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RESUMO

O presente trabalho tem como proposta analisar as obras dos intelectuais Walther Rathenau e Adolf
Augustus Berle Junior, que no início do século XX foram responsáveis por sistematizar uma nova
racionalidade na forma organizativa do capitalismo na Alemanha e Estados Unidos, respectivamente.
Com a ajuda da teoria desenvolvida pelo marxista João Bernardo, procuramos no diálogo com estes
autores, compreender o plano ideológico e conceitual do que denominamos como Capitalismo
Integrado, que apresenta uma nova classe no papel central e organizativo dos processos produtivos e
que se distingue tanto da burguesia quanto do proletariado: os Gestores. Com um caráter introdutório,
pretende-se compreender a partir de que perspectivas esse tipo de organização do capitalismo se
desenvolve no plano ideológico mesmo em países distintos e de configurações culturais igualmente
distintas.

Palavras-chave: Adolf Berle Junior; Capitalismo Integrado; Gestores; João Bernardo;
Walther Rathenau.

ABSTRACT
This article objectify analyzing the work of the intellectuals Walther Rathenau and Adolf Augustus
Berle Junior which, in the 20th century, were responsible for systemizing a new rationally in
organizational form of Capitalism in German and The United States, respectively. With the support of
the theory developed by the Marxist João Bernardo, we seek in the dialogue with those authors to
comprehend the ideological and conceptual plan of what we call Integrated Capitalism, which
introduce a new class of the main and organizational role in the productive processes that distinct it
from the bourgeoisie and also from the proletariat: the manager. With a introductory mark, we intend
to comprehend from which perspective this type of capitalism’s organization the ideological plan
develops, even in distinct countries with cultural aspects also distinct.

Keywords: Adolf Berle Junior; Integrated Capitalism; Managers; João Bernardo; Walther
Rathenau.
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Introdução

Ainda que a História enquanto área de atuação científica e acadêmica eleja outros
objetos e métodos em diálogo com as Ciências Sociais e demais áreas de conhecimento com o
propósito superar suas crises de paradigmas1 – procurando cada vez mais o diálogo com a
antropologia e a sociologia e se apropriando de objetos que outrora eram exclusivamente de
outras disciplinas – algumas correntes negam a importância de seu diálogo com a Economia
ou mais precisamente a antiga História Econômica. O mundo contemporâneo ainda é marcado
pela luta operária e sua incessante disputa com as classes dominantes. Nesse sentido, ainda
não existe um esgotamento para o historiador ou cientista social que se predisponha a estudar
ou pesquisar em diálogo com os temas que estão ligados à história do trabalhador. Economia,
cultura e artes sempre terão sentido nessa perspectiva (a das lutas sociais de classe), enquanto
for realizada a “mais-valia” e nesse sentido, Karl Marx e os marxistas sempre serão atuais.
A Primeira Guerra Mundial é um campo de estudo em que se perceberam em um
grau mais frequente as implicações que derivaram da Revolução Industrial, no qual o mundo
não tinha ainda passado por um conflito tão estrondoso, com milhões de mortes e inúmeras
nações envolvidas. As guerras anteriores não se compararam a esta porque justamente nesta
as motivações econômicas intensificaram conflitos regionais e antigas rivalidades feudais, era
a corrida pela modernização e o conflito teria inegavelmente suas motivações no ideológico e
prático liberalismo.

O motivo era que essa guerra, ao contrário das anteriores, tipicamente
travadas em torno de objetivos específicos e limitados, travava-se por metas
ilimitadas. Na Era dos Impérios a política e a economia haviam se fundido.
A rivalidade política internacional se modelava no crescimento e competição
econômicos, mas o traço característico disso era precisamente não ter
limites. As fronteiras naturais da Standard Oil, do Deutsche Bank ou da De
Beers Diamond Corporation estavam no fim do universo, ou melhor, nos
limites de sua capacidade de expansão. Mais concretamente, para os dois
principais oponentes, Alemanha e Grã-Bretanha, o céu tinha de ser o limite,
pois a Alemanha queria uma política e posição marítima globais como às
que então ocupava a Grã-Bretanha a um status inferior. Era uma questão de
uma ou outra (HOBSBAWM, 1995, p.37).

1

CHARTIER (2002).
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O Liberalismo econômico ficou marcado como um aspecto ideológico que motivou
os regimentos internos e as relações internacionais de inúmeros países, justificando também o
poder em detrimento de uma classe social: a burguesia. Detentores dos novos meios de
produção com o advento da Revolução Industrial, os burgueses enquanto classe buscaram
aumentar seu poder, principalmente no século XIX, assinalando o desenvolvimento social de
inúmeros territórios tanto na Europa quanto na América.
A historiografia clássica traz em seu plano conceitual que a dinâmica social do
capitalismo após a Revolução Industrial é determinada pela luta de classes entre a burguesia e
o proletariado, marcando o antagonismo dos “patrões” em detrimento das organizações de
trabalhadores que ao longo do século XIX se articularam em sindicatos e também em
movimentos autônomos, evidenciando as contradições desse modelo. O laissez-faire se tornou
a justificativa ideológica dos burgueses que profetizavam a regulação natural do mercado
como uma ideia harmônica que era rejeitada por sua classe antagônica, o proletariado. O
advento do século XX acabou por evidenciar a rejeição desse modelo por outra classe, que
não acreditava na eficácia da livre-competência, mas que também não compadecia de ideais
revolucionários ou reformistas a fim de conferir poder máximo ao proletariado. Esta classe,
João Bernardo (2009) conceitua como “Gestores”. Para ele, estes se estabeleceram como uma
classe capitalista de origem distinta da burguesia e também do proletariado, atuando nas
esferas de organização do capitalismo evidenciando a característica de integração e não de
particularização que esse modelo apresenta.
O período entre as duas Grandes Guerras Mundiais (1919-1939) marcaria essa
integração do capitalismo em esferas políticas e institucionais por meio de experiências
políticas como o New Deal e o Nazismo, caracterizando-se como rupturas ao liberalismo
econômico, rejeitando o modelo de livre-concorrência por meio da intervenção do Estado na
economia a fim de regular e dar limites à concorrência e também amenizar os conflitos com
as organizações operárias que sofriam com a brutalidade do individualismo. Essas
experiências institucionais ficariam marcadas por elevar o grau de integração entre as
unidades produtivas, tornando a produção mais racional e menos desenfreada, evidenciando
um deslocamento do poder da burguesia para as mãos dos profissionais ligados a
administração, organização e gerência dos processos produtivos.
É Bernardo (2009) quem nos indica que o capitalismo funciona sob um sistema de
hierarquização dos processos produtivos com a superestrutura política que lhe corresponde,
em que existe uma distinção do grupo social dos capitalistas mediante a particularização e
integração. Para cada um desses aspectos existe uma classe capitalista, burgueses e gestores,
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distintos devido as suas funções. A existência da burguesia determina-se pelo funcionamento
de cada unidade econômica enquanto unidade particularizada, já os gestores não podem ser
encarados como proletários comuns, pois estão demarcados pelo funcionamento das unidades
econômicas enquanto unidades em relação ao processo global. Temos então duas classes
capitalistas que tem o poder de apropriação da mais-valia com o poder de organizar e
controlar os processos de trabalho. O autor considera que os Gestores são uma classe que
como a burguesia encontra-se do mesmo lado e em comum antagonismo com a classe
trabalhadora. Neste contexto, Gestores e burguesia tem uma subsequente diferenciação pelas
funções que desempenham no capitalismo, pela diferença histórica de suas origens, por seu
desenvolvimento na história do capitalismo e pelas diferentes superestruturas jurídicas e
ideológicas.
Gestores e burgueses são então diferenciados, mesmo que os primeiros pareçam ser
mais ativos em relação à organização do capitalismo, os burgueses não podem ser
considerados como meros apropriadores inativos da mais-valia, pois foram responsáveis na
história pela organização de diversos processos econômicos, caracterizados por uma
particularização que é reproduzida. Em suma, os gestores são responsáveis pela maioria dos
processos relacionados a integração de inúmeras unidades produtivas, tanto no nível da força
de trabalho e do mercado de trabalho, dirigindo departamentos pessoais e sindicatos. Gestores
e burgueses coexistiriam tanto em unidades de produção particularizadas como em unidades
de integração econômica, bem como nas esferas do Estado Amplo e Estado Restrito. As
unidades particularizadas foram de início um campo privilegiado da burguesia por ter uma
característica mais reduzida no nível de integração econômica. Segundo Bernardo (2009), no
capitalismo havia desde o início lugar para os gestores, na medida em que o capitalismo tem o
caráter de integração, uma unidade particularizada sempre tem relações com as Condições
Gerais de Produção (CGP) e nesse relacionamento estas unidades particularizadas ofereceram
um campo de existência para os Gestores, que organizam essas unidades em seu caráter
integrado. Quanto à hegemonia destas classes no poder, a articulação entre o Estado Restrito e
o Estado Amplo é quem determina esse aspecto. Os estágios iniciais do capitalismo tinham o
Estado em seu sentido clássico (Estado Restrito), com as principais funções coordenadoras se
tornando um campo privilegiado dos gestores. Na medida em que as unidades que constituíam
o Estado Amplo se encontravam sob um elevado grau de particularização, faziam dos
burgueses hegemônicos no controle desta esfera de poder, detendo também o poder sobre o
conjunto econômico e político e podendo assim tornar o Estado Restrito seu subordinado em
que os gestores executavam funções centralizadoras em um contexto institucional dominado
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pela burguesia. A integração econômica resultante dos ciclos da mais-valia, na medida em que
se acentuou para assumir um crescente papel coordenador, reforçou o campo de atuação dos
gestores, deixando em segundo plano o poder da burguesia.
Bernardo (2009) demonstra uma ousada tese em que os Gestores em um grau de
integração do capitalismo podem então ser hegemônicos no poder em relação à clássica
burguesia das teorias tradicionais vistas em Adam Smith e Karl Marx. Logo, é possível então
em vista dessas afirmações, pensar em dois processos relevantes para se refletir esta tese. O
primeiro é contido na história do trabalho, referente aos ciclos da mais-valia. Junto a isso é
possível pensar também sob um aspecto ideológico, no qual o autor demonstra um caminho:
A diferença entre as formas jurídicas de apropriação do capital por cada uma
das classes capitalistas repercute nos seus programas ideológicos mais
genéricos. A classe burguesa exprime o fracionamento e a privatização dessa
propriedade mediante o mito do mercado livre-concorrencial, um tipo de
mercado apenas definível a posteriori, pela entrada em relação de unidades
econômicas definidas a priori como inteiramente independentes. Daí
resultam as múltiplas variantes da curiosa moral que concebe o bem geral
como efeito das simultâneas operações dos egoísmos particulares. O
individualismo e a boa consciência dos burgueses encontram aí seu
fundamento e a livre-concorrência desmascara-se, portanto como uma
ideologia moral, não correspondendo a qualquer mecanismo de
funcionamento da economia. Esta projeção das superestruturas jurídicas para
a esfera das ficções econômicas constitui uma forma de validação
ideológica. Não é outra a função do modelo de livre-concorrência e por isso
tem a burguesia de continuar a empregá-lo mesmo numa época como a atual,
inteiramente oligopolista, e apesar de a dinâmica história ter sido exatamente
oposta aos pressupostos livre-concorrenciais; com efeito desde o inicio que o
capitalismo não prescinde de um grau de integração das unidades
econômicas e, portanto, de um componente planificatório. Para os gestores
ao contrário, o caráter coletivo da sua apropriação do capital repercute na
forma com que concebem a planificação. Claro está que a planificação não é
um mito; corresponde ao funcionamento das instituições integradas e
centralizadoras. Mas para amplificarem ideologicamente a integração
econômica, cujo desenvolvimento constitui o seu próprio fundamento
enquanto classe, os gestores apresentam a planificação como se fosse um
fenômeno inovador, que eles tivessem inaugurado apenas na época em que
conseguiram a hegemonia. E, para exaltarem a sua oposição à classe
burguesa, a qual concebe sempre o mercado como livre-concorrencial, os
gestores convertem ideologicamente a planificação, de negação efetiva do
mito da livre-concorrência, em negação mítica do próprio mercado.
(BERNARDO, 2009, p.274-275).

Em nosso trabalho admitimos as considerações de João Bernardo na busca de sentido
quanto ao poder exercido pelos Gestores. Evidentemente, esse tipo de pesquisa se apresenta
em um campo aberto, no qual inúmeros pontos podem ser considerados em relação à
superestrutura e infraestrutura, porém o limite do nosso trabalho está em analisar em meio às
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experiências históricas, o campo ideológico que debateu e justificou a integração dos
processos produtivos na tentativa de identificar a classe dos Gestores. Desta forma, para
pensar os Gestores em seu processo histórico temos a opção de recorrer ao método da História
das Ideias e da História Intelectual. Este caminho tem sido pouco usado em detrimento da
pluralidade metodológica que surgiu no campo da História e sua insistência em não ter uma
crise de paradigmas, porém sem sofrer deste ou daquele preconceito, entendemos que a
diversidade metodológica da História só tem a acrescentar aos debates quando um objeto é
colocado em voga pelas mesmas no sentido científico. A importância da História Intelectual e
das Ideias ganha sentido nas palavras de Robert Darnton:
A contextualização é o traço mais forte na área da história das idéias que
mais avançou na última década: a história do pensamento político. Numa
série de artigos programáticos, seguidos por um conjunto de livros de grande
importância, Quentin Skinner, John Dunn e John Pocock argumentaram que
só é possível captar o sentido de um tratado político recriando a linguagem
política da época em que foi escrito. Eles deslocam a ênfase do texto para o
contexto (DARNTON, 1990, p.190).

Tendo como índices oferecidos por Bernardo (2009) a planificação econômica como
aspecto ideológico junto à origem histórica dos gestores, encontramos uma corrente do
pensamento expressada por inúmeros ideólogos e esquecida por muitos historiadores ao
pensar na história do capitalismo: a tecnocracia.
Por meio destes índices e caminhos aqui denotados, precisamos de um ajuste
metodológico que indique caminhos possíveis para se pensar se realmente existe uma
dispersão das ideias tecnocráticas ou se elas têm um sentido que parte de uma realidade
material. Desta forma, nos parece muito coerente pensar a História das ideias e a História
Intelectual referente ao tema a partir dos conceitos formulados por Lucien Goldmann (1980)
que sob um método que preza a dialética, afirma que para este tipo de estudo não existem
pontos de partida absolutamente concretos nem os problemas estão definitivamente
resolvidos, pois a verdade é parcial e só assume sua verdadeira significação por seu lugar no
conjunto, sendo o progresso da ciência conhecido apenas no conjunto destas verdades
parciais.
Nesta perspectiva, Goldmann (1980) pensa as obras de filosofia e literatura integradas
a seu contexto social, exprimindo a visão de uma classe ou de um grupo social. Um fato
empírico é abstrato e superficial na medida em que ele ainda não foi concretizado a um
contexto social e cultural. Assim, a obra de um autor não pode ser compreendida apenas no
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plano de seus escritos ou de suas influências. Acreditamos que o significado de uma obra
adquire um sentido mais amplo quando esta é colocada sob o conjunto de uma vida, de um
comportamento. Sob esse ponto de vista, podemos afirmar que muitas vezes o comportamento
que permite a compreensão da obra não é apenas o do autor, mas sim o comportamento de
uma classe a que o autor pode pertencer ou observar, pois o envolvimento com as classes
sociais e a diversidade cultural faz com que o autor promova inclusive rupturas em sua vida
cotidiana e seu pensamento, o que faz com que apenas a personalidade do autor não seja
suficiente para a compreensão de suas obras, que são apenas uma parcela de seu
comportamento e que depende de uma estrutura fisiológica e psicológica que nunca será igual
e constante durante sua vida.
Assim temos em Goldmann (1980) que o indivíduo tem uma consciência
verdadeiramente completa da significação e da orientação de suas aspirações, de seus
sentimentos, de seu comportamento e nem por isso ele deixa de ter uma consciência relativa.
Só raramente alguns indivíduos excepcionais atingem a coerência integral. Na medida em que
a exprimem no plano conceitual ou imaginativo serão filósofos ou escritores e suas obras
serão mais importantes quanto mais se aproximarem da coerência esquemática de uma visão
de mundo, ou seja, do máximo de consciência possível do grupo social que exprimem.
Sob o conceito de “máxima consciência possível” consideraremos aqui este quadro
ideológico que pensaremos então sob uma perspectiva de classes sociais e seu curso na
história para pensar uma literatura que conceitua a ideologia dos Gestores e do pensamento
tecnocrático. Dessa forma, faremos uma singela incursão historiográfica a fim de debater dois
ideólogos que pensaram o capitalismo sob uma forma regulada: Walther Rathenau e Adolf
Augustus Berle Junior, com o intuito de identificá-los em meio ao contexto político
respectivamente de Alemanha e Estados Unidos, na tentativa de percebê-los enquanto
pensadores ligados à classe gerencial, procurando estabelecer um movimento dialético entre
os conflitos sociais e as questões ideológicas que permearam a história política nos
respectivos países. Pretendemos assim compreender como foi pensada a mutação do
capitalismo liberal para o “capitalismo organizado”.
No primeiro capítulo, trataremos de situar a trajetória de Walther Rathenau em meio
aos acontecimentos conturbados que deram origem à República de Weimar (1919-1933),
apresentando em meio aos acontecimentos históricos um pouco da disposição ideológica que
resultaria na queda da monarquia, que para Tragtenberg (1974) não mudou estruturalmente os
pilares da política conservadora imperial, que salvaguardou a fusão da burguesia industrial
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com a aristocracia territorial. Dessa forma, trataremos de identificar o autor em meio à “crise
de consciência liberal alemã” e as lutas dos trabalhadores e militantes de esquerda para
entender as propostas de racionalização e organização política de Rathenau, que foram
rechaçadas pelo governo de Weimar ao mesmo tempo em que solicitaram que o mesmo
colaborasse com a organização das relações internacionais da República.
No segundo capítulo, apresentaremos de forma introdutória os conflitos sociais que
se desencadearam devido ao liberalismo estadunidense, evidenciando o surgimento das
Grandes Corporações como elementos determinantes da economia estadunidense. Esses
conflitos sociais foram responsáveis pelo surgimento do Movimento Progressista que
pioneiramente considerou essas grandes empresas como diferenciadas e merecedoras de uma
política especial para uma possível continuidade do capitalismo nos Estados Unidos. Dessa
forma, analisaremos a obra de Adolf Augustus Berle Jínior, com um foco maior em sua obra
de 1932, “A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada”, na qual ele apresenta
junto ao economista Gardiner Means um estudo sobre o comportamento das Grandes
Corporações com o intuito de dar respostas racionais para uma integração das mesmas ao
mesmo tempo em que demonstra as mudanças que a propriedade privada sofreu com o
advento das sociedades anônimas.
No terceiro capítulo, trataremos de expor um mapa conceitual partindo da
comparação entre ambos os ideólogos, ao mesmo tempo em que apresentaremos alguns
desdobramentos conceituais referentes à tecnocracia que dialogam com as obras que demos
enfoque nesta dissertação, com o objetivo de incrementar a compreensão a respeito da
descrição introdutória do que chamaremos aqui de Capitalismo Integrado.
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CAPÍTULO 01 - Walther Rathenau e a nova economia política
capitalista2
As decisões mundiais devem transferir-se das mãos das burguesias rivais
para as classes baixas menos hostis, menos desgastadas, ainda que menos
experientes. Este caminho não pertence à política externa, que é social em
sua essência. De todos os modos, o mundo toma esse caminho e deve fazê-lo
por razões de justiça. Teria sido melhor com um tempo de concessão. Porém,
nossa situação, e não só a exterior, não nos concede esse tempo. Deve ser
constituído um começo: não do modo fanático russo nem da maneira
desesperada húngara, mas da metódica forma alemã. Quem cria o novo
destino, pode salvar-se do anterior3 (RATHENAU, 1942b, p.99).

Estas palavras foram escritas pelo judeu alemão Walther Rathenau, um homem rico e
burguês, rechaçando sua própria classe quando suas ideias de reforma política foram
recusadas pelo parlamento no início da República de Weimar, após a queda da monarquia.
Por que um burguês recusaria as teses burguesas no mesmo patamar das teses advindas do
socialismo russo e húngaro? O que tinha de tão diferente em suas proposições? Como seria
um burguês defendendo as classes subalternas e rejeitando o socialismo?
O pensamento de Walther Rathenau era mais um dentre muitos insatisfeitos com o
andamento da política e a economia de seu país e mesmo que partindo de uma proposta
atípica para um burguês, mas peculiar pela trajetória conturbada nos limites do território
germânico, onde suas críticas e proposições eram um tanto quanto diferentes dos demais
aspirantes a cargos públicos da Alemanha. Assim seguiam seus ataques ao liberalismo e ao
socialismo:

A socialdemocracia tem seguido nas últimas décadas uma política, como se
não fosse um partido jovem, mas grisalho, cansado e cético. Velho como a
Companhia de Jesus e carente de ilusões como uma companhia de seguros.
Quanto menos confiava na realização de seus celebres ideais doutrinários e
quanto mais se estremecia interiormente ante o democratismo, o
parlamentarismo e ainda ao republicanismo, tanto menos arriscado lhes
pareciam abandonar esses ideais- aparte de práticos esforços em favor do
aumento dos jornais e de sua ingrata oposição ao parlamento- no interesse de
uma política de eleições e descobertas, com grandiosos slogans de agitação
exterior, atiçando o ódio de classes pela teoria da exploração e a doutrina da
mais-valia.
2

Na primeira parte deste capítulo nos limitaremos a uma sucinta descrição do processo histórico de constituição
da República de Weimar e isso se deve em grande parte às restritas opções bibliográficas a que tivemos acesso
sobre o assunto durante a nossa pesquisa, trata-se, portanto de um momento de sinopse descritiva contextual que
nos habilita à descrição conceitual da obra e pensamento de Walther Rathenau que apresentaremos no item
seguinte.
3
Todas as citações das obras de Walther Rathenau, que aparecem reunidas no volume organizado por Catalina
Grossmann e Alfredo Cahn para a edição argentina de 1942, foram traduzidas por mim.
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A culpa indolente contraparte burguesa, arrogante por suas riquezas, não se
deve ignorar, mas o mal mais repreensível era a falta interior de entusiasmo
e fé. A ilusão não é um engano espectral, mas uma realidade da consciência
de si; a utopia é um sonho vão, mas um indicador do caminho a seguir.
Ainda sem ambicionar as estrelas convém orientar-se por elas.
(RATHENAU, 1942b, p.109)

Para compreender os sentidos de um conjunto de ideias que um dos maiores
empresários alemães formula contra sua própria classe precisamos pensá-las diante de um
contexto, de condições materiais que possam nos dar informações para que essas ideias não
sejam apenas compreendidas de forma isolada. Walther Rathenau e a crítica à própria gênese
social de classe da qual era oriundo teve como resultado a formulação de um conjunto de
ideias pioneiras com o propósito de substantivar uma nova organicidade institucional do
capitalismo. Analisar essas ideias e seu sentido histórico é pensar nas possíveis fontes que em
alguns períodos de crise o sistema capitalista pôde contar para não perder o controle sobre os
trabalhadores e evidentemente que como trabalhadores necessitamos da compreensão dessas
alternativas.
Após a queda do Kaiser Guilherme II em 1918, a Alemanha foi o cenário da primeira
revolução de uma sociedade industrial que se desenvolveu depois da experiência russa em
1917. Intelectuais e militantes políticos davam como certa a vitória do socialismo, porém a
“Revolução Alemã” não teve êxito, dando às forças conservadoras o caminho para concretizar
a república emergente no primeiro pós-guerra e pavimentar o nazismo. A República de
Weimar (1919-1933) demonstrou ser um período de grande efervescência cultural e política,
onde a Alemanha imperial passou por um período de grandes transformações que não foram
suficientes para liquidar vestígios do antigo regime autocrático. Segundo Loureiro (2005,
p.19-20): “A sociedade alemã precisou de duas guerras mundiais e da barbárie nazista para
finalmente abandonar Sonderweg (caminho particular) e entrar no ciclo das democracias
ocidentais” (2005, p.19-20)4.

1.1. A Dialética de Weimar: conflitos ideológicos e a luta de classes
Em relação a Inglaterra, França e outras nações da Europa que tinham passado por
revoluções burguesas, nos territórios que haveriam de compor a futura Alemanha unificada (a
partir de 1870), predominava a servidão feudal a ponto de alguns nobres e príncipes venderem

4

Será principalmente com a argumentação de Isabel Loureiro que fundamentaremos a descrição contextual
apresentada neste item do capítulo.
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seus súditos a países estrangeiros como soldados mercenários. Existia também a censura que
reprimia qualquer tentativa de resistência dos trabalhadores.
A burguesia alemã era dispersa em dezenas de territórios com interesses divergentes,
não podendo adquirir força para unificar o território e as outras esferas sociais em torno de
suas pretensões. A nobreza no século XVIII ainda era detentora de totais privilégios que já
haviam sido eliminados nas nações vizinhas pelas revoluções burguesas. Sem oposição, a
nobreza mantinha seu poder com tranquilidade.
Era contra a “brutal mediocridade” dessa sociedade estamental, “abaixo do
nível da história”, que Marx defendia, em 1843, uma solução radical. Na sua
análise, o descompasso do país com o presente apresentava uma
oportunidade histórica rara. Não se tratava de repetir o modelo moderado das
revoluções democrático-burguesas limitadas a mudança política,
precisamente porque na Alemanha não existia uma burguesia capaz de ser
sujeito dessa revolução, mas de investir em uma revolução social que seria
levada a cabo pelo proletário nascente. Essa era a única alternativa ao cortejo
de misérias decorrentes do capitalismo que começava a implantar-se na
Alemanha. (LOUREIRO, 2005, p.22).

Na Alemanha, a “profecia” de Karl Marx esteve perto de realizar-se em duas
oportunidades. Em 1848 existiu um forte movimento liberal e democrático que reivindicava
um estado democrático, parlamentar e liberdade civil junto à ideia de unificação do país. Este
movimento era protagonizado pela burguesia, porém existia uma parte mais radical que lutava
pela soberania do povo e igualdade social, com mudanças profundas tentando abolir a
sociedade de classes devido à adversidade do proletariado que começava a surgir. Temendo as
agitações radicais do povo e da pequena burguesia, a outra parte da burguesia que transitava
de relações entre as classes mais baixas e a nobreza, optou por estreitar suas relações com a
última, legitimando a violência contra os revolucionários que sonhavam com a realização de
uma nação democrática.
A segunda oportunidade veio entre os anos de 1918 e 1923, período em que temos a
trajetória de Walther Rathenau e outras figuras antagônicas que ficaram gravadas na história,
como Adolf Hitler e Rosa de Luxemburgo. Mais uma vez temos a vitória das forças
conservadoras, Mesmo assim, o capitalismo burguês alemão parecia não convencer devido ao
desgaste e a violência contra os revolucionários. Entender a derrota do socialismo na
Alemanha é essencial para compreendermos uma parte da insatisfação e a produção das ideias
de Rathenau. A intençãoé identificar os projetos políticos e suas disputas, tendo em vista que
na trajetória do ideólogo temos esse tipo de observação para a construção de seus projetos de
desenvolvimento e mudança do capitalismo alemão. Por outro lado, precisamos também

21

analisar aspectos culturais e materiais dessas formações políticas. Assim podemos destacar os
estudos de Norbert Elias5.
Diferentemente de Inglaterra e França, o território alemão convivia ano após ano
com inúmeros conflitos e guerras que reforçaram a liderança dos setores militares que
governavam a Prússia, resultando em um processo no qual as classes subalternas em relação à
nobreza abandonaram os valores humanistas que predominavam em seus círculos sociais,
absorvendo valores autoritários e militaristas dos prussianos que detinham a hegemonia. A
nobreza guerreira alemã sempre era convocada para defender os territórios e devido a isso seu
poder era cristalizado e esses grupos dominantes acabaram desfrutando de um grande apoio
popular, inclusive das burguesias que muitas vezes tinham que ser defendidas pelos nobres.
Isso dificultou o ritmo dos processos de formação de um Estado-Nacional nos moldes das
teses burguesas, ao contrário, gerou um equilíbrio de força dos poderes locais, principados
que dificultaram tentativas de integração pelo imperador. Dessa forma atípica o território
germânico que:

Em contraste com crescente centralização do poder em outros países
europeus, o império germânico (ou Sacro Império Romano) sofreu a
decadência do poder central. O caso dos Habsburgo mostra com muita
clareza que forma o seu poder como imperadores passou a depender cada
vez mais dos recursos que sua própria base de poder alodial ou familiar
colocava à disposição deles. No transcorrer dos séculos, o Estado imperial
medieval foi perdendo cada vez mais sua função. Já no séc. XVIII as lutas de
eliminação eram deflagradas no interior de suas fronteiras entre os reis da
Prússia e os governantes de Habsburgo da Áustria. A Prússia sob a liderança
de Bismarck reiniciou-as no séc.XIX. Muito claramente as lutas eram em
torno da hegemonia dentro das fronteiras do antigo império alemão. Quando
a Prússia venceu a guerra em 1866, os governantes austríacos dissolveram
seus vínculos com a Confederação Germânica, descartaram a inútil concha
do velho Sacro Império e passaram a identificar-se daí em diante como
imperadores da Áustria. (ELIAS, 1997, p.18).

A maior parte da burguesia alemã se uniu em torno de Bismarck, que repudiava o
liberalismo realizando a unidade do país, indispensável para as forças produtivas. Dessa
forma, a Alemanha em vinte anos experimenta um desenvolvimento econômico rápido,
criando condições para a unificação nacional. A unificação favorece o desenvolvimento
econômico, porém este não é fruto de um movimento liberal, mas a unificação é feita por
cima, por meio da nobreza, pela diplomacia e pela guerra, nada democrática. De 1862 a 1871
a Prússia anexou principados e cidades livres e obteve vitórias militares contra Áustria,
5

De Norbert Elias, nesta dissertação faremos uso do livro: Os Alemães: A luta pelo poder e a evolução do
habitus nos séculos XIX e XX (1997).
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Dinamarca e França. Unificada e expandida, a Alemanha se tornou rapidamente uma das
principais potências da Europa na forma de confederação sob a hegemonia da Prússia
conservadora. O Estado nacional alemão nasceu após a vitória sobre a França, o
“Kaiserreich”, caracterizado pelo autoritarismo e militarismo da aristocracia agrária da
Prússia. Claramente belicista, a política alemã não se limitava mais a defender as fronteiras
nacionais e exigia anexação de territórios como a Alsácia e Lorena, motivo de conflito com os
franceses. Com a fortificação do militarismo por meio das campanhas belicistas, prussianos,
nobres proprietários de terras conseguiram impor à sociedade alemã seu modelo políticoinstitucional militar e autoritário, que era apoiado por parte da burguesia liberal “que não
oferecia condições para o enraizamento de uma tradição revolucionária democrática, e
externamente representava uma ameaça para seus vizinhos europeus” (LOUREIRO, 2005,
p.24).
A compreensão da participação burguesa na política alemã e sua historicidade
passaram despercebidas por esse processo de unificação militar, pois a burguesia em
determinados momentos e contextos da história alemã confrontou-se com a aristocracia
militar. “No quadro de referência das monarquias absolutas do século XVIII, esses conflitos
eram de caráter simultaneamente político, civilizacional e econômico” (ELIAS, 1997, p.26).
A burguesia alemã em determinados momentos contou com a influência do humanismo
idealista do movimento clássico em suas iniciativas políticas. Duas políticas tiveram um
destaque ideológico e institucional a partir do século XIX e começo do século XX. Uma era
idealista-liberal e conservadora-nacionalista. Ambas as correntes tinham como ponto principal
em seus programas a unificação da Alemanha, que dava fim a pluralidade dos Estados
pequenos com o fracasso do programa burguês sendo determinante para a construção regional
do seu “saber social incorporado”, conforme expressão de Elias (1997),em que a vitória do
militarismo de Bismarck causou choque, satisfazendo militarmente os anseios de uma
Alemanha vitoriosa enquanto a burguesia por meios pacíficos não conseguiu programar o seu
liberalismo-democrático. Assim, a vitória dos exércitos alemães sobre a França representaram
também uma vitória da aristocracia militar sobre a burguesia e a outros grupos que pertenciam
a chamada classe média alemã.
O estado chefiado pela família Hohenzollern era em suas características estritamente
militar, com dirigentes que reconheciam a necessidade e urgência de industrialização junto a
certa modernização. Os donos do capital, os burgueses, não formavam o estrato superior que
governava o país, pois a posição da nobreza militar e de corte (burocrática) foi preservada e
fortalecida pela vitória de 1871. Uma parte da burguesia adaptou-se com rapidez a estas
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condições, encaixando-se na ordem social do Kaiserreich como representantes de uma classe
de segunda categoria subordinada a nobreza. Os burgueses adeptos do liberalismo não
desapareceram, porém aos poucos foram se adaptando com o militarismo e seus modelos e
normas devido ao claro distanciamento dos ideais do período clássico alemão (Elias, 1997).
A diferença de ideologia e formas políticas de atuação, bem como a resistência às
normas militares ficam evidentes nas escritas da história produzidas na Alemanha neste
período. Uma corrente da escrita chamada “história cultural” (Kulturgeschichte) se
diferenciou da chamada “história política”. Esta última tinha como finalidade principal
retratar os grandes feitos heroicos da aristocracia militar. Já a história cultural se transformou
em uma forma das classes médias alemãs, que eram politicamente excluídas, se
autolegitimarem e justificarem seu orgulho, exaltando seus dons e conhecimentos em áreas
como religião, ciência, arquitetura, filosofia e poesia, bem como o progresso da moralidade
humana.
Pode-se dizer que no significado do termo alemão “Kultur” estava embutida
uma pré-disposição não-política, e talvez mesmo antipolítica, sintomática do
frequente sentimento entre as elites da classe média alemã de que a política e
os assuntos do Estado representavam a área de sua humilhação e da falta de
liberdade, ao passo de que a cultura representava a esfera de sua liberdade e
de seu orgulho. Durante o século XVIII e parte do século XIX, a
predisposição antipolítica do conceito de “cultura” nutrida pela classe média
dirigia-se contra a política de príncipes autocráticos. Tinha-se por alvo a
política das cortes absolutistas e eram nesse sentido, concomitantes de sua
predisposição anticivilizadora. O comportamento político e civilizado
representavam o grand monde, o “grande mundo”, onde as pessoas- assim
parecia àquelas que viviam no “mundo menor da classe média”- eram cheias
de presunção, hipocrisia e fingimento, sem sentimentos sinceros e
verdadeiros. A esse respeito, o mundo dos cortesãos civilizados, com seus
ideais de civilidade, polidez, boas maneiras e cautela a respeito da expressão
de sentimentos espontâneos, e o mundo da política, com suas exigências de
restrição emocional e estratégia diplomática, e também de tato e boas
maneiras, encontram-se na mesma categoria (ELIAS, 1997, p.122).

Ainda sobre a questão de classe na Alemanha e sua unificação, a partir das alusões
de Norbert Elias destacam-se os movimentos surgidos e acompanhados pela história dentre os
séculos XVIII ao XX e o destaque para as produções historiográficas denominadas “história
da cultura” e “história política”, em que ambos proporcionaram lutas ideológicas identificadas
a partir da referência às classes sociais alemãs. Para ele, o estudo das palavras “cultura” e
“civilização” o levou a certo número de descobertas relativamente inesperadas. Uma delas
seria que no século XVIII, ambos os termos se referiam em larga medida, a processos,
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enquanto no século XX representavam algo quase inteiramente estático. O termo “cultura” se
referia no século XVIII a um processo de cultivação ou transformação da natureza por seres
humanos. Quando foi adotado pelas elites em ascensão, como uma expressão de sua
autoimagem e de seus ideais, o termo representou a imagem que faziam de si, tais como a
viam. O pensamento dessas classes se erguia e sua orientação era mais idealista que seus
congêneres nos demais países ocidentais porque sua situação social em um país
subdesenvolvido e submetido a uma aristocracia militar muito exclusiva de cortesãos e
nobres, estava plenamente limitada. A predominância de uma grande vontade de viver em
uma época avançada e progredindo continuamente foi quase tão forte quanto da ascendente
intelligentsia de outros países europeus.
A distinção entre “história da cultura” e “história política” foram temas intensamente
debatidos na Alemanha entre os séculos XVIII e XX, quando não faltaram tentativas para
demarcar seus campos de atuação. O principal impulso para a distinção certamente era de
caráter ideológico. Essa distinção expressou a contínua oposição não política de uma camada
da burguesia alemã em relação às classes politicamente privilegiadas e socialmente
superiores. Essa oposição ajudou os membros das elites a perceberem a unilateralidade e as
limitações do gênero de história política escrita por homens que aceitaram como dados a
ordem social vigente nos estados alemães e o esquema de valores representados por ela.
Assim, continuaram sendo insatisfatórias as divisões entre as duas correntes sem determinar a
sua afiliação a algum tipo de estrutura social daquela sociedade (Elias, 1997).
Na Alemanha militar, qualquer forma de oposição era dificultada e porvezes
massacrada. Assim a “história cultural” pôde ser uma das poucas formas que a burguesia e
outras classes utilizaram para mostrar seu descontentamento com a política aristocrática.
Dessa forma, retirar-se para a área não política da “cultura” era uma forma de negar essa
política aristocrática e dentro dessa negação existiam oportunidades que amenizavam a
exclusão da vida política, como a criatividade, o interesse e o prazer que lhes permitiam
manter congênita sua integridade, liberdade filosófica e orgulho. Este caminho foi escolhido
por historiadores e representantes das classes médias educadas alemãs que tinham uma índole
ou inclinação próximas ao liberalismo, porém demonstrava de forma passiva seu
descontentamento com o regime, sem nenhuma pretensão concreta de modificar o regime
político. Alguns membros da burguesia identificaram-se com o regime mesmo em seus
aspectos opressivos, caminho que foi tomado com mais frequência após a unificação, em
1871. Em contraponto ao declínio das tendências liberais e humanistas, essa outra parte da
dita classe média alemã representou a ascensão da tendência nacionalista. Embora setores
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dessa classe média ainda permanecessem afastados do Estado, uma parte aceitou seu papel
secundário atribuído pelo império como cúmplices da nobreza dominante que ainda era
exclusiva e dotada de elevada consciência de classe. Dessa forma, o seu ressentimento em
virtude de sua posição não foi colocado contra os seus superiores, mas com as formações
sociais que eram inferiores a eles em status ou poder, ou seja, seu antagonismo acabou se
manifestando de maneira maior com as seções humanistas e liberais da outra parte da classe
média alemã, em especial os intelectuais do humanismo.
A controvérsia sobre os respectivos méritos da “história cultural” e da
“história política” foi um dos muitos sintomas do antagonismo entre os dois
grupos rivais da intelligentsia da classe média. Assinalou também o ponto de
mutação em seus destinos. Gradualmente, os setores nacionalistas tornaramse mais fortes, os setores humanistas mais fracos; estes últimos, por seu
turno, tornaram-se mais nacionalistas; quer dizer, também eles atribuíram
um lugar superior a uma imagem ideal de Estado e nação em sua autoimagem e em sua escala de valores, embora tentassem ainda reconciliá-la
com ideais humanistas e morais mais amplos. Os outros setores mais radicais
da intelligentsia nacionalista alemã não fizeram tal tentativa. (ELIAS, 1997,
p.127-128).

