de produto, de emprego de força de trabalho 

e de produtividade do trabalho usados referem-se a um conjunto restrito de setores da economia privada norte-

americana. Nesse conjunto foram incluídos apenas os setores geradores de valor real, ou seja, os setores de 

mineração, de agricultura, de construção civil e de manufatura; foram incluídos também alguns setores produtores 

de serviços; porém, foram excluídos os subsetores de finanças, de seguros e de administração imobiliária” 

(PRADO, 2015, p. 05). 
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das leis trabalhistas, retirando direitos conquistados em uma luta histórica de classes. A 

degradação da natureza e da humanidade não podem ser encaradas como meros objetos 

suscetíveis a qualquer exploração em função da manutenção dos interesses e dos ganhos 

exorbitantes dos mais poderosos. 

Sabe-se bem o que o capitalismo propiciou ao longo de sua história por vários séculos: 

um aprofundamento da dominação da natureza, uma elevação muito acentuada da 

produtividade do trabalho e uma enorme concentração da riqueza e da renda. Sabe-se, 

também, que esse processo já entrou no caminho de seu próprio esgotamento, tendo 

passado de progressivo à regressivo. Eis que trouxe consigo uma crise ecológica que 

ameaça a própria existência da humanidade, uma precarização das condições de 

trabalho para enormes contingentes populacionais e, finalmente, um contraste gritante 

entre uma superabundância para alguns e uma pobreza para muitos outros. Logo, para 

que o futuro reserve aos seres humanos mais civilização – e não mais barbárie – é 

preciso que o processo de produção se transforme e se volte para o atendimento das 

necessidades sociais, coletivas e pessoais, de uma forma ao mesmo tempo serena, 

equitativa e sustentável (PRADO, 2015, p. 03). 

É sabido pelos estudos desenvolvidos por Marx (2013) que essa tendência da queda 

da taxa de lucro se apresentaria recorrentemente pelas crises de superprodução. O mecanismo 

que expõe essa tendência diz respeito à forma de oferta das mercadorias desempenhada. Como 

a competitividade entre os capitais individuais é o “motor” para a produção das mercadorias é 

normal que cada um busque a redução dos custos unitários individuais das mercadorias 

produzidas através dos meios produtivos detidos e da mão de obra abundante facilmente 

contratada, pela abundância desta estar submetida a esse processo em função de não deter 

nenhum quantum de riqueza acumulada. Dessa forma, ao buscar incessantemente a redução dos 

custos do trabalho, estão gerando reduções da quantia de mais-valor gerado, em contraposição 

ao uso cada vez maior de capital acumulado na produção, ocasionando queda clara da taxa de 

lucro. 

A competição de capitais gera inexoravelmente, com desprezo pela natureza das 

relações sociais capitalistas, o desenvolvimento das forças produtivas, o que reduz a 

quantidade necessária de trabalho para produzir um dado volume de valores de uso; 

por outro lado, dada a própria natureza dessas relações, o processo de produção se 

orienta pela conservação do valor já acumulado como capital e por sua máxima 

valorização possível. A redução relativa da massa de valor gerado – e, assim, do mais-

valor gerado – em relação ao capital acumulado gera a crise. Pois, a queda da taxa de 

lucro produz a contração sistêmica do investimento e, assim, da demanda efetiva 

(PRADO, 2015, p. 09). 

Comprovando essa tendência da estagnação secular a partir de um crescimento cada 

vez mais lento em torno do nível zero, podemos analisar a série histórica do crescimento anual 

do PIB nas economias de alta renda. É nítido pela Figura 05 a possibilidade cada vez mais 

remota de se atingir crescimentos anuais na esfera da produção parecidos aos de 50 anos atrás. 

A produção total tem declinado no horizonte de longo prazo, evidenciando uma dificuldade a 

este processo, justificado pelo aumento expressivo do setor de serviços e financeiro: a partir da 
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última revolução tecnológica, estes dois últimos setores que ganham destaque frente ao setor 

direto da produção nos tempos recentes, não desempenham necessariamente a função de 

valorização e acumulação como o capital produtivo o faz. Assim, essa tendência de queda do 

crescimento evidencia uma mudança estrutural nas formas de organização socioeconômicas da 

atualidade. O crescimento do setor de serviços, ou seja, aquele que engloba os aspectos de 

marketing, divulgação, aperfeiçoamento de técnicas, publicidade, vendas, teleatendimento, etc. 

e do setor financeiro, tendo em sua maioria a ocorrência de atividades com caráter improdutivo, 

acompanhado de uma maior terceirização dessas atividades (exteriorização de atividades antes 

realizadas internamente)  pelas plantas industriais verdadeiramente produtoras das mercadorias, 

se mostra como causa direta para a ocorrência desse processo.  