As elites intelectuais das classes médias em ascensão na Europa compartilhavam de
uma crença geral em princípios morais, nos direitos dos seres humanos e no progresso natural
da humanidade, mesmo que estivessem assimiladas em certa medida às perspectivas da
aristocracia. A crença no progresso assumiu uma forma ideológica impulsionando suas lutas
de interesses.
Devido ao predomínio da Prússia com suas normas e valores, o desenvolvimento de
um capitalismo “engessado” na Alemanha teve sérias consequências em seu plano cultural. A
sociedade alemã que se formou em um ambiente dominado pela tradição militar de comando
e obediência, glorificando a força, tinha o exército como um organismo privilegiado e seus
membros eram cidadãos que gozavam de regalias, como um subtenente prussiano que tinha o
direito de exigir que um civil lhe cedesse o lugar na calçada. A principal virtude de um
soldado, a disciplina, era estendida a todos os cidadãos, tendo como exemplo a existência das
confrarias estudantis universitárias (Burchenschaft) como exemplo evidente da mentalidade
militar do Segundo Império, no qual o estudante que almejava entrar na confraria precisava
passar por uma prova de duelo, considerado uma demonstração de honra e coragem no qual
cada concorrente sofria um corte no rosto e o resultado representava uma distinção de classe
representada por uma cicatriz ostensiva e permanente, já que fazer parte de uma confraria
significava uma adesão ao espírito aristocrático e conservador do império.
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A rápida modernização da Alemanha nos permite compreender uma peculiaridade do
comportamento local no qual o alemão via a si mesmo como um ser superior, portador da
“cultura”, identificado com os valores elevados do espírito e contra o materialismo da
“civilização” ocidental, percebido como destruidor da pacata vida tradicional. A fase da
política expansionista tinha fins de concorrer com a Inglaterra, assim aumentou sua frota
naval com o objetivo de conquistar mercados para a economia alemã, política que ficou
conhecida como Welpolitik (política imperialista). Com apoio da Liga Pangermanista, que
tinha como membros industriais, professores universitários, generais jornalistas e políticos
com a tarefa de difundir para o povo os ideais da conquista. Acreditavam que as virtudes de
um povo que se considerava superior, com os melhores generais e homens de cultura, lhes
davam o direito de aumentar o seu espaço vital por meio das conquistas militares, ideologia
prontamente aceita pela população. O “o nacionalismo exaltado, beirando o chauvinismo e
aliado a um antissemitismo difuso (os judeus sendo identificados como grosseiros
acumuladores de dinheiro), deitou profundas raízes na sociedade alemã” (LOUREIRO, 2005
p.27).
A Alemanha do Kaiserreich, desde sua criação até o início da Primeira Guerra
Mundial, em 1914, enfrentava todos os problemas de uma sociedade industrial e capitalista
pouco desenvolvida e tentava resolvê-las nos limites das estruturas de poder do passado,
quando privilégios das antigas elites não eram questionados. Essas elites buscavam a
industrialização, porém em nenhum momento se preocuparam em associá-la a inovações
políticas correspondentes realizadas por outros países europeus, o que fez da Alemanha um
país industrializado regado por uma política bem mais próxima do feudalismo e autoritarismo
que do liberalismo. Assim, os resultados foram enormes dificuldades na formação de uma
Alemanha moderna e um capitalismo dificultoso para a própria burguesia, que dificilmente
tinha algum tipo de autonomia se não estivesse acompanhada do autoritarismo aristocrático.
Neste processo de desenvolvimento do capitalismo alemão, destacamos a corrente
política socialdemocrata, com a difícil missão de tentar democratizar a Alemanha junto às
contradições sociais existentes. As estruturas repressivas se tornaram um obstáculo que
implicavam não só em uma mudança política, mas também uma mudança social. Conflitos
entre capital e trabalho acabavam mascarados como problemas de participação política. A
socialdemocracia surgiu da crítica à pobreza crescente dos trabalhadores e foi combatida
fortemente por Bismarck na Alemanha.
O Kaiserreich era um Estado federal, constituído de 25 Länder (territórios). A
Prússia detinha mais da metade da população, quase todos os recursos naturais e metalúrgicos,
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outros principados pequenos, a Baviera, Saxônia, Wurttemberg, com alguns milhões de
habitantes e três “cidades-livres” de Hamburgo, Bremen e Lubeck. Cada um desses Estados
conservou sua constituição. O rei da Prússia era também imperador da Alemanha, Baviera e
Saxônia. Wurtemberg tinham seus reis. Baden e Hesse seus grão-duques e as cidades livres
tinham seu senado. Esses Estados tinham seu sistema eleitoral próprio, com o poder de eleger
um parlamento local chamado Landtag. O poder executivo estava nas mãos do imperador, o
chamado Kaiser e do chanceler, que respondia apenas ao imperador. O poder legislativo era
exercido na esfera do Reich pelo Conselho Federal (Bundesrat), formado por delegados dos
24 Länder, porém na prática era dominado pela Prússia e pelo parlamento (Reichstag), eleito
pelo sufrágio universal masculino. O Reichstag tinha poderes limitados, não podia propor leis
e nem votá-las sem a concordância do Bundesrat. Como o Chanceler só respondia ao
imperador nem o Reichstag nem o Bundesrat tinham poder de destituí-lo.
A suposta democracia do Reichstag não era significativa, o auge do poder de um
deputado estava em expressar sua opinião. Não eram remunerados, o que dificultava a carreira
para quem não tinha recursos financeiros, eram inexpressivos politicamente e serviam no
máximo para legitimar o poder do Kaiser. Qualquer tentativa de mudança política não poderia
vir do parlamento. Nada era possível de se realizar no reich sem acordo com o governo da
Prússia, sendo assim, o domínio da aristocracia militar se estendia não só as Forças Armadas,
mas também a burocracia estatal. Os funcionários federais eram em sua maioria prussianos
que culturalmente acompanhavam o espírito autoritário e orgulhoso dos chefes militares
(LOUREIRO, 2005; ELIAS, 1997).
A estrutura política não acompanhava a dinâmica do desenvolvimento social na
Alemanha, que após 1871 passou a se modernizar fortemente. A população passou de 41
milhões para 67 milhões de habitantes e nesse tempo aconteceu um acelerado processo de
urbanização. Com dois terços da população alemã morando na zona urbana, os campos eram
abandonados por oportunidades nos novos centros industriais. A capital Berlim atingiu a
marca de quatro milhões de habitantes. A grande maioria da população alemã pertencia à
classe trabalhadora, o aumento da população e o crescimento industrial levaram à formação
de uma classe operária concentrada em indústrias de ponta, como siderurgia, química e
eletricidade. Contudo, 40% da população em 1907 ainda moravam em aldeias e vilas com
menos de 10 mil habitantes e 40% da força de trabalho dedicava-se à atividades rurais,
produzindo 20% da renda nacional. Os pequenos proprietários concentravam-se no oeste e sul
do país, enquanto nas grandes propriedades a leste do rio Elba a maioria da população
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camponesa correspondia a trabalhadores sem-terra, assalariados ou arrendatários da nobreza
agrária.
Com a maioria da burguesia integrada ao sistema dominante, a classe operária se
tornou com suas organizações, no período da ascendente modernização o centro da oposição
ao regime aristocrático. A impotência das forças populares foi o principal obstáculo para a
realização de uma democracia política. Nesse contexto, temos o surgimento do Partido
Operário Social-democrata Alemão (Sozialdemokratische Aberteipartei Deutschlands) o
SDAP, fundado por Wilhelm Liebknecht, August Babel e Ferdinand Lassalle, com seus
estatutos elaborados com bases marxistas, adotando em 1890 o nome de Partido Socialdemocrata Alemão (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), o histórico SPD. Entre
caminhos de ideologia e política, entender a criação do SPD e sua atuação nesse contexto
histórico tem sua importância enquanto pensamos que sentido existia na sociedade alemã as
realizações ideológicas a partir da experiência prática de lutas políticas e institucionais.
Com expectativas revolucionárias para a criação SPD, em 1875 no Congresso de
Gotha entraram em acordo basicamente duas correntes de pensamento reformistas
(lassaleanos)6 e socialistas7. Os primeiros tinham a maioria dos delegados e obtiveram a
maioria de pessoas na presidência e como resultado disso, a criação de um programa
reformista centrado em reivindicações imediatas, como o sufrágio universal, voto secreto,
liberdades democráticas e melhoria das condições de vida dos trabalhadores pela via
parlamentar. Isso frustrou Marx e Engels, pois o programa de Gotha era muito mais
lassaleano e nem um pouco revolucionário, não colocava em cheque o Estado nem levava em
consideração as análises de Marx sobre o sistema capitalista.
Bismarck procurou combater o SPD, proibindo o funcionamento de associações e
jornais socialistas. Mais de 11 mil pessoas foram presas de outubro de 1879 a novembro de
1880. Apesar da repressão, a socialdemocracia alemã sobreviveu e se tornou forte por meio de
associações eleitorais e culturais camufladas. Dessa forma, em 1890, o SPD que atuava na
6

Ferdinand Lassale morreu em 1864. Antes de sua morte, em 1863, foi um dos idealizadores da Associação
Geral dos Trabalhadores Alemães. Suas concepções eram reformistas, estatistas duramente criticadas por Karl
Marx . Essa organização teve como herança os “lassaleanos”, grupo que defendia o sufrágio universal e a criação
de cooperativas de produção financiadas pelo Estado, que seria um organismo acima dos interesses privados.
Não pregavam o fim da propriedade privada, mas uma organização operaria centralizada (LOUREIRO, 2005,
p.32).
7
Remanescentes do SDAP, tinham como líderes August Bebel e Wlhelm Liebknecht, ambos haviam convivido
com Marx, eram socialistas e internacionalistas, críticos da unificação alemã sob a hegemonia da Prússia,
defendiam uma organização política construída de baixo para cima por meio de colegiados e uma comissão de
controle a fim de impedir o exercício pessoal do poder. O programa do SDAP defendia a luta da classe operária e
não visava nenhum tipo de privilégio, mas a abolição da dominação de classe com a emancipação dos
trabalhadores, sendo obra apenas dos trabalhadores (Idem, p.33).
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ilegalidade aumentou seus eleitores e seu número de deputados. Em 1877 eram apenas 12, em
1890 chegaram a 35 deputados no Reichstag. Bismarck então não conseguiu prorrogar a lei de
exceção que proibia as organizações socialistas, podendo o SPD voltar à legalidade. Apesar
de em 1891 o SPD ter adotado um programa mais combativo com objetivo de conquistar o
poder político para realizar o socialismo e objetivos econômicos imediatos, como reformas
políticas, econômicas e sociais elaboradas principalmente por Karl Kautsky (ex-secretário de
Engels e teórico oficial da socialdemocracia alemã e internacional), a prática plena do
reformismo dominou o partido.

A primeira vez que ele [o reformismo] veio conscientemente a tona foi por
ocasião do debate suscitado em 1898 pelas teses “revisionistas” de Eduard
Bernstein, amigo de Engels e organizador da imprensa ilegal na época das
leis antissocialistas. Fazendo uma análise empírica do desenvolvimento
capitalista na Europa, Bernstein mostrava que as dificuldades econômicas
anteriores (período que ficou conhecido como a Grande Depressão) haviam
sido superadas graças ao progresso tecnológico, à expansão do mercado
mundial e ao fim da repartição das colônias entre os países europeus. E
concluía dessa analise que a nova fase do capitalismo mostrava a
inadequação da velha estratégia baseada na iminência do colapso do sistema,
e também a necessidade de rever a dialética marxista. Nessa linha de
raciocínio, o SPD devia dedicar-se a lutar pela melhoria das condições de
vida dos trabalhadores no âmbito parlamentar- e deixar de lado a ideia de
insurreição. (LOUREIRO, 2005, p.34-35).

Rosa Luxemburgo que havia acabado de chegar à Alemanha para contribuir com a
militância no SPD junto a Karl Kautsky e outros militantes que seguiam um marxismo
ortodoxo dentro do partido, se colocou contra as ideias revisionistas, derrotando-as no
congresso de Dresden. Mesmo com a derrota revisionista, o que se viu foram ideias marxistas
no discurso de práticas reformistas. Uma parte da militância do SPD parecia não dar muito
valor a prática política dentro do parlamento. Após uma grande greve de mineiros na região
do Ruhr que coincidiu com o período da Revolução Russa, Rosa Luxemburgo se colocou a
favor das greves em massa na expectativa de uma politização maior do movimento socialista,
discursando em comícios e escrevendo artigos para jornais, ânimo que não foi seguido pela
direção do partido.
Em 1906 inicia-se um período em que o SPD começa um processo maior de
burocratização junto aos sindicatos controlados por ele. Dessa forma, ficava mais evidente a
dicotomia entre o radicalismo do SPD e sua prática reformista. A direção do partido cada vez
mais era ocupada por homens pragmáticos, com o objetivo de fortalecer a máquina partidária
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com a ajuda da imprensa e dos sindicatos, que queriam cada vez mais aumentar o número de
sindicalizados e tornaram um importante instrumento da política do SPD.
Com a política de reforçar as estruturas do partido, o SPD se tornou o maior partido
do Reich em 1913, possuindo 110 dos 397 deputados dentro do Reichstag, mais de 200 nos
parlamentos locais e 12 mil vereadores. Em 1914 já possuía cerca de um milhão de filiados
com aproximadamente 30 mil militantes profissionais, dez mil funcionários, 203 jornais com
um milhão e meio de assinantes, inúmeras associações esportivas e culturais, movimentos de
juventude e a central sindical mais poderosa com mais de dois milhões de afiliados. Mesmo
com todo esse “arsenal” para manobrar, ainda não era suficiente para conter os aristocratas
que dominavam as burocracias mais potentes (Landtag e Bundesrat). Os socialdemocratas não
tinham possibilidades de chegar a ministros nem do Reich ou qualquer um dos Länder, eram
uma poderosa organização que comportava a classe operária alemã no plano sindical, político
e cultural, funcionava como uma “contrassociedade”, uma maneira de viver que fazia parte
dos hábitos cotidianos do trabalhador dando sentido e significado a sua vida. O forte
sentimento de antissemitismo do Estado atraiu inúmeros judeus a participarem do partido por
serem também excluídos de participar de postos administrativos, judiciários e por não
poderem almejar um grau mais elevado dentro do exército alemão. O campo da esquerda era
o que lhes restava, marcando sua integração junto ao movimento operário com o exemplo
pioneiro de Karl Marx (LOUREIRO, 2005).
Mesmo contando com a classe trabalhadora ao seu lado, as bandeiras de luta do SPD
promovidas mais precisamente dentro do parlamento, desenvolveram o dilema do
desenvolvimento social aliado ao desenvolvimento econômico. Mesmo não sendo uma
democracia, existia na Alemanha certa tolerância política que permitiu a ascensão do SPD.
Após 1871, a “vontade modernizadora” acompanhada de reformas econômicas e sociais
contribuíram para a integração do trabalhador a esse tipo de sociedade, o que de certa forma
enfraquecia as aspirações revolucionárias. Buscando sua força política dentro do parlamento,
o SPD acabou se tornando uma organização eleitoreira e socialistas que se sentia realizada por
meio das pequenas reformas sociais e no direito ao voto.
O espírito burocrático é representado na carreira política de Friedrich Ebert.
Militante desde a juventude e dotado de grande talento organizativo, tornou-se secretário do
SPD em 1906 aos 36 anos. Em 1913, com a morte de Bebel, foi eleito presidente do partido.
A partir de sua eleição, o comitê central defendeu a introdução de métodos modernos de
organização, o que significou a introdução de telefones, estenógrafas, datilógrafas, relatórios,
questionários, fichários e circulares. Não era muito querido dentro do partido, mas era
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respeitado. Buscava dar mais poder para o SPD, o que significava aumentar o poder do
Reichstag e o sufrágio universal para a Prússia para tornar o SPD o partido do governo e
assim possibilitar a implantação de reformas sociais para melhorar a vida dos trabalhadores.
Ele [Ebert] nascera para a pobreza, filho de um alfaiate de Heidelberg. Seus
primeiros anos ele viveu como fabricante de selas de montaria e, mais tarde,
como garçom. Trabalhou em um jornal socialista, antes de se tornar
funcionário do partido, em Berlim. Ele trouxe para a social-democracia
novidades, como contabilidade e arquivo – seus predecessores,
tradicionalmente, queimavam toda a correspondência – e o numero de
filiados logo começou a crescer. Aos 48 anos, era corpulento, com olhos
empapuçados e um cavanhaque algo petulante, que apenas disfarçava o
cidadão convencional, respeitado por sua decência e bom senso mais do que
pelo intelecto ou paixão. Para ele, socialismo significava melhores salários e
melhores condições de trabalho, sob uma monarquia benevolente; o destino
o colocou, embora não de forma legal, na mesma posição outrora ocupada
por Bismarck. (FRIEDRICH, 1997, p.42-32).

As posturas conservadoras dos socialdemocratas eram percebidas em uma pequena
parte de sua composição social que correspondia aos pequenos burgueses, artesãos e
comerciantes, que tinham um peso considerável na medida em que o partido se orientava para
ganhar eleitores nessa classe. Em outra pequena parte estavam os trabalhadores não
qualificados. Em sua maioria, o SPD era composto por trabalhadores qualificados do qual
eram recrutados os quadros permanentes do partido, como funcionários privilegiados, com
formação estudantil, acadêmica, com interesses técnicos e nada teóricos. Estes, mesmo
estando próximos da classe trabalhadora ou mesmo sendo oriundos dela, jamais pensariam em
deixar seu posto privilegiado dentro do capitalismo para arriscar uma revolução. Por isso
manobravam firme os eleitos para representar o partido. De maneira alguma queriam a
revolução. Como a pressão pela mudança vinha cada vez mais da esquerda, esse corpo
burocrático do partido cada vez mais se “endireitava”. Assim, o controle das bases pela
burocracia dos funcionários permanentes com uma estrutura centralizada de organização,
aliado ao fato do SPD ter crescido em um período de grande desenvolvimento econômico e
paz social, fizeram-no estar muito mais integrado à sociedade imperial e suas estruturas que à
ideologia revolucionária que precisava a classe trabalhadora, tornando o partido inofensivo
diante da política do Kaiserreich.

Funcionários como Ebert e os deputados Sheidemann e Noske- cujo papel
será crucial na revolução de 1918- eram homens pragmáticos distantes dos
apaixonados debates intelectuais sobre o socialismo, que projetavam na
imprensa do partido talentos teóricos e literários como Rosa Luxemburg. Se
eles puderam alcançar posições de direção, isso se devia, em parte, à própria
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organização interna do partido. O comitê executivo (Parteivorstand),
fortalecido na época da luta contra o revisionismo a pedido dos radicais, queironia da história- posteriormente seriam totalmente marginalizados, é
dominado por quadros permanentes sobre os quais não há praticamente
nenhum controle. Ele designa os secretários locais e regionais, os candidatos
às eleições, desloca funcionários, técnicos e jornalistas, e dirige campanhas
eleitorais como se fossem manobras militares. Esse controle dos dirigentes
sobre o restante do partido fez que sistematicamente durante a guerra,
fossem afastados dos jornais social-democratas os redatores que se opunham
à política de união nacional. (LOUREIRO, 2005, p.38).

Os acontecimentos do início do século XX na Alemanha8 acabaram por criar
expectativas ideológicas em várias das correntes políticas que atuavam nas esferas
burocráticas do Reich e também para aqueles que atuavam fora delas. A corrida
desenvolvimentista do capitalismo na Europa tratou de determinar os rumos políticos de
muitos países e com os germânicos não foi diferente. O assassinato do arquiduque Francisco
Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, foi o pretexto que desencadeou a guerra entre os
blocos de países de diferentes processos de modernização e industrialização. Todas as nações
estavam dispostas a seguir em frente com a política expansionista com a finalidade ou
necessidade de acumulação do capital. A guerra acabou sendo um dos pontos chave para os
desdobramentos políticos dos socialdemocratas alemães.
A postura inicial do SPD foi a de se posicionar contra a guerra, porém as manobras
políticas do Kaiser Guilherme II, que declarou não reconhecer mais partidos, mas somente
alemães, promoveu uma onda de patriotismo que atingiu todas as camadas da população.
Milhares de pessoas se apresentavam todos os dias para lutar em nome do país. Motivados por
suas recentes vitórias passadas, o exército alemão e o Kaiser estavam certos de que a guerra
sairia vitoriosa em pouco tempo. Com esse espírito, boa parte dos socialdemocratas acabaram
se convencendo para participar da política belicista. Os que foram contra, como Karl
Liebknecht, acabaram respeitando a disciplina partidária e em 4 de agosto de 1914 votaram
unanimemente a favor dos créditos de guerra requeridos pelo governo. A socialdemocracia
convertia se então na política de união nacional, abandonando de vez o princípio marxista da
luta de classes, que há muito já havia sido havia abandonado no plano prático, passando
também ao abandono no plano teórico.
Com a guerra, a socialdemocracia alemã se dividiu em três clássicas tendências:
direita, centro e esquerda, que posteriormente vieram a se tornar majoritários, independentes e
8

Como o nosso propósito não é o de elaborar uma história política da Alemanha na República de Weimar, mas
apresentar uma contextualização para a análise da obra de Walther Rathenau, a descrição factual que se seguirá
nas próximas páginas estará baseada fundamentalmente na argumentação de Loureiro (2005).
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spartakistas. Estes últimos se organizaram como movimento de oposição a guerra, vista por
eles como um ato imperialista pela partilha dos mercados mundiais. Seus principais
entusiastas eram Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht Paul Levi, Clara Zetkin e Leo Jogiche.
Com esse movimento, o SPD começa a se fragmentar. Um crescente movimento a favor da
paz realiza um congresso rejeitando a continuidade da guerra, criticando o apoio do partido a
política imperial. O bloco de opositores é expulso por Ebert em nome da disciplina partidária.
Desse movimento de renegados é fundado o Partido Social-democrata Independente Alemão
(Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) o USPD, popularmente chamados
de Independentes, dando ao outro grupo o nome de majoritários. O USPD criticava a ala
majoritária por ter traído os princípios fundamentais da socialdemocracia, colocando
claramente o SPD como traidor da classe trabalhadora e aliado à burguesia e ao governo
aristocrático, além de apoiadores de uma guerra de caráter imperialista. Os fundadores do
USPD se viam como os defensores mais originais das ideias socialistas internacionalistas.
Os independentes comportavam diferentes correntes de esquerda no interior do
movimento operário, unidos a partir da oposição aos majoritários. Existiam dois grupos
revolucionários: A Liga Spartakus liderada por Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, que
aderem ao USPD mantendo sua autonomia política e organização própria. Dessa organização
surgirá em 1918 o Partido Comunista Alemão, KPD, em aliança aos esquerdistas de Bremen
que não se sentiram a vontade para participar do USPD. Outro grupo que compôs o USPD
foram os delegados revolucionários, oriundos dos sindicatos dos metalúrgicos de Berlim que
rejeitavam a política de união nacional e a política de apoio a guerra do SPD (LOUREIRO,
2005).
Após dois anos, crescia o movimento de oposição a guerra devido ao
descontentamento da população alemã, principalmente por causa das medidas de
racionamento. Nesse período, não demorou a faltar carvão, roupas e moradias, aliados ao
aumento dos preços. Aos poucos a guerra ia perdendo seu sentido junto a morte dos jovens
que se alistaram entusiasmados. A miséria fez com que a população alemã ficasse exausta.
Sem suprimentos, a população alemã teve de se virar por muito tempo com a rutabagas, uma
raiz geralmente utilizada para alimentar o gado e que passou a fazer parte do cardápio da
maioria da população, sendo utilizada para fazer sopas, pudins, pães e até substituindo o café.
A insistência na guerra fazia cair a popularidade da política imperial e aos poucos, intelectuais
e entusiastas não tinham mais ânimo para defender o governo. Em contraponto a miséria da
população, as indústrias bélicas não paravam de lucrar. Piorando a situação para o
Kaiserreich, a Revolução Russa de 1917 acabou inspirando inúmeras greves em Berlim. Mais
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de duzentos mil trabalhadores de mais de trezentas empresas aderiram a greve dirigida pelos
delegados revolucionários, que tinham grande simpatia pelos bolcheviques e eram
interessados pelos métodos revolucionários russos. Os delegados revolucionários e os
spartakistas tinham diferenças práticas e teóricas. Os primeiros não eram a favor das táticas de
manifestação de rua visando a radicalização do movimento de massas, eram mais próximos
do USPD, sendo importantes defensores do movimento conselhista na Alemanha. Em 1917, o
SPD mostrou-se arrependido, juntando-se a outros partidos, formaram uma comissão que
tinha como objetivo instaurar a monarquia parlamentar junto a um programa de paz. Essa
comissão sofreu resistência de uma ala nacionalista, pangermanista e anexionista, que queria
a continuação da guerra até a vitória. Reforçados pelo alto comando do exército que
acreditava que os problemas sociais só seriam resolvidos com as conquistas territoriais,
muitos eram motivados pelo tratado de paz com a Rússia, conseguido por Walther Rathenau,
embora o mesmo estivesse em dúvida quanto à continuidade da guerra.
Com medo da continuidade da guerra, trabalhadores iniciam greves com o objetivo
de impor a paz, parando as fábricas de munição e formando em assembleia um comitê de
greve proveniente das áreas de atuação dos delegados revolucionários. Esse comitê era
composto por 11 pessoas, presidido por Richard Muller, com a participação de três membros
do USPD e três do SPD (dentre eles, Ebert e Sheidemann), fato que gerou conflitos e
desavenças. A greve se alastrou e em 29 de janeiro de 1918 atingiu mais de um milhão de
trabalhadores em várias cidades, porém as negociações entre as autoridades não fluíram e o
comitê foi declarado ilegal e alguns jornais importantes foram proibidos de circular. A
atuação dos sindicatos nada contribuiu para o movimento grevista, já que os sindicatos
acabaram sendo grandes negociantes junto ao poder público em benefício próprio. A ala
majoritária, o SPD, estava na comissão apenas para tentar controlar o movimento grevista,
isso junto a outros impasses, fez com que Richard Muller recuasse, propondo a volta ao
trabalho no dia 3 de fevereiro. Assim, o governo realizou uma forte repressão com milhares
de prisões em massa e os trabalhadores foram então mobilizados para entrar em conflito com
o governo. Os lideres spartakistas Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e Leo Jogiches foram
presos, deixando a liga de mãos atadas (LOUREIRO, 2005).
O movimento grevista de oposição a guerra mostrou um diferencial em detrimento
de sua organização antes de 1914. Antes do conflito e do agravamento dos problemas sociais,
os trabalhadores seguiam tranquilamente as lideranças socialdemocratas e sindicais. A partir
de 1917, o que se notou foram operários se auto-organizando cada vez mais ou seguindo as
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lideranças da oposição como o USPD, os delegados revolucionários e alguns chegaram a se
articular com os spartakistas.
O tratado de paz com Rússia deu um falso fôlego para os generais alemães
continuarem na expectativa de vencer a guerra, mas esse fôlego só serviu para alcançaram
algumas vitórias, porém não conseguiram que nenhum inimigo se rendesse para pedir a paz e
garantir alguma anexação territorial e quem acabou ficando na condição de clamar por paz foi
a Alemanha, que ainda insistia em deixar seus exércitos em solo inimigo. A insistência na
guerra aliada aos partidos políticos com pautas extremamente distantes da população, como a
proposta da monarquia parlamentarista, só deixava o povo mais inquieto e insatisfeito.
A imprensa era censurada e obrigada esconder os fracassos da guerra e as crises
sociais internas. A oferta de paz a Áustria-Hungria e o armistício da Bulgária acabaram
encorajando o alto-comando do exército a reconhecer que a guerra estava perdida e que o
desastre militar só poderia ser evitado com um armistício. Com esse objetivo, o alto-comando
do exército passou a pressionar as organizações políticas para a formação de um governo com
maioria parlamentar, constituído pelos socialdemocratas, os liberais e os representantes do
partido centrista Zentrum e dessa forma agradar os estadunidenses, que haviam apresentado
um programa a ser seguido para a realização do armistício. Com a pressão do alto-comando
do exército, um novo governo é formado, presidido pelo príncipe Max de Bade, primo do
imperador. O príncipe formou seu gabinete com os partidos que tinham votado a resolução de
paz em julho de 1917, ou seja, com membros do Zentrum, liberais, Scheidemann e Bauer do
SPD e rapidamente reformas institucionais na recém monarquia parlamentar são planejadas
para ser introduzidas (LOUREIRO, 2005).
O governo cedeu e passou a dar mais poder para os partidos políticos, imbuindo estes
de se organizarem para amenizar a derrota da Alemanha na guerra. As elites transferiam então
a responsabilidade da guerra junto ao seu fracasso para os partidos políticos, na tentativa de
manter seu prestígio. O exército, ainda muito mais ligado à aristocracia proibia a imprensa de
responsabiliza-los pelos acordos de paz, fazendo com que a opinião pública culpasse
definitivamente os partidos políticos e o movimento de paz como ocasionadores do fracasso
na guerra. A propaganda oficial enganou a população alemã durante quatro anos de guerra
para acreditarem que sairiam vitoriosos e tomou um grande susto com o pedido de armistício
e temerosos, acabaram apoiando que a paz se realizasse mais rápido possível. A ansiedade
pela paz tomou conta da população que passou a pressionar de forma constante o governo e os
partidos políticos a partir da base.
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O Kaiser era visto como um bloqueio para a paz, na medida em que os Estados
Unidos alegavam só negociar com um país que tivesse seus governantes eleitos pelo povo.
Isso acabou dando novo fôlego para as ideologias que voltaram a se organizar e pensar em
novas formas de resolver os problemas da Alemanha. Faltava apenas um estopim que
aconteceria em outubro. Nesse dia, marinheiros da frota de alto-mar no norte do país
acordaram em resistir a uma ordem de zarpar por receio de acabarem entrando em conflito
contra navios ingleses, o que estenderia o problema de uma guerra que já estava perdida. Mil
homens foram presos e desembarcados em Wilhelmshaven e Bremerhaven, além de cinco
navios conduzidos a Kiel. Em pouco tempo aconteceram manifestações pela libertação dos
presos, sendo brutalmente debelada com um saldo de nove mortes e 23 pessoas feridas. Um
dia depois, a cidade de Kiel foi tomada por marinheiros e soldados insurgentes. Nos navios e
fábricas foram organizados conselhos de soldados e operários, com o intuito de derrubar o
governo. O Estado não teve forças para conter a insurreição que se alastrou por todo o país.
Prisioneiros políticos foram libertados e após alguns dias, funcionários e militantes locais do
USPD e SPD passaram a dirigir junto aos sindicatos as ações, sem esperar por ordens dos
comitês centrais dirigentes. Entre planejamentos e espontaneidades, surge a República
Socialista da Baviera (em 1919 massacrada pelos Freikorps) que cansados da guerra exigem o
fim imediato do conflito. Diante dessa situação, as forças políticas moderadas perdem seu
prestigio e acabam ficando sem forças. Assim, a única salvação para manobrar as
manifestações populares ficou a cargo do SPD para que a Alemanha não seguisse o exemplo
da Rússia. Os majoritários, sem surpresas, defendem até o último instante a permanência do
regime monarquista para que o Kaiser abdicasse em nome de seus filhos, eles sabiam que uma
revolução social significaria a perda de poder do partido.

O exército alemão tinha lutado até quase a derrota iminente, mas a armada
mal chegara a se envolver na guerra. Desde a batalha da Jutlândia, em 1916,
o bloqueio britânico confinara a esquadra de 24 couraçados e cruzadores aos
portos de Kiel, Wilhelmshaven e Hamburgo. Não se sabe com certeza, até
hoje, quem realmente decidiu tentar uma investida contra esse bloqueio - o
príncipe Max, chanceler imperial, não estava informado de nada - , mas, em
28 de outubro, Berlim ordenou que navios seguissem rumo ao mar do Norte,
a fim de travar uma última grande batalha com a marinha britânica. Em Kiel,
o almirante Franz Von Hipper transmitiu a orientação aos seus homens, que
prontamente recusaram-se a obedecer. Nas caldeiras dos encouraçados
Thüringen e Helgoland, os marinheiros apagaram o fogo com jatos de
mangueiras. Amotinados, eles entoaram canções revolucionárias, ergueram a
bandeira vermelha da revolta, ocuparam portos e assumiram o controle da
cidade. (FRIEDRICH, 1997, p.35-36).
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Neste contexto, o movimento era irreversível e em 9 de novembro de 1918 atinge a
capital Berlim. Enormes manifestações tomam conta da cidade com inúmeras bandeiras
vermelhas e pessoas armadas com pistolas fuzis e granadas. Os soldados aderem o movimento
e com receio, o príncipe Max de Bade anuncia sem autorização a abdicação do Imperador,
dando a Ebert o cargo de chanceler, propondo a convocação de uma Assembleia Nacional
com poderes constituintes. Ebert chegava ao comando do Reich, pela primeira vez um homem
fora da aristocracia alcançava esse patamar.
O SPD se satisfazia com a democracia parlamentar e a igualdade de direitos do
movimento operário não era obviamente a favor da revolução, pelo contrário, achavam-na
equivocada, porém seu pragmatismo político não correspondia ao pensamento da população
alemã. O movimento operário do início da guerra já havia se modificado e estava com outro
semblante devido a acentuação dos conflitos de classe. Dessa forma, surgiram novos grupos
políticos dispostos a combater a política moderada do SPD e transformar o Estado. Logo, o
objetivo dos majoritários era tentar dirigir o movimento revolucionário para contê-lo dentro
das vias legalistas, transformando o movimento das ruas em movimento das urnas. Assim
convidam o USPD para participar do novo governo e Scheidemann proclama a república no
balcão do Reichstag.

Sentei na sala de jantar com muita fome e pedi uma tigela de sopa de batata
[...] mas, logo em seguida, uma multidão de trabalhadores e soldados
penetrou no salão e foi direto à nossa mesa, gritando: “Scheidemann, venha
imediatamente conosco. Você deve se mostrar e falar. Liebknecht já está
discursando no balcão do palácio. Ele pretende proclamar uma republica
soviética.” Só então percebi claramente o que estava acontecendo. Conhecia
o lema dos espartaquistas – todo poder aos conselhos de trabalhadores e
soldados. A Alemanha via-se diante da perspectiva de tornar-se uma
província russa, filial soviética. Não, não mil vezes não! Eu (fui para a janela
do Reichstag e) disse algumas palavras. “Trabalhadores e soldados [...].
Saudemos o porvir! Longa vida à república alemã!” Meu discurso foi
ovacionado. (SCHEIDEMANN apud FRIEDRICH, 1997, p.39-40).

Os grupos revolucionários também tentaram se articular em Berlim. Delegados
revolucionários sem saber muito do que acontecia nas outras cidades marcaram uma
insurreição para o dia 11 de novembro de 1918, distribuindo armas e fazendo planos para
derrubar o governo, porém o que se viu foram vários grupos políticos que não queriam perder
o controle da situação. Os grupos políticos, operários e soldados se organizaram para realizar
uma assembleia geral dos representantes dos conselhos de Berlim e instituir um governo
provisório. Assim é criado o Conselho dos Comissários do Povo (Ratder Volksbeauftregten).
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Para não perder a posição alcançada, Ebert propõe uma coalizão dos partidos socialistas e
burgueses e tenta se entender com o USPD antes da assembleia dos conselhos. Os
Independentes concordaram em formar um novo governo paritário, composto com Ebert
Scheidemann e Landsberg (SPD) e por Haase, Dittmann, Barth (USPD). Karl Liebknecht foi
convidado para participar do governo, porém recusou e a liga Spartakus se tornou uma
terceira via em oposição aos outros partidos porque não concordava com a situação vigente.
O entusiasmo pelo fim do império foi tão grande que os majoritários conseguiram
passar despercebidos, pois antes já estavam sendo tidos como inimigos dos trabalhadores por
terem apoiado a guerra e se unido a burguesia. Isso acontecia porque existia uma ideia de
estabelecer a unidade e nada poderia abalar esse acontecimento. A tentativa de construção
desta unidade foi totalmente manipulada pelo SPD. Majoritários, trabalhadores das fábricas
que se recusaram a participar das manifestações nas vésperas, foram eleitos como delegados
para os conselhos operários. A assembleia dos conselhos aprovou a união entre majoritários e
independentes, reconhecendo o Conselho dos Comissários como governo provisório e
elegendo ao mesmo tempo uma espécie de contragoverno com o nome de Comitê Executivo
dos Conselhos, que nunca conseguiu exercer sua função de controlar o Conselho dos
Comissários do Povo (LOUREIRO, 2005).
Evidencia-se um conflito entre os soldados, em sua maioria aliados ao SPD, contra
os delegados revolucionários sob a questão da composição paritária do Comitê Executivo dos
Conselhos. Junto, os soldados os majoritários evitam a eleição de um comitê revolucionário
que agiria no sentido oposto ao governo dos Comissários do Povo e a assembleia proclama
que desde aquela data a Alemanha seria uma república socialista com o poder exercido pelos
conselhos de soldados e operários. A antipatia do governo e da burocracia junto a imprensa e
a sabotagem da administração que lhes enviava constantemente reclamações e os privavam de
recursos, fizeram com que o Comitê Executivo perdesse poder rapidamente devido a
desordem. Assim, o Conselho dos Comissários do Povo ganham força e marca as eleições
para a Assembleia Nacional Constituinte para 19 de janeiro de 1919.
A atuação do SPD na revolução não parou por aí, a fim de combater o bolchevismo,
Ebert acordou com general Groener o apoio do exército. Em troca, os majoritários estariam
encarregados de extinguir os conselhos mais radicais. Assim, Groener esperava afastar o
perigo da Revolução Russa de 1917 e continuar mantendo uma parte do poder nas mãos do
exército e dos oficiais, preservando um pouco do elemento que mais deu significado a
Alemanha sob a hegemonia prussiana. Ebert considerava necessário o apoio do alto-comando
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do exército, principalmente para resolver problemas militares devido ao armistício. Era mais
uma alternativa que o SPD tinha nas mãos para evitar o bolchevismo e o sistema conselhista.
O exército já não tinha mais tanta força depois da guerra, foram oferecidas dez
divisões para atuar em Berlim, porém só restaram 1.800 homens. Os soldados que chegavam
da guerra logo abandonavam suas unidades para voltar para casa. O exército alemão se
extinguia e os soldados não obedeciam mais aos seus superiores. Com a desmobilização do
exército, este já não servia mais. Embora Ebert tivesse evitado que propostas como a
democratização do exército fossem levadas adiante, foram criadas milícias de voluntários, os
corpos francos, Freikorps, compostos dos elementos mais fieis do exército. Financiados pela
indústria, os Freikorps ficaram famosos por sua truculência, eram formados por oficiais
conservadores e monarquistas - que devido a revolução voltaram da frente de batalha sem
perspectivas futuras - por estudantes universitários prussianos e por soldados que queriam
evitar o desemprego. As milícias do futuro nazismo tinham suas raízes nos Freikorps. A
contagem apontava cerca de 400 mil milicianos Freikorps unidos por um ideal
antirrevolucionário e antidemocrático que formaria o futuro núcleo do exército alemão com
Hitler no poder (LOUREIRO, 2005).
A Alemanha estava marcada por uma experiência de governo conselhista, porém este
estava longe da experiência da Comuna de Paris em 1871. A perspectiva dos conselhos visava
a criação de uma soberania popular para substituir o Estado de direitos da burguesia, adotando
um novo princípio de Estado. Em uma democracia de conselhos, a finalidade seria a
organização horizontal na gestão não hierárquica das unidades fabris, comunidades, bairros,
entre outros. Os representantes dos conselhos seriam eleitos para cumprir tarefas específicas
de seu mandato, que podia ser revogado a qualquer momento de forma que existisse o
controle dos representados sob os representantes, impedindo a perpetuação de uma classe
política burocrática.
Os conselhos alemães surgiram em sua maior parte da espontaneidade dos
trabalhadores, improvisados e independente de iniciativas partidárias, embora existissem
membros de partidos, fato que permitiu com o tempo que os majoritários e independentes,
bem como soldados, dominassem os conselhos e elegessem inclusive membros da burguesia
como seus representantes. Isso fez com que os conselhos não se identificassem como
adversários dos governos, mas como instrumentos de administração do próprio. Dessa forma,
os conselhos não foram aproveitados para por em prática suas próprias pautas de reformar o
exército, socializar as indústrias e democratizar a administração do governo. Ficaram a
espreita de que o governo dos Comissários do Povo tomasse a iniciativa das reformas porque
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se viam com a missão apenas de manter a ordem e a segurança pública e reprimir a
contrarrevolução. Assim, os conselhos passaram a ser reconhecidos, mas não foram
institucionalizados porque a maioria dos seus membros os via como um aparelho de transição
e não de atuação permanente (LOUREIRO, 2005).
A Liga Spartakus defendia uma Alemanha conselhista com aliança com a Rússia
revolucionária, considerando incompletas as ações que se passaram até o dia da abdicação do
Kaiser e a formação do governo do Conselho dos Comissários do Povo. Queria que a
revolução avançasse ainda mais. Dessa forma, a liga não concordava com a existência dos
Conselhos de Comissários do Povo e defendia sua dissolução com a tomada imediata dos
conselhos operários, desarmamento da polícia, oficiais e os recém-surgidos Freikorps, seguido
da formação de uma milícia composta por trabalhadores, desapropriação das terras dos
grandes e médios proprietários, das minas, das fundições e grandes empresas industriais e
comerciais, se opondo a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Liderados por
Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, apoiavam a revolução, porém eram muito poucos. Esse
grupo de extrema esquerda estava isolado, mal organizado no interior do movimento
revolucionário de 1918. Grande parte da população não concordava com isso e temia que a
Assembleia Nacional Constituinte fosse prejudicada pela agitação dos spartakistas
(LOUREIRO, 2005).
O USPD participou da revolução com divisões internas devido às inúmeras questões
de como conduzir a revolução ou como atuar nela. A ala de esquerda do USPD simpatizava
com as ideias de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, mas não concordava com a tática
voltada para a agitação e manifestações de rua. O grupo de direita do USPD, que dava linha
ao partido, era a favor da Assembleia Nacional, próximos da socialdemocracia idealizada
pelos majoritários, porém não queriam que a assembleia fosse realizada de imediato para que
nesse tempo pudessem organizar as bases para uma democracia social, o que os distinguia dos
majoritários que não queriam defender as ideias do USPD.
O SPD queria realizar a assembleia o mais rápido possível e considerava os
conselhos como órgãos de transição. A revolução de 1918 era danosa e dificultava a solução
dos problemas advindos do fim da guerra, que eram o repatriamento do exército, a garantia do
abastecimento, a transformação de uma economia de guerra em economia de paz e a
manutenção da unidade do reich. Para os majoritários, esses problemas só poderiam ser
resolvidos sob critérios administrativos então para eles era preciso novamente colocar a
máquina Estatal para funcionar. Dessa forma, os dirigentes do SPD prezavam de modo
incondicional o apoio das antigas elites dirigentes do império, principalmente daqueles que
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ocupavam cargos altos na burocracia, grandes empresários e oficiais do exército. Não queriam
fazer reformas estruturais, afinal de contas foi a antiga estrutura que proporcionou o
crescimento do partido. A ideia era conduzir o movimento revolucionário à tranquilidade das
urnas, realizar eleições rapidamente, tirar as decisões das ruas e transferi-las para a
Assembleia Nacional. Ebert e Sheidemann cometeram assim o grave erro de destruir aos
poucos os conselhos, mesmo com a existência de membros da socialdemocracia neles,
membros estes que inclusive os garantiam como líderes na Alemanha (LOUREIRO, 2005).
A burguesia alemã temia principalmente que a revolução perturbasse sua
tranquilidade de anos, conquistada à sombra da aristocracia militar. O receio era
principalmente de que a revolução provocasse mudanças no plano econômico. Assim
procuraram fazer concessões para não perder sua principal riqueza, a propriedade, na ideia de
continuidade do capitalismo. Os dirigentes sindicais, por sua posição conquistada, também
eram hostis à revolução porque tinham a ideia de melhorar a situação dos trabalhadores dentro
dos limites do capitalismo e não superá-lo. Os líderes sindicais obtiveram empregos oficiais,
conseguindo postos longe da frente de batalha. Eram partidários do chamado “sindicalismo de
resultados”, identificado pela negociação com patrões e aversão a greves. Dessa forma, os
patrões reconheceram os sindicatos como representantes dos operários e fizeram algumas
concessões, como a jornada de oito horas de trabalho sem diminuição de salário, contratos
coletivos, entre outras. Em troca, os trabalhadores esqueceriam suas reivindicações
revolucionárias e a socialização das indústrias. A burguesia ficava protegida da onda
socializante. Aliados com SPD, que temiam a desorganização da produção, criaram uma
comissão de socialização, com representantes de todos os partidos, sindicatos e organizações
patronais, fazendo a burguesia ganhar tempo.
A maioria das forças relevantes, o SPD, a burguesia, a maior parte do USPD e os
sindicatos eram a favor das eleições. Os conselhos acabaram se convertendo em massa de
manobra para as pretensões políticas partidárias e liberais. Foi considerado um avanço a
questão do voto feminino, mas ainda assim inúmeros conflitos entre correntes políticas não
deixavam nenhum plano político se afirmar. O futuro da Alemanha era construído por meio
de uma confusão ideológica e o hegemônico seria quem tivesse o maior poder de ação, mas
isso não significava que capitalismo ou socialismo sairiam vitoriosos e quem chegasse ao
poder também não estaria tranquilo.
Em dezembro de 1918, ocorreu na cidade de Berlim o primeiro Congresso Nacional
de Operários e Soldados, mantendo esta data para o acontecimento também das eleições. Esse
congresso foi determinante para os desdobramentos posteriores no Reich. Karl Liebnecht e
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Rosa Luxemburgo não foram eleitos para o congresso sob a alegação de não serem nem
operários nem soldados. Por 344 votos a 98, o Congresso rejeitou a proposta de manter o
sistema conselhista como fundamento da Constituição da República Socialista, rejeitando
também a proposta de dar aos conselhos o mais alto grau de poder legislativo e executivo.
Tirar o poder do povo desagradou muitos militantes de esquerda que logo profetizaram que o
governo estava decretando sua sentença de morte acabando com os conselhos e que as urnas
não resolveriam os problemas da Alemanha (LOUREIRO, 2005).
Apesar de tudo, o congresso não pôde evitar algumas pautas que eram reflexo do
ranço que a população tinha de seu antigo regime e foi incumbido de pressionar o governo
para começar imediatamente a socialização das indústrias e tomar medidas para desarticular a
contrarrevolução. Foi aprovada uma moção que propunha a extinção das patentes de todas as
insígnias, proibição do porte de armas fora de serviço, a eleição dos oficiais, o aceleramento
da supressão do Exército permanente e a constituição de um Exército popular. Os soldados
queriam eliminar a disciplina prussiana que haviam sido obrigados a suportar durante quatro
anos de guerra e sabiam que o oficialato era a base da contrarrevolução.

O que chama a atenção no resultado do Congresso é que operários e
soldados, influenciados pelos majoritários, podiam ser a favor de um
objetivo moderado, como as eleições para a Assembleia Nacional, e ao
mesmo tempo desejar mudanças radicais, como a eleição dos oficiais e a
nacionalização das fábricas (LOUREIRO, 2005, p.71).

Mesmo com a realização do Congresso, as contradições sociais e econômicas na
Alemanha estavam longe de ser resolvidas. O crescente movimento de massas tendia cada vez
mais a radicalização. Para agravar esse contexto, surgiram greves - provocadas por conflitos
violentos entre manifestantes e soldados fieis ao governo -, o enfraquecimento do poder dos
conselhos e as notícias sobre o surgimento dos Freikorps. Nesta situação, os majoritários
ficaram mais preocupados em manter a ordem para as eleições que resolver os problemas do
desemprego gerado pela guerra. Ficava assim muito difícil a permanência do USDP no
governo. A guerra civil estava prestes a acontecer e só precisava de um pequeno incentivo,
que veio logo e envolveu a Divisão Popular da Marinha (Voksmarine Division).
Uma tropa de marinheiros vinda de Kiel se encontrava aquartelada desde novembro,
a qual se juntou outra vinda de Cuxhaven, formando um total de três mil homens que se
consideravam precursores da revolução. Ebert queria diminuir o contingente para seiscentos
homens, o que não era da vontade dos marinheiros. Para pressioná-los, o Comandante Otto
Wels não lhes pagou o soldo às vésperas do Natal. Após algumas negociações, os marinheiros
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concordam em deixar o edifício que ocupavam em troca do pagamento. Em 23 de dezembro,
os marinheiros deixam o prédio, mas Wells se recusou a pagar. Os marinheiros resolveram
então ir até a chancelaria pressionar Ebert para que fossem pagos, mas não o encontraram.
Furiosos, fecharam todas as saídas e ocuparam a central telefônica para impedir que Ebert
avistasse as tropas de Potsdam que estavam prontas para entrar em Berlim. Enquanto isso, um
grupo de marinheiros se dirigiu à Kommandantur para exigir o soldo e foi metralhado durante
o percurso por um carro blindado de tropas de Wels, deixando um saldo de três mortos e
muitos feridos. Em seguida, os marinheiros entraram no prédio e fizeram Wels e mais dois
colaboradores de reféns.
Na noite de 23 de dezembro, os três comissários do povo do SPD deram aval ao
ministro de Guerra, Von Scheuch, que conservou o posto que tivesse na época do Kaiserreich,
para libertar Wels e massacrar os marinheiros. O restante das tropas que haviam entrado na
capital no início de dezembro bombardeia então o prédio em que se encontravam os
marinheiros. O bombardeio chama a atenção dos operários que se reúnem e começam a
marchar em direção ao centro. Os marinheiros não estavam isolados: a multidão enfrenta os
soldados perguntando se não tinham vergonha de atirar no povo. Os soldados hesitam e logo
são desarmados e alguns largam as armas por si mesmos. Os marinheiros saem vitoriosos e o
governo lhes paga o soldo, além de ser obrigado a retirar a divisão do General Lequis de
Berlim, que se revelara inútil para realizar a contrarrevolução.

O fogo de artilharia concentrou-se, então, nos estábulos reais, até que às
9h30min uma bandeira branca foi acenada, pedindo uma trégua de vinte
minutos. Cercados, os amotinados prontos a se render. O bombardeio matara
trinta deles, deixando mais de cem feridos. Os sobreviventes dispunham de
pouca munição e não havia comida. Mas o que nenhum dos lados esperava
era que os espartaquistas, de Karl Liebknecht, estivessem concentrando as
massas de cidadãos em diversos pontos da cidade, conclamando-as a salvar o
palácio da contra-revolução minarquista. Milhares de pessoas atenderam o
apelo e, em rápido deslocamento, aproximaram-se do lugar da refrega.
Mantendo-se a uma distancia segura enquanto durou o fogo da artilharia,
assim que se iniciou a trégua elas atravancaram a praça, envolvendo a tropa
e invectivando os soldados. O efeito da mobilização popular foi esmagador.
Capazes de atirar num “inimigo” relativamente distante, abstrato, os homens
sentiram-se desamparados diante dos estudantes e donas-de-casa que os
repreendiam. Alguns depuseram as armas, nauseados, outros apenas
retrocederam, obrigando os oficiais a ordenar a retirada. A praça ficou
entregue a multidão triunfante (FRIEDRICH, 1997, p.49-50).

A decisão dos majoritários de aniquilar os marinheiros leva o USPD a deixar o
governo. Além disso, já não existia acordo entre majoritários e independentes sobre os rumos
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da revolução, principalmente sobre como conduzir a questão militar. Junto a isso, existia a
pressão do grupo de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht para que deixassem o governo e
denunciassem a coalizão com o SPD. Os independentes que saíram do governo foram
substituídos por Noske e Wissel, tornando o governo exclusivamente majoritário e apoiado
agora com mais força pelos ministros burgueses e pela burocracia que preservava aristocratas
do antigo regime. A ala da direita do USPD perdia cada vez mais prestígio e influência. Isso
fortalecia a organização da extrema esquerda para que esta se organizasse sob um partido
independente e assim é criado o Partido Comunista Alemão, o KPD, em um acordo entre os
radicais de Bremen e a Liga Spartakus em congresso realizado em 1º de janeiro de 1919, em
Berlim. Nesse congresso, o radicalismo e o boicote às eleições foram as propostas eleitas.
A fundação do KPD marcou uma onda de radicalismo quando seus membros
tomaram atitudes enérgicas, como a renúncia às eleições e a saída dos sindicatos dirigidos
pelos reformistas, acreditando na construção de um governo proletário para a Alemanha. A
questão crucial da fundação do KPD foi o desacordo entre os spartakistas e os delegados
revolucionários, único grupo de esquerda com penetração real nas massas porque estes
últimos eram favoráveis às eleições. Dessa forma, esse desacordo fez com que o KPD ficasse
afastado da realidade dos trabalhadores das fábricas.
A partir do acontecimento radical da marinha, o cidadão de Berlim passou a estar
junto a esquerda, deixando o governo em situação de isolamento. A saída dos independentes
posicionou os majoritários definitivamente na direita, pois restaram a eles as alianças com os
militares, com a burocracia aristocrática e um diálogo cada vez maior com os liberais do
Zentrum. Assim começa a radicalização de ambas as partes.
Esta contextualização nos serve de base para entender nosso objeto, Walther
Rathenau. Em meio a estes acontecimentos, ele não hesitou em colaborar com o Kaiserreich.
Ao mesmo tempo, contribuiu com os dirigentes da revolução de 1918, ainda que não
concordasse com a fase do capitalismo na época. Rechaçou não só as ideologias liberais como
as socialistas, fazendo questão de atuar nas esferas governamentais e contribuir com os
governos, mas expressando em seus discursos e obras uma nova proposta, que concebia uma
continuidade do capitalismo só que sob uma forma integrada.
O endossamento de suas ideias vem a partir da experiência da Primeira Guerra
Mundial, na qual teve uma importante participação. Com a derrota já aparente, ele estava
disposto tanto a atuar como a pensar nas formas de reconstrução alemãs e cria seu modelo de
economia com a finalidade de reorganizar a Alemanha em todas as suas estruturas a partir de
teses inovadoras que confrontavam tanto o ideário burguês, o monarquista, o socialdemocrata
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e o socialista, colocando estes últimos na categoria de partidários da teoria da mais-valia (o
primeiro no discurso, os segundos na prática), que para Walther Rathenau apenas incitava o
ódio entre as classes. Surge a “política do não conflito” que em vida, o judeu alemão não
conseguiu realizar.
Antecipando uma política de reconstrução, Rathenau vê como fator de suma
importância o potencial das classes médias que tem uma importância a ser considerada
principalmente no âmbito intelectual para a reconstrução da Alemanha após a guerra. Para ele
seria um equívoco convertê-los em proletários. De acordo com ele, o necessário era o
processo inverso, de despertar força intelectual no proletariado, mas não se trata de um
projeto que privilegie a burguesia, mas sim que promova a ascensão de uma nova classe que
passe a organizar a cultura e economia alemãs.

Essa troca de donos na distribuição dos bens a custa das classes médias não
pode menos que causar a mais profunda preocupação especialmente do
ponto de vista moral. As classes médias elevadas são integrantes de uma
série considerável de nossa inteligência cientifica, técnica, política e literária,
de nosso corpo de empregados públicos e privados. Sua conversão em
proletariado significará nosso empobrecimento espiritual, até que atinjam a
liberdade pelas forças intelectuais do proletariado. A declinação das classes
médias se opõe, porém a chegada de um grupo de enriquecidos oriundos das
partes mais selvagens e menos responsáveis do povo que estão muito menos
afetados pelas medidas legislativas de compensação de bens ao passo que
lhes é fácil proteger sua fortuna pelos mesmos meios que conseguiram.
Dessa situação surgem amargos antagonismos de classe que produzem a
vantagem de minar a adoração da riqueza e ajudar a limitar a liberdade
incondicional da economia. (RATHENAU, 1942a, p.21).

Nascido em família burguesa, Walther Rathenau foi tido por seus contemporâneos e
posteriormente por alguns historiadores como um liberal e isso também pode ter sido um dos
motivos de sua inquietude e constantes críticas aos burgueses. No plano econômico, que
visava uma nova perspectiva econômica para Alemanha, o industrial mostrava seu diferencial.
Rathenau amadurecia as ideias do que chamamos hoje de “Capitalismo Integrado”, conceito
rechaçado por seus contemporâneos em Weimar. Para ele, a doutrina socialista já não dava
nenhum passo diferente há 50 anos e assim indicava uma tripla tarefa para a reconstrução
alemã em sua obra “A Nova Economia” (Die neue Wirtschaft, 1917).
A primeira tarefa seria tornar mais produtiva a economia. Do contrário, pereceria
toda mentalidade social por pobreza e descontentamento. O capitalismo ilimitado,
rigorosamente dirigido, podia sobrepor-se as diferenças do rendimento total, exigindo os
extremos esforços e tolerando de forma apertada o estado da necessidade.

46

A solução quem oferece é A Nova Economia, só ela e nenhuma outra. A
Nova Economia não constitui em sua essência uma ordem social, mas sim a
condição previa de toda regulação futura, precisamente por proporcionar o
indispensável rendimento. No fundo pode incorporar-se a todo sistema
social- não sendo em si mesma, outra coisa que economia classificada-,
ainda ao capitalista. Tem, porém a particularidade de efetuar a transição ao
ordenamento social, cujas premissas integram. Correspondia completamente
ao nível de compreensão de Weimar manter que a Nova Economia dificulta
a realização social. (RATHENAU, 1942b, p.100)

A segunda perspectiva estava relacionada a propriedade e uma compensação mais
justa para a mesma. Isso, Rathenau relacionava com a abolição do proletariado na criação de
uma nova sociedade em que eles pertenceriam à classe média. Mais uma vez seus
pensamentos se mostram dialéticos, rechaçando ao mesmo tempo o ideário socialista e liberal.
Para isso, era necessário compreender que não se podia solucionar nenhuma medida
econômica pela fiscalização, socialização das empresas ou disposições parecidas. Igualmente
era impossível que sua solução fosse gratificante a todos os membros da sociedade, mas a
equitativa compensação entre a propriedade e o consumo não leva ao bem estar comum senão
a pobreza geral, a não ser que ela se agregasse ao ideário da Nova Economia, pois a teoria da
mais-valia era errônea. Para ele, a mais-valia era tão exígua que equivalia por cabeça a algo
mais que um prato de lentilhas ou a uma colher de manteiga em tempos de guerra.
Considerando que:

A solução deste problema corresponde à legislação e se efetua em primeiro
lugar mediante a imposição radical de impostos às fortunas, as receitas, aos
gastos e as heranças. Estes impostos podem impor critérios em qualquer
escala até que se alcance a igualdade matemática de propriedade e do direito
ao consumo. Outra solução perfeita e duradoura não existe. Até a
expropriação incondicional dos meios de produção admitiu outra vezsobretudo em que existam países estrangeiros não socializados- que por
meio da economia, das prestações de serviço e da especulação, se chegue à
acumulação de capitais e novas fortunas (RATHENAU, 1942b, p.101).

Solucionando as duas primeiras tarefas com a implantação da Nova Economia junto
a um sistema impositivo e radical, estaria cumprido integralmente e nas formas mais
completas que estavam ao alcance que a dogmática dos postulados do socialismo antigo: a
superação da classe proletária com a abolição de sua exploração, a uniformidade da
propriedade e do consumo e o bem estar geral. Assim, para Rathenau se agregaria uma
terceira exigência de grande importância, em que não está clara a sua posição dentro do
sistema nem seria encontrada, caso persistisse o sistema de socialização. Esta consiste na
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educação dos povos para alcançarem uma emancipação política e econômica e assim alcançar
a equalização do trabalho. Para Rathenau, a mecanização havia privado os elementos do
processo de produção pela extrema divisão do trabalho. O proletário participa desse processo
exercendo sua função apenas no maquinário e nos esforços manuais e o empregado subalterno
por meio de rotineiros esforços mentais. Esta seria a consequência que resultaria na sua
cooperação. A solução provisória para este problema seria dar ao proletário e ao burocrata
simultaneamente com o proprietário a direção da empresa.
Esta solução provisória, porém se mostra imperfeita com o passar do tempo. O
direito dos que prestam serviços de intervir não é suficiente e também é insuportável para o
empresário. Enquanto existir, uma empresa de economia privada não pode exigir-se uma
parte com o risco total, enquanto que a outra que chegou a ser mais forte com o apoio do
Estado, não só determina unilateralmente sua entrada, mas participa ao decidir sua política de
gestão dos negócios. Os poderes do proprietário ainda seriam indiscutivelmente
determinantes. Dessa forma, Rathenau propõe que a empresa e não o Estado, segundo a
exigência do capitalismo, seja transferida a uma comunidade de trabalhadores e burocratas
protegida por leis do Estado e pendente de prestação de contas. Assim, seria reestabelecido o
conceito de socialização que derrubaria a teoria da mais-valia.
Estes princípios adotados isoladamente por Rathenau parecem não ganhar muito
sentido, mas podemos constatar que as lutas entre correntes políticas e as preocupações dos
partidos em disputar a hegemonia da Alemanha entre si deixaram algumas lacunas de ordem
prática que fomentam a preocupação do industrial alemão, que se preocupou não só com os
ideais socialistas, mas também incluiu em suas críticas a ideologia burguesa, que parecia ser
esquecida pelos revolucionários em meio às disputas do aparelho estatal (exceto pelos
comunistas do KDP, como Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht). O pensamento de Rathenau
pode ser identificado na dialética destas questões ideológicas. Assim, faz-se necessário
examinar alguns de seus escritos junto a aspectos de sua trajetória biográfico-institucional
para encontrarmos o sentido de suas propostas de um Capitalismo Integrado.
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1.2 Walther Rathenau: O caminho da política do “não conflito” e o
Capitalismo Integrado
Descendente de uma antiga família de industriais alemães, Walther Rathenau nasceu
em 29 de setembro de 1867, na cidade de Berlim, lugar onde seu pai, Emil Rathenau, era
proprietário de uma fábrica de máquinas em sociedade com um amigo9. O comportamento de
seu pai certamente pode ter sido um incentivo ou referência para a inquietação de suas ideias.
Com a crise na Alemanha de 1873, Emil Rathenau deixou a direção de sua pequena fábrica e
realizou uma viagem de estudos passando por vários lugares do mundo, como Viena,
Filadélfia e Paris. Nesta última, ele pôde ver a lâmpada incandescente inventada por Thomas
Edison, que foi a sua inspiração, quando concluiu que não se tratava apenas de uma lâmpada
de luxo, mas de um processo econômico de iluminação de utilização universal. Comprou
então a carta-patente da invenção de Edison em nível europeu e criou um comitê de pesquisas,
fundando a “Sociedade Edison Alemã de Eletricidade Aplicada” que no futuro se transformou
na AEG (Allgemeine Elektrizitats-Gesselschaft- Sociedade Geral de Eletricidade10). Um dos
pioneiros da grande empresa alemã e precursor dos trustes horizontais, Emil Rathenau via
uma potencialidade muito grande nas empresas de capital aberto.
Diferente de seu pai, Walther Rathenau foi orientado sob outro tipo de formação.
Com interesses artísticos e filosóficos, vivia sob a companhia de escritores e artistas. Obteve
uma formação em Física e defendeu aos 22 anos sua tese sob a absorção da luz pelos metais
em dourado como aluno do físico Helmholtz.

Trabalhou como técnico na Aluminium

Indústria A.G. (sociedade anônima da indústria de alumínio) em Neuhausen, Suíça. Em 1893
dirigiu a Elektrochemiste Weke-GMBH (usinas eletroquímicas de Bitterfeld Ltda.). Neste
mesmo período publicou ensaios sobre Economia e Sociologia no jornal Die Zukfunt, que
tinha direção de seu amigo Maximilian Harden, que deu início a sua carreira de escritor.
Em 1899, aceitou o cargo diretor na antiga empresa de seu pai, agora uma grande
sociedade anônima, AEG, construindo centrais elétricas em Manchester, Amsterdã, Buenos
Aires e Baku, deixando a AEG para participar da direção de um banco alemão de nome
Berliner Handelgesellschaft, onde reorganizou as empresas industriais pertencentes ao grupo
no qual ele tinha participação acionária. Fez parte dos cem conselheiros da administração,

9

In: TRAGTENBERG, 2009.
Idem p.64-65.Essa empresa teve início em 1914, com capital de cinco milhões de marcos que rapidamente
alcançaram quatrocentos milhões de marcos, empregando 62 mil operários e funcionários em 150 filiais
espalhadas pelo mundo. Ibidem, p.65
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pertencentes aos ramos das indústrias de eletricidade, metalurgia e transporte, entre outras
englobando 85 empresas alemãs e 31 estrangeiras.
Walther Rathenau era consideravelmente rico, porém o fato de ser judeu lhe
atrapalhava as aspirações políticas, mesmo sendo profundamente ligado à atividade
econômica. Mesmo sendo judeu e sentindo a discriminação, admirava o povo germânico,
levou até as últimas consequências a assimilação do judeu na sociedade germânica. Tanto
Emil quanto Walther foram exemplos do sucesso de judeus na vida econômica alemã. O filho
fazia muito gosto desse mundo em que se alternava como um importante industrial e um
financista e se tornou uma presença importante como outrora foi seu pai.
A questão mais ambivalente da vida de Walther Rathenau vinha do fato de ser judeu,
zombava dos seus pelo modo de falar e de seus costumes, mas ao mesmo tempo sentia
orgulho de pertencer àquela etnia. Esse não foi um tipo de comportamento único e atípico.
Ele, assim como outros judeus alemães, venerava seu país e sentia uma enorme vontade de
servi-lo, embora vendo os limites que sua condição lhe colocava.

Rathenau tinha uma atração profunda- e, talvez, até erótica- pela imagem
que fazia do homem nórdico viril e corajoso: o oficial militar prussiano era o
seu ideal. O fato absolutamente previsível de não ter conseguido tornar-se
oficial do regimento de elite- a Garde Kürassiere, onde prestou seu ano de
serviço militar obrigatório- só confirmou as suas queixas sobre os judeus
como cidadãos de segunda categoria. Ambivalência e ambição estavam
gravadas no seu próprio ser; esse é um preceito infalível de fragilidade.
(STERN, 2004, p.206)

A ambição de Walther Rathenau estava muito além do dinheiro, de ser um grande
financista, um industrial de sucesso ou uma figura influente com relações importantes e um
escritor. Queria ter um cargo ministerial e ao mesmo tempo ser mais que isso. Assim ele
“durante a vida inteira quis vislumbrar uma visão do futuro, ciente de que o mundo antigo
estava superado e desejoso de ajudar a construir uma sociedade que acomodasse e
humanizasse as forças desencadeadas pela modernidade” (STERN, 2004, p.207). Possuía
inúmeros dons e tentou cultivar todos eles. Com facilidade de resolução de problemas práticos
e um grande poder intelectual, compreendia o mundo dos negócios, a ciência, a tecnologia e a
ligação de tudo isso com a política nacional. Era fascinado pelo mundo do poder, no qual suas
habilidades o aproximaram de figuras políticas alemãs, como o próprio Guilherme II.
Para contrabalancear sua problemática relação com as pessoas de altos cargos
governamentais, Rathenau procurou amizade também com os representantes da contracultura,
mais precisamente os artistas.
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Rathenau viveu em muitos mundos, o que é incomum para um homem
econômico, mas era possível na Berlim da época em virtude da presença e
temperamentos afins. Manteve laços próximos com o poeta Richard Dehmel
e o jovem Gerhart Hauptmann, autor de peças que eram tidas como
caricaturas escandalosas da sociedade. Tornou-se amigo do dramaturgo
expressionista Fritz Von Uhruh, cujas peças de antes da guerra, produzidas
por Max Rinhardt, outro amigo de Rathenau, provocaram grande
consternação entre os conservadores. Uhruh, que já era antimilitarista antes
da guerra tornou-se um pacifista perseguido durante e após o confronto. Era
amigo dos pintores de vanguarda, mais notadamente de Edvard Munch , que
o retratou. (STERN, 2004, p.209)

Devido a sua posição e suas pretensões, Rathenau precisava cultivar amigos.
Escrevia cartas aparentemente confessionais para se aproximar destes. Com a morte de seu
pai em 1917, passou a visitar a mãe diariamente sempre que estava em Berlim. Teve como
biógrafo o conde Harry Kessler, que também era seu amigo. Era frequentador dos mais
diversos ciclos de onde provinha riqueza e erudição.
Mesmo se tornando um escritor, Rathenau não se restringiu a essa atividade e tentou
a todo custo participar dos problemas da vida pública alemã, criticando de forma voraz o
militarismo germânico, não concordando com o uso da força como forma de política externa e
se opondo a forças econômicas, intelectuais e morais. Foi um crítico do absolutismo imperial
e assim discutiu a ideia da criação de um partido liberal-burguês a âmbito nacional. Passou a
ser criticado por todos os economistas do mundo acadêmico que não aceitaram sua incursão
na área, alegando não ser ele um especialista. Outras pessoas fizeram críticas a sua tentativa
de se tornar um “profeta do espírito” (TRAGTENBERG, 2009) por ser um industrial
integrante de centenas de conselhos administrativos. Já outros julgavam ser comprometedor
seu ataque ao luxo e as suas tendências favoráveis à socialização dos monopólios industriais,
a abolição da herança, à taxação rígida da riqueza e à emancipação do proletariado, alguns
justamente por ele não viver conforme seus escritos. Seu biógrafo oficial, Harry Kessler,
posiciona Rathenau como participante de uma tradição tipicamente alemã, com uma postura
anticapitalista romântica:

[...] Suas verdadeiras motivações eram mais profundas: era a exigência de
profunda de viver e pensar em nível profundo as implicações da
mecanização; a razão iluminada pela imaginação esclarecendo em seus
mínimos detalhes as condições reais da liberdade interior. Eram as mesmas
motivações que lhe faziam aceitar o cargo de ministro das Relações
Exteriores, apesar de todas as advertências aos perigos reais que se expunha:
um fatalismo acentuado que lhe era próprio e que teria herdado porventura
de seus antepassados judeus. Por sua estrutura espiritual, pertencia a esse
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tipo de homens caracterizados por Nietzsche como homens corajosos que
antecipam, que preparam. (KESSLER, 1928 apud TRAGTENBERG, 2009,
p.68)

Essa posição talvez explique porque Rathenau defendeu a formação de um Mercado
Comum Europeu, pregando a formação de uma Entente Econômica Internacional como meio
de evitar a guerra. Nesta, haveria uma união econômica igual ou até mesmo superior a dos
Estados Unidos, pois não existiriam países improdutivos e subdesenvolvidos. Para ele, o que
impedia as nações de adquirirem autoconfiança para se apoiarem mutuamente eram questões
de poder, imperialismo e expansão, que no fundo eram questões econômicas. Se a economia
europeia se fundisse em uma economia coletiva a política também se fusionaria. Com isso,
Rathenau alegava a formação de uma civilização com base na solidariedade.
Rathenau era um crítico do capitalismo vigente por meio de sua visão sobre o
processo de mecanização, “oriundo do crescimento populacional vinculado à emergência do
pensamento intelectual utilitarista” (TRAGTENBERG, 2009, p.74), então as causas da crise
da modernidade residiram na mecanização, que para Rathenau está ligada ao crescimento
populacional e a vontade de viver dos seres humanos que procuram meios de subsistência
como compensação ao crescimento populacional. A mecanização está ligada por meio da
divisão do trabalho, do maquinismo, do capital, da organização burocrática e da
racionalização de recursos. Para ele, a mecanização criou o homem moderno a partir das
contradições entre o homo economicus, homem nietzscheano, soreliano e homem racional,
seria ela o triunfo do racionalismo, do intelectualismo.

A crítica à mecanização efetuada por Rathenau é paralela à glorificação do
elemento germânico, aí se notam influências de Vacher La Pouge, H.S.
Chamberlain. A critica da mecanização se alia à critica da uniformidade da
forma da vida urbana; essa uniformidade atinge o âmbito intelectual, pois a
mesma peça de teatro é representada em Berlim e Paris; as lojas expõem os
mesmos objetos em Londres e Nova York; o mesmo problema cientifico
preocupa homens das regiões mais diversificadas; idêntico escândalo os leva
a risco; a mesma cozinha os alimenta; vivem cercados dos mesmos objetos.
Jamais durante a Idade Média, duas cidades próximas no mesmo país,
Colônia e Nuremberg ou Genova e Veneza, foram tão iguais nos aspectos
essenciais como são atualmente Londres, Nova York e Berlim.
(TRAGTENBEG, 2009, p.75)

O pioneirismo de Rathenau provém de uma iniciativa de compreensão diferente da
convencional de sua época. A civilização ocidental para seus contemporâneos era explicada
por meio de uma origem guerreira, científica e religiosa comuns, porém ele formula outras
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questões filosóficas a respeito ao processo de mecanização. Para ele, a ciência no ocidente
seria um produto antitético da escolástica, no qual se pode montar a origem do mundo
ocidental. Tinha essa concepção por pensar na máquina como um progresso da técnica e a
técnica como ciência aplicada. Tragtenberg (2009) explica que a peculiaridade do surgimento
da ciência e da técnica ocidentais são demandas comuns ao historicismo alemão, remontando
as ideias de Dilthey, Marx e Weber, prosseguindo por meio de Rathenau. Seu propósito é
pensar uma Alemanha de capitalismo retardatário diante da modernização adiantada da
Inglaterra e França. “Isso leva à pergunta do “específico”, dos traços singulares que
caracterizam a civilização ocidental, como tema crucial do pensamento social alemão, na
transição do século XIX ao século XX.” (TRAGTENBERG, 2009, p.76).
Como Karl Marx, Rathenau também vê o tempo como um problema de economia
política. Para ele, a economia individual constitui isolamento e a economia universal significa
estreitas ligações e vive da acumulação, da economia de tempo e de recursos materiais e a
economia universal aparece necessariamente quando uma condensação de população se
realiza e a mecanização é responsável pelas condições de existência e subsistência da
população. Para ele, essa variação se exprime na constituição espiritual. A condensação
ameaça a mutação das raças e cria condições necessárias à mecanização da produção, da
sociedade e da existência humana. É a razão pela qual os alemães ocidentais eram incapazes
de provocar ou suportar esses processos.

Ao utilitário repugna uma natureza pura e plena da bravura, enquanto o
medo se refugia no futuro, destruindo o presente. A mecanização é obra de
oprimidos, homens inferiores condicionados pela escravidão desenvolveram
o hábito do trabalho paciente e qualidades como habilidade, invenção,
vontade tenaz e alegria da posse. Somente eles eram capazes de invenções,
traziam em seu saco a espada de marechal do homem mecanizado.
(RATHENAU, 1925, apud TRAGTENBERG, 2009, p.77).

Rathenau definia a mecanização como a predominância do espírito da especialização
e abstração, da predominância do espírito utilitário vinculado a fins nos quais inexiste a
surpresa, o humor. Seu diálogo é também com Thomas Malthus, que defendia a tese do
crescimento populacional em nível geométrico, que contrastava com o crescimento
econômico em ritmo aritmético, afirmando que o crescimento populacional seria um causador
da mecanização. Para o problema sobre a escassez de habitação e matérias-primas, era preciso
aumentar a produtividade do trabalho humano e utilizar de forma completa os bens
produzidos por ele. A divisão do trabalho remete à organização da produção e maior
consumo, maior produtividade no trabalho e o aperfeiçoamento dos recursos, ou seja, é
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benéfico para humanidade construir fábricas, lojas, canais, estradas de ferro e usinas elétricas,
entre demais estruturas que ajudam a aperfeiçoar o processo produtivo. Em suas teses e
afirmações, alertou sobre a questão da propriedade:

A ordem visível da economia é constituída pela propriedade ligada à pessoa
pela herança. Para adaptar-se as formas e divisão de trabalho da produção
mecanizada, é necessário que possa transformar-se e impessoalizar-se,
divisível e acumulativo ao extremo, dinâmico, fungível, de seus lucros são
destacados do tronco e reinvestidos. (RATHENAU, 1925, apud
TRAGTENBERG, 2009, p.78)

Rathenau considera que a mecanização se apresenta sob a forma capitalista e essas
formas dão mobilidade para o capital, que para ele consiste no essencial da propriedade
mecanizada que permite o movimento que resulta na concentração dos capitais e sua
centralização na forma de trustes. Assim, o Estado tem o papel de proteger essa nova ordem
que é produzida pela mecanização, que tornou o homem pertencente a várias comunidades,
trazendo também burocratização e tornando o homem pertencente a várias esferas. Esse
homem é portador de vários papéis sociais, sujeito a um enorme conjunto de publicidades que
o impede de se aprofundar em qualquer análise. Sua carga horária de trabalho é determinada
por forças externas fora de seu controle e de sua participação, sendo então um ser adaptado a
um mecanismo. Esse trabalhador não tem condições de se organizar por meio do ritmo da
produção.11 Esse homem cede à Lei da Livre Concorrência no mercado, no qual o sucesso de
seu produto (sua força de trabalho) é sujeito às leis da oferta e da procura, como qualquer
mercadoria. Rathenau faz sua crítica através desse paradigma, o trabalho como função do
capital provoca sua instrumentalização. O trabalho não traz a felicidade, ele responde à
ambição e ao interesse pessoal em uma economia de mercado.
Mesmo crítico a esse processo de mecanização trazido pelo capitalismo, Walther
Rathenau não considera o socialismo idealizado por Karl Marx uma proposta atraente como
solução para os problemas que ele destaca. Crítico da burguesia, a julgava incapaz de gerir a
sociedade. Visualizava sua extinção por meio de uma reforma social, da necessidade de
libertar o proletário da escravidão. Esta mudança já estava embrionada no seio da sociedade
pelos dirigentes da economia que passaram o auge de sua vida prestando serviços aos
burgueses. Identifica entre burgueses e dirigentes um conflito gerado pela desigualdade de
forças e a contradição pela incapacidade dos burgueses de lidar com situações de negociação
limitadas a seus interesses pessoais.
11

TRAGTENBERG (2009).
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Esta perda de inteligência e força de vontade que em qualquer caso
manifesta um dos mais sérios perigos do futuro e aumentará de modo
inquietante, quando se inverterem as relações de responsabilidade de nossa
economia. Nossa vida publica evidencia o quão ineficiente é a proporção e o
numero de talentos que, de um golpe, podem ser extraídas das entranhas do
oculto da multidão; o resultado na França da era napoleônica nos tira
completamente a visão, e devemos esperar que um largo período de
educação e reformas melhores em relação as condições de vida torne mais
produtivas nossas classes baixas, as que até aqui apenas ostentaram seus
próprios talentos se tornaram correligionários representados por burgueses.
(RATHENAU, 1942b, p.117).

Rathenau propõe que o Estado garanta a as condições mínimas de bem-estar geral e
igualdade de direitos para todos, ascensão de todos pelo do mérito, mantendo a propriedade
privada, porém sob um controle que impeça a concentração de renda. A organização da
economia não era, na sua concepção de interesse, apenas privado, mas social12 e rejeita o
socialismo por este não ter recursos e alternativas a propor além da socialização dos meios de
produção. Para ele, era uma ideologia do ressentimento que supervalorizava as instituições. A
ideia do socialismo acabou com o liberalismo e o sentimento de liberdade. Por causa do
socialismo, a burguesia pôde se alarmar e aumentar o seu poder, se precavendo da ascensão
desta como ideologia e prática e fazendo o socialismo enquanto ideia racional perder sua
eficiência no curso da práxis. Seu argumento também considera que por conta da distribuição
aos assalariados de parcelas da mais-valia, levaria ao crescimento da capacidade de consumo
e em consequência um aumento da produção, mas também levaria à falta de investimentos
novos, estagnando a economia.

Suponhamos a revolução social vencedora. Em Chicago, localiza-se o
presidente mundial que dirige todas as republicas que fazem patê da
confederação universal e dirige com seu auxilio os organismos
internacionais. Ele, em ultima analise, dispõe do capital do globo. Hoje, seu
departamento de empresas dispõe de setecentas mil proposições absurdas e
três posições sérias: Uma estrada de ferro através do Tibete, uma exploração
petrolífera na Terra do Fogo e um sistema de irrigação na África Oriental.
Do ponto de vista político e técnico, esses três projetos são igualmente
indiscutíveis; economicamente parecem desejáveis, mas, em função dos
recursos disponíveis, somente um pode ser executado. Qual será?
Restringindo-se a um costume da velha época capitalista, consulta a tabela
de lucros, cuja exatidão é indiscutível, e conclui-se que a empresa no Tibete
renderá 5%; a da Terra do Fogo 7%; e a da África oriental, 14%. Conforme
os hábitos tradicionais, o departamento solicita que seja executado o projeto
12
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referente à irrigação da África Oriental. Isso feito, remetem-se à África
Oriental papeis no valor de um milhão, abstendo-se de qualquer calculo
novo. O calculo do lucro conserva-se assim, o aspecto de um antigo
exercício escolar, que serve para determinar o nível de necessidade, sem
nenhuma implicação material. Infelizmente, seis estados objetam contra o
projeto, declarando: a preferência pelo projeto da África Oriental apresenta a
eles grandes vantagens, na medida em que eles se aproveitarão das
vantagens do aumento da imigração, da melhora de condições materiais de
vida. Portugal a muito tempo espera isso, e o Japão também; eis que uma
caixa mundial, para a qual todos contribuíam, se esvaziará em proveito de
um só. É possível, no momento, decidir quando, futuramente, cada território
procurará satisfazer suas necessidades, pois, durante cinqüenta anos, muitos
trabalhos não foram executados por falta de recursos. Só resta definir que o
projeto será executado, mas que a economia africana destinará a caixa
mundial uma mais-valia determinada. É a ressurreição da renda.
(RATHENAU, 1925, apud TRAGTENBERG, 2009, p.85).

Rathenau vê a renda como necessidade e ela se realiza por conta da seleção dos
investimentos. A poupança mundial sendo encaminhada para a produção e os investimentos
crescendo como cresce a poupança, torna-os pequenos. A única forma de poupança benéfica
para a produção advém da renda e do lucro, quando são satisfeitas as necessidades dos
capitalistas. A renda seria determinada pelas necessidades do investimento mundial. Uma
reserva obrigatória do mundo na finalidade de manter a economia, um imposto sobre a fonte
de produção, seria ela inevitável, mesmo que todos os meios de produção fossem propriedade
de um só e que esse proprietário único fosse um indivíduo qualquer, um Estado ou uma
coletividade de Estados. Pensa ele que a socialização dos meios de produção não tem sentido
econômico, pois a mais-valia não poderia ser suprimida ou distribuída. O lucro, a mais-valia e
a renda são poupanças obrigatórias, que movimentam a história e suprem a necessidade de
renovação dos meios de produção.

No sentido material, a ideia substancial do socialismo- a fiscalização dos
meios de produção- tornou-se absurda, desde o momento em que ficou
evidenciado, com minhas exposições, o caráter secundário da mais-valia
disponível. Porém tal fiscalização não exigiu desde sempre nenhuma outra
motivação que a materialista (RATHENAU, 1942b, p.101).

Rejeitando a alternativa socialista, Rathenau pensa em reformas que possam
racionalizar o modelo capitalista e torná-lo eficaz para aos poucos diminuir as contradições.
Assim, a reforma econômica para ele é um meio que possibilita o aumento da produtividade e
o bem-estar social. O problema central para ele não é a eliminação da mais-valia, mas o
consumo sem planejamento, imoderado. A mecanização teria tornado os homens solidários
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devido a universalização da produção por meio da divisão de trabalho. Dessa forma, ele
discute a questão da liberdade econômica, a qual considera intolerável.

Uma solução a fundo do problema da articulação dos períodos da produção
não pode ser obtida pela liberdade econômica, mas quando uma vontade
unitária e um espírito científico dominam o organismo total. Não faz falta
sua concentração em uma só mão, mas sim que seja regida por uma só ideia.
Seu efeito consistirá em uma nova multiplicação do grau da eficiência que
somadas à produção pelas grandes reformas que descrevemos a levará [A
Alemanha] a terceira potência. (RATHENAU, 1942a, p.56)

A coletividade deveria controlar o que possui porque essa liberdade de agir, nada
mais seria que a liberdade de consumir. É uma desordem econômica gerada pela liberdade
absoluta que tinham os capitalistas de consumir integralmente a mais-valia. Criticando o
consumo sem limites, Rathenau propõe um grau maior de racionalização na utilização dos
fatores de produção que estão comprometidos com o luxo desnecessário dos produtos da
grande indústria. A má utilização do material destruía o trabalho dos homens em sua forma
mais concentrada, atrasando o processo da produção mundial e paralisando durante algum
tempo meios de produção que já eram limitados. Para ele, um mau uso de matérias-primas e
uma dilapidação indireta do trabalho são mais nocivos que uma dilapidação direta.

No período que se podia dispor de amplos recursos e não se conhecia outra
tarefa a não ser a de fornecer mercadorias era perdoável que certos
fabricantes renunciassem a certas vantagens que uma técnica cientifica lhes
oferecia. Por demais, aquelas melhoras requeriam capitais para
investimentos, e visto a descentralização da produção em empresas
arbitrariamente divididas em diversos tipos a que nos referimos adiante, a
empresa isolada não era sempre muito forte e concentrada para adaptar-se a
esse desenvolvimento. O desperdício de mão de obra e material era
prejudicial para o rendimento, mas constituía no final de contas um assunto
particular. Hoje toda perda, todo desperdício é um problema que afeta a
coletividade. Ninguém mesmo podendo pagar tem o direito de explorar uma
maquina de consumo devorador que gaste cinco vezes a quantidade de
carvão admissível do mesmo jeito que a ninguém se permite jogar fora o pão
de cada dia. (RATHENAU, 1942a, p.47)

Criticando o capitalismo liberal, Rathenau afirmava três problemas que deveriam ser
superados: a supremacia derivada da riqueza, seu modo de obtenção e seu modo de
transmissão. Afirmava que a supremacia da riqueza era gerada pela existência de uma
plutocracia. Analisou que na plutocracia alguns Estados detinham o poder total, faziam leis e
a Constituição, decidiam-se sobre guerra e paz, dividiam o poder com forças tradicionais,
porém dominava de forma indiscutível e soberana a organização do mundo do trabalho.
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Segundo ele, os privilégios e os direitos exorbitantes da nobreza poder-se-iam justificar pelo
fato de concederem proteção a seus vassalos e dependentes quando o Estado assumia esse
papel13. Rathenau reconhecia que a supremacia econômica e social da burguesia não tinha
licitude em nenhuma instituição (TRAGTENBERG, 2009, p.88):

Em verdade a grande burguesia não tem governado a Alemanha, mas sim
apoiado e mantido todos os governos alemães. A Alemanha tem sido
governada em seu interesse. Corrupta por ambição se mostrou reconhecida e
traiu por títulos, carreiras e influencias o seu tradicional liberalismo.
(RATHENAU, 1942g, p.393).