FIGURA 05 – Crescimento anual do PIB nas economias de alta renda, 1961-2009 

Fonte: Extraído de Durand e Légé, 2014, p. 02. 

Com respeito a esta tendência de queda, Prado (2015) conclui sobre os dados 

apresentados:  

Aqui é importante mencionar a terceira hipótese considerada por Durand e Légé, a 

qual adiciona um elemento importante na análise feita. Nesse ponto, eles mencionam 

que no capitalismo contemporâneo tem ocorrido um crescimento mais do que 

proporcional, muito expressivo, das atividades improdutivas, ou seja, daquela que não 

produzem mais-valor para o capital, mas, ao contrário, capturam partes do valor já 

produzido. Ora, isto tem sido constatado também por outros autores, inclusive por 

meio de estudos empíricos que reexaminaram certas estatísticas nacionais do ponto 

de vista da economia clássica, tais como os de Paitaridis e Tsouldifis (2012) e de 

Mohun (2013). Esses estudos mostraram que o trabalho improdutivo tem crescido em 

função de uma inclinação à expansão do setor governo, das atividades produtoras de 
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bens coletivos (educação, saúde etc.), assim como das atividades de circulação 

(finanças, seguros etc.) no conjunto das atividades econômicas, ao longo das últimas 

décadas. Como se indiciou na introdução, o aumento relativo do trabalho produtivo 

reduz o mais-valor disponível para a acumulação (PRADO, 2015, p. 17-18).  

É fácil constatar a hipótese de que o setor improdutivo tem crescido muito mais que o 

produtivo. Em uma análise sobre as firmas que operam na fronteira tecnológica a partir dos 

anos 2000, Baily e Montalbano (2016) demonstram pela Figura 06 como as taxas anuais de 

produtividade tem evoluído diferentemente para o setor manufatureiro e para o setor de 

serviços, considerando as empresas que estão na fronteira tecnológica de desenvolvimento 

(traçado mais forte) e as demais (traçado mais claro). A tendência de crescimento do último 

setor é claramente percebida, em contraposição parece haver uma estagnação no aumento da 

taxa anual de produtividade das plantas manufatureiras, ou seja, sobre o setor que realmente 

efetiva a produção das mercadorias através da utilização de equipamentos (capital), insumos e 

mão de obra em favor da produção de bens que possuem caráter útil. Evidencia-se assim um 

teto produtivo sobre o qual não é possível ultrapassar utilizando as tecnologias disponíveis. 

FIGURA 06 – Nível de crescimento da produtividade registrado para as firmas inseridas na 

fronteira tecnológica e as demais, nos setores manufatureiros e de serviços, 2000-2015 

 

Fonte: Extraído de Andrews, Criscuolo e Gal (2016) apud Baily e Montalbano, 2016, p. 11. 

Essa mudança estrutural reflete diretamente no nível de crescimento do emprego 

proporcionada pelo sistema atual. Atualmente, as novas profissões exigem cada vez mais 

capacitação, qualificação e desempenho dos trabalhadores, além da capacidade cognitiva de 

lidar com diferentes aspectos na esfera da subjetividade e da criatividade. Dessa forma, a 

expansão da sociedade moderna está atrelada à perpetuação de profissões que não 
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necessariamente gerarão ganhos crescentes de produtividade, como as grandes massas 

empregadas nas indústrias do século passado foram capazes de gerar. A expansão de um setor 

não produtivo está relacionada à tentativa de manutenção de um sistema que ainda é sustentado 

pela valorização proporcionada na produção de mercadorias em função de uma taxa de lucro 

mundialmente aceita. Contrariamente à ideia de produção de mercadorias com o aumento 

produtivo como peça-chave requerida para a manutenção de uma taxa de lucro historicamente 

construída, notamos que não é necessário que uma atividade tenha ganhos produtivos ou gere 

uma taxa de lucro para que as reais necessidades humanas sejam atendidas com os recursos 

desenvolvidos. Como exemplo disto, podemos citar a área médica. Atualmente a produtividade 

nesse setor se mostra em declínio, à medida que se observa cada vez mais a utilização de um 

maior número de profissionais qualificados para a realização de um procedimento com máxima 

eficiência e segurança. Assim, a qualidade do serviço aumenta e não necessariamente a 

produtividade, ou a taxa de lucro. Isso mostra o quão danoso e alienante a sustentação do 

sistema de valorização pode se mostrar em relação à verdadeira realização do atendimento das 

necessidades humanas. 