Seguindo essa linha de pensamento, Rathenau percebia a oligarquia hereditária como
incompatível com a liberdade e com a dignidade humana e considerava que a competição
econômica era arbitrária. A riqueza fundada no trabalho pessoal era-lhe uma ilusão, sendo a
vida muito curta para isso. O único meio para atingir esse fim era quando a necessidade
econômica seria satisfeita por uma só pessoa, ou seja, quando um empresário poderia
substituir toda a concorrência e asseguraria para si um monopólio de direito. Assim, Rathenau
enxergava as interfaces do monopólio. Quando o monopólio fosse menor, quando haveria
prioridade em uma invenção ou superioridade técnica, especialmente quando o monopólio
não fosse exercido por apenas uma pessoa, nesses casos os serviços prestados teriam utilidade
acessível e o monopólio se mostraria mais útil à coletividade que a dispersão de empresas
(TRAGTENBERG, 2009, p.89).
Seguindo seu raciocínio, Rathenau criticava a herança que era a origem da maior
parte das fortunas que para ele não foram adquiridas por seus proprietários. A diferença entre
fortuna e renda poderia ser tolerada na medida em que não determinasse uma diferença na
distribuição do poder. Sua proposta era pela restrição do direito de herança e uma educação
popular com uma maior uniformidade. Isso permitiria uma abolição das barreiras entre as
classes sociais e a servidão hereditária dos pobres, que se constituiriam as bases da igualdade
econômica e justiça social. Segundo Tragtenberg (2009), Rathenau invertia a relação causal.
As diferenças de oportunidades educacionais estavam diretamente ligadas à desigualdade
socioeconômica, sendo a uniformização das condições sociais a origem de educação mais
uniforme e não o contrário. Rathenau pregava que a administração autônoma poderia ordenar
sem agir arbitrariamente, diferente da livre-iniciativa e da burocracia. As indústrias do mesmo
ramo seriam reunidas em corporações organizando sua estrutura de trabalho e mantendo
relações de reciprocidade. Elas se agrupariam em um parlamento econômico no qual os
13

Como vimos também em ELIAS (1997)
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interesses econômicos entrariam em equilíbrio. Ao lado do Estado político surgiria o Estado
econômico a ele submetido. Seria essa a imagem da civilização futura. O Estado político
como edifício principal, porém sem estar sozinho, junto ao Estado intelectual e o Estado
religioso. No estado econômico, a responsabilidade seria dividida entre as forças atuantes na
empresa, como as corporações e o parlamento econômico. Nessa esfera teriam assento o
empresário, os funcionários e os proletários e disso seria feito o futuro da Europa.

Uma mina de sal e uma fabrica de soda não podem dispor de um acordo para
uma colaboração estreita. A mina mantém seus preços de sal que permitem
uma utilidade mediana, a base de uma produção também mediana. Mediante
a uma exploração duplicada, o excedente dos bens elaborados teria um
resultado com um custo menor. A fábrica de soda só pode manufaturar seus
produtos em escala reduzida; a redução do preço do sal a colocaria em
condições de quadriplicar suas vendas. Se ambas as empresas chegaram a
um acordo ou foram reunidas em cooperação, conseguiriam um resultado
multiplicado, multiplicando também suas atividades. Além disso, o segundo
produto poderia entrar a preço mais baixo no processo de elaboração do
subsequente, e o efeito da produção aumentaria progressivamente tanto nas
fases anteriores quanto nas fases posteriores, em proporções crescentes
(RATHENAU, 1942a, p.54).

Essa perspectiva mostra que Rathenau pensava em uma organização cooperativa (e
corporativa) da economia. Os problemas políticos corriam o risco de se tornarem elementos
de permuta entre grupos econômicos e os problemas econômicos, de competência peculiar da
burguesia, corporativamente capacitada e seus representantes diretos do parlamento
econômico que coexistiriam com o político. “Esses pontos de vista antecipam o movimento
que se convencionou chamar de “tecnocrático” que proclamava o “fim das ideologias” e o
reino da “meritocracia” (TRAGTENGERG, 2009, p.91)”. Assim Rathenau idealizava uma
nova legislação fiscal como agente de igualdade e da moralização, que visava o
desaparecimento de todos os bens hereditários, de conceitos como burguesia e proletariado,
de oposições de vida e cultura, direção e execução, poder e dependência. Como ressalta
Tragtenberg (2009), para Rathenau, a moralização, além de significar a falsa seleção dos
homens, imporia também o fim do luxo e da ociosidade, não se constituindo em um
puritanismo de afastamento do mundo, com os conservadores sendo os agentes de mudanças
reformistas. Idealizava a necessidade de uma reforma econômica, social e política em que o
luxo não poderia ser tolerado e a economia não deveria ser um assunto apenas privado, pois a
distribuição de bens deveria ser justa. A riqueza era uma fonte de poder daí Rathenau pensar
em um equilíbrio na distribuição de renda por medidas fiscais e pelo desaparecimento da
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herança. Sua proposta de reforma econômica deveria abranger as esferas locais, nacionais e
internacionais, regulamentadas racionalmente.
Essa racionalização da economia pretendida por Rathenau foi pensada na
regulamentação por meio de alguns mecanismos como os “sindicatos profissionais” e
“federações de indústria”. Como nos afirma Tragtenberg, o primeiro mecanismo regulatório
teria a função de articulação horizontal das empresas do mesmo setor industrial; o segundo já
seria uma organização maior que agruparia diferentes sindicatos profissionais que
trabalhariam o mesmo produto, mas em estágios diferentes. Já tinha ele certo reconhecimento
pela atuação dos sindicatos, que para ele já prestavam um serviço benéfico à economia,
calculando gastos de transporte e abastecimento. No entanto, pensava-os como instituições
controladas e reconhecidas pelo Estado, com direitos e prerrogativas. O órgão mais
importante seria o sindicato profissional, que teria relação direta com os trabalhadores, o
público e o Estado, constituindo a unidade econômica básica. Essa unidade seria constituída
como sociedade anônima e agiria como sindicato. As diferentes empresas que integrariam
teriam participação proporcional a sua importância, elegendo um conselho administrativo que
escolhe os diretores. Cada empresa forneceria ao sindicato os bens que teria produzido. As
mercadorias seriam taxadas pelo preço de revenda, com um lucro acrescentado, porém
moderado com o sindicato se encarregando da venda (TRAGTENBERG, 2009).

Na aspiração de constituir os sindicatos profissionais está o contraste com os
princípios sindicalistas. Também supõe ao mesmo tempo o nivelamento da
dificuldade que poderia surgir quando empresas de menor capacidade e
baixos aspectos econômicos percam seus funcionários em detrimento das
melhores condições observadas em fábricas melhor situadas e dirigidas. O
sindicato controlará os rendimentos, a administração dos negócios e
paralisará as empresas insaciáveis. (RATHENAU, 1942b, p. 126).

Com uma perspectiva de “justiça” corporativa, pensa esse conselho administrativo
com a participação de ambas as esferas ligadas à economia da produção. Representantes do
Estado, dos operários e dos industriais ocupariam lugares no conselho com os mesmos
direitos de controle e intervenção, cabendo aos tribunais a responsabilidades pelas
divergências. As responsabilidades deste conselho corporativo seguiam uma linha de
racionalização produtiva cada vez maior, tendo como suas atividades a organização de vendas
e exportação, a ampliação de mercados, importação de matérias primas e produtos acabados
quando a produção interna for suficiente, o aumento da produtividade e baixa de custos pela
difusão tecnológica, a reorganização de empresas, compra das deficitárias e o reforço
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financeiro das que se mostrarem mais eficientes. Isso é articulado com a aplicação de um
plano de conjunto de divisão do trabalho entre diversas empresas e regiões, levando em conta
sua localização potencial de mão de obra e desempenho. Para evitar a atrofia dos grupos e
práticas burocráticas e que o sindicato se perdesse na rotina, sugeria que as empresas
integrantes publicassem regularmente suas planilhas sobre os custos de produção, sujeitas a
uma verificação posterior.
A mecanização fez Rathenau pensar os processos produtivos em uma forma de
integração e cooperação. Um produto que se encontra na forma de matéria-prima ao mesmo
tempo em que é um objeto fabricado, mas continua sendo um bem mercantil. Assim, pensa
em uma forma de cooperação onde diminuiriam os custos e aumentaria o lucro. Essa visão
integrada da economia, Rathenau encontrava na sua admiração por sindicatos e cartéis.
Assim, inúmeros problemas de articulação entre os vários setores do sistema industrial seriam
resolvidos pelas federações de indústrias que se colocariam como organizações
intermediárias. Essa reforma da indústria, Rathenau pensava-a para a Alemanha, onde os
sindicatos e as federações de indústrias englobariam todo o comércio atacadista e as empresas
semi-agrícolas e as federações discriminam as unidades econômicas conforme a divisão que
estabeleceriam livremente. (TRAGTENBERG, 2009, p.94; RATHENAU, 1942b, p.130-131)
Rathenau define os princípios gerais que guiariam as ações da pequena indústria, o
comércio varejista, as indústrias de imóvel e de hotelaria, as empresas transportadoras
municipais e a distribuição de água e energia. “Caberia à comuna intervir na gestão, a
prosperidade de economia local deveria fundar suas bases em solo urbano e nas empresas
locais que possuem caráter de utilidade geral” (TRAGTENBERG, 2009, p.95). As empresas
que tem funções de serviços públicos terão um caráter misto e todas as empresas que
possuíssem um interesse geral deveriam reverter à comunidade. Mesmo sabendo que o
pequeno comércio é a fonte de bem-estar de uma classe social difundida, a pequena burguesia
reconhece os benefícios da concentração que acontece nas grandes lojas. O pequeno comércio
seria subordinado à vigilância da comuna municipal e serviria de elemento de sobrevivência
econômica aos mutilados de guerra e viúvas.
A principal preocupação de Rathenau era com a organização da economia nacional,
mas em um sistema de integração econômica, ele pensava essas instituições reguladoras da
economia vinculadas a um órgão internacional que regularia as relações econômicas entre as
nações. Essa reforma da economia internacional seria fruto das necessidades imprescindíveis
de dimensão política. A reorganização da economia mundial seria a única maneira de acabar
com a Primeira Guerra Mundial. Assim, sua ideia era a de uma união econômica coletiva
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mundial e para evitar futuras guerras pregava a divisão e a administração em comum das
matérias-primas internacionais, como a divisão dos mercados internacionais. A união
econômica internacional seria resultado da união de várias nações em um sindicato
internacional, que teria como tarefa básica o controle e a repartição de matérias primas. Essa
distribuição seria definida pela necessidade de cada membro com o próprio sindicato
regulando a exportação e importação.
Essa reforma pública para Rathenau não representaria a libertação do proletariado,
mas serviria para o aumento da produtividade e do bem-estar social. Essa reforma teria como
objetivo acabar com a submissão dos trabalhadores da exploração dos detentores de riqueza,
de educação e acabar com a concentração de decisões e permitir a igualdade de
oportunidades. Rathenau não procurava a igualdade, mas a “desproletarização das massas”
(TRAGTENBERG, 2009) por meio de uma política de combate às grandes fortunas e o
desenvolvimento de uma política por meio da educação, com a finalidade de instrução do
povo.
Em termos filosóficos, Rathenau tinha preocupação com dois fenômenos: o primeiro
referia-se à substituição do interesse pessoal por um profundo sentimento de responsabilidade
e o outro se definia quanto à formação institucional das grandes organizações modernas
(TRAGTENBERG, 2009), em sua maioria já percebidas como sociedades anônimas em que o
número e a composição acionária variavam constantemente. A forma de organização anterior,
em que inúmeros comerciantes se associavam para estabelecer em comum uma empresa,
tornou-se literatura histórica. No mundo moderno, a propriedade sofria com a
despersonalização e objetivação da propriedade, fazendo com que a empresa adquirisse vida
própria. Essa mudança ocorreu devido à transferência de competências importantes dentro das
corporações. O poder decisório que cabia a um corpo de proprietários passou a se transformar
em hierarquia de funcionários, no qual o poder decisório passou para a assembleia de
acionistas com o direito e sua conservação, obedecendo a órgãos coletivos como os bancos.

Começamos apenas agora a examinar sem prejuízo, a gênese do
desenvolvimento da empresa mecanicista; encontramos que não se acentua,
mas que se apaga seu caráter como entidade da economia privada dá
continuidade à extinção do elemento pessoal da empresa. O proprietário já
não é uma pessoa singular, mas um grupo anônimo de acionistas, sujeito a
troca e movimentos contínuos que recebem sobre seu capital valores um
tanto aumentados- um a dois por cento na Alemanha e menos que isso no
estrangeiro- como retribuição pelo risco que correm. Os negócios são
levados por um corpo de empregados, rapidamente formado, que por certo
participa dos ganhos, acostumando-se, porém, cada vez mais, segundo as
experiências, a fomentar a consolidação interna da empresa com maior
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afinco que a distribuição dos dividendos. Não somente considerando sua
transcendência econômica, mas também tendo em conta sua estrutura
interior, a sociedade por ações atual é nos dias de hoje um fenômeno
intermediário entre a empresa privada e a administração publica
(RATHENAU, 1942a, p.39).

Rathenau enxergava uma nova perspectiva de gestão empresarial por meio da
empresa de ações e salientava que essa empresa criaria seus próprios recursos e se manteria
praticamente por ela mesma ocupando um espaço intermediário entre a empresa privada
tradicional patriarcal e a empresa pública. De origem privada, submetida a controle estatal, ela
harmoniza melhor o espírito de iniciativa e o interesse coletivo, frisava ele que era a forma de
vida econômica do futuro, em que os bens de consumo continuariam sendo propriedade
privada e os de utilidade seriam coletivos, dando uma forma mista aos monopólios e a
propriedade estatal. A unidade econômica não seria mais a família, mas a coletividade que
não se restringiria esquematicamente ao Estado porque formada de individualidades
econômicas constituídas não de homens, mas de unidades de vontade humana, aqui uma
caracterização “existencial” do corporativismo.
Destaca Tragtenberg (2009, p.99) que Rathenau propunha suprimir as diferenciações
entre as classes e atribuía à mudança das mentalidades um papel essencial porque para ele, em
qualquer momento que existam reformas sociais ou econômicas implantadas, os herdeiros da
aristocracia tradicional e os burgueses conservarão as tradições do meio de origem. Com isso,
sua proposta era pelo esmagamento do monopólio da cultura de formação universal, sendo a
educação do povo uma realização urgente em que cada um poderia realizar suas
potencialidades, independentemente de sua origem aristocrática. Sua ideia era “espiritualizar”,
remover as condições que degeneravam o homem em seu lugar de trabalho, acrescentando ou
modificando a compensação do trabalho manual pela execução de tarefas intelectuais. O
operário restrito ao trabalho manual poderá então exigir que uma parte de sua jornada seja
cumprida com o trabalho intelectual. Já o intelectual poderia dedicar algumas horas do dia em
realizar o trabalho manual. A alternância entre o trabalho manual e intelectual seria base
essencial da educação popular, fazendo os assalariados respeitar o trabalho intelectual e os
intelectuais respeitarem os que executavam tarefas manuais, o que evitaria no futuro uma
distinção de ambas as profissões. Assim Rathenau esperava formular o pensamento da
verdadeira democracia, baseada na solidariedade humana, abolindo os privilégios e
monopólios de casta hereditários em que a “liberdade das classes subalternas caminha
paralelamente a liberdade de espírito” (RATHENAU, 1925, apud TRAGTENBERG, 2009,
p.100).
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A respeito de sua prática em relação as suas ideias, Rathenau em sua ambição em
obter cargos políticos na Alemanha teve uma oportunidade com a Primeira Guerra Mundial.
Tinha ele certa premonição de como seria uma guerra moderna, aconselhando sempre o país a
não encaminhar para a guerra, devido a uma Áustria mais fraca. Acreditava que uma
catástrofe havia atacado a Europa, admitia uma precariedade também na situação que se
encontrava a Alemanha, advertindo os militares que em uma guerra prolongada os Aliados
poderiam estrangular a economia alemã. Isso não impediu os generais alemães de buscarem a
guerra por conta da memória de suas “vitórias-relâmpago” do passado e ignorassem o papel
que a economia tem em uma guerra. A advertência de Rathenau mesmo assim foi acolhida e o
ministro da Guerra decretou a criação de um novo Departamento de Matérias-Primas em seu
ministério, a ser comandado por Rathenau. Esse departamento passou a controlar o
suprimento e a distribuição de matérias-primas essenciais, criando também as “sociedades da
guerra” (STERN, 2004), empresas privadas controladas pelo governo e responsáveis pela
produção de bens específicos. Assim, Rathenau pôde amadurecer algumas ideias na dura
realidade de tempos de guerra.
Rathenau foi criticado por seus colegas industriais que se ofenderam com o
cerceamento da sua autonomia e com as ameaças a economia de livre-mercado que os ajudou
a prosperar. Além de ser acusado de favorecer sua empresa (AEG), passou a ser difamado.
Seus colegas industriais estavam receosos e certos de que as inovações propostas e executadas
por Rathenau não eram apenas exigências da guerra, mas um passo em direção a uma possível
nova ordem econômica, diferente e mais racional. Em abril de 1915, Rathenau se demitiu do
cargo, possivelmente porque não conseguiu o cargo de ministro que almejava.
Com o fim da guerra, Rathenau foi alvo de ataques por conta de sua atuação no
Departamento de Matérias-Primas e suas opiniões fora do governo. Apoiou o novo regime e
teve uma nova oportunidade no governo, agora República de Weimar, devido a sua amizade
com Joseph Wirth, que incluiu Rathenau na delegação alemã que participaria da Conferencia
de Spa, em que as formas de reparação da guerra seriam discutidas com os Aliados. Rathenau
teve uma atuação destacada por sua competência e moderação política. Sua meta era persuadir
os aliados da disposição da Alemanha a cumprir suas obrigações.
Em 1921, Wirth se tornou Chanceler e mesmo com a forte oposição, indicou
Rathenau para chefiar o Ministério da Reconstrução. No mesmo mês, os Aliados
apresentaram o ultimato de Londres, especificando que o total das indenizações de guerra a
ser pago pela Alemanha era de 132 bilhões de marcos de ouro. Os alemães acreditavam que
esse montante estava longe da capacidade do país de pagar e que seria um peso enorme para a
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economia mundial. A escolha de Rathenau devia se pelo fato que Wirth acreditava em uma
política de entendimento com os Aliados, sendo o judeu germânico o melhor homem para
efetuar essa política. Além disso, Rathenau teve como característica fundamental em sua
teleologia econômica pensá-la a partir da realidade alemã, antes mesmo do término da guerra
foi precursor, adiantando em seus escritos as formas que a Alemanha deveria recorrer para
reorganizar a sua economia, conseguir a paz com seus inimigos e potencializar sua economia
por meio de seus próprios recursos. Disse ele em 1917 em sua obra A Nova Economia (Die
Neue Wirschaft):
É certo que muito deve edificar-se, suprir-se e renovar-se. Mas sem esquecer
que debaixo dos destroços, dos sepulcros e do trabalho se encontram
também os recursos para a reconstrução. O primeiro que necessitamos é –em
termos de contabilidade- um capital. Somente aos poucos o estrangeiro o
estrangeiro aceitará como forma de pagamento as dividas comerciais futuras
a forma de inversão que adotou o nosso capital: a reclamação futura ao
estado, o empréstimo. Faremos com muita precaução empréstimos no
estrangeiro e distribuiremos o contravalor para efetuar os pagamentos mais
urgentes cuidando para proteger nosso cambio o máximo possível. Pois em
primeiro lugar necessitamos de um excedente da importação sobre a
exportação entre dez e quinze mil milhões aproximadamente tendo como
preferência de primeiras despesas apenas minerais, metais e produtos
químicos. Enquanto o cambio nos é adverso, devemos abrir mão dos artigos
importados por mais que valham muito, para que os estrangeiros não se
apoderem de nossos bens fixos por menos do que valem. O estrangeiro
também experimenta a escassez em muitos artigos; sua existência também
tem minguado e suas necessidades de materiais para sua reconstrução são
maiores que as nossas. Mas antes de tudo é importante que ele considere que
boa parte do mundo sofreu grandes perdas, portanto tem que acudir e
satisfazer nossas necessidades. (RATHENAU, 1942a, p. 30).

Em 1922, depois de ter se demitido e formado um novo governo, Wirth persuadiu
Rathenau para ocupar um novo cargo, de ministro das relações exteriores. A Alemanha se
encontrava sob situação de calamidade, o país estava empobrecido, endividado e indefeso. A
política então adotada por Rathenau foi de persuadir os aliados de que os alemães estavam
dispostos a cumprir onerosas obrigações, buscando uma política de “atacamento” como a
única maneira de impedir a ocupação da região de Ruhr pelos aliados e a insuflação dos
esforços para fomentar a separação das regiões do Sul e Oeste da Alemanha. Seu mandato foi
marcado pelo resultado da Conferência de Genova em maio de 1922: o Tratado de Rapallo,
entre Alemanha e União Soviética. Esse tratado foi um improviso e pareceu desfazer
esperanças de uma reconciliação com o Oeste. Certos membros da delegação alemã temiam
que os Aliados pudessem chegar a um acordo com a União Soviética sem a participação da
Alemanha, deixando as questões da reparação alemã em aberto naquele país. O tratado
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eliminava a ameaça de uma possível exigência soviética por indenizações de guerra e
estabelecia relações diplomáticas normais entre os dois países, estabelecendo um elo direto
entre Berlim e Moscou.
Apesar de ser um sucesso, o Tratado de Rapallo não teve muitas consequências
práticas. Na verdade, Rathenau almejava sucesso na reconciliação com os Aliados. Seu
sucesso não o privou de críticas e perseguições e sua condição de judeu em um cargo
ministerial alemão fazia com que seus atos fossem consequentemente considerados dúbios e o
momento em que alcançou o poder não foi de certo modo cômodo e cabível.

Rathenau alcançou o auge do poder no momento menos oportuno. Após
décadas ansiando por um cargo no governo, a oportunidade veio quando o
país, internamente dividido e politicamente efervescente, enfrentava
adversários resolutos, quando todas as nações estavam ameaçadas por
dificuldades econômicas sem precedentes. É provável que não houvesse
alternativas alemãs a uma acomodação relutante aos termos do tratado de
Versalhes, mas Rathenau revelou-se o homem errado na hora errada. Para os
amargurados alemães, sua política de acomodação para evitar adversidades
ainda maiores (como novas ocupações pelos aliados) era anátema. Os
nacionalistas, favoráveis a um pertinaz obstrucionismo, tinham em Rathenau
um alvo fácil para ofender- afinal, eram pessoas que se apraziam na
irresponsabilidade. O momento também foi inoportuno: a Alemanha não
estava preparada para uma política de atacamento. Precisava sofrer a
experiência devastadora da intransigência francesa- tornada palpável com a
ocupação da região do Ruhr e com a inaudita inflação- antes que Gustav
Stressman, cujas credenciais nacionalistas eram impecáveis, pudesse
suplementar a política que Rathenau iniciara. Rathenau precisou lidar com o
inconciliável Poincaré, ao passo que Stressman pôde trabalhar com Aristide
Briand, um verdadeiro europeu mais flexível e mais aberto. Durante seu
mandato, Rathenau permaneceu constrangido por extremistas internos e
externos. (STERN, 2004, p.235-236).

Albert Einstein recomendou a Rathenau que desistisse da vida pública alemã, pois no
começo da República de Weimar, os assassinatos políticos foram um instrumento corriqueiro
de extrema direita. Einstein reforçou que “um judeu não deveria aspirar tamanha
proeminência” (apud STERN, 2004, p.237). Rathenau ignorou as ameaças, mas em 24 de
junho de 1922, quando viajava em um carro aberto a caminho de seu escritório, outro carro,
com cinco jovens assassinos, em sua maioria veteranos de guerra, forçou-o a subir na calçada
e o mataram com cinco tiros a queima roupa e uma granada de mão lançada para dentro do
veículo14.

14

As milícias do Freikorps simpáticas aos assassinos de Walther Rathenau tinham uma canção que ficou
conhecida: Knallt ab den Walther Rathenau, die gottverdammt Judesnau! (“Fuzilem Walther Rathenau, o
maldito porco judeu”) (ELIAS, 1997).

66

A importância de Rathenau no curso das análises da história das ideias da tecnocracia
consiste tanto nas ideias reformistas contidas em sua obra quanto em sua tentativa de atuação
no governo alemão. Suas ideias têm algumas proximidades com seu contemporâneo Max
Weber, que talvez sejam marcas de seu tempo e espaço. Foi introdutor do taylorismo na
Alemanha (TRAGTENBERG, 2009). No curso do ideário tecnocrático, Rathenau foi um dos
pioneiros em fazer propostas de racionalização dos processos econômicos, preocupado com a
criação de um sistema de intuição que poderia substituir e completar esse racionalismo. Viu a
desordem política e econômica alemã, causadas por uma política sem planejamento da
burguesia. Pôde assim ser um capitalista crítico do capitalismo, que ousou criar ideias de
artifícios burocráticos e órgãos burocráticos corporativos para racionalizar as consequências
do livre-mercado e integrar a economia sob a forma de cooperação. Suas obras se tornaram
uma leitura referencial de inspiração aos ideólogos do capitalismo tecnocrático das Grandes
Corporações do Século XX.
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CAPÍTULO 02 - “Não somos mais capitalismo”: Adolf Berle
Junior e a “Revolução das Sociedades Anônimas” nos Estados
Unidos
Se Marx voltasse hoje, imagino que seria o primeiro a tomar consciência de
que a estrutura econômica americana mantém muito pouca relação com o
“capitalismo” que ele descreveu e atacou um século atrás. O sistema
econômico americano desenvolveu novas forças, atingiu objetivos nunca
imaginados e deixou o capitalismo do século XIX muito para trás. Como
consequência, o marxismo e o capitalismo se tornaram obsoletos. Na
verdade eles só existem em museus do século passado (BERLE, 1966, p.09).

Essas palavras chegam a parecer incoerentes ao desassociar “Capitalismo” de
Estados Unidos. Obviamente os Estados Unidos não eram “espécie” alguma de socialismo,
mas antes de julgar essa afirmação como um “absurdo” faz-se necessário entender em que
sentido esse tipo de pensamento foi produzido. A citação é da obra Se Marx Voltasse de 1965,
porém essa conclusão é fruto de um conjunto sócio-histórico muito fértil, que Adolf Berle
Junior começou a desenvolver em 1932. A citação é a ponta do iceberg e examinar outras
partes do “enorme bloco de massa de gelo” será nosso papel para ampliar os sentidos a
respeito dessa obra junto a sua historicidade.
Em julho de 1932, Adolf Augustus Berle Junior escreveu junto a Gardiner C.
Means15o livro A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada, publicado em meio
à recessão econômica e antes do início do governo de Franklin Delano Roosevelt. A obra foi
um marco para a economia por ser inovadora tanto em análises quanto em proposições.
Rompendo com as ideias clássicas de economia, trazia novas concepções em que Berle,
advogado e Means, economista, tentaram juntos formular uma linguagem que unisse a
literatura econômica e a literatura jurídica. Depois de anos, a obra de Berle e Means mostrouse a resposta mais concisa na forma de compreensão do desenvolvimento do capitalismo
estadunidense no início do século XX, servindo de base para a reflexão de vários economistas
que vieram a trabalhar no governo estadunidense e também sendo motivo de críticas de
keynesianos e marxistas que não partilhavam do racionalismo proposto e analisado por eles.
15

Foi um economista estadunidense, um dos principais colaboradores de Franklin D. Roosevelt na implantação
do New Deal durante a recessão econômica nos Estados Unidos. Ocupou inúmeros cargos na administração de
finanças dos Estados Unidos por ser um destacado estudioso da economia nacional com atuação destacada nos
anos 1940 durante a Segunda Guerra Mundial, além de A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade
Privada, Means possui outras obras importantes como: The Corporate Revolution In America (1962), Pricing
Power and public Interest (1962) e The Structure of American Economy (1939).

68

A obra tem como tema central a mudança que a propriedade privada sofreu ao longo
do tempo, de acordo com as transformações da economia, denotando mudanças que já haviam
se tornado prática, mudanças no âmbito social e no comportamento das Grandes Empresas
estadunidenses, que para os autores, necessitavam de uma legislação coerente. Em meio a
Grande Depressão, a obra inicial não faz menção a crise, na verdade o vocabulário é de
prosperidade empresarial e no discurso oferece respostas de sucesso da economia por meio do
incentivo e desenvolvimento do quadro de Grandes Empresas que se estabeleceram sob o
sistema de sociedades anônimas. Logo no prefácio da primeira edição, Berle afirmava:

O deslocamento de cerca de 2/3 da riqueza industrial do país da propriedade
individual para a propriedade de grandes empresas financiadas pelo publico
transforma radicalmente a vida dos proprietários, a vida dos trabalhadores e
as formas de propriedade. O divórcio entre a propriedade e o controle
resultante desse processo envolve quase necessariamente uma nova forma de
organização econômica da sociedade. (BERLE e MEANS, 1988, p. 28-29).

Essa afirmação é o eixo temático da pesquisa que Berle e Means tentam desenvolver.
A separação entre a propriedade e controle que acontece nos Estados Unidos tomou
proporções gigantescas, que as teorias clássicas baseadas em Adam Smith e David Ricardo e
toda a estrutura que se desenvolveu em torno dessas ideias deveriam ser retomadas e
repensadas. Os autores afirmam que a sociedade anônima havia deixado de ser apenas um
dispositivo legal por meio do qual as transações comerciais privadas dos indivíduos podem se
realizar, mas tornou-se uma forma de manter a propriedade e um meio de organizar a vida
econômica. Ela havia crescido em enormes proporções, desenvolvendo o que eles chamaram
de “sistema acionário”, que teve como consequência uma concordata de atributos e poderes
atingindo um alto grau de destaque para ser considerada uma das mais importantes
instituições sociais.

2.1 O Liberalismo em “xeque”: a luta operária e o desgaste do
individualismo nos Estados Unidos
Apelar para as sociedades anônimas como fundamento ideológico não é um processo
simples e o otimismo para com esse tipo de política de reconhecê-las como um processo
fundamental na economia estadunidense é fruto de um processo político longo. A história dos
Estados Unidos da América é conturbada e cheia de tensões sociais e a Grande Depressão não
foi o único período em que trabalhadores e governo estiveram em conflito. Antes disso, muito
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sangue foi derramado, olhar apenas por cima não nos ajudará a tirar conclusões. Afirmar a
ausência de conflito de classes não deve ser encarado como um erro, mas sim como um
argumento retórico que é fruto de um processo histórico e político que tem total ligação com a
história do trabalho estadunidense.
No início do século XX, Frederick Jackson Turner contribuiu para a formação das
ideias do “excepcionalismo” estadunidense escrevendo sobre a ênfase democratizante da
fronteira e seu papel na construção do caráter viril, individualista e conquistador do homem
estadunidense. Este representava a abertura de sua economia e sociedade junto a sua
capacidade única de expansão, livres das amarras do feudalismo, das concentrações fundiárias
e de classes sociais parasitárias, tentando mostrar o desenvolvimento da economia de mercado
em um ambiente marcado pelos ideais democráticos e individualistas. Segundo essa tradição,
a classe trabalhadora americana seria fruto de uma experiência histórica singular em que as
oportunidades de ascensão individual, clivagens étnicas e a extensão do direito do voto teriam
tirado o sentido das ações coletivas dos trabalhadores, que lutavam por melhores condições de
vida. A partir dessa visão, intelectuais colocavam os Estados Unidos como um país livre da
luta de classes.
John Commons, fundador da história do trabalho nos Estados Unidos, afirmava que o
movimento sindical estadunidense formou suas organizações antes da ascensão do período
fabril, portanto não tinham a intenção de combater o sistema capitalista, as fizeram para
manter a posição dos trabalhadores no mercado de trabalho. Dessa forma, a AFL (American
Federation of Labor) organização típica dos trabalhadores estadunidenses, era formada por
sindicatos profissionais que tinham o objetivo regular o mercado de trabalho de seus filiados.
Esta organização também pensava junto a Commons que os conflitos entre patrões e
empregados não seriam referentes ao fim da sociedade, mas as lutas salariais, melhor jornada
e segurança no trabalho, melhoria que poderia ser alcançada por meio da regulação dos
mercados por contratos de trabalho, opinião que estava inteiramente confabulada com a ideia
de que o progresso do país seria alcançado na ampliação de instituições fundadoras da
República e não um processo histórico de mudanças qualitativas, ideia extremamente
excepcionalista (LIMONCIC, 2003).
O excepcionalismo estadunidense se tornou uma corrente política forte, era a
principal base da historiografia do consenso, tal historiografia pregava que a história dos
Estados Unidos estava marcada por um consenso fundamental ao longo de sua trajetória.
Tinha como finalidade legitimar o projeto societário estadunidense configurado nos anos de
1950, na qual a sociedade do pós-Segunda Guerra tivesse realizado a promessa das

70

instituições fundadoras da República. Esse tipo de visão se tornou comum no campo
intelectual estadunidense, porém na década de 1960 acabou se mostrando fragilizada com os
assassinatos de John Kennedy e Martin Luther King, este último simbolizou a luta dos negros
pelos direitos civis que apesar da sua vitória institucional, colocou a tona para o mundo que
nos Estados Unidos existiam conflitos sociais e raciais permeados por inúmeros episódios,
época que também mostrou as atrocidades praticadas por soldados estadunidenses contra
populações na Guerra do Vietnam, bem como o consumismo, materialismo e conformismo do
“American way of life” passaram a ser criticados pela Nova Esquerda e o movimento da
hippie.
A partir desse momento histórico, nasce a “nova história americana do trabalho”
inspirado nos marxistas ingleses Christopher Hill, Eric Hobsbawm e E.P. Thompson, que
construía uma nova visão do passado estadunidense marcada pelos conflitos sociais de
partidos de base classista e de projetos sociais reformistas e anticapitalistas.

Ao fazê-lo, contudo, tal historiografia tinha consciência de que seu esforço
intelectual não era destituído de compromisso com seu objeto de estudo.
Para Boorstin,16 os americanos, no pós-Guerra, mais do que concordar com
uma mesma ideologia estariam unidos na rejeição mesma a quaisquer
ideologias. Já os novos historiadores do trabalho, em grande parte,
evidenciaram claramente seu compromisso com seu objeto de estudos e
alguns de seus mais importantes representantes como Joshua Freeman, Steve
Fraser, Eric Foner, David Montgomery e William Forbath, não se furtaram a
unir-se a líderes sindicais, economistas, feministas, ambientalistas e outros
intelectuais e militantes do movimento social com vistas a revitalizar a ação
da AFL-CIO. Ao evidenciar seu compromisso com seu objeto de estudo, os
novos historiadores do trabalho percebem que, se inexiste produção do
conhecimento sem uma visão de mundo que a embase, a honestidade
intelectual exige mesmo que tal visão de mundo se explicite. (LIMONCIC,
2003, p.33).

O surgimento da história do trabalho trouxe a tona que o trabalho organizado nos
Estados Unidos era essencialmente conservador, fato muito bem representado pela fusão entre
o CIO (Congress of Industrial Organization) e a AFL, em que a historiografia do consenso
havia projetado esse conservadorismo para as próprias origens do movimento sindical, usando
da memória para historiar alguns fatos e atores sociais e ao mesmo tempo esquecer outros
para legitimar a situação do presente.

A historiografia do consenso enfatizou o papel da AFL, ressaltando seu
contratualismo e economicismo e sua rejeição a mudanças na ordem social e
16

Que pertencia a corrente da antiga História do Trabalho ou “História do Consenso”.
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econômica vigente, relegando a segundo plano importantes organizações do
século XIX, como os Knights of Labor, jornadas sindicais extremamente
violentas e movimentos radicais do século XX como o Industrial Workers of
the World (IWW). A nova história do trabalho pelo contrário, não só buscou
centrar suas atenções no IWW e outras organizações operárias e partidos
políticos, como o Partido Socialista Americano, como questionou o próprio
conservadorismo intrínseco da AFL, a partir de estudos políticos que
revelaram as diversas correntes políticas nela aninhadas em sua origem,
várias de tradição socialista, e os seus projetos de reforma social que,
somente a partir de fins do século XIX, deram lugar a posições social,
política e economicamente conservadoras. (LIMONCIC, 2003, p.34).

O IWW é um bom exemplo a ser tomado para entender a historiografia e a história
do movimento sindical estadunidense. A historiografia tradicional relatava o IWW como um
movimento anarco-sindicalista trazido aos Estados Unidos por imigrantes vindos da Europa
que eram politicamente radicalizados, ou seja, não eram estadunidenses. A nova história do
trabalho traz o IWW como um fenômeno político-social essencialmente estadunidense. Ao
contrário dos movimentos anarquistas europeus, seus membros já estavam em grande parte
desabilitados pelo intenso processo de modernização dos processos produtivos, que surgiu ao
fim da Guerra de Secessão. Pregava a ação direta no local de trabalho, a greve geral e a
rejeição à política institucionalizada como formas de destruir o sistema de assalariamento,
porém o IWW teve sua origem articulada com o Partido Socialista Americano, que defendia
as eleições como via de construção do socialismo. Os militantes do IWW eram brancos e
negros, a maioria havia nascido nos Estados Unidos, trabalhadores rurais e urbanos. A
historiografia tradicional então tentava colocar as ideias de transformação social sob a égide
dos europeus e a nova história do trabalho tratou de tentar identificar que as práticas mais
radicais do movimento operário estadunidense partiram do seio da nação, observando que os
militantes do IWW americanos eram mais fiéis a ele que os europeus. Era uma tradição
operária distinta da europeia, mas não menos transformadora.
No decorrer do século XIX17, foram organizados diversos partidos operários nos
Estados Unidos em níveis estadual e municipal. No âmbito estadual, esses partidos passaram
a formular estudos estatísticos sobre as condições de trabalho, restrições ao trabalho infantil,
distribuição gratuita de livros didáticos para alunos pobres, jornada de trabalho de dez horas,
entre outras pautas. “Em alguns estados, tais demandas foram vitoriosas e, ao fim do século
XIX o socialismo municipal era um fenômeno importante nos Estados Unidos” (LIMONCIC,
2003). As demandas dos trabalhadores não se limitaram a regulação do mercado de trabalho,
17

Tal como fizemos no primeiro capítulo, a descrição factual que se segue, centrada principalmente na
argumentação de Limoncic (2003), tem como propósito apresentar esquematicamente o processo factual que
justificará nossa análise da obra e pensamento de Adolf A. Berle Junior.
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mas em esforços de criar espaços urbanos com serviços de infraestrutura que o livre-mercado
não produzia. Mesmo assim, essas demandas foram em sua maioria ignoradas pelos órgãos
legislativos estaduais e municipais. O Partido Socialista Americano viria a ser formado a
partir da ideia de que a luta sindical realizada dentro das legalidades do capitalismo não
serviria para mudar as condições de vida do trabalhador, portanto era necessária a tomada do
Estado e a construção do socialismo.
A nova história do trabalho procurou concretizar um empenho no sentido de
compreender o passado estadunidense a partir de um novo olhar para o movimento operário,
desvendando dimensões da vida dos trabalhadores referentes a seus modos de vida, hábitos,
etnias, gênero e cultura que estavam ausentes na historiografia do consenso. Dessa forma,
tornou-se visível uma classe trabalhadora que historicamente já havia se mostrado disposta a
lutar por seus direitos por meio de lutas sociais e outras medidas. Os novos historiadores do
trabalho desvendaram um universo operário muito mais rico, combativo e intricado que os
historiadores do consenso. Também coube a esses novos historiadores, junto a historiadores
do direito, estudarem o papel do Estado e ação do poder judiciário como um fator de
desarticulação do movimento operário do século XIX e o resultante sucesso da conservadora
AFL.
O historiador Flavio Limoncic (2003) conta-nos que a Revolução Americana não
representou apenas uma derrota contra o poder colonial britânico, mas que foi também uma
rejeição aos princípios organizacionais e políticos desse poder. A república estadunidense
nasceu fazendo a crítica da concentração e especialização das instituições estatais e de sua
capacidade no seio da sociedade civil. Dessa forma, foram criadas 13 legislaturas estaduais
com sistemas eleitorais majoritários e eleições frequentes deixavam os governos sob o
controle periódico dos eleitores. O poder da União era praticamente inexistente com atuação
requisitada praticamente em momentos de guerra, relações exteriores, defesa, ratificação de
tratados e moeda.

O desafio dos constitucionalistas de 1787 era o de, rejeitando o modelo
centralizado dos Estados europeus, formular e legitimar uma organização
estatal que legitimasse os riscos da desintegração política e territorial
inerente aos Artigos da confederação (LIMONCIC, 2003, p.42).