O emprego de máquinas “inteligentes” nas atividades produtivas em geral, por um 

lado, requer a requalificação de antigas ocupações e o aparecimento de novas 

profissões tecnicamente sofisticadas. A redução do trabalho rotineiro faz crescer, ao 

mesmo tempo e em certa medida, um trabalho mais qualificado que requer não apenas 

mais educação formal e informal como também o emprego de inteligência estética, 

emocional e/ou criativa, ou seja, de qualidades tipicamente humanas (PRADO, 2015, 

p. 16).  

 Todavia, para a sustentação das bases econômicas se mostra cada vez mais necessário 

a utilização de profissionais bem formados, possibilitando uma ampliação das variedades 

tecnológicas adotadas, garantindo o desenvolvimento e uma maior aplicabilidade da ciência, 

podendo esta desempenhar melhorias para a vida cotidiana, além de uma melhor remuneração 

e qualidade de vida para cada trabalhador especializado, devido a uma maior remuneração renda 

do trabalho. Não obrigatoriamente estes novos cargos gerarão ganhos produtivos à lógica da 

acumulação, porém atenderão necessidades que se mostram cada vez mais latentes. É possível 

proporcionar melhorias através do emprego nos setores mais desenvolvidos apontando-se para 

políticas que proporcionem uma maior democratização do ensino e da capacitação das 

atividades à população. Essa mudança na estrutura salarial já representaria um grande salto para 

a diminuição da desigualdade, além de contribuir para a geração de uma sociedade cada vez 

mais desenvolvida. 

Do mesmo modo, se os Estados Unidos — ou a França — investissem mais e de forma 

mais ampla em qualificação profissional e superior e aumentassem o acesso à 

educação, essa seria, sem sombra de dúvida, a política mais eficaz para elevar os 
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salários baixos e médios e diminuir a parcela do décimo superior tanto na massa 

salarial como na renda total. Tudo nos leva a pensar que os países escandinavos, 

caracterizados por desigualdades salariais mais moderadas12 do que outros lugares, 

devem esse resultado, em grande parte, ao seu sistema de formação relativamente 

igualitário e inclusivo (PIKETTY, 2014, p. 387).  

 Sabemos, no entanto, que a visão apresentada da educação segue uma lógica um pouco 

diferente no contexto da era da informática. A forma de desenvolvimento da ciência segue um 

padrão muito desigual globalmente, fortificando a visão centro-periferia existente, além de 

seguir um método de ensino focado na necessidade de manutenção da taxa de lucro e não da 

realização das demandas humanas. Dessa maneira, o aspecto mercadológico do ensino contribui 

para que abismos de desenvolvimento sejam criados, no sentido em que cientistas são formados 

com a possibilidade de transformar o meio e contribuir para a evolução saudável de sua região, 

porém só encontrarão escopo para sua formação, na maioria das vezes, atendendo à demandas 

particulares e empresariais que seguirão a dialética exploratória para a manutenção do sistema 

atual sob taxas de lucro decadentes.  

 Ademais os problemas apresentados, infelizmente a democratização do sistema de 

ensino que ainda continua sendo um dos maiores possibilitadores da mudança de vida da classe 

trabalhadora e da estrutura social vem se tornando cada vez menos acessível no contexto global, 

seja pelas consequências da ascensão da acumulação das heranças que analisamos, dificultando 

cada vez mais uma maior equidade de renda, seja pelos contextos das políticas neoliberais em 

ascensão que diminuem a responsabilidade do setor público na sustentação ao acesso à 

educação pública, aliás, o Brasil, um dos últimos países com acesso ao ensino superior gratuito, 

já começa a ter a continuidade desse programa ameaçada para os próximos anos13. A queda da 

lucratividade no contexto atual vem dirimindo o acesso a esses tipos de políticas que visam uma 

diminuição na desigualdade de renda, além de dar continuidade a diversos problemas estruturais 

mencionados anteriormente. Nota-se ainda a pressão cada vez maior das classes empresariais 

em flexibilizarem a jornada de trabalho para que haja uma maior arrecadação do mais-valor 

                                                 
12De acordo com os dados extraídos de uma tabela em Piketty (2014, p. 321) os 10% mais ricos nos Estados 

Unidos, em 2010, possuíam 50% da riqueza nacional, a média da Europa, em 2010, do montante detido por estes 

10% foi de 35% e nos países escandinavos, nas décadas de 1970 a 1980, era de 25% da riqueza total para “as 

classes superiores”. A partir do índice de Gini, que pode ser considerado um indicador sintético de desigualdade, 

simbolizando que quanto mais alto o valor deste mais desigual a sociedade se encontra, evidenciamos a diferença 

entre os valores para os Estados Unidos, Europa (média) e países escandinavos, nos anos acima referidos, sendo 

encontrados os valores de 0,49, 0,36 e 0,26, respectivamente. 
13Sobre essa informação: em 2017 o Banco Mundial sugeriu ao Brasil que acabasse com a gratuidade do Ensino 

Superior e a equipe do presidente eleito em 2018 sinalizou o interesse nesse tipo de alteração constitucional. 