Divididos entre federalistas defensores de uma centralização maior e antifederalistas
que estavam preocupados em preservar o poder dos estados, os constituintes acabaram por
aprovar uma Constituição que diluía o poder tanto de forma horizontal quanto de forma
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vertical. No plano da União, o poder foi dividido em três seguimentos distintos, um
Legislativo bicameral, um executivo e um judiciário, que trabalhavam sob um sistema de
fiscalização mútua, sendo cada seguimento responsável por representar a população de forma
distinta devido a serem distintas as suas formas de indicar membros. Esperava-se que as
diferentes representações se mostrariam mais eficazes que uma forma centralizada de
representação. Com cada um dos poderes fiscalizando o outro a soberania popular também
deveria ser limitada por um sistema eleitoral que visava filtrar a vontade popular por meio de
um colégio de grandes eleitores, indicados pelos estados que podiam selecionar esses eleitores
da forma como achasse melhor. Assim, os constitucionalistas tentavam garantir que os
direitos de propriedade e estabilidade social não seriam colocados em perigo pela democracia.
O poder da União era fiscalizado pelos estados. A Constituição não garantia a União
todas às atividades políticas, administrativas e regulatórias que não fossem estritamente
designados a ela. A Constituição estadunidense assentia um sistema político em que os
diferentes poderes da União e o sistema federativo buscavam criar um novo aparato estatal de
forma diferente do europeu, que era centralizado e burocratizado. Ela foi efetivada apenas em
1791, com a criação das dez primeiras emendas que vieram a constituir a Carta dos Direitos
que garantiam as liberdades de religião, direito e imprensa (LIMONCIC, 2003).
A respeito da regulação das relações de trabalho, o governo da União só poderia
estabelecer normas para categorias de trabalhadores livres cujas atividades se inserissem no
comércio entre os estados ou do país com o exterior, mas não podiam intervir àqueles cujas
atividades eram estabelecidas de forma intraestadual. As regulações estaduais se mostraram
ineficientes para uma economia crescentemente nacional. Existia um receio de que a União se
fragmentasse por não existir instrumentos para superar os problemas que acabariam
acontecendo devido a descentralização. No século XIX, as únicas instituições do governo
federal que tinham penetração em todo o território nacional foram os correios e as alfândegas.
A partir desses problemas, começaram a surgir propostas por uma maior centralização. A
fragmentação não aconteceu, os partidos políticos e o poder judiciário foram os grandes
beneméritos que ajudaram para que isso não se acertasse devido aos mesmos manterem uma
coesão com a nova estrutura política.
Os estados do norte foram os pioneiros em estender o direito ao voto à população e
após a Guerra Civil, os estados do sul acabaram sendo obrigados a estendê-lo aos negros. Essa
extensão era justificada pela retórica dos direitos iguais e da soberania popular e aconteceu
porque pequenos proprietários rurais detinham a maior parte dos novos eleitores. O número
de assalariados da maioria dos estados era muito reduzido. Em 1840, aproximadamente dois
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milhões e meio de estadunidenses votavam, ao passo de que apenas duzentos e cinquenta mil
estavam devidamente alistados nas igrejas porque no século XIX as manifestações partidárias
reuniam muito mais pessoas que as igrejas. Os partidos políticos estabeleceram hábitos para a
mobilização dos votos em um sistema bipartidário que acabou funcionando como um canal de
ligação entre os estados e o governo da União. Os partidos políticos também foram
responsáveis pela interjeição entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, com o
estabelecimento de relações de patronagem e recrutamento de militantes tornando-se
importantes para manter a harmonia do sistema constitucional, dando coerência operacional
às leis e às instituições (LIMONCIC, 2003).
No que tange ao sistema judiciário, era o árbitro final das disputas institucionais e
jurídicas, a Suprema Corte dos Estados Unidos contornou as relações intergovernamentais
legitimando formas de interação em todos os níveis, estatal e nacional, os tribunais se
tornaram fundamentais pela sua definição substantiva da lei herdada da tradição da common
Law, sistema de leis desenvolvido por juízes baseado em precedentes tornando legítimas as
decisões judiciais.
A economia estadunidense ampliou seus mercados de forma gigantesca após a
Guerra Civil e para esse crescimento, a construção de inúmeras estradas de ferro que tinham
um papel imensamente integrador foi de suma importância. A partir desse momento, o
sistema político passou a carecer cada vez mais de regras e regulações que interagissem de
forma mais eficiente com o sistema econômico e também superar os limites das regulações
feitas em âmbito estadual. O crescimento da economia resultou em transformações no âmbito
do trabalho e foi o poder judiciário que cuidou de mediar as relações de trabalho assalariado,
que eram baseadas no livre-mercado. As relações entre patrões e empregados foram
desenvolvidas pela common law por tribunais e não por legislativos eleitos, marcando a
história do movimento sindical estadunidense a partir de seus choques com os tribunais. A
falta de centralização do Estado não impediu que fossem formuladas maneiras de regular a
vida social e econômica do país, mesmo não tendo um corpo burocrático tão extenso quanto
os países europeus, que acumulavam poder com essa centralidade. Dessa forma, a ação do
poder judiciário tratou de formular restrições eficazes para obstruir a organização política dos
trabalhadores. A formação dessas organizações de trabalhadores e seus programas ao passo do
desenvolvimento do capitalismo também nos ajuda a compreender essa relação com o
judiciário.
O IWW tinha como programa que todos os trabalhadores de um mesmo ramo de
produção deveriam pertencer a apenas um sindicato. Além disso, deixava claro que a classe
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trabalhadora era distinta da classe capitalista e que entre elas existia uma luta permanente em
que os trabalhadores só seriam indivíduos livres a partir do momento em que tomassem posse
dos meios de produção com a finalidade de abolir o sistema de assalariamento. O sindicalismo
e o radicalismo político não foram pioneirismo do IWW, mas resultado de dois fenômenos
interligados que tiveram origem na socioeconomia estadunidense após a Guerra Civil. Um
desses fenômenos foi a introdução de novas técnicas de produção, relativas a um mercado em
expansão que se originou na crescente desestabilização da força de trabalho, tornando
ineficazes as organizações reunidas em torno de ofícios. Soma-se a isso desenvolvimento das
Grandes Corporações, responsáveis por generalizar as relações de assalariamento,
empregando um conjunto heterogêneo de trabalhadores. Esse processo contribuiu para o
surgimento de organizações de trabalhadores objetivadas para a negociação com
empregadores corporativos e o sindicato industrial, que abarcavam conjuntos mais amplos de
trabalhadores, se tornando o formato institucional mais adequado a favorecer o empresariado
em detrimento da realidade econômica. Em 1869 foi fundada a organização Knights of Labor,
que possuía esse perfil, chegando a reunir aproximadamente um milhão de membros em 11
anos de fundação. A partir da demanda deste grupo, foram criadas as primeiras agências
estaduais para estudar as condições de vida no trabalho dos operários estadunidenses.
A AFL foi fundada em 1886. Com um programa de certa forma combativo, defendia
a propriedade pública de alguns setores da indústria e a regulação estatal do mercado de
trabalho. No início do século XX, a AFL havia mudando consideravelmente, não sendo contra
o sistema de assalariamento, mas negociando salários mais altos para seus membros por meio
de negociações coletivas entre sindicatos e empresas. Dessa forma, sua principal preocupação
passou a ser o controle sobre os mercados de trabalho em que os seus sindicatos profissionais
operavam com regras que beneficiavam as condições de trabalho de seus membros
(LIMONCIC, 2003).
O poder judiciário era o principal desarticulador do movimento operário
estadunidense. Foi nessa relação que ficou evidente o conflito de classes, inspirados em leis
britânicas e na common law, foram aprovadas pelo Parlamento medidas que tornavam
criminosas todas as ações coletivas dos trabalhadores que visassem sua melhoria de vida, ou
seja, era uma ação direta sobre as negociações coletivas do trabalho, tidas como conspiração
contra o livre caminho do mercado, elevando de forma artificial os salários e destruindo a
competitividade que era uma característica da economia estadunidense. Os interesses
coletivos não encontravam amparo legal, assim greves, paralisações e boicotes eram proibidos
por ir contra o individualismo. No entendimento da lei, prejudicavam a propriedade privada e
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trabalhadores que agiam de forma individual. Deste modo, ficava totalmente sem legitimidade
e desamparada as associações de trabalhadores, que não tinham aparato judicial para negociar
contratos coletivos.
Em 1877 surge uma nova forma de desarticulação das associações de trabalhadores,
as labor injurictions, eram ordens emitidas por qualquer juiz para que qualquer pessoa ou
conjunto de pessoas fossem impedidos de realizar uma ação sem que um julgamento tivesse
sido realizado anteriormente. Essa medida tornava passível de punição qualquer ação que
fosse contra a determinação legal emitida por um juiz, ou seja, greves e outras ações enérgicas
não poderiam continuar ou acontecer se um juiz com uma labor injurction a determinasse
ilegal. Caso desobedecessem, os trabalhadores poderiam ser presos. Essas medidas foram
usadas em progressão crescente, garantindo ao empresariado o acesso incondicional a força de
trabalho para que seu empreendimento funcionasse, pois isso estava vinculado ao direito de
propriedade.
Em 1894, a Pullman Car Company enfrentava dificuldades financeiras e realizou um
programa de demissão em massa cortando também 30% dos salários dos funcionários que
restaram sem diminuir o preço do aluguel das casas que os operários alugavam. O American
Raiway Union (ARU) organizou então uma greve e em resposta foram emitidas várias labor
injurictions que colocaram inúmeros líderes operários na prisão, o que resultou em derrota
para os operários. Em 1890 também entra em vigor a Lei Sherman Anti-Truste, totalmente
baseada no liberalismo econômico e que colocava como ilegal qualquer contrato ou
associação em forma de truste, seja pelos trabalhadores ou entre as corporações, com a ideia
de que esse tipo de ação restringia a liberdade do comércio. Medidas como essa evidenciavam
claramente a oposição entre as classes no quadro social estadunidense. A crença laissez-faire
convenientemente era usada como aspecto ideológico não estritamente em defesa de
empresários, mas como uma arma a fim de desestabilizar o movimento operário. Isso tipifica
uma visão clássica da época, porém o crescimento econômico estadunidense em meio as
contradições do capitalismo gerou intensas batalhas entre empregados e as crescentes
corporações, que tiveram impulso principalmente a partir do elo integrador nacional que
dinamizou a economia representada nas ferrovias. A corrida para atravessar o país e chegar ao
pacífico por meio de estradas de ferro simboliza as contradições do capitalismo nos Estados
Unidos. Os empreendedores das estradas de ferro usaram de todos os recursos para tornar sua
atividade lucrativa, desde acordos políticos que utilizaram o parlamento para adquirir
financiamento público à venda de ações, com a finalidade de angariar cada vez mais capital.
Após a Guerra Civil, tanto pessoas do norte quanto do sul se lançaram para o oeste na
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esperança de enriquecer ou até mesmo buscar um espaço na nova sociedade estadunidense,
cada vez mais liberal. As ferrovias eram reuniam todos os tipos de pessoas que faziam parte
do mundo social estadunidense, imigrantes, soldados tanto do sul quanto do norte, diversos
profissionais liberais, entre eles engenheiros com atuação em várias áreas e diversos
empreendedores, índios e ex-escravos, buscando lugar na sociedade. O espaço da ferrovia
evidenciava inúmeras diferenças sociais, principalmente entre brancos em contraponto com
índios e negros. Os soldados e oficiais no pós-guerra se inseriam no trabalho das ferrovias
ocupando cargos de gerência devido as suas habilidades, hierarquizando o processo produtivo.
Não faltaram a partir daí conflitos culturais e de classe.
A ideologia do liberalismo econômico que idealizou a Constituição estadunidense e
ao longo do tempo com os reforços das Leis Sherman Anti-Truste e posteriormente a Lei
Clayton, intensificavam cada vez mais o açoite ao operário estadunidense. Controlar tanto a
coletividade dos trabalhadores quanto a agremiação de empresas para garantir o livrecomércio fez com que o capitalismo estadunidense adquirisse uma característica brutal e
desenfreada em que se controla uma parte para dar total liberdade a outra na insistência de
mostrar o individualismo como benéfico para o desenvolvimento do país. A resposta dos
operários era a de que restava apenas encarar o confronto. Em maio de 1886 acontecia o
Massacre de Haymarket, na cidade de Chicago, episódio que evidencia as configurações em
resposta ao individualismo:

Trabalhadores em luta pela jornada de trabalho de oito horas acabaram em
confronto com policiais, resultando em quatorze mortos de ambos os lados.
Desde princípios do século XIX a jornada de trabalho ocupava lugar central
na agenda dos movimentos de trabalhadores e somente com o Fair Labor
Standards Act, de 1938, foi estabelecido um teto de quarenta horas semanais,
ainda que flexível, para a jornada de trabalhadores engajados em atividades
relativas ao comércio interestadual. O Massacre de Haymarket, que se deu
em um contexto inserido nessa luta, acabou por criar uma histeria antisindical em Chicago, resultando na execução de quatro líderes anarquistas
em 1887. Um quinto líder cometeu suicídio na cadeia, ao passo de que mais
dois cumpriam pena de prisão perpetua. O Primeiro de Maio, dia em que
iniciou-se o movimento pela jornada de trabalho de 8 horas, acabaria por se
tornar o Dia do Trabalho em diversos países. (LIMONCIC, 2003, p. 64).

Além dos exemplos citados, inúmeras outras lutas motivadas por conflito de classes
foram travadas nos Estados Unidos ao longo do século XIX. Em dialética entre o combate
ideológico liberal das medidas judiciais e a luta dos trabalhadores surge o Movimento
Progressista como uma nova forma de atuação sindical. Tal forma foi responsável pela fase
ideológica que contribuiu para o avanço das ideias em que o operário era um participante
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passivo do processo de desenvolvimento do capitalismo. O Movimento Progressista tratou de
apresentar novas propostas para o capitalismo estadunidense e superar os conflitos sociais,
sendo um embrião da “política do não-conflito” naquele país.
É no interior do Movimento Progressista estadunidense que começam a aparecer às
primeiras propostas para superar os conflitos sociais no país. A cidade de Chicago era onde as
lutas pareciam estar mais acirradas e o movimento tratou de fazer propostas para que fossem
substituídos administradores, juízes e funcionários públicos por comissários que mediassem
os conflitos entre capitalistas e operários.
O Estado já não podia mais se esquivar dos conflitos sociais acabando, envolvendose cada vez mais em função de acabar com esses conflitos, porém não acreditava que o livremercado era o problema que aguçava as tensões sociais e pensava que essa era a maneira mais
eficaz de distribuir a riqueza no país. Embora o conservadorismo do laissez-faire na figura de
alguns parlamentares recusasse a regulação controlada dos meios de produção, a presença de
políticas progressistas começa a ser debatida e aplicada nos partidos políticos a partir dos anos
1910. A participação do governo estadunidense nos conflitos sociais se dá na criação de
agências que visavam mediar os conflitos entre industriais e trabalhadores. Em 1918, uma
dessas agências em seus relatórios relata ao presidente Woodrow Wilson que nas atuais
proporções da indústria nos Estados Unidos era impossível tratar o trabalhador de forma
individual, colocando como única alternativa a contratação coletiva do trabalho. No governo
do mesmo presidente é criado NWLB (National War Labor Board), que reunia representantes
do governo, da indústria e dos trabalhadores na esperança de diminuir os conflitos e greves.
Nesse contexto, surge o Movimento Progressista com intuito de localizar as origens dos
conflitos sociais e restituir a harmonia social. Este movimento teria inúmeras correntes
reformadoras, variando a partir das regiões do país, propunha desde uma democracia direta e
a perda de direitos civis e políticos dos negros na parte sul do país (LIMONCIC, 2003).
O destaque do progressismo vem com seus ideais de que o Estado deveria ter um
papel regulatório a fim de reestabelecer à harmonia social. Esse programa foi adotado por
Theodore Roosevelt nas eleições de 1912 e alavancou uma reflexão sobre o liberalismo que
era praticado nos Estados Unidos, pois o comportamento das empresas há muito já se
distanciava de tais princípios. A empresa livre passava por um processo de transformação. O
crescimento astronômico das Grandes Corporações tendiam para mais a formação de
monopólios que a livre-iniciativa, o individualismo perdia sentido até mesmo no campo
empreendedor, em que a ação capitalista concorrencial individual não poderia mais competir
em nenhum aspecto com os conglomerados gigantes.
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Herbert Croly foi um dos grandes influenciadores do progressismo de Theodore
Roosevelt, com destaque para seu livro The promise of American Life (A promessa de vida
Americana) que se tornou a obra principal da corrente progressista que buscou influência no
conservadorismo de Alexander Hamilton18. Esse livro tem como marco a percepção das
Grandes Corporações como algo já consolidado, em que o governo com um papel regulatório
seria capaz de torná-las um aspecto positivo da sociedade estadunidense, extraindo as
potencialidades do sistema industrial, restituindo a harmonia social nos Estados Unidos e
rompendo com o individualismo e o liberalismo econômico (LIMONCIC, 2003).
Segundo Croly (LIMONCIC, 2003) as corporações foram responsáveis por inserir
eficiência e racionalidade no âmbito da economia estadunidense, pois surgiram para colocar
encostes a concorrência desenfreada de empresas que rivalizavam em um mesmo setor,
desprezando as pequenas empresas de concepção jeffersoniana, que para ele tinham uma
contribuição quase nula para a economia, em comparação as Grandes Corporações.
Reconhecia os sindicatos como instrumentos que contribuíam para o aumento da eficácia
econômica porque disciplinavam as categorias das quais eram representantes, porém negava
aqueles que tinham uma bandeira de luta classista. Dessa forma, defendia a necessidade da
construção de grupos de interesse como os sindicatos, que mediavam as relações entre o
indivíduo, mercado e Estado, colocando estes como agentes mais importantes que os partidos
estadunidenses. Nos anos 1920, Croly adquiriu uma admiração pelo corporativismo fascista
como um modelo de organização política capaz de superar o individualismo junto ao
liberalismo, pois para ele, esta doutrina enquanto organização política superava o socialismo e
trazia novos valores à questão tecnológica.
A era progressista nos Estados Unidos acabou por ser um marco nas revisões
ideológicas e políticas para se pensar as questões internas no país, que passou a ter um
relacionamento melhor com os sindicatos no governo Wilson. Mais especificamente a AFL,
que teve grande influência em seus programas pelo progressismo, o que representou a falta de
legitimidade para as organizações de trabalhadores que não se aparelharam da mesma forma.
Neste caso, especificamente o IWW, o Partido Socialista e todos os movimentos considerados
radicais foram fortemente reprimidos pelo governo. Com o advento da Primeira Guerra
Mundial, os líderes dessas organizações corriqueiramente eram levados a tribunais e acusados
18

Alexander Hamilton foi o primeiro Secretário do Tesouro nos Estados Unidos, também foi um dos primeiros
a defender a participação do Estado na promoção do crescimento e na regulação da economia estadunidense,
quando secretário adotou um programa econômico que buscava favorecer os interesses comerciais e
manufatureiros. Influenciou o Movimento Progressista, chegou a propor que os Senadores fossem nomeados
como cargos permanentes, para controlar a turbulência da população e “contrarrestar a imprudência da
democracia” (HAMILTON, apud LIMONCIC, p.44).
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de estarem sabotando a ação estadunidense na guerra por seu radicalismo. Com o fim do
conflito, ascenderam inúmeras greves e o IWW passou a ser combatido com mais força onde
trabalhadores eram considerados criminosos quando filiados à organização.
Mesmo com a aproximação entre Wilson e a AFL, o contexto conturbado do pósguerra não beneficiou a política sindical nem conseguiu avançar por meio de ideias
progressistas. Em 1918, conservadores tanto do Partido Democrata quanto do Partido
Republicano se tornaram maioria no congresso e rejeitaram as propostas de organização do
movimento operário ligado a AFL, adiando por mais alguns anos a “reforma moral” do
capitalismo estadunidense, sendo os anos da década de 1920 os mais controversos e
determinantes entre lutas sociais e a ideia de que naquele tempo os Estados Unidos passaram
por uma prosperidade.
Com o fim da guerra, uma violenta inflação tratou de abater violentamente os
salários e as rendas fixas. O trabalho organizado da AFL temia perder o que havia
conquistado durante a guerra por serem pressionados cada vez mais pelos empregadores. O
resultado foi uma greve histórica que mobilizou mais de quatro milhões de trabalhadores que
reivindicavam salários mais altos, menos horas e melhores condições de trabalho. Mesmo
sendo estes objetivos tradicionais do sindicalismo, as greves foram tratadas como atos
revolucionários conspirados por bolchevistas e anarquistas, quando repressões altamente
violentas por parte do governo marcaram o ano de 1919 como “O Verão Vermelho”. Em
janeiro de 1920, o governo estadunidense ordenou uma série de golpes em organizações
radicais, considerando-as como estrangeiras. Utilizando-se de dossiês de John Edgar Hoover,
diretor do recém-criado Bureau de Investigações, foram presas mais de quatro mil pessoas em
33 cidades. Cerca de 250 estrangeiros radicais, entre eles Emma Goldman, foram deportados
para a URSS abordo da “Arca Soviética”. O legislativo de Nova Iorque chegou a expulsar
cinco representantes socialistas legalmente eleitos. Algumas cidades pediam que professores
primários prestassem juramentos de lealdade e em vários estados foi proibido hastear a
bandeira vermelha do bolchevismo. No fim de 1920, o “Pavor Vermelho” era disseminado,
fazendo com que os cidadãos sentissem medo dos estrangeiros, não-conformistas

e

dissidentes, manifestando distúrbios raciais e linchamentos que inclusive contribuíram para o
crescimento da Ku Klux Klan. (MAY, MCMILLEN, SELLERS, 1990).
Com a supressão dos conflitos sociais, é afirmado que no restante dos anos 20 a
prosperidade tomou conta do território estadunidense. Esses bons tempos eram baseados em
progressos na tecnologia, produção em massa e administração científica de empresas,
resultando em intensa movimentação de investimentos estrangeiros e aumento da
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produtividade dos operários. Novas indústrias, como a de automóveis e produtos químicos
foi desenvolvida junto a progressos espetaculosos alcançados na indústria de energia elétrica e
bens leves de consumo, como refrigeradores, máquinas de lavar e outros eletrodomésticos.
Esse surto de prosperidade trouxe consigo uma nova ideologia e modismos. Obviamente esse
caráter ideológico é contestado, pois esses benefícios de prosperidade não foram
compartilhados por todas as pessoas, que não tinham uma opinião otimista sobre essa nova
mudança cultural. A depressão que atingiu os fazendeiros começou no início da década, com
um grande número de falências. Embora os salários dos operários das indústrias tivessem
subido, não acompanharam a mesma proporção da produtividade ou dos lucros. A taxa de
desemprego estava entre 10 e 13% com 50% da população vivendo abaixo da linha de
pobreza. Esta situação contraditória ficaria em xeque em 1929.
A prosperidade industrial dos anos 1920 seria abalada em 1929, o que fez com que a
maioria dos peritos em economia não antecipasse qualquer sinal de colapso financeiro. Muitos
problemas, como o declínio geral dos gastos dos consumidores, a queda da produção, vendas
de carros e automóveis passaram despercebidos. Como resultado, em setembro daquele ano o
mercado já mostrava sinais de insegurança e em outubro inúmeras falências derrubaram em
porcentagens astronômicas o valor das escrituras das ações ordinárias. De 1929 a 1933, os
preços das ações caíram constantemente. A produção de manufaturas caiu pela metade,
parando todo o ramo de construção civil. Bancos e empresas faliram, a renda agrícola que já
era baixa reduziu-se a metade, não bastasse isso, o desemprego assolou todo o quadro social
estadunidense, chegando em 1932 a cerca de 25% da população dos Estados Unidos. Era o
começo da história Grande Depressão.

É difícil exagerar o impacto da Grande Depressão sobre aqueles que a
experimentaram. Ao nível econômico mais baixo, os desempregados
correram o risco de morrer de fome quando acabaram os fundos de ajuda de
instituições de caridade, cidades e estados. A venda de maçãs e filas pra
pegar um pão gratuito tornaram-se espetáculos comuns; cidades de casebres
surgiram nos arredores das metrópoles; homens e mulheres eram vistos
algumas vezes fuçando latões de lixo dos restaurantes. No outro lado da
escala, financistas respeitáveis foram flagrados malbaratando fundos de
investidores; mas foram poucos os que cometeram suicídio ou fugiram para
a Europa. Banqueiros e grandes homens de negocio perderam rapidamente o
prestigio publico. Na grande e antes contente classe média, as pessoas
desacostumadas a catástrofes, perderam poupanças, casas, empregos e
esperança. Mesmo os que não sofreram privações pessoais acharam difícil
dissipar o medo. Qualquer um podia ser a vitima seguinte de um desastre
que ninguém compreendia. (MAY, MCMILLEN, SELLERS, 1990,

p.323).
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Na época, difíceis era a compreensão sobre o que teria parado a economia mais
crescente em todo o mundo. O liberalismo foi um dos primeiros a ser atacado, com uma
economia frouxa e mal coordenada. Para os “New Dealers19” a política republicana tinha
ferido o comércio externo, estimulado desigualdade e concentração, se apegando tenazmente
ao conservadorismo financeiro após a queda.
No início da crise, quem assumiu o governo foi o presidente Herbert Hoover, que
teve pela frente dois problemas derivados dos anos 1920: os agricultores e as tarifas
aduaneiras que se agravaram durante a Depressão. Em seu programa agrícola criou a Junta
Federal de Agricultura, com poderes de remediar a situação com a comercialização
cooperativa. Como complemento criou as Empresas de Estabilização, a fim de comprar
excedentes, o que fez o governo acumular um número alto de produtos que não conseguia
vender ao mesmo tempo em que não conseguiu parar o declínio dos preços. Acabou por
aumentar a situação dos ruralistas quando implantou as tarifas para os produtos do campo, o
que fez aumentar as exigências para um protecionismo industrial que acabou com todas as
perspectivas em reativar o comércio externo. Hoover tentou não dar continuidade a política do
laissez-faire, convocando líderes empresariais, negociando para que os salários fossem
mantidos e a produção, ao invés de deixar que eles caíssem para uma “recuperação natural da
economia”. Quando mais um de seus planos acabou revelando-se um equívoco, resolveu usar
a máquina governamental para reduzir impostos, proporcionar mais crédito e segurar os
preços agrícolas. Essas medidas resultaram no aumento incessante do desemprego, que
aniquilava Hoover, que politicamente já era tido como o responsável pela queda de
prosperidade do início da década, tornando sua reeleição praticamente impossível.
Cansados da Depressão, os eleitores estadunidenses elegeram Franklin Roosevelt,
que era pouco conhecido por parte dos eleitores dos Estados Unidos. Um Democrata que
havia sido governador do estado de Nova York a partir de uma jogada política de Alfred E.
Smith para ganhar votos na região. Era um aristocrata que fora influenciado de forma concisa
por seu primo Theodore Roosevelt e Woodraw Wilson, para quem trabalhou como SecretárioAssistente da Marinha. Era portador de poliomielite, doença que o levou a fundar instituições
de amparo e pesquisa para a cura da doença. Como governador, atacava constantemente os
problemas da Depressão, trabalhou em prol do bem-estar social e a favor de uma legislação
reformista com políticas de amparo aos desempregados, medidas de previdência social e
trabalhistas.

19

Corpo administrativo do governo de Franklin Roosevelt e idealizadores do New Deal.
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Indicado graças a manobras espertas em uma convenção democrata apertada,
FDR (Franklin Delano Roosevelt) prometeu experimentação ousada,
persistência e uma “nova ordem (new deal) para o povo norte-americano”. À
parte essas promessas, adotou posturas vagas e às vezes contraditórias na
campanha. Pregou o desenvolvimento pelo poder publico de fontes de
energia elétrica e outras reformas progressistas, mas ainda sim, a plataforma
democrata acenava com um corte de 25% nas despesas a fim de equilibrar o
orçamento. O resultado dificilmente poderia dar margem a dúvida. A vitória
esmagadora de Roosevelt quase igualou a de Hoover em 1928 (MAY,
MCMILLEN, SELLERS, 1990, p.326).

Quando assumiu, o presidente Roosevelt insistia que o próprio país tinha recursos
suficientes para lidar com a recuperação, chamando de New Deal o programa idealizado por
ele e seu corpo administrativo. Esse programa assumiu formas variadas em que cada medida
pedida pelo presidente era cercada por grupos de pressão, conselheiros presidenciais e blocos
no congresso. Com muita rapidez, em 1933 o Congresso tratou de votar um conjunto de leis
que ficou conhecido como “os três Rs(erres)”, que segundo Roosevelt eram seus objetivos:
Reparação, Recuperação e Reforma. Para reparar as necessidades mais urgentes, Roosevelt
desenvolveu uma legislação a fim de manter os bancos mais sólidos, deixando que os bancos
mais fracos permanecessem fechados. Também iniciou um programa de ajuda aos
desempregados colocando jovens para trabalhar em obras de reflorestamento e outros projetos
de conservação de recursos, além de planos mais ousados que incluíram oblações federais aos
estados e planos de grandes obras públicas. Posteriormente, ajudou proprietários de
residências e fazendas a refinanciar hipotecas.
Para recuperar a economia, Roosevelt utilizou medidas arriscadas e enérgicas no
primeiro New Deal, que para muitos careceu de uma teoria econômica coerente. A criação da
Lei de Economia - que simbolizava a crença mais comum de que a crise se dera por conta dos
gastos dos governos anteriores - a Lei de Acordos Tarifários - que dava ao presidente
autoridade para negociar acordos de baixas tarifas com o objetivo de reestabelecer relações
com o comércio exterior - a Lei da Cerveja e do Vinho - dando vias legais a uma indústria
promissora e posteriormente acabando com a Lei Seca. Embora críticos de economia
alegassem uma falta de metodologia, era nítida a influência do Movimento Progressista: o
controle da concorrência e o controle da produção.
Durante a campanha, Roosevelt e alguns de seus assessores declararam que a
expansão da economia, como a da fronteira, terminara. No futuro, melhor
distribuição e produção planejada substituiriam a concorrência violenta. Essa
teoria devia algo a Herbert Croly e ao Movimento Bull Moose e também a
Herbert Hoover e às associações comerciais da década de 1920. A ambiciosa
National Industrial Recovery Act (NIRA)- Lei Nacional de Recuperação
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Industrial- dava a Indústria o direito legal de acertar códigos de cumprimento
obrigatório de praticas empresariais comuns. Esses códigos, esperava-se,
acabariam com práticas escusas, tratamento desleal dos trabalhadores e
preços injustos abaixo do custo. Nunca foi claramente esclarecido o quanto
permitiriam que os preços subissem. A fim de tornar possíveis tais acordos,
suspendeu-se a vigência das leis antitruste. Para compensar esse favor à
indústria, prometeu-se aos trabalhadores na famosa Seção 7ª da NIRA o
direito “de se organizarem e negociarem coletivamente através de
representantes de sua própria escolha... imunes à interferência, restrições ou
coação dos empregadores...” (MAY, MCMILLEN, SELLERS, 1990, p.327).

Pensando na agricultura, Roosevelt também procurou realizar algumas medidas
semelhantes, com a Lei de Ajuste Agrícola - Agricultural Adjustment Act (AAA) - procurou
elevar os preços agrícolas por meio de diferentes métodos, incluindo um sistema de subsídios
a serem dados aos fazendeiros que concordassem em reduzir a produção. Esses pagamentos
seriam financiados por impostos sobre as indústrias que processavam produtos agrícolas. Foi
introduzida uma emenda à AAA feita pelo senador Elmer Thomas que dava ao presidente
poderes para inflacionar de muitas maneiras o capital circulante. Roosevelt retirou o dólar do
padrão ouro e sancionou leis a fim de garantir o preço da prata, conseguindo rapidamente
estabilizar a moeda em 60% de seu antigo valor.
Nessa primeira fase, as reformas de Roosevelt tinham como objetivo buscar uma
rápida estabilidade por meio de uma regulação direta que centralizava nas mãos do presidente
poder para regular e controlar a economia, impedindo o livre jogo de forças. Essa forma de
controle procurou engajar uma cultura do planejamento em esferas econômicas, urbanísticas,
dentre outras, a fim de evitar um desgaste ainda maior. Quando se admite que não há mais
expansão para o oeste, é evidente que se trata de controlar principalmente os recursos naturais
para que eles sejam utilizados de forma racional pela indústria. Garantindo um mercado
controlado, o democrata resgatou algumas ideias de antigos progressistas, como o senador
Norris, que tinha, por exemplo, projetos de baratear a energia elétrica por meio de uma
reforma no plano fluvial, o barateamento de fertilizantes para a agricultura e a conservação de
solos e florestas. Tudo isso era uma forma de regular a economia já pensando em resultados
futuros. A National Housig Act (NHA) - Lei Nacional de habitações - de 1934 tinha a
finalidade de promover por meio de seguros de empréstimos consertos e modernização de
residências e principalmente de fazendas e pequenas fábricas para que elas se adaptassem a
esse novo tipo de cultura.
Essa primeira etapa do New Deal obteve um sucesso parcial. Rapidamente a
produção que havia chegado ao seu pico em 1929 e decaía de forma brusca voltou a elevar
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juntamente com os preços, porém a taxa de recuperação ainda oscilava, o que fez com que a
população sentisse que a Depressão ainda não havia acabado. As eleições de 1934 ajudaram
mais uma vez o presidente a concentrar mais poder com a eleição de uma grande maioria de
democratas. Isso também significava que o governo de Roosevelt teve um bom índice de
aprovação. Estava claro que era um período de novos caminhos, o qual o primeiro New Deal
havia aberto as portas.
Mesmo beneficiados com os preços, os fazendeiros continuavam em relativa
dificuldade. A questão agrícola nos Estados Unidos sempre foi delicada, ainda não se havia
apagado as perdas do período em que se tinham muitos excedentes na produção de gêneros
agrícolas e na pecuária. Agravando a situação, no ano de 1934 o país passou por um de seus
maiores períodos de seca, que ameaçou transformar o excesso em miséria. Muitos
arrendatários acabaram perdendo sua propriedade, ficando sem chão e isso também se devia
ao AAA, que estimulou os latifúndios a mecanizar a produção e reduzir as áreas de plantio.
Naquele momento, percebia-se que o New Deal havia beneficiado apenas os mais ricos.
Deveria então ser inaugurada uma nova etapa. A parcela da população que estava
desempregada agora exigia uma ajuda mais emergente que a que foi dada durante a primeira
etapa do governo de Roosevelt. Dessa forma, o trabalho organizado ganhava um novo
impulso com a Sessão 7ª, que autorizava os trabalhadores a organizar sindicatos moderados
politicamente.
O New Deal inaugurou também uma nova fase sindical nos Estados Unidos junto a
uma política assistencialista por meio de programas, como os administrados por agências: o
CCC (Civilization Conservation Corps), CWA (Civil Works Administration) e FERA
(Federal Emergency Relief Administration), que tinha o objetivo de proporcionar emprego e
renda a milhões de pessoas afetadas pela Depressão em território estadunidense. O programa
assistencialista do governo Roosevelt sofreu resistência por parte de setores conservadores,
pois dava uma nova diretriz ao papel do Estado no que concerne à execução de programas de
bem-estar, um campo que sempre ficou a cargo das instituições filantrópicas privadas e tinha
um significado dentro da cultura do individualismo estadunidense. Essa política mexeu nos
cofres públicos, fazendo muitos considerarem-na uma “política Robin Wood”, que tirava dos
ricos para dar aos pobres, alguns chegaram a considerar que o New Deal era o equivalente ao
comunismo em termos estadunidenses.
Especificamente na terceira fase do New Deal (1937 a 1938), a política de relações
entre governo, agências e sindicatos procurou estabelecer um novo tipo de cultura para o
trabalhador e o movimento sindical, passando a ganhar uma crescente legitimidade. Tratava-
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se de transformar os sindicatos em agentes de regulação governamental. Mais uma vez é
destacado o cunho progressista do governo, remontando a ideia de Herbert Croly e
seguimentos da Igreja Católica, Roosevelt imbuía ao Estado uma responsabilidade coletiva
para como “homem esquecido”, a ideia era integração dos seguimentos da sociedade,
tornando-os parte dos processos políticos e sociais e fazendo do New Deal um “pacto social”
(MAY, MCMILLEN, SELLERS, 1990).

A questão do bem-estar do trabalhador e sua inclusão no capitalismo regulatório do
New Deal também tem sua historicidade. O número ascendente de empresários de diferentes
setores da indústria começou a perceber durante a Primeira Guerra que uma simples repressão
não adiantaria para adquirir o consentimento do operário, o que resultou na criação de
programas de bem-estar que incluíam programas habitacionais, bônus, fundos de
investimento, possibilidade de comprar ações da empresa e programas esportivos, essas
medidas ficaram conhecidas como welfare capitalism e implantava uma lógica de
“democracia industrial”. Nesse processo, os complexos industriais viram potencialidade nos
sindicatos como mecanismos de regulação da concorrência entre as empresas, da
maximização da eficiência produtiva e como meio de disciplinar a força de trabalho
(LIMONCIC, 2003).
O processo de fusão de empresas na virada do século XIX para o XX não teve
muitos resultados na tentativa de controlar de forma integral a competição entre as empresas
de um mesmo setor, mesmo que nesse setor o número de concorrentes fosse limitado. Em um
ambiente em que a concorrência era forte e precisava de cálculos em curto prazo por parte das
empresas, passaram a enxergar que os custos de uma cooperação setorial que minimizassem
os riscos deveriam ser compartilhados por todos os cooperantes, com os benefícios maiores
sendo recebidos pelos não cooperantes. Os custos da mão de obra e a jornada de trabalho
eram um dos principais elementos de concorrência entre as empresas, visto que por muito
tempo os Estados Unidos não tinham leis que regulamentassem a jornada de trabalho e o
salário dos trabalhadores. Em 1938, 23 estados ainda não possuíam legislação sobre o salário
mínimo e 30 não possuíam limites legais para uma jornada superior a oito horas de trabalho
por dia. A influência das ideias de Taylor adentrou em alguns sindicatos que passaram a se
revelar a favor de um papel regulatório, além de que após a Primeira Guerra, a Taylor Society
chegava a conclusão de que a sobrevivência do patronado só se daria com o consentimento
dos trabalhadores, esse era o segredo para se obter mais eficiência na produção.
Essa visão tinha afinidade com muitas ideias de líderes sindicais, como Stanley
Hillman, um líder sindical que foi colaborador de Roosevelt e contribuiu para a construção de
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novas formas de trabalho articulando gestão científica da produção e mecanismos de controle
dos trabalhadores sobre seu processo de trabalho. Junto a Taylor Society, Hilmanm foi
responsável por criar um sistema chamado “império da lei no chão-da-fábrica”, uma ordem
coletivamente contratada das relações entre trabalhadores e gerência para assim instaurar um
padrão científico de produção, formulado e acordado por empregados e gerentes.
As ideias de Hilmann e da Taylor Society não conseguiram prosperar nos anos 1920
devido às inúmeras posturas anti-sindicais que davam força para que esses ainda fossem
desarticulados pelo poder judiciário. O Novo Individualismo de Herbert Hoover também
tentou se aproximar dessa política com o intuito de resolver os problemas da concorrência,
mas deixou a cargo das próprias empresas, sem interferência do Estado, que agiria apenas
como fomentador do processo, ou seja, o Estado teria apenas um papel associativo, não
regulava a economia e estimulava a cooperação entre os agentes privados. Essas associações
acabariam fracassando devido a do limite do capital individual em elaborar e ao mesmo
tempo respeitar uma estratégia coletiva, além do temor que os empresários tinham de entrar
na ilegalidade por ir contra os princípios da Lei Sherman Anti-Truste.
Incapazes de organizar ações coletivas, as Grandes Corporações continuaram com a
política de repressão aos sindicatos. Com o New Deal, os sindicatos ganharam com a NIRA o
direito de contratação coletiva do trabalho e que os códigos determinassem o salário mínimo e
as horas máximas de expediente. A NIRA também tratou de dar coerência aos esforços
competitivos do governo de Herbert Hoover, garantindo uma estrutura com base legal para
estabilizar os setores industriais em um nível lucrativo e proporcionar salários de certa forma
adequados ao trabalhador. Os empresários que careciam de uma demanda de autorregulação
obtiveram a suspensão da Lei Sherman Anti-Truste e os que ansiavam por uma participação
estatal conseguiram a supervisão dos códigos de competição junto a ele.
Essa forma de capitalismo controlado é certamente uma marca do New Deal. Ainda
que regados pela experiência histórica da formação de uma Constituição liberal, que com
vigor ainda tentava fazer resistência às políticas de regulação de Roosevelt, podemos afirmar
que esse mesmo liberalismo foi uma das principais motivações das lutas de classes nos
Estados Unidos. Estas não cessaram nem com as medidas do presidente, afinal de contas,
enquanto houver capitalismo haverá a luta de classes. A impaciência, porém com a política
liberal que já não conseguia administrar os conflitos com os operários no século XIX por
rejeitar com sua política de individualismo as reivindicações básicas dos trabalhadores e
também não conseguia fazer a mediação entre estes e as Grandes Corporações, fez emergir
uma nova tipificação de discurso e alternativas organizacionais para o capitalismo
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estadunidense dentro do Movimento Progressista, que levemente já influenciava algumas
medidas institucionais de regulação do capitalismo desde os anos 1910 e que vai encontrar
uma expressão maior na gestão democrata de Franklin Roosevelt.
Muitas das Grandes Corporações rejeitavam as medidas da NIRA em relação às
questões trabalhistas (LIMONCIC, 2003). Dessa forma, o governo acabou criando a NLB
(National Labor Board) e posteriormente a NLRB (National Labor Relation Board), composta
de membros exclusivamente indicados pelo presidente que tinham o poder de investigar os
conflitos e organizar as eleições sindicais, apontando o representante dos trabalhadores que
iria participar das negociações coletivas. A NLRB, porém não conseguiu obter um peso legal
para fazer valer suas decisões, pois pouco acontecia com as Corporações que recusassem
obedecer as suas sugestões. Com a NIRA e o NRLB, porém conseguiu-se parcialmente obter
uma paz industrial em que ao menos de início, muitos sindicatos deixaram de fazer greves
para tentar os mecanismos judiciais da agência. Mesmo sem grandes ações, o NRLB
conseguiu concentrar boa parte do movimento sindical, embora não tenha ainda conseguido a
paz industrial de forma completa, “amansou” o movimento sindical estadunidense, que nos
anos seguintes ainda conseguiu ter um pouco de fôlego para lutar contra as medidas
autoritárias das empresas que rejeitavam a NIRA. O New Deal não conseguiu de todas as
formas concretizar todas as suas pretensões enquanto política de regulação e controle do
capitalismo dos Estados Unidos nem conseguiu amenizar por completo o conflito entre o
operariado e as crescentes Grandes Corporações, porém o New Deal tem em si um significado
ideológico e institucional de grande valia para a política que se seguiu nos Estados Unidos
nos anos seguintes, as alternativas institucionais apresentadas pela primeira vez na história
conseguiram estabelecer duas possibilidades: A primeira evidentemente é encontrada na crise
do liberalismo, com a intervenção estatal afim de regular os processos econômicos, a
burguesia nos Estados Unidos passa a perder enorme força política. Surge nesse contexto uma
nova forma de se governar que admitia novos critérios. O principal deles é o do planejamento,
que tinha como objetivo integrar a economia para torná-la mais produtiva. Esse aspecto é
visível na força das agências (BERLE, 1968) e nelas novos tipos de atores político entram em
cena, os administradores de empresa, gerentes, managers ou Gestores, especialistas em fazer o
intermédio entre a classe trabalhadora e as Grandes Corporações. Dentro dessa mesma
perspectiva surge a possibilidade de “domesticar” o trabalhador, transformando-o em um
aliado do governo por meio dessas alternativas institucionais, representada principalmente na
aliança com os sindicatos. Pela primeira vez se coloca em questão que estes participem do
governo, servindo de instrumento para o controle da concorrência. É nesse sentido que a velha
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história do consenso propaga a ideia de prosperidade e superação de capitalismo e socialismo.
O New Deal apresentou alternativas institucionais positivas para a continuidade do
capitalismo, é nesse momento que nos encontramos com Adolf Augustus Berle Junior.
Adolf A. Berle Junior (1895-1971) é considerado por muitos um economista devido
a sua enorme contribuição para os estudos sobre as Grandes Corporações nos Estados Unidos
e também sobre Relações Internacionais, mas Berle tem formação como jurista. Serviu o
exército estadunidense na Primeira Guerra Mundial como oficial de informações do exército e
foi membro da delegação estadunidense que compareceu à Conferência de Paz de Versalhes
em 1918. Berle era calvinista, filho de um pastor congregacionalista, e sua mãe havia sido
missionária entre os índios sioux. Em 1923, Berle fora advogado de imigrantes mexicanos
quando defendeu suas terras contra a invasão do próprio governo no Novo México e no
Arizona. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Harvard, tornou-se professor de
Finanças de 1925 a 1928 na Escola de Comércio de Harvard. Como professor de Economia
recebeu inúmeros títulos honoríficos de várias universidades. Ainda no campo acadêmico,
Berle foi professor de Economia na Universidade de Columbia, carreira que interrompera
durante alguns anos imbuído de missões diplomáticas na América Latina, tendo sido um dos
principais articuladores da “Aliança para o Progresso”, um programa de cooperação no
governo de John F. Kennedy que visava acelerar o desenvolvimento econômico e social da
América Latina ao mesmo tempo em que tenta evitava o avanço do comunismo. Sua
participação neste programa sistematiza sua atuação política como diplomata no Brasil e em
outros programas do governo estadunidense e são expressas principalmente no livro Latin
American : Diplomacy and Reality (1962), – América Latina: Diplomacia e Realidade –
trabalhou para o governo estadunidense de 1933 a 1969 nos governos democratas.20
O destaque de Adolf A. Berle Junior vem com sua participação no governo do
Presidente Franklin D. Roosevelt quando ele é incorporado ao governo como um dos
assessores diretos do presidente. Eram célebres os chamados “newdealers”, considerados os
grandes responsáveis por elaborar os principais programas do New Deal. Berle foi um dos
responsáveis pela criação da NIRA e das inúmeras agências econômicas federais que atuaram
na integração dos processos produtivos dos Estados Unidos. Sua incorporação ao governo
estadunidense tem inteira ligação com a sua principal obra “A Moderna Sociedade Anônima e
a Propriedade Privada”, de 1932. A obra estabelece um marco nos estudos sobre as Grandes
Corporações nos Estados Unidos. Foi escrita junto ao Economista Gardiner Means e juntos
20

As informações bibliográficas de Adolf A. Berle Junior foram extraídas de HILTON (1987) e nas notas
editoriais de suas obras de 1954, 1966, 1968 e 1988.
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deram o estímulo inicial sobre as questões da mudança das características da propriedade
privada a partir do advento das sociedades anônimas nos Estados Unidos. Inauguraram
também os estudos sobre o poder adquirido pelos dirigentes, economistas e demais
profissionais da administração de empresas, mostrando o quão vantajoso e necessário é a
concentração de poder por parte destes para o desenvolvimento econômico. Tal obra será o
tema de nossa próxima sessão.
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2.2 A “Moderna Sociedade Anônima” de 1932:
“revolucionário” do Capitalismo dos Estados Unidos

o

embrião

Como apresentamos anteriormente, em sua obra de 1932, A Moderna Sociedade
Anônima e a Propriedade Privada, Berle e Means chamam a atenção para o fato de que a
riqueza industrial dos Estados Unidos estava concentrada em sua maioria em Grandes
Corporações a égide do sistema de sociedades de ações e que esse fato teria de ser levado com
mais consideração por parte do sistema governamental, pois se tratava de uma mudança
radical na vida dos proprietários, trabalhadores e principalmente na questão da propriedade,
fato que já vinha sendo considerado pelo Movimento Progressista. O crescimento das
sociedades anônimas fez com que ela fosse se apropriando de todos os setores à medida que
inúmeras unidades econômicas privadas e concorrentes deram lugar aos grandes agregados da
empresa moderna “semipública”. No século XIX, o poder da unidade econômica pertencia a
indivíduos ou a pequenos grupos. Era administrada por eles ou por seus representantes, com a
maioria limitada pela riqueza pessoal dos proprietários. Segundo Berle e Means (1988) essas
unidades teriam sido suplantadas, em uma extensão cada vez maior pelos grandes agregados
em que centenas de milhares de trabalhadores e propriedades no valor de milhões de dólares
que pertenciam a centenas de milhares de indivíduos combinam-se por meio do mecanismo
acionário, em uma única organização produtiva sob controle e administração unificados.

A American Telephone and Telegraph Company é uma dessas unidades, que
talvez seja o posto mais avançado do sistema acionário. Com ativos no valor
de quase 5 bilhões de dólares, com 454 mil empregados e 567694 acionistas,
pode-se realmente dizer que essa companhia é um império econômico- um
império que não tem limites geográficos, mas que se mantém graças ao
controle centralizado. Cem companhias desse porte controlariam toda a
riqueza americana, empregariam todos os assalariados e, se o numero de
acionistas não dobrasse, pertenceriam praticamente a todas as famílias do
país. (BERLE E MEANS, 1988, p.34).

Consideravam eles que essa organização da atividade econômica se apoiaria em duas
“vigas mestras”: o sistema fabril, que foi a base da Revolução Industrial e levou um número
cada vez maior de trabalhadores a se colocar diretamente sob uma única administração. Após
a Revolução Industrial, a sociedade anônima, na qual eles consideram que os efeitos também
são revolucionários, colocou a riqueza de inúmeras pessoas sob o mesmo controle central.
Tanto uma como outra teriam sido importantes para aumentar o poder dos administradores e o
status das pessoas envolvidas, trabalhadores ou proprietários que se transformaram
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radicalmente. O trabalhador que entrega a direção de seu trabalho ao patrão e posteriormente
o proprietário que investe em uma sociedade anônima moderna, entrega sua riqueza aos
administradores da companhia, trocando sua posição de proprietário independente pela
posição de receber apenas a remuneração do capital.
Alertam os autores que um mecanismo acionário em si e por si não realiza
necessariamente essa mudança. Qualquer um pode transformar seu empreendimento em
sociedade anônima, mesmo que essa ainda represente seu próprio investimento, suas próprias
atividades e suas próprias transações comerciais, o que significa que a pessoa apenas criou um
artifício legal fundando uma sociedade anônima como condução nominal.

O modelo

acionário então só aparece quando a empresa privada é modificada em sua forma, que
funciona como uma empresa semipública que tem uma profunda distinção entre propriedade e
controle com a multiplicação dos proprietários. A separação entre propriedade e controle pode
ocorrer de várias formas: quando as pessoas responsáveis pela direção da empresa possuem a
maioria das ações e o restante está disperso entre vários acionistas, o controle e parte da
propriedade pertence aos primeiros e a separação só existe para os donos das ações
minoritárias. Em alguns casos a propriedade está excessivamente dispersa e o controle efetivo
poderia ser mantido com um interesse minoritário. Berle e Means ressaltam com pouca ênfase
a questão da família Rockfeller, que manteve interesses minoritários diretos ou indiretos em
várias companhias ligadas a Standard Oil, com um mínimo de ações que totalizavam 14,5%
que combinado com a posição estratégica de seus acionistas evidenciou ser o bastante para
controlar a empresa, deixando a maioria dos proprietários sem este controle. A outra forma é
quando a separação entre propriedade e controle é quase total, o maior acionista tem menos de
1% das ações da companhia e assim o controle pode ser mantido pelos diretores executivos
titulares que podem empregar o mecanismo das procurações e se autoperpetuarem mesmo que
enquanto grupo possua apenas uma pequena parte das ações. Berle e Means informam que
em todos os casos a separação entre controle e propriedade se tornou efetiva dando origem a
uma grande massa de acionistas que não exercem virtualmente nenhum controle sobre a
riqueza com que eles ou seus predecessores contribuíram para a empresa.

No caso do controle administrativo, a propriedade acionária do grupo
dirigente corresponde a uma parcela muito pequena do total das ações. As
empresas em que essa separação tornou-se um fator importante podem ser
consideradas semipublicas, em contraposição às empresas em mãos de
particulares ou de um pequeno grupo, nas quais não houve separação
importante entre propriedade e controle. (BERLE E MEANS, 1988, p.35).
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Da separação entre propriedade e controle descrita pelos autores surgiriam duas
características advindas da empresa “semipública” e da separação, o crescimento e o mercado
de ações. Descrevem-nos que é esta separação entre propriedade e controle que possibilita
uma extraordinária aglomeração da propriedade em que os Ford e os Mellon, cuja riqueza
pessoal era suficiente para financiar grandes empresas eram tão poucos que apenas
enfatizavam a dependência que as grandes companhias tinham da riqueza de mais de um
indivíduo ou grupo. A empresa semipública teria a capacidade de obter seu capital de um
grupo de investidores descrito como público investidor, que arrecadaria essas economias de
maneira direta e indireta quando as companhias de seguro, bancos e fundos de investimento
recebem essas economias e investem em ações de grandes empresas, sendo o mercado aberto
de ações essencial para a sociedade anônima. Deixam claro que:

Essas características não são invariáveis. A empresa particular pode ser
muito grande – e o é em alguns casos, como por exemplo, a Ford Motor
Company, ainda pertence e dirigida por Ford e seus sócios imediatos. As
empresas particulares ou “fechadas” podem valer-se, e às vezes se valem, do
mercado aberto para colocar suas ações; a Alluminium Company of
America, embora a maior parte de seu capital seja fechado, tem suas ações
registradas na New York Curb Exchange, e uma pequena parcela delas é aí
negociada. Mas esses exemplos são tão raros que confirmam a regra. Na
grande maioria dos casos, as sociedades anônimas modernas enquadram-se
na categoria semipública quando representam grandes aglomerados de
riqueza e suas ações podem ser obtidas no mercado aberto, pois nessas
empresas uma parte ou a maioria dos proprietários quase invariavelmente
renunciaram o controle. (BERLE E MEANS, 1988, p.36).

Até 1933, a lei estadunidense não fazia distinção entre a empresa privada e a empresa
semipública, mas os autores deixam claro que as duas têm características bem diferentes. A
separação entre a propriedade e o controle criou uma situação extremamente diferente, na
qual os interesses do proprietário e do executivo da empresa costumam ser divergentes. O
crescimento que fez a empresa aumentar de tamanho para os autores conferem uma
importância social que não era atribuída às unidades menores sob a forma de empresa privada.
Essas empresas quando colocam ações no mercado aberto assumem compromissos com o
público investidor que as transformam, conferindo novas responsabilidades como os novos
proprietários, os trabalhadores e o Estado. Assim, esse tipo de empresa traz consigo uma
mudança estrutural, destruindo a unidade que se costumava chamar de propriedade dividindoa em propriedade nominal e poder, transformando a natureza do empreendimento que visa o
lucro.
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Berle e Means viam nessa mudança de sentido da propriedade o advento de um novo
modelo que não era mais de domínio do proprietário individual. Sua primeira intenção de
teorizar uma forma de racionalização do capitalismo estadunidense traz também a ideia do
controle nas mãos dos administradores e a sociedade anônima seria o fator revolucionário que
proporcionou essa mudança, uma mudança que não está ligada apenas a mera transformação
de poder, mas também uma mudança que dava garantias de continuidade ao capitalismo, a
dispersão da propriedade era uma forma de amplificar o poder das Grandes Corporações.

O controle físico dos meios de produção é entregue, num grau crescente, a
grupos centralizados que administram a propriedade- supostamente, mas não
necessariamente- em beneficio dos acionistas. O poder sobre a propriedade
industrial tem se afastado da propriedade usufrutuária- ou numa linguagem
menos técnica, do direito legal de desfrutar de seus benefícios. O controle
dos ativos físicos passou do proprietário individual para os executivos das
instituições semipublicas, enquanto o proprietário conserva seu interesse no
produto e em seu crescimento. Na verdade, assistimos à capitulação e a
reestruturação da propriedade, que antes combinava o pleno poder de
manipulação com o direito absoluto de desfrutar dos produtos e dos lucros
dos ativos físicos. Daí resultou a desintegração do antigo átomo de
propriedade em suas partes componentes, o controle e o usufruto (BERLE E
MEANS, 1988, p. 37).

A questão da mudança estrutural da propriedade acabou questionando e criando
novos fundamentos que contrariaram o conceito de propriedade que existia durante os séculos
anteriores ao capitalismo. Os autores analisam que a empresa particular havia sido o eixo
central da economia desde o final da Idade Média porque se arraigou na propriedade privada.
Com o advento do capitalismo e fim do feudalismo, a empresa particular tomou posse dos
meios de produção com direitos totais de propriedades por esses meios, essa organização
baseava-se no interesse próprio do dono da propriedade que só poderia ser restringido pela
concorrência e pelas condições de oferta e procura. Esse interesse particular foi considerado
durante muito tempo a melhor garantia de eficiência econômica em que o seu lucro junto ao
direito de usar a propriedade da forma que lhe parecesse melhor, seria incentivo para o uso
eficaz de qualquer propriedade industrial.
A nova forma empresarial chamada pelos autores de empresa “semipública” não tem
mais essas características porque não é mais o próprio indivíduo que usa a sua riqueza, mas as
pessoas que assumiram o controle, chamados pelo marxista João Bernardo de Gestores. São
eles agora os responsáveis por assegurar a eficiência da produção industrial e da própria
infraestrutura da indústria para produzir lucros. Para os autores, a diferença entre o antigo
proprietário (burguês) e o administrador da riqueza das empresas de propriedade dispersa
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consiste no fato dos últimos não terem uma quantidade significativa de ações, o retorno dos
lucros da empresa lhes é conferido em um grau muito pequeno. Já os acionistas não podem
fazer um uso mais eficiente da propriedade porque renunciaram ao controle desta aos
administradores (gestores). Assim se desfaz a antiga ideia de que a obtenção de lucros
estimula o dono da propriedade a fazer um uso cada vez mais eficaz da mesma, desafiando o
princípio econômico fundamental da iniciativa individual no empreendimento industrial.
O desenvolvimento do sistema acionário é progressivo na medida em que se
estabelece de forma cada vez maior em diferentes áreas produtivas e o poder econômico em
termos de controle de ativos físicos tendia a se concentrar cada vez mais nas mãos de poucos
diretores de empresas ao mesmo tempo em que a propriedade tende a se dividir em unidades
cada vez menores, passando livremente de mão em mão e dando segurança e longevidade ao
sistema acionário. Esse sistema acionário desenvolveu uma norma para que se realizassem os
negócios que reunissem a riqueza em aglomerados de tamanho cada vez maior ao mesmo
tempo em que o controle passa para um número cada vez menor de pessoas que só poderá ser
contestado quando essa forma de divisão do poder e propriedade se mostrar menos eficiente
em virtude de outro modelo.
As afirmações dos autores quanto a esse modelo correspondem a sua pesquisa
realizada em 1932 e segundo os mesmos, naquele tempo o senso comum considerava
empresas grandes as que possuíam cerca de um milhão de dólares em ativos ou uma renda de
cinquenta mil dólares, o que dificultava a compreensão do que seria realmente uma empresa
de grande porte. Em 1927, dois terços de todas as sociedades anônimas que declaravam sua
renda líquida ganharam menos de cinco mil dólares e nesse mesmo ano a empresa não
bancária média teve uma renda de apenas vinte dois mil dólares21 e os ativos atingiram apenas
quinhentos e setenta mil dólares. Segundo os autores, em comparação com a empresa média, a
companhia com um milhão de dólares seria grande. Com base nos ativos a American
Telephone and Telegraph corresponderia a mais de oito mil empresas de porte médio naquela
época.
Mesmo com a ausência de uma legislação apropriada para o desenvolvimento de
uma política econômica que valorizasse as sociedades anônimas, os autores afirmam que já
existia uma hegemonia das empresas por ações no seio do capitalismo estadunidense e
apresentam uma lista das duzentas maiores empresas não bancárias que foi feita em 1º de
janeiro de 1930 afirmando que quase todas essas companhias tinham ativos superiores a 100
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In: BERLE E MEANS, 1988, p.45
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milhões de dólares com quinze delas tendo ativos superiores a 1 bilhão e combinados os
ativos totalizavam 81 bilhões de dólares que contabilizava cerca de metade da riqueza dos
Estados Unidos naquela época. Para os autores, esta seria a verdadeira estrutura da indústria
estadunidense e qualquer cidadão não estaria livre de entrar em contato com ela, mesmo não
sendo empregado de uma empresa, estaria sempre recebendo serviço de algumas delas. Se o
indivíduo quisesse viajar, utilizaria uma das grandes empresas ferroviárias, mas se quisesse
viajar de carro, este seria fabricado pela Ford, General Motors, Studebaker ou pela Chrysler
com pneus fornecidos pela Firestone, Goodrich ou Goodyear e a gasolina fornecida por uma
das vinte companhias de petróleo do país. Além disso, conforme os autores:

Por outro lado talvez o indivíduo fique em casa em relativo isolamento. O
que, então, realmente significam para ele as duzentas maiores empresas do
país? É quase certo que seu gás e sua eletricidade serão fornecidos por uma
dessas companhias de utilidade publica; o alumínio de seus utensílios de
cozinha pela Aluminium Co. of America; sua geladeira pode ser produto da
General Motors ou de uma das duas grandes companhias de equipamentos
elétricos, General Eletric ou Westinghouse Eletric; é muito provável que a
Crane Company tenha fornecido os canos de sua casa e a American Radiator
and Standard Sanitary Corp., o seu sistema de calefação. Deve comprar ao
menos alguns de seus gêneros alimentícios da Great Atlantic and Pacific Tea
Co.- uma empresa que esperava vender 1/8 de todos os mantimentos do país
em 1930- e adquire alguns de seus remédios, direta ou indiretamente, da
United Drug Company. As latas de seus mantimentos podem muito bem
terem sido feitas pela American Can Company; seu açúcar foi refinado por
uma das grandes companhias, sua carne provavelmente foi preparada pela
Swift, pela Armour ou pela Wilson, seus biscoitos pela National Biscuit
Company. O jornal que chega à sua casa pode ter sido impresso em papel da
International Paper Company ou da Crown Zellerbach Corporation, e
embora sua roupa possa não ter sido feita com tecidos da American Woolen
Company, sem duvidas foram costuradas em uma maquina Singer.
Se a pessoa procura entreter-se com o rádio, quase necessariamente usará um
aparelho fabricado co a autorização da Radio Corporation of America.
Quando sai para ir ao cinema, provavelmente verá uma fita da Paramount, da
Fox ou da Warner Brothers (feita com filme da Eastman Kodak), numa sala
controlada por um desses grupos. Não importa a que fascinante anúncio de
cigarros ele sucumba; é quase certo descobrir-se fumando uma das diversas
marcas das “quatro grandes” companhias de fumo, e provavelmente a
comprará numa das lojas da United Cigar da esquina (BERLE E MEANS,
1988, p.46-47).

Essas empresas já teriam uma importância essencial na economia estadunidense que
as colocou em uma posição dominante e o critério adotado pelos autores é a riqueza, que seria
equivalente a propriedade em termos econômicos e como um segundo critério de averiguação
são analisados os lucros líquidos. No começo de 1930, essas companhias, sendo elas 42
ferrovias, 52 empresas de utilidade pública e 106 indústrias, tinham 81, 074 bilhões de dólares
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em ativos controlando 49,2% da riqueza não bancária em ações, sendo a outra metade
pertencente a 300 mil companhias menores. Ressaltam os autores que a média empresa sob a
forma de sociedade anônima não tem importância substantiva na economia estadunidense,
porém a pequena sociedade anônima, que registrava uma renda inferior a um milhão de
dólares, desempenhava um papel importante e respondia a um total de 37,5% da renda total
das empresas, indicando que o grosso da riqueza das companhias era representado pelas
unidades gigantes com ativos de centenas de milhões de dólares ou por empresas pequenas
com ativos abaixo de quatro milhões de dólares.

Quando tentamos comparar a riqueza das grandes companhias com o total da
riqueza industrial encontramos dificuldades, porque parece não haver
nenhuma base adequada para estimar a riqueza comercial de todo o país.
Mas uma estimativa muito grosseira indica ao menos 78%, e provavelmente
uma proporção maior da riqueza comercial americana, é riqueza das grandes
companhias. Como as duzentas maiores controlavam aproximadamente 49%
de toda a riqueza das empresas, um calculo aproximado indicaria que
controlavam 38% ou mais de toda a riqueza comercial. (BERLE E MEANS,
1988, p.57)

Com os números demonstrados, a observação que se faz é que uma quantidade
considerável da riqueza industrial dos Estados Unidos estava cada vez mais se concentrando
sob o controle de poucas unidades gigantes. Em 1929 existiam mais de 300 mil sociedades
anônimas não financeiras nos Estados Unidos, com menos de 0,0007% delas controlando
quase a metade da riqueza das sociedades anônimas, sendo que a influência de uma dessas
grandes companhias vai muito mais além dos ativos que se encontram sob seu controle.
Ressaltam os autores que as companhias menores que compram ou vendem para as maiores
são influenciadas por elas em um grau muito maior que com as outras menores que elas
também realizam negócios. A influência de uma grande companhia sobre os preços, por
exemplo, cresce justamente por conta de seu tamanho, embora não tenha chegado ainda aos
pés da influência de um monopólio. Se a metade da riqueza das sociedades anônimas era
controlada por duzentas grandes sociedades anônimas e metade pelas companhias menores,
constatam os autores que mais da metade da indústria é dominada pelas grandes companhias e
essa concentração de poder é de uma importância maior na medida em que cerca de dois mil
indivíduos (administradores) estavam aptos a controlar e dirigir a metade da indústria
estadunidense.
A estimativa de que as empresas sob a forma de sociedades anônimas crescessem
três vezes mais que as outras nos anos seguintes a 1930 e esse crescimento se devia
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justamente aos métodos usados para realizar esse crescimento. Mantendo o seu controle, uma
empresa pode aumentar a riqueza de três maneiras: reinvestindo seus lucros, levantando novos
capitais com a venda de ações nos mercados públicos e adquirindo o controle de outras
empresas pela compra ou incorporação de ações. Mesmo existindo outras maneiras para
aumentar a riqueza de uma empresa, os autores consideram estas superiores a quaisquer
outras. Segundo as estatísticas apresentadas, o método de reinvestir os lucros teria
proporcionado ¼ do crescimento das grandes sociedades anônimas de 1922 a 1927, porém
com muito mais expressão, o método de venda de ações nos mercados públicos se tornou uma
enorme fonte de expansão dessas empresas. “Mais de 55% do crescimento das grandes
empresas tem sido possível pela oferta publica de títulos adicionais” (BERLE E MEANS,
1988, p.64), com ofertas feitas ao investidor público, somado ao fato de que a dependência
que essas empresas tinham de um novo capital foi um dos fatores expressivos que determinou
a relação entre aqueles que controlam as empresas e os acionistas que investem nelas. Assim,
em um grau superior ao das pequenas empresas, a grande sociedade anônima aumenta a
riqueza sob seu próprio controle em um nível muito mais elevado. Entre 1922 a 1927 apontou
2/3 de todas as ofertas e de novos títulos que foram realizados pelas duzentas maiores
companhias ou suas secundárias.
Como método mais eficaz dito pelos autores como espetacular, está a incorporação
ou fusão. De 1919 a 1929, 49 sociedades anônimas classificadas entre as duzentas maiores
desapareceram pela fusão com outras grandes empresas, contando também com várias outras
pequenas empresas. Esse tipo de crescimento reduz a riqueza das sociedades anônimas que
estão fora de um grupo maior.
A companhia gigante então passou a dominar quase todas as indústrias importantes
dos Estados Unidos, denotando que uma proporção cada vez maior da produção é realizada
sob essa forma de organização, indicando os autores que cada vez mais se tornava a unidade
industrial que os cidadãos estadunidenses teriam de se acostumar, desafiando os pressupostos
clássicos do pensamento econômico vigente. Assim, fazia-se necessário pensar a economia
sob o ponto de vista destas unidades maiores ao invés de pensar em um número muito grande
de artifícios da concorrência da empresa privada, facilitando o estudo individual de cada
unidade gigante que revelariam o funcionamento da unidade que seria a mais típica do futuro.
Com esse tipo de mudança, a concorrência também mudou, não tem a mesma característica da
concorrência entre empresas menores e numerosas, emergindo os princípios do “duopólio”
em detrimento dos princípios da livre-empresa. Mudanças estruturais na função do capital e
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da produção necessitavam cada vez mais de uma nova forma de pensar a economia não só no
interior das grandes empresas, mas também no Estado por que:

Finalmente, uma sociedade cuja produção é governada por forças
econômicas cegas está sendo substituída por outra onde a produção se realiza
sob o controle supremo de um punhado de indivíduos. O poder econômico
em mãos das poucas pessoas que controlam uma empresa gigante é uma
força tremenda que pode prejudicar ou beneficiar uma verdadeira multidão
de indivíduos, afetar distritos inteiros, deslocar as correntes do comércio,
trazer ruína a comunidade e prosperidade a outra. As organizações sob o seu
controle superam de muito o reinado da empresa privada- estão mais
próximas das instituições sociais (BERLE E MEANS, 1988, p.67).

Definiam então os autores o caráter do sistema de incorporação acionária proposto a
ser mais dinâmico e estruturado em aglomerados maiores que transformaram as estruturas que
foram construídas no passado. Para dar sentido a essas afirmações foi preciso analisar dois
campos, a dispersão da propriedade de ações e a evolução do controle, ambos ligados às
formas do crescimento das unidades gigantes e responsáveis pela hegemonia dessas empresas.
A concentração econômica por parte das grandes empresas tornou cada vez mais difundida a
propriedade de ações. A partir desse momento, a riqueza sofreu uma mudança basilar em seu
caráter, vista na relação entre o indivíduo e a riqueza e a natureza da propriedade. Como um
processo dito pelos autores como inevitável, a dispersão da propriedade de empresas
independentes era inerente ao sistema acionário, fazendo a lista de acionistas alcançarem seu
ponto máximo nas companhias gigantes.

As listas de acionistas da maior ferrovia, a Pensylvania Railroad, da maior
empresa de serviços públicos, a American Telephone and Telegraph
Company, e da maior indústria, a United States Steel Corporation, mostram,
todas elas, que o principal acionista em 1929 possuía menos de 1% das
ações. As cifras mais importantes eram, respectivamente, 0,34%, 0,70% e
0,90%. Nessas companhias nenhum individuo isolado possui uma proporção
importante da propriedade total. Mesmo as ações conjuntas dos vinte
maiores acionistas da Pensylvania Railroad totalizavam em 1929, apenas
2,7% da Telephone Company 4,0%, e ta Steel Company, 5,1%. Abaixo dos
vinte maiores o volume pertencente a cada acionista caía rapidamente a
proporções insignificantes. O vigésimo acionista da Railroad possuía apenas
0.07%, da Telephone 0,09%, e da Steel 0,09%. O restante dos 500 mil
acionistas da Telephone, dos 196119 da Railroad e dos 182585 da Steel eram
negligenciáveis enquanto acionistas individuais (BERLE E MEANS, 1988,
p.67).

Os autores confirmam esses dados em outras companhias, como a General Eletric,
Western Union e várias outras em que o maior acionista possuía entre 0,76% e 2,74%, com
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uma constatação de que em quase todos os casos a empresa com maior número de acionistas
possui o maior acionista com um percentual muito pequeno em relação ao total da
propriedade e as grandes companhias. A dispersão da propriedade de ações não conseguiu
eliminar todos os grandes interesses em ações. Acontece uma dispersão da maior parte da
propriedade em ações com uma minoria que representa um único interesse. Em muitos casos,
o maior acionista é uma segunda empresa, cuja propriedade já esta amplamente dispersa,
como a Pensylvanya Railroad que em 1930 foi o maior acionista isolado, mesmo que não
majoritário, da Norfolk & Western Railway, da Wabash, entre várias outras empresas nas
quais o segundo maior acionista era insignificante. As afirmações da pesquisa realizada por
Berle e Means (1988) reforçam o argumento de Bernardo (2009) quando este considera o
capitalismo com características de integração e diversificação realizadas por uma
hierarquização na integração destas empresas.
Berle e Means (1988) chegam à conclusão que junto ao crescimento das grandes
unidades industriais coexistiu a dispersão de sua propriedade e que uma parcela importante de
riqueza individual consiste no interesse em grandes empresa em que nenhum indivíduo possui
a maioria assim é preciso reavaliar alguns conceitos. A primeira questão é a propriedade, que
sob a antiga forma era um agente ativo que passou para um caráter passivo. As propriedades
materiais físicas em que o proprietário exercia controle e tinha responsabilidades se
transformou em um pedaço de papel, representando uma série de direitos e expectativas em
relação a uma empresa. No modo que se tornou tendência, o proprietário não tem mais o
controle nem a responsabilidade sobre a propriedade material, maquinário e demais
instrumentos de produção. Esse proprietário não tem mais nenhuma responsabilidade com a
empresa ou propriedade física, seus esforços para agir sobre a propriedade física são nulos.
Esta nova forma de propriedade não pode ser modelada pelo acionista nem proporciona uma
satisfação direta, a não ser o dinheiro referente a ação sob o lucro da empresa. A riqueza de
uma pessoa em detrimento de uma ação passa a depender de forças desprendidas do indivíduo
e seus esforços, sendo determinado pela atuação dos administradores das empresas que o
proprietário não exerce controle e pela atuação de outros indivíduos no mercado. O valor
dessa riqueza flutua constantemente e está sujeito a avaliação constante com a riqueza
individual, ganhando cada vez mais liquidez com os mercados organizados, com a mesma
assumindo cada vez menos uma forma que possa ser empregada por seu dono. Essa nova
forma de riqueza não se submete ao uso direto, como uma terra que mesmo desvalorizada
pode-se subtrair algum uso ou produto. Somente por meio de venda no mercado de ações o
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proprietário pode conseguir seu uso direto, o que indica que a propriedade se integrou ao
mercado como nunca antes havia acontecido. Sendo assim:
Finalmente, no sistema acionário, o “proprietário” de riqueza industrial ficou
apenas com um símbolo de propriedade, enquanto o poder, a
responsabilidade e a substancia que foram parte integrante da propriedade no
passado estão sendo transferidos para um grupo independente em cujas mãos
está o controle (BERLE E MEANS, 1988, p.83).

A dispersão da riqueza em ações resultou em um processo de separação da
propriedade e do controle sobre essa propriedade. Os autores afirmam que este tipo de
controle sob a riqueza produtiva diminui cada vez mais o interesse na propriedade, ou seja,
acontece uma separação de funções, fazendo com que o controle se torne independente da
propriedade. Esse controle seria para os autores um produto característico do sistema de
sociedade anônima. A direção de uma sociedade anônima é exercida por um conselho de
diretores e o controle está na mão do grupo que tem o poder de escolher quem serão estes
diretores, seja mobilizando o direito legal de escolhê-los ou exercendo pressão para
influenciar na escolha. Na ascensão das sociedades anônimas é possível identificar várias
formas de controle, sob diversas situações, algumas derivadas da propriedade como um todo
ou em parte, formas que dependem de dispositivos legais e formas que tem um caráter
totalmente diferente. Assim, os autores enumeram cinco formas de controle que coexistiam
até aquele momento. O controle por meio da propriedade quase total, o controle majoritário,
controle por meio de um dispositivo legal sem propriedade majoritária, controle minoritário e
controle administrativo.
O controle por meio da propriedade quase total é uma “sociedade anônima privada”,
em que um único indivíduo ou pequeno grupo de sócios possui quase todas as ações. Estão na
posição mais alta do controle porque dispõe legalmente o poder sobre a propriedade e também
porque tem condições de eleger e dominar os administradores, demonstrando que a
propriedade e o controle estão nas mesmas mãos.
O controle majoritário é o primeiro passo para a separação entre a propriedade e o
controle, esse tipo de controle envolve a propriedade somada na maioria das ações. Nesse
caso, a maioria das ações nas mãos de apenas um indivíduo ou um grupo pequeno confere a
esse grupo todos os poderes legais que teria um único proprietário da empresa e também o
poder de selecionar seus diretores. Algumas ações dentro da própria empresa podem
necessitar de algo mais que um voto majoritário. Nesse caso, a maioria no controle exerce
menos poder que se fosse controlada por um único proprietário. Ao mesmo tempo, a maioria
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pode ser moderada pela existência de uma minoria que está pronta para questionar a política e
as ações da maioria nas assembleias de acionistas ou pela lei. Outro fato colocado é quando
existe uma maioria com o poder das ações e o restante das ações que formariam uma força
minoritária está dispersa, dando ao grupo ou indivíduo com a maioria das ações, um controle
absoluto efetivo da empresa. Dessa forma, para a minoria, a separação entre propriedade e
controle é quase total e para a maioria as duas funções continuam entrelaçadas. Com esse
ponto os autores chamam a atenção para a superação desta etapa da propriedade.

Se a separação entre propriedade e controle não tivesse ultrapassado esse
estágio, os problemas dela resultantes não teriam assumido maiores
proporções. Um número muito grande de indivíduos não pode reunir
efetivamente seu capital numa única empresa sem que alguns percam o
controle. É evidente que não seria possível a todos os membros exercer os
principais elementos de controle. É evidente que não seria possível a todos
os membros exercer os principais elementos de controle sobre a empresa. As
desvantagens do liberum vetum são grandes demais para tornar possível a
unanimidade. Por isso a transferência do controle para a maioria dos
acionistas constitui um passo natural e geralmente aceitável (BERLE E
MEANS, 1988, p.86-87).

Os interesses entre a parte majoritária e minoritária dificilmente iriam se opor, mas
quando isso ocorre e não existe uma proteção legal, os minoritários serão lesados, mas na
maioria dos casos os interesses correm junto aos dos majoritários. Entre as grandes empresas,
porém a separação entre a propriedade e o controle foi muito além do controle majoritário.
Em uma companhia grande, o investimento necessário para obter a propriedade majoritária é
tão grande que torna a manutenção do controle mais uma despesa que um lucro. “Entre essas
empresas, o controle majoritário é mais evidente pela sua ausência que por sua presença. È
muito frequente manter-se o controle com uma proporção relativamente pequena de
propriedade” (BERLE E MEANS, 1988, p.87).
Para garantir o controle de uma empresa sem a detenção da maioria de suas ações
foram desenvolvidos alguns mecanismos legais e dentre eles o mais importante ou que se
destacou foi o mecanismo chamado de piramidal, que envolve a posse da maioria das ações
de uma empresa que detém a maioria das ações de outra empresa. O processo pode ser
acelerado pela emissão de ações preferenciais sem direito a voto ou pela introdução de duas
ou três companhias intermediárias, legalmente controladas pela companhia que se situa no
topo e que pode garantir o controle legal de uma companhia detendo apenas 1% da
propriedade controlada, como se fosse um único proprietário. Os autores confirmam que os
irmãos Van Sweringen foram um grande exemplo de uso deste mecanismo para obter e
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manter um controle de um grande número de ferrovias. Com um investimento de menos de 20
de dólares conseguiram controlar um sistema de oito ferrovias com ativos superiores a 2
bilhões de dólares. Como mecanismo legal, existia também o voto por procuração, um tipo de
artifício que separa também a propriedade do controle. Mesmo inicialmente sem um aparato
legal que ligava o voto a posse do capital, acabou sendo uma medida permitida na maioria dos
Estados por meio de cláusulas estatutárias com algumas limitações. Asseguram os autores que
essas maneiras de controle são quase tão seguras quanto o controle exercido pela propriedade
exclusiva ou majoritária, mas que pode ser perdido em caso de falência.
Esses métodos de controle descritos até o momento são formas de um “status legal”
em que os casos de controle baseiam-se na posse permanente do poder legal de obter a
maioria das ações com direito a voto que é mantido em proporções diferentes em relação à
propriedade. Em uma grande sociedade anônima típica, o controle não é baseado nessa forma
de status legal, o mais comum é o poder que depende da posição estratégica afirmada por uma
determinada parcela de propriedade, pela participação na administração da empresa e
circunstâncias externas que são importantes na direção da companhia. Para os autores e
analistas daquele tempo, era uma forma de controle que não estava claramente definida como
as definições dos meios legais. Na medida em que a empresa cresce, a tendência é a dispersão
da propriedade, que gera novas formas de controles mais eficientes para dirigir companhias de
grande porte.
O controle minoritário, segundo os autores, foi uma das primeiras formas de
contradizer o próprio controle majoritário por requerer menos investimento. Ele existia na
medida em que um indivíduo ou grupo pequeno possuía uma participação em ações suficiente
para sobrepujar uma empresa por meio de sua participação em ações, obtendo um “controle
operacional” da companhia. É baseado em sua capacidade de atrair procurações dos
proprietários dispersos. Combinando-as, a participação minoritária se torna suficiente para
controlar a maioria dos votos nas eleições anuais e nenhuma outra movimentação de ações se
torna suficiente para reunir a maioria dos votos. Outro grupo oposicionista pode tentar valerse da mesma atitude para conseguir o controle da empresa, mas segundo os autores:

Quanto maior a companhia, e quanto mais dispersa a sua propriedade de
ações, tanto mais difícil desalojar a minoria que dispõe do controle.
Enquanto operação financeira, é praticamente impossível que alguém de fora
compre a maioria das ações da General Motors Corporation; mesmo um
Rockfeller pensaria duas vezes antes de tentar comprar uma propriedade
majoritária da Standard Oil Company of Indiana. Da mesma forma, o custo
de mobilizar os votos de dezenas ou centenas de milhares de acionistas
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mandando-lhes circulares ou talvez fazendo campanha publicitária deve ser
tal que impede a todos, a não ser muito ricos, de tentar esse método para
apoderar-se do controle. Isso ocorre especialmente quando o indivíduo ou
grupo dominante pode fazer com que a empresa pague os custos da luta para
manter sua posição, enquanto o intruso deve conduzir a luta às próprias
expensas (BERLE E MEANS, 1988, p.92).

O controle minoritário, porém tem uma limitação crucial, a possibilidade de oposição
por parte dos administradores, principalmente em tempos de crise, quando surgirão conflitos
de interesses entre o controle e administração e o grupo de administradores que pode na época
de eleições, pelo poder, expor como o grupo controlador tornou-se dependente dos diretores
nomeados. Se a administração negar o grupo minoritário no poder, resta a minoria pedir o
apoio dos acionistas para opor-se aos administradores, travando essa luta pelo controle. Mais
uma vez o poder volta a depender da legalidade. Descrito pelos autores, um caso famoso foi a
disputa entre John D. Rockfeller Jr e a sua luta pelo controle da Standard Oil Company of
Indiana, na qual Rockfeller possuía 14,9% das ações com direito a voto. Estando no controle
da companhia durante anos, entrou em atrito com um dos administradores, o coronel Stewart,
que era presidente do conselho administrativo e uma das forças mais importantes nas decisões
da companhia. Negando o pedido de renúncia de Rockfeller, não proporcionou a Rockfeller o
uso da maquinaria das procurações para a eleição anual de diretores. Com isso, Rockfeller
iniciou contra ele uma árdua luta de procurações, valendo-se de sua influência na política
estadunidense. Jornais noticiaram na época que foi a primeira vez em que o poder de
Rockfeller foi questionado de forma prática e Stewart recebeu apoio total do conselho de
diretores e procurou o apoio de 16 mil empregados que possuíam ações. Essa questão ficou
indecisa durante muito tempo e ambos na época das eleições garantiram um ter a maioria dos
votos e outro a maioria dos acionistas. Rockfeller foi vitorioso com 59% dos votos a favor de
seus candidatos e a relação de Stewart com a companhia chegou ao fim. O noticiário da
época justificou a vitória de Rockfeller porque o público em questão concordava com a
opinião que ele tinha sobre transações que foram mal sucedidas e realizadas sob o comando
de Stewart, porém essa dificuldade em derrubar a direção da empresa demonstra incerteza e
dificuldades sobre o controle baseado na propriedade de uma minoria de ações,
principalmente quando a companhia vive uma crise política ou financeira, quando a empresa
está estável isso dificilmente ocorre.
Certamente esse caso gerou muitas reflexões, inclusive sobre a disputa de forças
entre direção e proprietários. O que muito se questionou foi justamente se qualquer acionista
minoritário poderia realizar os mesmos feitos que Rockfeller, que era um homem que gozava

105

de muita influência política e de capital. Dentro destes questionamentos, os autores analisam o
poder do controle administrativo. A efetividade desse tipo de poder está na dispersão das
ações em que nenhum indivíduo ou grupo consegue ter um interesse minoritário e quando
maior esse interesse, representa no máximo 1% da companhia. Esta é a argumentação
principal dos autores, que colocam nesse patamar a maioria das grandes companhias
estadunidenses em 1930.
Na maioria destas companhias, muitas aqui já citadas como a Pennsylvania Railroad
e a American Telephone and Telegraph, não tem nenhum diretor ou funcionário entre os vinte
maiores acionistas. No caso da Railroad, as ações juntas dos diretores não ultrapassam
0,007% o que torna insignificantes essas ações em termos de interesse relativo. Com um
pequeno volume de ações é impossível um acionista dominar uma companhia desse porte,
justamente por essas companhias ainda possuírem um caráter heterogêneo entre os maiores
acionistas. Estes fatores levam ao questionamento de quem está no controle destas
companhias, quem são as decisões importantes ou quem elas atendem. O acionista tem seu
voto vinculado à porcentagem de sua propriedade, o que faz com que seu voto conte pouco
para uma eleição. Sua saída é participar de um lote maior de ações, de forma presencial ou
assinando procurações, de ambas as formas ele não tem chance alguma de exercer controle e
este tende a estar nas mãos dos que selecionam, o comitê de procuradoresm que tem o poder
de eleger os diretores para o próximo período. O comitê de procuradores que é designado pela
administração vigente faz com que esta possa determinar virtualmente seus sucessores Esse é
um mecanismo autoperpetuador da administração em que a propriedade se encontra sob uma
dispersão muito grande que Berle e Means chamam de ”controle administrativo”.
Esse controle administrativo não tem uma base legal, mas apresenta-se como uma
forma acautelada, na medida da dispersão das ações, mas esta ainda é passível de uma
“insurreição” se houver um grupo divergente que queira assumir o controle. Se houver má
administração, isso é facilitado por um comitê protetor de acionistas.