Seguem os links das reportagem acessadas em 18/11/2018, respectivamente: 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-economizar-governo-deveria-acabar-com-o-ensino-superior-

gratuito-aponta-banco-mundial,70002091613 e https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,equipe-de-

bolsonaro-quer-cobranca-de-mensalidade-em-universidades-federais,70002557697.   

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-economizar-governo-deveria-acabar-com-o-ensino-superior-gratuito-aponta-banco-mundial,70002091613
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-economizar-governo-deveria-acabar-com-o-ensino-superior-gratuito-aponta-banco-mundial,70002091613
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,equipe-de-bolsonaro-quer-cobranca-de-mensalidade-em-universidades-federais,70002557697
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,equipe-de-bolsonaro-quer-cobranca-de-mensalidade-em-universidades-federais,70002557697
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absoluto. Tais consequências modernas da ascensão industrial e tecnológica nos mostram o 

caráter destrutivo da continuidade desse processo para o esperado bem-estar social. “Em 

resumo, o capitalismo é incapaz de encontrar a justa medida entre as necessidades humanas e a 

apropriação da natureza; é incapaz, por isso, de gerar a realização humana e o desenvolvimento 

sustentável da humanidade como um todo” (PRADO, 2015, p. 11). A sustentação 

indiscriminada desse sistema em acumulação decrescente se apresenta de forma ameaçadora 

para as relações de desenvolvimento as quais se anseia para uma sociedade moderna. Dessa 

forma, precisa-se pensar formas alternativas para a aplicabilidade das tecnologias em função do 

bem-estar global, não cabendo a esta seguir um padrão em atender ao padrão de lucratividade 

implantada, não atender metas de rendimentos, mas sim metas que possam proporcionar uma 

vida mais digna à totalidade da sociedade humana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo deste presente estudo buscamos compreender o processo de adaptação da 

humanidade no capitalismo após a introdução das técnicas industriais ao processo de produção 

de mercadorias. Separadas artificialmente do poder da posse dos meios produtivos, duas classes 

se apresentam ainda em conflito nos tempos recentes. Este conflito decorre de um sistema 

fundamentando sobre a propriedade privada, acumulação de capital em forma de patrimônio 

(herança) e constante necessidade de valorização entre “capitais competidores”. Além disso, 

apresentamos o processo evolutivo desta luta de classes no contexto das revoluções industriais 

e das consequentes mudanças no emprego e nas formas de trabalho que a classe trabalhadora 

vem sendo submetida em função da manutenção de um sistema que busca a valorização 

incessante. 

 Nesse contexto, analisamos os problemas estruturais que se apresentam recentemente, 

alimentando não só a continuidade de uma realidade de centro-periferia no contexto global, mas 

o aumento das desigualdades sociais como um todo. Os problemas apresentados (aumento do 

desemprego, aumento da disparidade de renda, diminuição de benefícios sociais, entre outros) 

são explicados em função da tendência secular de queda da taxa de lucro. Essa tendência nos 

mostra que o acúmulo de capital de períodos anteriores e maior mecanização das áreas tidas 

como produtivas contribuíram para a dificuldade do processo cumulativo da expropriação da 

mais-valor. Assim, atualmente o que observamos é um contexto de crescimento estagnado nas 

principais nações do planeta, mostrando uma piora em vários indicadores econômicos e sociais 

em comparação com as épocas anteriores ao advento das telecomunicações e da 

microeletrônica. 

 Dessa forma, a realidade que se apresenta nesse contexto de desaceleração e de 

dificuldade em manter o nível esperado de desenvolvimento é a piora das condições 

trabalhistas, a perda de direitos conquistados, a insuficiência do modelo atual em prover uma 

divisão eficiente dos recursos existentes entre a sociedade. Essas mazelas se manifestam em 

prol da manutenção de um sistema que busca realizar valores e não atender as necessidades 

humanas, muitas vezes criando uma série de funções que tem como único intuito a continuidade 

deste processo. Enquanto as decisões dos indivíduos e o tocante das políticas públicas tiverem 

a manutenção da obtenção de uma taxa de lucro historicamente construída como objetivo 

principal, talvez nunca consigamos alcançar uma sociedade eficiente em atender as demandas 

humanas e suprir as carências do gênero humano. 
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