Berle e Means

apresentam no seu livro o exemplo de algumas poucas companhias que sofreram esse
processo:

É mais frequente que o controle seja exercido claramente durante anos sem
nenhuma disputa ativa que daria aos acionistas a oportunidade de escolher
entre dois grupos rivais. Na maior parte das vezes, o acionista só endossa
decisões já tomadas. Ocasionalmente pode ter a oportunidade de apoiar uma
tentativa de apoderar-se do controle, uma posição semelhante à do
populacho que apoia uma revolução. Em todo caso, o acionista comum tem
pouco poder sobre as atividades da empresa e seu voto, se tem direito a ele,
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raramente pode ser usado como um instrumento de controle democrático. A
maioria dos proprietários na verdade não tem nenhum controle sobre a
companhia, enquanto aqueles que a controlam possuem apenas uma
proporção insignificante da propriedade total (BERLE E MEANS, 1988,
p.98).

Nenhuma dessas várias formas de controle acionário é completa, tampouco uma
exclui as outras e podem se reforçar entre si, valendo-se de todas as formas para adquirir o
controle. Os autores ressaltam que quando a pressão dos credores em cima de uma empresa
que está financeiramente insegura é grande, é possível que um comitê de acionistas assuma o
controle sob um tempo longo ou curto. O trabalho de Berle e Means, partindo dessas formas
de controle, procurou realizar uma classificação das duzentas maiores empresas, adotando os
critérios de controle e o grau de separação entre propriedade e controle. As informações
obtidas pelos autores sobre essas empresas foram registradas em manuais e outras
informações que não estavam fidedignamente disponíveis foram obtidas por meio de dados de
revistas de economia e jornais, como o “New York Times”, “Wall Street Journal”, entre
outros que apresentavam informações válidas, apoiadas em evidências de outras fontes. Com
esses dados, o resultado apresentado coloca que dentro das duzentas maiores empresas dos
Estados Unidos em 1930, 44% delas estavam sob o controle administrativo, ou seja,
totalmente nas mãos de seus diretores. Representando 58% da riqueza das 200 maiores,
apenas 6% dessas empresas se encontram sob o controle na forma de propriedade privada.
Representando 4% da riqueza das maiores empresas, entre essas porcentagens aparecem os
outros tipos de controle, minoritário, majoritário e sob mecanismos legais, representando 49%
destas empresas com uma riqueza de 38% dentre as 200 maiores.22
De forma concisa, fica enumerado pelos autores um total domínio dentre as maiores
empresas, a riqueza e a separação parcial ou total entre controle e a propriedade dentro das
empresas. No caso da maioria destas empresas maiores, os diretores que controlam essas
companhias não são proprietários dominantes, mantendo o controle separado da propriedade.
Esse controle é um conceito que os autores julgaram ser mal definido na prática. Juntando
parâmetros para uma compreensão destes processos, Berle e Means percebem como Walther
Rathenau o percebera, as diferenças nos novos parâmetros de organização econômica partindo
da Revolução Industrial:

Ao discutir os problemas das empresas, é possível distinguir três funções: a
de interesses numa companhia, a de ter poder sobre ela e a de agir nela. Um
22

Esses dados são apresentados por BERLE E MEANS, 1988, p.120.
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único indivíduo pode preencher, em graus variados, qualquer uma ou mais
dessas funções.
Antes da revolução industrial, o proprietário-trabalhador executava todas as
três, como na maioria dos fazendeiros hoje. Mas durante o século XIX, a
maior parte da produção industrial começou a ser feita por empresas onde
havia ocorrido uma divisão, o proprietário desempenhando as duas primeiras
funções enquanto a terceira, em grande medida, ficava a cargo de um grupo
separado: os executivos assalariados. Sob esse sistema de produção, os
proprietários distinguiam-se basicamente pelo fato de estarem em condições
de administrarem uma empresa ou delegar sua administração, quanto de
receber os lucros ou benefícios que poderiam advir do empreendimento. Os
executivos por outro lado, distinguiam-se principalmente pelo fato de
movimentar a empresa, supostamente no interesse dos proprietários. Desse
modo, a diferença entre propriedade e administração era em parte a diferença
entre posição e ação. Um proprietário que ficasse inteiramente tranquilo em
relação à sua empresa apesar disso permaneceria como proprietário. Seu
titulo de posse não resulta do fato de ele agir ou o fato de esperar que ele aja
(BERLE E MEANS, 1988, p.123).

Nas sociedades anônimas, a segunda função apresentada pelos autores separou-se da
primeira, colocando o proprietário reduzido a ter uma cadeia de interesses legais, de fato, na
empresa, enquanto o controle se coloca em condições de ter poderes legais e de fato sobre a
empresa. Com essa distinção, surgem os interesses das partes envolvidas na empresa,
acionistas e controle. Os autores colocam os acionistas e seus interesses como bem definidos
no funcionamento de uma companhia. O primeiro destes interesses é que a companhia lhe
proporcione o lucro máximo compatível com um grau razoável de risco. Em segundo plano,
que sejam distribuídas uma proporção grande desses lucros quanto permitiream os interesses
superiores do negócio e que não aconteça nada que possa prejudicar em receber a parte que
lhe pertence na distribuição dos lucros e que suas ações sempre possam ser negociáveis
livremente a um preço justo. Existem também outros interesses que são menos importantes,
como o direito de resgate, privilégios de conversão e publicidade da companhia. Complicado
é definir interesses do controle e justamente entender se este almeja produzir o lucro máximo
a um risco mínimo e se deseja distribuir com justiça esse lucro entre os proprietários,
mantendo as condições de mercado favoráveis para o investidor. O objetivo do controle é o
lucro pessoal? Qual outra finalidade teria o controle?

Se admitirmos que o desejo de lucro pessoal é a força motriz do controle,
devemos concluir que os interesses do controle são diferentes e muitas vezes
se opõe radicalmente aos da propriedade; devemos concluir também que,
muito significativamente, os proprietários não serão bem servidos por um
grupo de controle que vise o lucro. Na operação de uma sociedade anônima,
o grupo de controle, mesmo possuindo um grande volume de ações, pode
servir melhor a si mesmo lucrando as expensas da companhia do que
produzindo lucros para ela. Se essas pessoas podem lucrar 1 milhão de
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dólares com a venda de propriedade à companhia, podem dar-se ao luxo de
sofrer uma perda de 600 mil dólares através da propriedade de 60% das
ações, uma vez que a transação ainda lhes proporcionará 400 mil dólares e
os acionistas restantes assumirão a perda correspondente. À medida que suas
posses diminuem, e tanto os lucros quanto as perdas da companhia lhes
cabem cada vez menos, as oportunidades de lucrarem a expensas da
companhia parecem mais diretamente a seu favor. Quando suas ações
totalizam apenas frações de 1%, como as ações dos diretores de companhias
controladas pela administração, os lucros a expensas da companhia são
ganho certo para as pessoas que exercem o controle, e os interesses de um
controle que vise o lucro opõe-se diretamente aos interesses do proprietário
(BERLE E MEANS, 1988, p.125).

Os autores examinaram o antigo conceito de propriedade e da antiga unidade
construída pela empresa privada, evidenciando muitas vezes que a empresa pode-se ligar com
aspectos em oposição à propriedade e ao controle, com este último tendendo a afastar-se da
propriedade. A concentração de poder econômico, separada da propriedade possibilitou o
surgimento de domínios econômicos, deixando os proprietários na condição de fornecer os
meios por meio dos quais esses novos atores do cenário econômico executam seu poder.

O reconhecimento de que a indústria passou a ser dominada por esses
autocratas econômicos deve trazer consigo a compreensão do vazio da
afirmação familiar de que o empreendimento econômico na América é uma
questão de iniciativa individual. Para as dezenas ou mais de homens no
controle, há espaço para essa iniciativa. Para dezenas e mesmo centenas de
milhares de trabalhadores e proprietários de uma única empresa, a iniciativa
individual não existe mais. Sua atividade é uma atividade coletiva numa
escala tão grande que o individuo exceto aquele em posição de controle, caiu
numa insignificância relativa. Ao mesmo tempo os problemas de controle
tornaram-se problemas de regime econômico (BERLE E MEANS, 1988,
p.126).

A ascensão das sociedades anônimas trouxe uma nova abordagem que traz novas
alusões às lógicas da propriedade e do lucro. Faz parte dialogar a linguagem jurídica e a
linguagem econômica, um dos objetivos da pareceria entre o jurista Adolf Berle e o
economista Gardiner Means. Repensar essas categorias para eles é importante devido a
ascensão dos administradores de empresa no poder das companhias e as derivas que a nova
forma de propriedade separada do controle traz como processo de racionalização da produção
e da organização econômica.
A ideia tradicional consiste que uma companhia trabalhe em beneficio de seus
proprietários, acionistas que devem receber todos os lucros. A questão, porém complicada é
quando o grupo que detém o controle tem poder para desviar os lucros para os próprios
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bolsos. A discussão dos autores acontece porque naquele tempo não existiam certezas de que
uma companhia funcionaria realmente visando o interesse dos acionistas. Esse é um novo
quadro que surge na economia devido à separação de propriedade e controle, que resulta na
concentração de poderes por parte dos administradores das empresas e os autores buscam
discutir meios de pressão social ou de construção de medidas legais que assegurem o
funcionamento das sociedades anônimas, garantindo os direitos dos proprietários. A lógica
tradicional da propriedade prevê ao proprietário o direito de uso da mesma e de prover dos
benefícios que a propriedade proporciona. Tal usufruto é garantido nas leis estadunidenses. O
acionista é considerado tanto como proprietário da companhia como proprietário de seus
ativos e segundo os autores, perdeu parte da propriedade legal dos ativos, no sentido de não
ter direito legal a eles, pois esse direito legal passou a ser da companhia. O conjunto, porém
de acionistas em suas participações tinha o direito a todos os ativos da companhia e a todos os
lucros. A ascensão das sociedades anônimas traz aos autores essa preocupação dentro da
dicotomia entre o poder dos acionistas e o poder que controla as empresas.

Durante a evolução da sociedade anônima, poderes cada vez maiores sobre a
administração da empresa foram sendo delegados a certos grupos. No
começo, esses poderes envolviam basicamente a atividade técnica (de auferir
lucros) da empresa. Mais tarde delegou-se poderes relacionados com a
distribuição de lucros e juros entre portadores de títulos. Com a separação
entre a propriedade e o controle, esses poderes chegaram a um estágio que
permitia às pessoas que exerciam o controle de uma sociedade anônima usálos contra os interesses dos proprietários. Como os poderes de controle e
administração foram criados por lei, isso numa certa medida, parecia
legalizar o desvio dos lucros para as mãos do grupo de controle (BERLE E
MEANS, 1988, p.262).

Ao seguir a lógica tradicional da propriedade, percebe-se que estes poderes não são
totais, mas depositados por meio de confiança, o que faz o grupo de controle, ao menos
formalmente, controlar a empresa em benefício dos acionistas. Esses poderes concebidos a
administração de empresa, segundo os autores, são concebidos porque este tem capacidade
maior para administrar a companhia, em função de seus proprietários. Esse acordo que coloca
poderes plenos aos administradores pode ser feito judicialmente por meio de cláusulas
contratuais e cartas patentes. Essa atitude geralmente é feita quando um corpo administrativo
apresenta projetos que precisam dessas medidas para o crescimento da companhia. Assim, os
autores relatam que era possível manipular situações em que o lucro individual dos
administradores é uma possível vantagem para a companhia como um todo. O grupo no
controle, porém pode tirar vantagens de uma companhia de modo negativo, quando tiram
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proveito de situações emergenciais e da base legal que os considera fiduciários. A propósito
dessa concessão, considera-se que um homem ou grupo de homens que confiam a outro
homem ou grupo a administração de uma propriedade, este segundo homem ou grupo se torna
fiduciário e é obrigado a agir de forma consciente, ou seja, ser fiel aos interesses das pessoas
que confiaram a ele a administração. Ressaltam Berle e Means que nesse sentido, as
sociedades anônimas se encontram no mesmo patamar do fideicomisso do direito
consuetudinário. Com essas questões apontadas a discussão é travada no seguinte dilema: um
proprietário que renunciou o controle de sua riqueza deve ter todos os benefícios da
propriedade?
No aspecto legal os lucros pertencem absolutamente aos portadores de título e a
divisão desses lucros entre os vários proprietários é uma questão que, segundo os autores,
depende de um acordo privado. Os portadores de título têm direito inclusive aos lucros que os
administradores em exercício correto da função obtêm e também podem exigir que os novos
portadores de títulos só tenham esse status mediante a uma contribuição adequada para os
ativos da companhia. Os administradores no controle não podiam combater esse
embasamento legal. O questionamento dos autores então é até que ponto, nas novas
conjunturas econômicas das grandes empresas, essa lógica tradicional da propriedade pode ser
aplicada. Em uma empresa de sociedade anônima, arriscar a riqueza previamente acumulada
na empresa com objetivo de obter lucros e a responsabilidade final da empresa não são mais
exercidos pela mesma pessoa ou pelo mesmo grupo. O acionista que renunciou o controle
sobre a empresa tornou-se um mero fornecedor de capital assumindo riscos. Já a
responsabilidade e autoridade nas estruturas e decisões são exercidas pelos administradores e
diretores no controle. Os autores consideram que a lógica tradicional da propriedade foi
dividida. Seguindo essa lógica, recomendam que as leis acompanhem essas mudanças.

Um dos atributos legais da propriedade recai sobre a posse das ações, o outro
sobre o controle da companhia. Será que devemos, por conseguinte,
reconhecer que não tratamos mais da propriedade no sentido antigo da
palavra? Será que a lógica tradicional da propriedade ainda se aplica? Como
um proprietário que também controla sua riqueza tem proteção para usufruir
plenamente das vantagens dela derivadas, será que se segue necessariamente
que um proprietário que renunciou ao controle de sua riqueza também deve
ter todas as regalias? Será que essa renuncia não mudou tão essencialmente a
relação com a riqueza, ao ponto de ter mudado a lógica aplicável a seu
interesse nessa riqueza? Uma resposta a essa questão não pode ser fornecida
pela lei. Tem de ser procurada nos fundamentos econômicos e sociais da lei
(BERLE E MEANS, 1988, p.264).
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O lucro também foi teorizado por vários economistas, adquirindo uma lógica
tradicional em que o indivíduo inconscientemente, quando luta para adquirir riqueza buscando
o lucro, também inconscientemente satisfaria a vontade dos outros e dirigindo uma empresa,
empregaria sua riqueza e energia de modo a obter mais lucro e nesse esforço, aspiraria obter
mais lucro do que despendesse maior demanda. Essa é uma visão clássica, baseada
principalmente nas obras de Adam Smith, em especial A Riqueza das Nações, de 1776, em
que a competição entre inúmeros produtores manteria os lucros dentro de limites aceitáveis e
os lucros excessivos seriam temporários e induziriam a um aumento nas atividades do setor
em que ele é excessivo, baixando os lucros mais uma vez a níveis aceitáveis.23 Dialogando
com esses princípios clássicos da economia, Berle e Means discutem novamente a separação
entre propriedade e controle. Permeando essa ideia tradicional em que duas funções, a dos
acionistas que assumem o risco e do controle que administram esse risco, tem papéis
separados também nessa discussão.
Os autores destacam que os lucros funcionam como pagamento pelo desempenho de
duas funções distintas, funcionando como atrativo para o indivíduo arriscar sua riqueza em
um empreendimento. Em segundo lugar, como um estímulo que o leva a exercer toda a sua
capacidade para tornar sua empresa lucrativa. Na empresa privada, com apenas um
proprietário não existe uma distinção considerável entre as duas funções, pois o dono da
empresa assume os riscos e também é administrador. Na maioria das sociedades anônimas
em que essa separação é evidente, essa lógica é muito inócua para os autores, na medida em
que os portadores de títulos não desempenham todas as funções como em uma empresa
privada. Dessa forma, em meio à divisão dos papéis dentro de uma grande companhia, os
autores discorrem sobre a possibilidade de controle enquanto direção eficiente da empresa.

É evidente que a função de fornecer capital e assumir riscos tem de ser
exercida e que o portador de títulos deve receber uma compensação se a
empresa deseja levantar novos capitais e expandir suas atividades, da mesma
forma que os trabalhadores têm de ser pagos como suficiente para assegurar
o fornecimento continuo de trabalho e o enfrentamento dos riscos envolvidos
nesse trabalho e na vida nele baseada. Mas o que fazer se os lucros obtidos
forem mais que suficientes para satisfazer os portadores de títulos e para
introduzir novos capitais na empresa? Qual a vantagem social de assegurar
ao portador de títulos um volume de lucros maior do que o necessário para
assegurar o fornecimento regular de capital e os riscos daí decorrentes? A
perspectiva de lucros adicionais não funciona como estímulo para o
portador de títulos dirigir a empresa mais energicamente de forma a
satisfazer às necessidades da comunidade, pois não dispõe mais do controle.
Esses lucros extras se forem destinados aos portadores de títulos não
23
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desempenhariam nenhuma função econômica útil (BERLE E MEANS,
1988, p.266).

Segundo os autores, os administradores deveriam ter um estímulo para controlar a
empresa de forma eficiente, pois se nenhuma parcela destes lucros se destinasse aos
administradores, eles não teriam nenhuma motivação para satisfazer o grupo de acionistas.
Considerando que o lucro excedente não tem uma função eficiente, os autores consideram
uma medida hábil. Pressupondo que o lucro é uma motivação, deixar parte desse lucro
excedente aos administradores. Essa proposta de Berle e Means teria o intuito de harmonizar a
diferença de interesses entre proprietários e controladores dentro das sociedades anônimas.

A lógica tradicional do lucro, quando aplicada desse modo à moderna
sociedade anônima, indicaria que se for preciso modificar os lucros
destinados aos proprietários ou ao controle, somente um justo pagamento do
capital deveria ser distribuído aos “proprietários”, enquanto o restante
deveria ser entregue ao controle como estímulo para uma administração o
mais eficiente possível. A sociedade anônima seria, portanto, dirigida
financeiramente no interesse do controle, tornando-se os acionistas meros
recebedores da remuneração do capital (BERLE E MEANS, 1988, p.267).

Da mesma forma que Walther Rathenau, Adolf Berle e Gardiner Means enxergam no
início do século XX uma inadequação das teorias econômicas tradicionais. Rathenau partiu da
dificuldade político-econômica alemã e pôde pensar a dificuldade da aplicação dessas teorias
por estar preocupado com a organização econômica do quadro político e social europeu e
principalmente de seu país. Assim, inovou em pensar em formas planificadas para o
capitalismo em um esforço de racionalização. Pôde ele também enxergar novos rumos e
formas de organização das empresas, assumindo com os sindicatos e organizações de
monopólio um papel central na organização da economia. A motivação de Berle e Means
parte justamente do comportamento empresarial estadunidense, que há muito já não se
adequava a essas teorias e assumia um papel central na economia, como havia previsto
Rathenau. Desta forma, consideram as sociedades anônimas como revolucionárias, pois a
separação entre propriedade e controle rompeu não só com as ideias de Karl Marx, mas
principalmente com as clássicas ideias de Adam Smith, que afirmava que a dispersão da
propriedade tornava impossível uma administração eficiente. Dessa maneira, fazem um
debate em cima dos conceitos formulados por Adam Smith.
Sobre o conceito de propriedade, Adam Smith e seus discípulos consideravam a
propriedade privada como uma unidade que envolvia a posse com a propriedade e o controle
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constituindo uma unidade. Com a moderna sociedade anônima, essa unidade foi desfeita. A
“propriedade passiva” (ações e títulos) concede a seus donos uma participação na empresa
sem garantir alguma forma de controle ou responsabilidade sobre a mesma. A “propriedade
ativa” (unidade de produção, clientela e organização) constitui a empresa em si e são
controladas por administradores. Consideram os autores que quando as funções dentro de uma
propriedade são exercidas por indivíduos diferentes, a propriedade privada dos instrumentos
de produção desaparece. A propriedade privada das ações ainda existe porque seu dono ainda
é dono das ações e pode dispor delas, mas sua ação é um símbolo que representa um conjunto
de direitos e expectativas mal protegidos.

Se a posse da propriedade ativa- poder de controle sobre uma empresa,
separado da propriedade em si- chegará algum dia a ser considerada
propriedade privada, que pode pertencer a seu possuidor, o qual poderá
dispor dela, é um problema do futuro, e não se pode fazer previsão alguma
com respeito a isso. Qualquer que seja a solução é evidente que, ao lidar com
a moderna sociedade anônima, não lidamos com a antiga propriedade
privada. Nossa descrição da economia moderna, à medida que trata da
companhia semipública, deve utilizar os termos referentes às duas formas de
propriedade, ativa e passiva, que na maior parte das vezes encontram-se em
mãos diferentes (BERLE E MEANS, 1988, p.270).

Outro conceito que para os autores sofreu mudança foi o de riqueza, que se dividiu
de forma semelhante às funções na propriedade. Para Adam Smith, a riqueza era composta
por coisas tangíveis, como plantações, terra, edificações e mercadorias. Esse conceito faz
parte da crença da maioria das pessoas que acreditam que a riqueza é concebida em termos
físicos. No caso das sociedades anônimas, os autores demonstram que existem dois tipos de
riqueza diferentes: para o acionista a riqueza não se constitui de bens físicos, sensíveis, mas
de uma perspectiva com valor de mercado que, mantidas, podem-lhe proporcionar uma renda
e se for vendida no mercado pode proporcionar outro tipo de riqueza. Para o detentor da
propriedade ativa - o administrador - a riqueza está relacionada a uma grande empresa sob o
seu poder, cujo valor consiste nas relações organizadas das propriedades físicas, “na
existência de uma organização operante de trabalhadores e na existência de um grupo
operante de consumidores” (BERLE E MEANS, p.271). O grupo de administradores de uma
sociedade anônima moderna está aplicado a um organismo de pouco valor, na medida em que
continua funcionando. Essas duas formas de riqueza se situam juntas, porém são
funcionalmente diferentes.
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Diferente também é a empresa privada de Adam Smith, que consistia em um único
indivíduo ou em poucos sócios que contavam na maioria das vezes com seu próprio trabalho e
direção. Devido à experiência dos Estados Unidos, os autores consideram que esse conceito
deva ser substituído por um conceito de sociedade anônima, que é organizada em atividades
de inúmeros grupos de indivíduos, trabalhadores, consumidores e fornecedores de capital “sob
a liderança dos ditadores da indústria, o controle” (BERLE E MEANS, p.271). Essa empresa
privada tende a desaparecer com o aumento do porte e junto a ela, a iniciativa individual. O
conceito de iniciativa individual não é aplicável às sociedades anônimas que estão
organizadas pela atividade coletiva com coordenação dos diferentes estágios de produção e a
“extrema divisão do trabalho na empresa que opera em larga escala implica não o
individualismo, mas a cooperação e aceitação de autoridade” (BERLE E MEANS, p.272). A
iniciativa individual só tem espaço quando um trabalhador procura progredir dentro da
organização. Essa iniciativa só pode ser realizada no círculo da função que ele é convocado
para desempenhar, ou seja, a iniciativa individual só pode acontecer dentro da hierarquia de
uma grande companhia. Mesmo assim, segundo os autores, existe um limite colocado pela
disposição e pela capacidade que os subordinados têm de concretizar a vontade de seus
superiores, ou seja, na indústria moderna a liberdade individual é fundamentalmente limitada.
A motivação da atividade individual mudou também de aspecto e com isso
modificou também a motivação para o lucro. Para Adam Smith, no lugar em que existia a
adequada empresa privada, existia também como força motriz e benéfica o lucro, como forma
de motivação pessoal. Na sociedade anônima, os lucros induzem os investidores a arriscar
capital e a lógica tradicional e não garante que os lucros cheguem às mãos dos homens que
desempenham as principais atividades e organização das empresas. Dessa forma, os lucros
não tem muita relação com as ideias de lucro consideradas pelos autores clássicos.
Um ponto importante dessa crítica às teorias clássicas de economia apontadas por
Berle e Means é a questão da concorrência. Como vimos em Walther Rathenau, este foi
pioneiro em propor uma espécie de mercado controlado e integrado sob a forma dos
monopólios e oligopólios com instituições como federações de indústria e sindicatos como
seus instrumentos, enxergando que essa seria uma solução para os problemas advindos antes e
durante a Primeira Guerra Mundial.

Adam Smith era defensor da concorrência como

reguladora da indústria porque tinha como exemplo empresas pequenas com um papel
anódino do capital e custos fixos e restritos. As unidades eram tão numerosas que não
ocupavam uma posição de destaque no mercado. Com a situação das sociedades anônimas
nos Estados Unidos, os autores afirmam que:
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Hoje a concorrência nos mercados dominados por umas poucas companhias
gigantescas chegou a ser tão bárbara e destrutiva ou tão inativa, que o
monopólio ou duopólio passaram a predominar. A concorrência entre um
pequeno número de unidades, cada qual envolvendo uma organização tão
complexa que os custos se tornaram indeterminados, não satisfaz a condição
aceita pelos economistas antigos, nem parece um regulador da indústria e
dos lucros tão eficiente quanto supunham (BERLE E MEANS, 1988, p.273).

A moderna sociedade anônima foi o carro chefe de uma mudança feroz que para os
autores tratou de tornar certa a falência dessas teorias tradicionais. Tais fatores foram para
Berle e Means uma das motivações em realizar a parceria para a escrita de “A Moderna
Sociedade Anônima e a Propriedade Privada”, para servir de inspiração para a construção de
novos conceitos para o novo quadro de relações econômicas apresentado por eles,
considerando a moderna sociedade anônima sob um aspecto revolucionário.
Em seu primeiro estudo publicado após sua notável obra de 1932 e sua atuação como
membro do governo Roosevelt - A Revolução Capitalista no Século XX - de 1954, os dados
trabalhados no ensaio anterior são reforçados. Além disso, a maioria dos estudiosos parecem
não ter conhecimento da sequência de seus escritos quando estudam a “empresa instituição”.
Ao examinarmos, percebemos que Berle já possui melhores desenvolturas a respeito do poder
das Grandes Corporações. Para o autor, as suas realizações econômicas pareciam
insuperáveis, tornando nulas as ideias de Adam Smith, pois se tratava de um sistema que
atendia as necessidades coletivas daquele tempo. Assim, reforçava a ideia do poder aos
administradores de empresa como um fator não só positivo que já havia mudado a estrutura de
acumulação de capital por parte das indústrias e que essas empresas atingiam níveis de poder
que iam além de seu próprio patrimônio, fato que para ele refutava diretamente as teorias
clássicas de controle, propriedade e concorrência.
Tampouco podemos deixar de nos estender além da simples aritmética dos
bens realmente de propriedade das empresas. O impacto exercido por muitas
empresas- A General Motors, por exemplo, ou as grandes companhias de
petróleo - ultrapassa de muito os respectivos limites patrimoniais. Existem,
por exemplo, em estimativa sumária, cerca de três bilhões de dólares
invertidos em garagens e instalações de serviço de propriedade dos
chamados “pequenos” empresários, com contratos de agencia firmados com
os principais fabricantes de automóveis. Os donos são pequenos empresários
independentes, que embora rotulados de corporation, não são evidentemente
nenhuma Grande Empresa. Nominalmente são independentes. Mas suas
normas de procedimento, seus métodos de operação, e em grande parte seus
preços, são estabelecidos pela companhia de carros cujo vendem. O mesmo
procede quanto ao pequeno comerciante que é “dono” de um posto de
abastecimento de gasolina. A faculdade que dispõe uma grande empresa,
quanto a decidir e dirigir operações transcende as limitações do exercício
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normal do direito de propriedade. Seu poder projeta além do alcance real de
sua firma. (BERLE, 1954, p.27-28).

Para o argumento de Adolf Berle em 1954, essa tipificação de empresa estadunidense
tem que ser mantida porque ela é uma instituição de serventia e não de tirania. As Grandes
Corporações acabaram sendo responsáveis por suprir necessidades que o Estado não
conseguia. Ele toma como exemplo o segundo pós-guerra, quando esperava-se que os Estados
Unidos carecessem de aço e Truman, presidente eleito em 1949, sugeriu a possibilidade do
próprio governo empreender diretamente a operação que supriria essa necessidade.
Antecipando essa possibilidade, as companhias de aço aumentaram por sua conta a
capacidade de produção de aço em mais de 20% dentro dos cinco anos seguintes. Assim
defende que Estado e as Corporações realizem uma parceria porque para ele, as massas
exigem sempre um padrão de vida além de sua capacidade produtora. Quando não dão conta
de fazê-lo, recorrem aos governos e estes se mostram cada vez menos capazes que a indústria
que tem potencial para aumentar a produção. Por isso, o autor atribui que os dirigentes das
empresas têm um papel político tão importante quanto àqueles que ocupam cargos políticos.
Isto talvez venha sublinhar o mais poderoso imperativo solado, imposto à
administração corporativa; é imprescindível que ela fale a verdade e que
conduza de tal forma que possa manter a confiança de seus fregueses, de seu
próprio pessoal, de seus fornecedores, e do publico com quem transaciona. O
que equivale, numa empresa gigante, ao “justo consentimento dos
governados”. Torna-se assim a empresa uma instituição essencialmente
política, porém não-estatal, achando-se os seus diretores na mesma situação
dos ocupantes públicos. E se, em qualquer ocasião, os administradores de
empresa tentarem fundamentar a sua permanência no cargo através do
exercício da força, e não pelo uso da razão o fim será desastroso. (BERLE,
1954, p.58).

O estudo de Berle e Means de 1932 obteve sequência por parte de Berle24, já com
certo amadurecimento a respeito das categorias que foram apresentadas por eles no estudo
anterior. Esse amadurecimento traz consigo a experiência política de Berle quando teve
contato - enquanto newdealer e diplomata do governo estadunidense - com outros
economistas promissores, que nesse intercãmbio amadureceram as ideias de economia
institucional. Essas novas ideias o mantiveram firme enquanto critico do capitalismo do
século XIX, relacionando o desenvolvimento técnico ao desenvolvimento da propriedade.

24

E também de Means, porém daremos enfoque a Berle por se tratar de nosso objeto.

117

Temos que notar uma modificação na teoria da propriedade- modificação
com a qual o pensamento do século XIX não poderia nem sonhar. Vem se
tornando cada vez mais claro que “propriedade” e “poder” não são diferentes
uma da outra. Cada uma representa uma fase diferente num processo de
desenvolvimento técnico em marcha. O poder não-controlado pode ter, terá,
e na realidade, tem quase que a mesma força que tinha no século XIX a
propriedade não controlada: instituir monopólios, defende-los e procurar o
Estado para que seja seu aliado. A experiência comunista, abolindo a
propriedade, enquanto monopolizava o direito de posse e a produção através
do poder, gerou a mesma crueldade e a mesma ineficiência que a do
monopólio da propriedade no final do século XIX e inicio deste. Alguma
concentração de poder é indispensável na técnica moderna. Uma distribuição
da propriedade é essencial para a vida individual, independente do Estado.
Da mesma forma para que seja atingido um alto nível de produção, torna-se
uma necessidade técnica a concentração de um grande empreendimento e,
com isso, a concentração de poder. O problema político tem sido o de atingir
este nível de concentração de poder essencial à produção e à distribuição – e,
também, o de evitar os abusos desse poder, quando deixa de cumprir sua
função de distribuição e produção e passa a ser usado em beneficio da
riqueza privada ou dos interesses pessoais do detentor do poder, seja ele um
comissário soviético ou um presidente de companhia.
A república econômica americana, de um modo geral tem conseguido isto;
daí o seu sucesso. (BERLE, 1965, p.24-25).

Para Berle, as sociedades anônimas seriam esse grande motor da mudança social nos
Estados Unidos, sendo elas o principal motor impulsionador dessas mudanças, transformando
o indivíduo estadunidense em um cidadão de classe média em que os ricos seriam um grupo
minoritário com um papel pouco influente na sociedade após a Segunda Guerra. Esses ricos
seriam os sobreviventes do “regime capitalista”, que após o New Deal teriam pouco
significado para a sociedade, isso porque:

A mudança no método de formação do capital levou a uma quase
transformação na localização do poder econômico. Os indivíduos não são
mais “capitalistas” – donos tão poderosos quanto os industriais do tempo em
que Marx escreveu Das Kapital. Existem apenas alguns casos sobreviventes
do velho sistema. Não mais existem “banqueiros” que controlavam toda a
poupança dos cidadãos e, porque dominavam o mercado de capital,
dominavam também as industrias- como os Rothschilds na Europa ou os
Morgans nos Estados Unidos. As companhias não vão mais de chapéu na
mão à comunidade banqueira (ainda decantada na mitologia como “Wall
Street”) à procura de capital, ou credito através de bancos comerciais). Pelo
contrário, os bancos comerciais vão às companhias, implorando depósitos e
a utilização de seus serviços, enquanto “banqueiros de investimentos”
percorrem em busca de empresas que necessitem de seu capital. (BERLE,
1965, p.31).

Ressalta Berle que o controle da aplicação do capital é, em suma, o controle das
finanças no desenvolvimento da economia nacional. Esse controle surgiu com o governo do

118

Presidente Roosevelt, no qual estaria dividido entre o governo federal, em menor proporção
no governo estadual e principalmente nas mãos dos administradores das grandes sociedades
anônimas. Com os governos e as corporações como grandes acumuladores de capital, eles se
tornaram os agentes por meio dos quais o capital foi dirigido para suas formas de
investimento. Nesse sentido, existe uma evolução no controle do capita que se diferencia no
sentido do século XIX porque lhe é adicionado um novo artefato: o conhecimento técnico.

Ricardo ou Marx reconheceriam como novo capital o imenso patrimônio da
General Motors ou da General Eletric, os grandes fornos e forjas da U.S.
Steel, as retortas e a maquinaria dos produtores de gasolina ou produtos
químicos. Mas por trás de tudo isso, há um novo e adicional item no capital,
modificando seu conteúdo. Ainda não lhe deram um nome. É vagamente
chamado de “conhecimento técnico” e às vezes, aparece nas folhas de
balanço das companhias como “Patentes & Métodos”. O patrimônio da
General Eletric morreria se não existissem seus laboratórios e cientistas,
alguns dedicados à pesquisa pura, outros preocupados com as aplicações de
uso das descobertas. A produção do cientista pode ser somente uma simples
folha de papel com alguma formula escrita, ou um pequeno volume com
anotações sobre os possíveis usos dessa formula (BERLE, 1965, p.32-33).

Berle acreditava que esse conhecimento científico era um importante formador de
capital, no qual não poderia ser obtido um valor em unidade monetária. Essa forma de capital
não seguiria nenhuma regra relacionada às teorias sobre a propriedade no século XIX. Com
esse tipo de conhecimento produtor de capital, destaca Berle que com ele surge também outro
elemento, chamado de “organização” e que consiste na capacidade de uma empresa de manter
uma organização para acumular, usar e aplicar conhecimento técnico. A união desses dois
pontos seria tão importante que mesmo que uma empresa tivesse o seu patrimônio físico
destruído, mantendo seu quadro organizacional intacto, essa empresa conseguiria se recuperar
em um prazo relativamente curto. O inverso aconteceria caso fosse perdido o seu “capital
incorpóreo”, transformando o patrimônio físico da empresa em ferro velho. O
amadurecimento de suas obras junto à experiência do New Deal também fez com que Berle
falasse mais abertamente quanto às teorias clássicas do liberalismo, que para ele não
precisavam ser revistas, pois há muito já haviam perdido o seu espaço. É o caso do mercadolivre, que para ele, rebaixava os níveis culturais ao invés de elevá-los, pois os resultados da
regulação se mostravam muito mais eficazes.
O “mercado livre” já foi, entretanto, destronado como deus onisciente pela
máquina. O desenvolvimento político americano tornou claro que em certas
áreas não lhe convinha de modo algum o mercado livre e que, em outras, não
desejava os resultados que o mercado livre lhe propiciava; e em atividades
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tais como os transportes, o sistema americano, entre 1900 e1935, eliminou
por completo o sistema de mercado livre. A maioria dos meios de transporte,
trem, ônibus, avião, ou marítimo, foi retirada da rede de operações do
mercado livre. Os viajantes podiam escolher entre avião, navio, ônibus ou
outros meios, mas os preços ou tarifas eram fixados pelo Estado. Em troca
essas empresas receberam a segurança de uma nova posição mais ou menos
monopolística. As tarifas foram fixadas de tal modo que as empresas
tivessem lucro- dentro dos limites razoáveis- mas elas foram transformadas
em “quase-públicas”, sob a exigência de que só trabalhassem dentro dos
limites e regras estipuladas pelo Estado. (BERLE, 1965, p. 40-41).

O significado da perda de sentido das teorias clássicas para Adolf Berle se
completam em mais dois pontos importantes que também foram aplicações inauguradas com
o New Deal: a agricultura e a questão dos trabalhadores, as quais também foram superadas
com as medidas do governo estadunidense. As oscilações de preços significaram a derrocada
irrevogável das fazendas, atirando os fazendeiros ao desespero. “Na agricultura os Estados
Unidos achou o desperdício de seu mercado livre flutuante tão grande, e a crueldade tão
intolerável, que se resolveu tira-la desse sistema” (BERLE,1965). A maioria dos produtos
agrícolas essenciais passou a ser vendida com preços garantidos pelo Estado e com essa
regulação ajustou-se o nível aceitável para o consumo. Segundo ele, na questão trabalhista, o
mercado-livre também havia sido severamente modificado porque os estadunidenses não
estavam preparados para continuar enfrentando flutuações, desperdício e as contínuas
injustiças de um irrestrito mercado competitivo. Assim, acabou sendo muito importante a
criação da Lei das Relações Trabalhistas (NLRA- National Labor Relations Act) de 1935.

Para todo o século XIX e as primeiras décadas do século atual [XX], esses
desperdícios e injustiças se tornaram tão claros que qualquer um podia
observá-los. Tornaram-se maiores a medida que as grandes empresas se
tornaram mais fortes e mais poderosas. Ninguém, quando oferecia seus
serviços, podia “barganhar” em termos de igualdade com um grande
empresário e empregador. A medida que as grandes companhias
aumentavam, diminuíam relativamente os “compradores” de trabalho e,
assim aumentava o numero de milhões de trabalhadores que tentavam
vender seus serviços. A exceção de um pequeno grupo de atividades
comerciais em que os trabalhadores qualificados eram poucos, o operário
(em regra geral) tinha que aceitar o que lhe oferecia o empregador – quando
ele oferecia – e por tanto tempo quando o empregador quisesse. As
consequências eram muitas vezes tão espantosas quanto às descritas por Karl
Marx ou Charles Dickens. Tal sistema produziu fábricas com péssimas
condições de trabalho, onde homens, mulheres e crianças trabalhavam em
troca de uma paga mínima. O sistema produziu também, 14 horas de
trabalho por dia, seis dias de trabalho por semana (sete a cada terceira
semana) em usinas de aço, reduzindo a vida humana abaixo do nível animal.
Mesmo onde as condições eram toleráveis padrões de vida, o trabalhador
dependia diretamente do padrão, que podia, sem aviso prévio, dispensar todo
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ou uma parte de seu trabalho. Se o empregador estivesse numa linha de
produção onde a competição fosse acirrada, surgiria obrigatoriamente uma
diminuição no preço do produto e ele, como consequência, tentaria reduzir
os salários que pagava. (BERLE, 1965, p.42-43).

Com a NLRA era então assegurado o direito dos empregados de associar-se e
comparecer a organizações trabalhistas. Estas organizações tinham o direito de negociar
coletivamente por meio do representante de sua própria escolha, especialmente o direito de
fazer acordo com os empregadores, com o objetivo de se fixarem os níveis salariais, as horas
e as condições de trabalho. Isso fez com que os sindicatos se tornassem agências de
negociações. Conclui Berle a esse respeito:

O resultado, em termos práticos é que em grande parte da indústria
americana, o s salários são determinados por um acordo feito pelos dois
centros que detém o poder – os sindicatos e os gerentes das organizações.
Seus poderes são praticamente os mesmos. O direito de greve, porém,
quando exercido, pode prejudicar não apenas o empregador, mas também
todo o público (BERLE, 1965, p. 45).

Concluindo seu pensamento a respeito das mudanças ocorridas nos Estados Unidos,
Berle comparou as questões relativas à intervenção estatal a partir da responsabilidade do
funcionamento econômico.
Para ele, essa medida veio relativamente tarde, pois o governo britânico já havia
assumido essa responsabilidade desde 1912 com Lloyd George, o soviético em 1917, a Itália
em 1924 com o fascismo e os nazistas em 1933 na Alemanha porque a crise mundial de 1929
havia acelerado esse processo.
Segundo Berle, não havia nos Estados Unidos qualquer tentativa de um governo
totalitário. O presidente Roosevelt e sua administração assumiram a responsabilidade de
intervenção estatal, mas dentro de um regime democrático e o congresso havia aprovado a
legislação que concedia ao governo poderes para intervir em todas as fases da vida econômica
estadunidense.
Esse poder foi aperfeiçoado com o passar dos anos, política que é merecidamente
ligada ao nome do Presidente Roosevelt e que qualquer governo sob a ameaça do caos deveria
fazer o mesmo.
Segundo ele, a teoria do século XIX, de que as forças econômicas e naturais levariam
a um tolerável equilíbrio econômico, provou ser impraticável. Nos Estados Unidos, como em
qualquer outra parte do mundo, houve acordo tácito de que as forças econômicas passariam a
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ser moldadas pelos homens ao invés de permitir que cegas forças econômicas fizessem deles
meros brinquedos. Alertava ele:

O pensamento americano diferia radicalmente das concepções totalitárias
emergentes na Rússia, Itália, e Alemanha e, num certo sentido em outros
países do mundo. A decisão política em ultima instancia, cabe aos
representantes eleitos por todo o povo, numa sociedade que defende o direito
de opinião, liberdade de organização, a liberdade de pensamento e a livre
escolha do governo. Os americanos não são contra a ideia de propriedade
privada – mas lutam por sua melhor distribuição. Os americanos não se
divertem com ideias de lutas de classe; ao contrário, desejam que cada
americano seja concedido um mínimo e ainda, que todos possam atingir o
máximo em desenvolvimento pessoal e riqueza. Os americanos não desejam
entronizar o proletariado; desejam se possível abolir o proletariado.
Quando as instituições se desenvolveram e foram incorporadas à legislação
ou (em alguns casos) as regras escritas, a estrutura política atingiu m padrão
definido. São duas as suas premissas: lei substantiva e a organização
administrativa (BERLE, 1965, p.52-53).

Os Estados Unidos tinha seu conjunto de leis baseadas no livre-mercado, com muitas
leis antitruste e medidas para fortalecer a questão da concorrência. A obra de Berle e Means
em 1932 tornou-se um estudo pioneiro, servindo de embasamento para muitos pesquisadores
futuros.
Compreender seu discurso em defesa dos administradores de empresa não é tão
difícil, levando em conta que eram professores universitários formadores de profissionais para
atuar nestas áreas. Este ambiente acadêmico foi o marco inicial para o livro que é formado por
pesquisas conjuntas dos autores com seus alunos, que defendiam suas teses para adquirir o
doutorado.
Observamos então que Berle e Means podem ser considerados ideólogos do
pensamento administrativo. São intelectuais (considerando um conceito de Goldmann [1981])
que possuem a máxima consciência possível de uma classe ou grupo social que estão
inseridos.
Neste caso, são orientadores diretos de uma classe ou grupo de gestores que
assumirão cargos importantes dentro das empresas ou trabalharão em vias institucionais. Em
termos de Goldmann (1981), orientados para uma transformação global da estrutura social.
Podemos considerar que a obra Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade
Privada também é pioneira no quadro do pensamento econômico em que está contida a classe
que Bernardo (2009) conceitua como “Gestores” e também abre portas para as discussões
sobre a tecnocracia e o técnico como sujeito econômico, na medida em que sua obra tem um
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racionalismo pioneiro, apontando as vantagens do profissional da administração como
determinante nas melhores performances econômicas das grandes companhias.

123

CAPÍTULO 03 - A propósito dos caminhos ideológicos do
Capitalismo Integrado
Procuramos junto às trajetórias e às obras de Walther Rathenau e Adolf Berle Jr.
compreendê-los em meio às estruturas políticas e também sob uma perspectiva de classe
social no intuito de percebê-los historicamente nas circunstâncias político-ideológicas de seu
tempo. O motivo que nos levou a estudá-los também estão contidos nesse tempo justamente
pela peculiaridade de suas obras em tratarem de dois temas intrigantes e suas tentativas de
apresentar soluções aos mesmos. O primeiro trata-se da incapacidade burguesa de dirigir o
capitalismo e ao mesmo tempo as diretrizes políticas em seus respectivos ambientes
geográficos. Para Rathenau, a burguesia nunca foi capaz. A sua passividade mediante a
aristocracia militar tratou de colocá-la sempre em uma postura passiva na Alemanha, pois
quando teve a oportunidade de dominar a vida econômica alemã, abandonou a direção do país
a grupos estamentais que tinha dificuldade de controlar. A burguesia, ao contrário, via seu
projeto de liberalismo ser executado sob o triunfo do militarismo prussiano e a incapaz
burguesia acabou sendo um “sócio minoritário” no processo de industrialização da Alemanha
e a sínteses que se produziu dessa união entre burguesia e os junker não eram para Rathenau a
melhor maneira de condução de um projeto político e econômico. Isso porque pensava ele que
a política de industrialização alemã não era a mais racional, principalmente por não haver um
bom uso dos recursos, principalmente das matérias primas, havendo um enorme desperdício
que gerava problemas econômicos e sociais, o que o fazia não acreditar na lei de livreconcorrência. Com os problemas nacionais do país e a reconstrução da Alemanha, dizia ele:

A ordem econômica existente não soluciona o problema, que muito menos
vai ser solucionado pelo sistema comunista. O sistema que nós
estabeleceremos, terá as características de uma ordem de economia privada,
da mesma forma que a atual, mas não será uma ordem econômica de
liberdade desenfreada. Uma vontade coletiva a penetrará, a mesma que em
nossos dias enxerta-se em toda obra solidária humana, com exceção apenas
da atividade econômica criadora. Será regida por uma moralidade e
responsabilidade que em nosso tempo enobrece cada serviço prestado a
coletividade. Iremos sorrir quando se referirem à piada daquele que queria
comprar um canhão para emancipar-se e por sua própria conta fazer o
serviço militar; ninguém pensará em reclamar para si uma linha ferroviária
publica ou uma rede telegráfica ou fundar um sistema próprio de jurisdição
privada. Com respeito a economia, porém, se admite como seguro, sem mais
delongas, porque dela dependem nosso bem estar, nossa prosperidade, nossa
civilização e nosso valor, que ela não pode mais existir sobre a forma de
liberdade desenfreada, sobre a base da livre-competência e de luta entre os
cidadãos. A contemplação da nova estrutura demonstrará que ela também é

124

suscetível a uma ordem sistemática, uma organização consciente, com uma
compenetração cientifica com uma responsabilidade solidária; que sujeita a
essas leis e forças reguladoras atingirá resultados muito melhores do que o
produzido pelo combate desenfreado de todos contra todos; que poderemos
aprender sem restrições e livre de conflitos envenenados, a concentrar-nos
no essencial e necessário, sem especular sobre instintos insensatos e sem
recompensar a astúcia; assim poderemos oferecer as classes baixas não a
oposição eterna, mas a livre cooperação. Uma tendência dupla atravessa todo
humano: os elementos psíquicos da religião, da arte e do pensamento variam
de sua vinculação étnica à liberdade individual; os elementos mecânicointelectuais da civilização, da economia, e da dominação das massas variam
na troca do trabalho individual isolado a uma união orgânica. A época da
mecanização originada por uma imensa multiplicação do número de
habitantes, criou à maneira dos fenômenos não intencionais da natureza, um
equilíbrio natural provisório que era espontaneamente orgânico, e não
voluntariamente organizado. Sem a catástrofe mundial produzida, esse dito
equilíbrio podia continuar por mais alguns séculos, apesar de todo o
desperdício e toda a destruição. Agora, porém, as forças superadoras da
mecanização amadureceram em virtude da calamidade; o que não podia
forçar a crise moral o consegue a força material. A necessidade de
economizar forças e materiais transforma o equilíbrio instável em outro
metódico e organizado, enquanto o homem crê atender a necessidades,
atenderá a justiça (RATHENAU, 1942a, p.36-37).

Adolf Berle nos apresenta esta mesma característica, mas para ele a burguesia não é
apenas incapaz. Nos Estados Unidos já era fato que ela estava sendo colocada de lado com a
ascensão das Grandes Corporações Modernas. Estas já tinham se firmado há muito tempo no
campo de atuação de profissionais específicos, como administradores de empresa e demais
dirigentes, que por terem conhecimento organizacional maior, tornavam estas empresas não
só mais produtivas, mas socialmente importantes para a economia estadunidense. Tal
economia já estava passando por uma “revolução” da mudança da propriedade, que tinha
como consequência reforçar o poder por parte destes dirigentes de conhecimento específico,
tornando a empresa um campo de atuação indiscutivelmente pertencente aos Gestores, este é
o maior apelo de Berle com todos os dados e estatísticas.
É no sentido da propriedade como “revolucionária” que Berle enxerga o melhor
caminho para o melhor aproveitamento da produção, o que ocasionalmente não tem apenas o
lucro como fator de produção. É essa mudança no locus da propriedade que faz Berle admitir
a grande empresa como uma instituição social e não apenas econômica, pois por meio dela
gerava-se uma melhor forma de distribuição de riqueza. Contrariando as ideias de Marx e
Proudhon de que a propriedade era “egoísta”, essa distribuição da riqueza erguia-se em
potencial nas ações obtidas nas Grandes Corporações que dividiram sua propriedade em
sociedades anônimas. Essas ações, também chamadas de “propriedade passiva”, eram a forma
mais simples e eficaz de distribuição da riqueza e é isso que dá a ela a sua legitimidade.
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Como muitos outros estudiosos americanos, não considero esta distribuição
como certa. Ainda sim é verdade que nos Estados Unidos cerca de 1% da
população detém aproximadamente 25% de toda a riqueza pessoal dos
Estados Unidos – embora, segundo o sistema americano de impostos, apenas
cerca de 15% da renda sejam distribuídos a indivíduos. Sua posição vem
sendo gradativamente corroída. Marx, baseando sua teoria nas condições do
século XIX, imaginou que a classe mais rica teria que, necessariamente, se
tornar rcada vez mais rica, enquanto que os não-ricos, aos poucos, seriam
rebaixados ao nível mínimo de mera subsistência profetizado por Malthus.
Isto não aconteceu. Da mesma forma que o sistema americano se
desenvolveu, enquanto pequeno grupo detentor da riqueza naturalmente
pertencia rico, o resto da população foi evoluindo do proletariado à classe
média, mostrando uma tendência para continuar essa ascensão. A minoria
detentora de riqueza vai aos poucos perdendo terreno (BERLE, 1965, p.2021).

Posteriormente também indagaria Berle:
Distribuição de riqueza, pelo que eu posso perceber, é o que faz a
propriedade passiva – e é só isso que ela faz. A compra de valores no
mercado de ações por uma pessoa não é “investimento”, salvo no sentido
popular do termo. O fato certo é que o preço pago pelo comprador de ações
ao vendedor nunca teve nada a ver com a empresa cujas ações são objeto de
transação. Ninguém nunca descobriu, quando Pedro compra de João, o que
João faz com o preço. Psicologicamente, é natural, estas transações têm um
efeito. Quando o mercado cai, a propensão a gastar tende a diminuir. Em
proporção mínima, quando o mercado está em ascensão, alguns indivíduos
tem mais probabilidade de investir em novas empresas, contribuindo
diretamente para o fundo de capital de tais empresas. (BERLE, 1968, p.5051).

Rathenau tem uma visão muito próxima de Berle, na qual as sociedades anônimas
também são percebidas por ele25. Assim, ele considera que todo o sentido político que falta na
vida pública havia sido absorvido pela atividade industrial. Dessa forma, depositava sua fé
nos possíveis avanços e lições que as corporações poderiam oferecer a partir de uma
organicidade maior que integrassem os recursos, dando uma racionalidade maior à produção e
regulação do mercado formando junto a outros setores da produção das empresas mistas.
Sobre estas corporações, Rathenau e Berle parecem ter uma consciência similar sobre suas
características.

A forma mais simples de compreender a corporação profissional é imaginála, quanto a sua forma como sociedade por ações, e quanto a suas atividades
como um sindicato. Em dita sociedade por ações participam as empresas
particulares segundo as proporções de sua capacidade produtora; elegem
seus administradores, e estes por sua vez, nomeiam seus diretores. A
25

Vide página 47.
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corporação pode adquirir seu capital básico através de seus próprios meios,
capital que lhe é outorgado pelos seus acionistas ou pelo Estado.
(RATHENAU, 1942a, p.62).

Por conseguinte, temos em ambos um debate direto com as teorias clássicas da
economia em que ambos contestam o livre-mercado e suas leis. Torna-se notório em suas
obras a insatisfação com os resultados da livre-concorrência, principalmente porque são
difíceis de controlar, além de que a modernização das técnicas fez com que as indústrias
produzissem um número muito maior que a procura real poderia absorver. O motivo do lucro
era ineficaz, jamais teria imprimido a máquina econômica à aceleração que ela deveria ter e
também não foi capaz de assegurar para Rathenau e Berle poder aquisitivo para garantir a
expansão da produtividade em níveis satisfatórios, sendo também incapaz de atender a todas
as necessidades humanas que um sistema econômico teria por missão satisfazer. Berle então
colocava a seguinte reflexão:

Exemplo impressionante encontramos na queda da República de Weimar.
Em 1931, os homens bem intencionados que dirigiam a República Alemã
estavam a braços com uma situação de crescente desemprego. Recebiam,
entretanto, a melhor assistência disponível em termo de teoria clássica. A
doutrina do Dr. Wilhelm Röpke, assessor econômico do Chanceler Heinrich
Brüning, iguala em teoria clássica, a política do Governo Herbert Hoover
quando a depressão atingiu os Estados Unidos em 1929. “Seja firme,
corajoso e confiante. O equilíbrio corrigirá a si mesmo. Não se entregue a
uma política de estímulos artificiais ou a esquemas de desafogo. Deixe que
os preços encaminhem na direção que quiserem e que as falências se
multipliquem. No fim o sistema voltará a uma base saudável; não há outra
alternativa”. No caso da Alemanha, esta política preparou o caminho para o
Reich nazista de Hitler, da mesma forma que nos Estados Unidos preparou a
espetacular derrota do Partido Republicano e o ingresso de Franklin Delano
Roosevelt e o New Deal no cenário político americano. (BERLE, 1968,
p.84).

Contrariando as teorias clássicas, as possibilidades vistas por ambos estavam no
monopólio. Era por meio deste que se poderia instituir um capitalismo controlado que seria
capaz de articular os níveis de produção e preços, estabelecendo uma forma melhor de
controle. A positividade do monopólio é um dos maiores fatores de superação da economia
clássica.

Na realidade, a injustiça está no conceito de monopólio que leva à ruína dos
competidores; e efetivamente se trata de um monopólio. Nossa legislação
que sempre guarda certo traço de malícia burguesa, tem compreendido
subconscientemente o feito e tratado de intervir muitas vezes com os poucos
e pobres conceitos que estão ao alcance de sua “linguagem”: contribuição e
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imposto. A injustiça não deve, porém, exprimir-se, sem suprimir-se ou
transformar-se, de maneira que esteja corrigida. (RATHENAU, 1942a,
p.75).

O monopólio em Rathenau seria a junção das Corporações Industriais e das
Corporações Profissionais, formando a “Indústria Total”. A articulação dessas duas esferas se
daria por meio da regulação feita por mecanismos estatais junto a “grêmios profissionais” ou
sindicatos. Essa cooperação traria uma melhor eficiência à produção a fim de atender melhor
a população, no qual o lucro não seria a prioridade, mas sim uma melhor racionalização no
abastecimento e articulação com o mercado internacional.

Nestas organizações, se tratam em primeiro lugar, questões de necessidade,
de fornecimento de mercadorias em relação a qualidade, aos tipos e as
amostras, de reorientação determinada por novas demandas, de preços, de
tempos, fornecimento, de maneiras de pagamento, de provisão de empregos
e delimitação das atividades das empresas por grupos e por corporações
profissionais. Enquanto as pessoas estão vinculadas a economia, apreciam a
imensa vantagem de somar as necessidades, no possível, abarcando um ano
completo. Dando se conta em períodos regulares, da quantidade e qualidade
de trilhos, fios, caldeiras, motores, acessórios, produtos químicos e cristais
que são necessários, poderão fixar-se programas de fabricação e divisões de
grande alcance, que se ocuparão, contínua e regularmente, em jornadas
completas a empresas inteiras, reduzirão de forma gigantesca os preços da
produção, acelerarão o processo da manufatura, economizarão capitais e
interesses e aumentarão o rendimento do trabalho em relação a todos os seus
elementos.
A indústria total formará o conceito exato de suas necessidades completas no
interior e no estrangeiro; a ela convergirão todas as reclamações, em
quantidade, espécie, desde as formuladas pelo Estado até a do pequeno
consumidor. O grande consumidor e o comerciante se acostumarão a estar
menos cortejados e a examinar de antemão suas necessidades (RATHENAU,
1942a, p.68-69).

Adolf Berle tem como característica de sua obra também reconhecer a potencialidade
do monopólio. A sua capacidade de concentração ele dá o nome de “concentrate”. Esse
“concentrate” é para ele outra grande vantagem que tem as Grandes Corporações de capital
aberto. Sua matemática consiste na seguinte fórmula: a medida que a empresa cresce, precisa
de mais capitais para aumentar sua produção e seu lucro. Para manter sua autonomia, a
empresa abre para a sociedade de ações para adquirir capital. Isso faz com que ela cada vez
menos dependa dos bancos e cresça de forma independente. A medida que a propriedade vai
sendo colocada sob o sistema acionário, o proprietário abdica de seu poder decisório e o
coloca nas mãos de administradores. Esses por sua vez tem maior conhecimento específico e
vão desde organizar a produtividade à finanças e melhorar a concorrência. A empresa então
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passa a ser gigante e acaba por engolir as empresas menores, tornando-se praticamente dona
do mercado. As empresas grandes não concorrem entre si. Há um respeito entre o espaço de
mercado entre as Grandes Corporações. Engolindo a pequena empresa, a grande empresa
adquire também seu mercado e dessa forma vão sendo formados os monopólios e oligopólios.
Para o Estado, é muito mais simples regular esses monopólios e também estabelecer parcerias
onde as Grandes Corporações podem atingir áreas que nem o Estado ou a livre-iniciativa
conseguiram. Como no começo do século XX o Estado não era capaz de abastecer a energia
elétrica da zona rural estadunidense, ficou a cargo das Cooperativas e Corporações fazer este
papel. Para ele, isso teria um coeficiente de eficácia muito maior do que a Livre-Competência.

É um fenômeno lógico. Se a concorrência significa alguma coisa, é que o
mais forte prevalece sobre o mais fraco. A economia clássica admitiu
implicitamente que os “mais fortes” eram presumivelmente os mais
eficientes – hipótese justificada se “eficiência” significa mais do que
produzir o melhor ou por preço mais baixo. A capacidade financeira de uma
corporação permite-lhe, a menos que a lei não consinta baixar
surpreendentemente o preço de suas mercadorias para um grande cliente, a
fim de eliminar da disputa um concorrente; ou reduzir seus preços a níveis
inferiores aos que cobra ordinariamente, a fim de tomar um cliente do rival.
Ou tal capacidade financeira pode permitir que uma corporação, como
comprador, exija de um fornecedor, que dela dependa, preço tão baixo que
outros se retirem daquele negócio, ou para sobreviver às dificuldades do
momento ou à queda dos preços que levam ao desastre as empresas mais
fracas. Uma companhia com grandes laboratórios, à frente portanto da
demais em desenvolvimento técnico, pode dominar soberanamente
determinado setor e quantos sejam capazes de operar nele; a Internacional
Business Machine é exemplo desse domínio em sua área de atividade. A
eficiência, portanto significa mais do que fabricar um produto melhor a
preço mais baixo. Pode significar a preparação de tal torrente de propaganda
e publicidade que o cliente compre a marca do que o produto, ao mesmo
tempo em que a corporação satisfaz muito mais um habito do público do que
uma necessidade particular ou um gosto.
É esta a arena em que as forças de mercado são mais livres, no sentido de
que a motivação do lucro e o desejo de ganhar dinheiro encontram o mais
amplo campo de ação. Não há motivo para duvidar-se de que a produção e a
distribuição foram estimuladas. Pode se por em dúvida a concentração,
contudo, no contexto da república econômica americana, ela demonstrou ser
capaz de abastecer o mercado, pelo menos tão rapidamente quando a
capacidade do mercado de receber a produção. Ela criou novos produtos que
o público aparentemente necessitava – ou foi levado pelas circunstancias a
necessitar deles e comprá-los (BERLE, 1968, p.154-155).

O segundo tema que tem os autores como eixo de suas obras, são as teorias que
postulam em prol de uma solução em relação às políticas e organização dos trabalhadores e do
próprio trabalho. Nesse sentido, observamos que as teorias de capitalismo organizado tiveram
sua motivação partindo não só de problemas estruturais do laissez-faire, mas também devido
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aos inúmeros conflitos entre a estrutura patronal e o operariado, agravado principalmente no
século XIX , como vimos tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. Estruturar todo um
complexo de soluções econômicas a fim de modificar a superestrutura não significaria
absolutamente nada caso não se pensasse em uma maneira de inserir o proletariado. A partir
desse ponto são pensadas leis trabalhistas e também a regulação do trabalho por meio do
assalariamento e a regulamentação das horas de trabalho.
Como vimos, o New Deal identificou no trabalho uma forma útil para regular a
economia por meio das contratações coletivas. É esse sentimento coletivo que tentarão
desenvolver para uma nova “educação” do trabalhador para que ele se adapte ao novo
sistema. Trata-se de educação porque nesse novo sistema, a expectativa, ideologicamente, é
que se façam trocas com o trabalhador. Concede-se a ele direitos, salários, formação técnica,
acadêmica e benefícios para que ele não se identifique mais com o antigo proletário e por
meio disso evite a estratégia da luta de classes como tentativa de tomar o poder o
desestabilizar a ordem vigente. A ideia é transformá-lo em parte desse sistema de integração
do capitalismo. É isso que podemos chamar de “política do não-conflito”.
Dessa forma, explica-se a rejeição das teorias baseadas no marxismo e no
anarquismo. Não se trata, por exemplo, de considerar a experiência soviética como um
“socialismo real”, mas trata-se de considerar seu plano ideológico como uma ameaça a ordem
que se tenta estabelecer. Daí o esforço de tentar colocar essas teorias como insuficientes em
contraponto da eficácia do capitalismo regulado. Consideremos a “consciência” de Adolf
Berle:

A sindicalização do trabalho e os meios pelos quais os salários atingissem
níveis aceitáveis para os empregados e a comunidade eram absolutas
necessidades no fim do século XIX. Todas as acusações de exploração do
trabalho então feitas eram plenamente justificadas. Quando a produção
aumentou nas primeiras décadas do século XX, aquela exploração deixou de
se justificar sob qualquer pretexto. O trabalhador não sindicalizado só
receberia o que o empregador lhe quisesse pagar, sob condições por este
estabelecidas. O trabalhador permaneceria empregado, enquanto o patrão ou
os agentes quisessem. Poucos dos que se lembram das condições que
prevaleciam nas fábricas àquela época as tolerariam agora.
É clássica na História americana a luta do trabalhador pelo direito de se
sindicalizar como classe. No fim do século XIX só havia dois métodos de
corrigir uma situação que envolvesse salários e horas de trabalho. Um era a
maciça intervenção estatal, quer pelo Governo federal ou pelos estaduais.
Outro era fortalecer a capacidade de negociar do trabalhador por meio de
uma organização capaz de lhe dar o poder de declarar-se em greve. (BERLE,
1968, p.165).
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Compreendendo estas questões em que Berle se afirma como um propagandista do
governo estadunidense sob a perspectiva do New Deal, ressalta a competência do Estado ao
mediar os conflitos entre trabalhadores com a criação de agências que reconheciam a
sindicalização e também o crédito do Estado era dado ao suspender as medidas judiciais
contra os trabalhadores. Para ele, tratava-se de “reconhecer forças já existentes”. Por estas
medidas estavam controlados os problemas dos trabalhadores que então podiam até fazer
greves, desde que não fossem “greves políticas”.

O trabalhismo na república econômica americana difere consideravelmente
das organizações trabalhistas em outras partes do mundo. Fora dos Estados
Unidos, as organizações trabalhistas usam franca e abertamente sua força
para fazer greve com fins políticos. Eles podem fazer greve de protesto
contra a política governamental (como os sindicatos franceses em relação a
certos aspectos da política do Governo francês relativamente à Argélia) ou
para evitar que um Governo não desejado assuma o poder. Pouco antes da
Segunda Guerra Mundial, os sindicatos franceses foram politicamente
manobrados para impedir que o governo Frances fabricasse aviões para sua
defesa. Os sindicatos americanos possivelmente tem capacidade material
para proceder da mesma forma. Mas o uso do direito de greve para tal fim
não foi legitimado pelo Estado político. É contrário ao consenso esmagador
da opinião americana, e provavelmente contrario à opinião da maioria dos
próprios membros dos sindicatos. Nos centros de poder trabalhista (como
também nos centros de poder empresarial) há forte preconceito contra o uso
do poder econômico para obter fins políticos.
Isto se acha parcialmente refletido no dispositivo do National labor Ralations
Act exigindo que todas as organizações nacionais ou internacionais às quais
elas são filiadas, apresentem anualmente declarações juramentadas de que
seus dirigentes não são membros do Partido Comunista ou a ele filiados e
que não apoiam qualquer organização que pregue a deposição do Governo
dos Estados Unidos pela força ou por métodos inconstitucionais (29 USCA
159 (h). A doutrina comunista, naturalmente, faz uso da organização
trabalhista, não para obter melhores salários e condições de trabalho, mas
para depor governos que não contam com o apoio ou a simpatia do Partido.
Se não cumprir com o dispositivo, que requer declaração juramentada, o
sindicato trabalhista perde o direito ao reconhecimento (BERLE, 1968,
p.168-169).

Como já observamos no primeiro capítulo, Rathenau se posicionava contra as
políticas advindas da luta de classes. Sua teoria implicava em transferir o poder da burguesia
para a mão das classes mais baixas. Pensava ele em uma compensação justa para a
propriedade que fosse capaz de dar fim a classe proletária, criando uma nova ordem social.
Não via então na política dos conselhos operários alemães de socialização da indústria a
resolução para os problemas de bem estar social da Alemanha. Era contra o sistema patronal,
mas o proletariado deveria sofrer um processo de reeducação para adquirir a direção do novo
sistema econômico, deixando então de pertencer àquela classe. Dessa forma, pretendia
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produzir a médio prazo uma grande força intelectual. A supressão do sistema patronal então
produziria uma transformação nas forças econômico-sociais. Esse passo fundamental mudaria
o poder decisório sobre as relações econômicas que não justificaria as greves, pois “ninguém
pode fazer greve contra si mesmo” (RATHENAU, 1942). Se a sociedade seguisse suas
profecias da “Nova Economia”, o problema do trabalho estaria resolvido e as greves então
perderiam seu sentido econômico e teriam apenas o sentido político. Talvez se fosse vivo
encontraria conforto nas palavras de Berle sobre o New Deal. A respeito da greve seu
pensamento não seguia caminhos diferentes:

No princípio, ainda haverá greves, a saber, greves políticas. Mas logo isso
irá passar, a compreensão de que, em um sistema de Estado democrata, o
consumidor não tem motivo para ver-se exposto a privações, moléstias e
sofrimentos corporais, porque uma minoria quer impor sua vontade ao
governo. Os protestos políticos da minoria não podem resolver-se
constantemente pela luta travada sobre as costas de pessoas a quem não afeta
a questão; a nascente instituição democrata o entenderá, a legislação seguirá.
Talvez hoje, ainda podem justificar-se, de certo modo, os prejuízos que sofre
o consumidor - porque a luta econômica entre os patrões e os trabalhadores
atua fora da ordem estatal, porque é anárquica e porque se baseia, por assim
dizer, no direito dos punhos, de modo que o não participante que está muito
perto, não pode estranhar-se se recebe sua parte – mas em uma economia de
administração autônoma, a greve, só é possível como puramente política, e
deve ser considerada como uma medida arbitrária imposta por uma minoria
contra o Estado. (RATHENAU, 1942b, p.119-120).

Evidenciamos então o surgimento de uma gama de conceitos e teorias que tem suas
origens na dialética das contradições entre as disputas de poder entre a burguesia e o
proletariado, disputas que tem um longo traço de historicidade como buscamos compreender
nos dois primeiros capítulos. A partir desses pontos, justificamos o surgimento de ideologias
que tem por missão corrigir esses supostos “erros” e “problemas” a fim de criar soluções
estruturais. A partir disso, surgem os ideais do que chamamos de Capitalismo Integrado.
Damos esse nome às tentativas dos autores/ideólogos de pensar em sistemas no qual o
Capitalismo é “controlado”. Uma resposta oposta as tradições do liberalismo econômico que
por eles já não era mais suportado. Mantemos a palavra “Capitalismo” porque não
consideramos que estes sistemas econômicos propostos pelos autores são capazes de superar a
mais-valia, pelo contrário, identificamos estes ideais como resposta contida na própria gênese
dos ciclos da mais-valia. Nesse entendimento, faz-se necessário compreender o conceito de
“Capitalismo Integrado” que é o epicentro metodológico de nosso trabalho.
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3.1 Para definir os significados de Capitalismo Integrado

O conceito de “Capitalismo Integrado” que utilizamos em nossos escritos parte das
considerações de João Bernardo em sua obra Economia dos Conflitos sociais (2009), na qual
ele defende a tese de que o capitalismo consiste em uma relação social globalizada no qual
sua característica principal é a integração dos processos produtivos. Sob essa característica do
capitalismo, evidencia o autor que o modelo proposto por Karl Marx não seria mais suficiente
para explicar as mudanças que aconteceram no século XX:

No modelo econômico empregado por Karl Marx existe uma única empresa,
reprodutível quando necessário numa multiplicidade de outras absolutamente
similares, de modo que nesta operação de decalque não há lugar para se
conceber qualquer relação estruturada entre empresas reciprocamente
diferenciadas. É porque assimilou assim as unidades produtivas que Marx
pôde particularizá-las e não as apresentar, portanto, num sistema integrado.
(BERNARDO, 2009, p.211).

O modelo proposto por João Bernardo leva em consideração o marxismo apresentando
novas críticas a leitura do materialismo histórico e a disposição da mais-valia no Capitalismo.
Diferente de Marx, destaca fervorosamente a questão da integração econômica, dizendo que
essa integração pressupõe a diferenciação recíproca dos processos produtivos com a
integração se realizando de forma hierarquizada, em que em uma posição dominante estão os
processos de produção que tem o maior número de efeitos tecnológicos em cadeia. Isso
porque seu produto final “output” serve de produto inicial a um maior número de outros
processos. As inovações tecnológicas se propagam por toda a economia e os custos da
reorganização da fabricação são menores do que seriam se o aumento geral da produtividade
fosse devido à soma da reorganização de cada uma das unidades produtivas particularmente
consideradas. A esses processos fundamentais necessários a integração das unidades
econômicas no nível da própria atividade produtora, João Bernardo dá o nome de Condições
Gerais de Produção (CGP).
As CGP não se limitam apenas ao que se denomina de infraestrutura, mas abarca todo
o campo tecnológico. As relações sociais de produção se articulam com a realização material.
As unidades que não desempenham qualquer função de CGP são denominadas por João
Bernardo como Unidades de Produção Particularizadas (UPP). Seus produtos finais servem de
produtos iniciais a um número reduzido de outros processos e não desempenham funções
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básicas nem centrais na propagação dos aumentos da produtividade. João Bernardo ainda diz
que em qualquer forma de seus estágios históricos e formas, o capitalismo exige a
integração/diversificação, que resulta na integração de CGP e UPP. Para João Bernardo, não
ocorreu nenhuma evolução de uma fase “mítica” de livre-concorrência em que todas as
unidades produtivas funcionassem em uma completa particularização recíproca para uma fase
de integração. A integração é característica histórica do capitalismo desde o seu início, pois é
ela que faz com que os mecanismos de mais-valia relativa se processem e sejam responsáveis
pelo desenvolvimento do modo de produção. Com esse conceito de integração que João
Bernardo (2009) desenvolve um modelo no qual demonstra como se comportam os níveis de
poder, criando os conceitos de Estado Amplo e Estado Restrito. O Estado ao longo da história
para o autor revelou-se como aparelho de poder das classes dominantes que no ponto de vista
dos trabalhadores também inclui as empresas. No interior destas empresas, o autor considera
que os capitalistas são legisladores, superintendem as decisões tomadas e são árbitros das
infrações cometidas, constituindo outra forma de poder concentrado e absoluto, esquecido
pelos teóricos clássicos ou até mesmo omitido. Esses capitalistas estão inteiramente ligados à
capacidade de organizar o processo produtivo que tem como resultado organizar os
trabalhadores, impondo-lhes uma disciplina. Essa função de organizar, legislar, policiar,
Bernardo (2009) considera como uma multiplicidade de funções de um capitalista dentro de
uma empresa que ele conceitua de Estado Amplo. Esta forma de poder constitui-se pelos
mecanismos de produção da mais-valia, processos que asseguram ao capitalismo e aos
capitalistas a continuidade da exploração. Assim, o Estado Amplo se define entre os limites
da mais-valia absoluta e da mais-valia relativa, no qual a sua história é determinada por meio
destes ciclos em que o autor considera que as diferenças entre os sistemas de organização das
empresas em várias épocas e regiões é a diferença entre os tipos de extorsão da mais-valia. O
Estado em seu sentido clássico é chamado por Bernardo (2009) de Estado Restrito, que
considera o espaço das relações realizadas estritamente entre capitalistas. O processo de sua
organização depende da forma na qual as classes capitalistas estão também organizadas.
Pressupondo a integralidade do capitalismo é possível enxergar a existência de uma
articulação entre a esfera de poder clássica e a esfera de poder do capitalismo em exercício na
forma de empresas, que o autor considera que quanto mais reduzidas às possibilidades de
concentração de capital os laços entre os capitalistas serão minguados. Para Bernardo (2009)
existe uma tendência histórica decisiva na articulação entre essas duas formas de poder, que
define a conjuntura da integração econômica.
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Na fase inicial do capitalismo, a incipiência dos mecanismos da mais-valia
relativa levava a que fosse ainda reduzido o grau de integração das unidades
de produção. Assim, em comparação com o que veio a ocorrer depois, as
empresas encontravam-se reciprocamente particularizadas e, como elas são
os elementos originários constitutivos do Estado A (Amplo), tal situação
implicava que este tipo de Estado não alcançara uma consistência interna
que lhe permitisse funcionar unificadamente. Por isso a superestrutura
política correspondente à centralização econômica desenvolvia-se numa
instituição exterior a cada empresa propriamente dita, o Estado R (Restrito),
que mantinha uma relação direta, quando não mesmo exclusiva com as CGP.
Cabiam-lhe então as funções mais importantes na integração e na
coordenação econômica global, sendo esta fase em que o Estado R
desempenhou o papel principal na constituição das CGP, quer tomando a
iniciativa, assegurando a sua execução e carregando-se depois do posterior
controle; quer estimulando nesse sentido empresas de propriedade particular
e subsidiando os seus investimentos ou, pelo menos, garantindo-os com
fundos mantendo normalmente o nível do Estado A, a que pertenciam,
entravam em relações de tipo especial com o Estado R, que nelas podia
intervir na medida em que fiscalizava em ultima instancia o funcionamento
das CGP e controlava-as indiretamente (BERNARDO, 2009, p.220).

A articulação entre Estado Amplo e Estado Restrito são determinados pelos ciclos da
mais-valia, o que significa que a partir da luta de classes que se estreitam os laços de
colaboração intercapitalistas, no sentido de reforçar as instituições centralizadoras, que para o
autor existem desde os primórdios do capitalismo. Essa articulação é responsável por tornar
cada vez menos dispersa a disposição das empresas na integração econômica, ou seja, o
Estado Restrito é que na fase inicial se torna responsável em garantir que estas empresas
ajustem seu poder. Estão sempre em colaboração e tem seu eixo de continuidade na
planificação da economia e do conflito com os trabalhadores surgem as necessidades de maior
intervenção, no intuito de garantir a longevidade da absorção da mais-valia, que passará de
seu caráter absoluto para o seu caráter relativo, determinando a consistência do Estado
Amplo. O grau de consistência do Estado Amplo revela a sua capacidade de funcionar de
forma unificada, sendo capaz cada vez mais de assumir o papel centralizador. Concluindo, “a
superestrutura política evolui no sentido do reforço do Estado A (Amplo) e das suas funções
centralizadoras, com a consequente redução da esfera de poder do Estado R (Restrito) e o
enfraquecimento de suas instituições” (BERNARDO, 2009).
Dessa forma, surge o corporativismo enquanto forma de organização política que é
definido pelo autor por meio de três elementos: o conjunto das instituições que compõem o
Estado Restrito, ou seja, os poderes legislativo, judiciário e executivo; as associações de
capitalistas ou qualquer agrupamento de empresas em que prepondera o grande capital; as
instituições encarregadas diretamente pela organização da força de trabalho e do mercado de
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trabalho, ou seja, as administrações das empresas e os sindicatos burocratizados. No sistema
de integração dos processos produtivos explicado por João Bernardo se distinguem no grupo
social dos capitalistas a particularização e a integração que define as características de duas
classes capitalistas, os “burgueses” e os “gestores”. A burguesia corresponde ao
funcionamento das unidades econômicas enquanto unidades particularizadas, já os gestores
são definidos em funcionamento das unidades econômicas relacionadas com o processo de
globalização. Ambas são classes capitalistas que se apropriam da mais-valia com o poder de
controlar e organizar processos de trabalho encontrando-se ao mesmo lado no que diz respeito
ao antagonismo com a classe trabalhadora. Estabelecem também antagonismo entre si e por
isso são definidos como classes distintas. Suas distinções são encontradas pelas diferentes
funções que desempenham no capitalismo, pela superestrutura jurídica e ideológica que lhes
dizem respeito por suas origens históricas diferentes. A divisão entre as esferas de atuação da
burguesia e dos gestores não corresponde à distinção entre as Unidades de Produção
Particularizadas e as Condições Gerais de Produção. A primeira, historicamente tratou de ser
o campo de privilégio da burguesia por ter a característica mais reduzida de integração
econômica. As CGP, por outro, lado acabaram por ser um campo privilegiado dos gestores
devido à característica de estabelecer a inter-relação dos processos produtivos. A hegemonia
de cada grupo, enquanto detentor de maior poder, é explicada pela articulação entre o Estado
Amplo e o Estado Restrito.

Quanto à esfera ocupada por cada uma dessas classes capitalistas nos
aparelhos de poder, a regra é a mesma: as instituições que desempenham um
papel centralizador constituem um campo de existência dos gestores e
aquelas que correspondem a uma maior particularização suportam a
burguesia. Durante os estágios iniciais do capitalismo, quando cabiam ao
Estado R as principais funções coordenadoras, ele constituiu um suporte
privilegiado da classe gestorial. Nessa época, as unidades constitutivas do
Estado A funcionavam ainda com um elevado grau de particularização
recíproca, por isso era a burguesia quem, na generalidade deste tipo de
Estado, detinha a hegemonia; e então podia a partir daí afirmar a sua
superioridade sobre o conjunto econômico-político e, portanto, subordinar o
Estado R aos seus interesses sociais. Assim, os gestores executavam as
funções centralizadoras num contexto institucional dominado pela burguesia.
A evolução já descrita dos aparelhos de poder, à medida que se foi
acentuando a integração econômica, permitiu ao Estado A assumir um
crescente papel coordenador, reforçando-se, por conseguinte enquanto
campo de existência dos gestores e nele se secundarizando a burguesia
(BERNARDO, 2009, p.271).

O que diferencia a classe da burguesia da classe dos gestores corresponde a diferença
entre as suas origens históricas. Os primeiros, foram os que forneceram matérias-primas para
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trabalhadores em áreas rurais que “com seus próprios instrumentos de produção e a troco de
uma forma de salário, convertiam-nas em produto acabado ou semi-acabado, entregue em
seguida ao mesmo negociante empregador” (BERNARDO, 2009, p.276). O tempo tratou de
conduzir estes a se tornarem os primeiros empresários capitalistas com a mão de obra
convertida em força de trabalho do capital, criando as bases da grande indústria e da nova
tecnologia e transformando consequentemente à sociedade agrária, findando os fundamentos
da economia pré-capitalista. Já os gestores segundo Bernardo (2009) formaram-se a partir das
instituições em que os poderes concentravam-se, como a burocracia de uma corte ou os
funcionários burocráticos do governo de uma cidade. Estas burocracias proporcionaram o
surgimento das primeiras condições gerais de produção (CGP) que permitiram as formas
empresariais embrionárias se converterem em empresas capitalistas de porte maior. Mesmo
que em vários momentos da história, burgueses e gestores trabalhassem nas mesmas esferas, a
origem histórica destas classes não resultou em uma convergência, mas em processos de
desenvolvimento divergentes. Na relação estabelecida com os centros de integração os
gestores se apropriam coletivamente do capital e por isso, são as hierarquias que se definem
nessa relação que delimitam o lugar ocupado por eles na repartição da mais-valia que é
apropriada de forma global. Geralmente eles são identificados como “assalariados” por não
serem detentores da propriedade do capital, porém a diferença destes para os trabalhadores
comuns está contida principalmente nos privilégios que se adquire por meio da hierarquia por
seguros e aposentadorias de montante elevado, ações das empresas recebidas em condições
privilegiadas. Juros menores ao se conseguir empréstimos e principalmente os bônus
dedicados à eficiência produtiva. Obviamente, esse privilégio varia de acordo com o caso,
mas tem sentido na medida em que o montante se reduz na escala hierárquica da classe dos
gestores. No sistema acionário se define essa melhor forma de apropriação da mais-valia
pelos gestores. A partir do momento em que distribuem o lucro aos acionistas, destinando a si
um considerável montante da mais-valia que gera divergências entre acionistas e os
administradores de empresa. João Bernardo considera que a planificação é desde sempre uma
característica de funcionamento do capitalismo ao passo que o individualismo e a livreconcorrência não passam de uma ideologia moral da burguesia. Já a planificação não é um
mito, pois corresponde ao funcionamento das instituições integradas e centralizadoras que os
gestores usam como método de amplificação ideológico como se fosse um fenômeno
inovador. É nesse ponto que podemos dialogar com o conceito de tecnocracia.
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3.2 Considerações sobre a tecnocracia

Analisando os nossos objetos percebemos a coerência do modelo proposto por João
Bernardo em seu caráter ideológico tanto em Berle quanto em Rathenau, que apelam para o
princípio da organização do capitalismo enquanto artifício de planificação. Também está
contido nesse plano ideológico uma perspectiva que remete à classe dos gestores enquanto
indivíduos que tem uma capacidade melhor de lidar com os problemas socioeconômicos.
Neste sentido, consideramos necessário dialogar com o conceito de tecnocracia. Nosso
trabalho não tem, contudo o objetivo de reafirmar as teses de João Bernardo ou retirá-las do
plano abstrato, até porque não foi o objetivo de nosso trabalho aprofundar em análises das
estruturas político-econômicas de Alemanha e Estados Unidos. O aprofundamento buscado
aqui é estritamente de caráter ideológico, em que os pontos delimitados por João Bernardo
nos serviram de conjectura para a articulação de nossas ideias.
Tragtenberg (1980) argumenta que os executivos e dirigentes das grandes
corporações, principalmente as estadunidenses, tiveram uma tendência cada vez maior em
influenciar os processos decisórios do Estado na perspectiva capitalista. Para o autor, a grande
empresa mantém estruturalmente as relações de produção capitalistas, procurando ao mesmo
tempo manter sua relativa autonomia frente ao Estado e à sociedade civil, pertencendo aos
administradores, gestores ou “managers” harmonizar os interesses dos técnicos dessas grandes
empresas, agregando-os aos dos acionistas e operários. Ele considera Adolf Berle Junior um
de seus ideólogos principais, responsável por definir o papel das Grandes Corporações
mediante a sociedade civil como um fenômeno que não foi meramente econômico, mas que
alterou tanto a teoria quanto a prática das relações do indivíduo com a propriedade privada.
Esse comportamento foi primordial, transformando o mercado livre em preços administrados.
Para outros ideólogos, o futuro da corporação seria estatizar-se. Para outros ainda, ela teria de
se manter desta forma para conservar sua hegemonia nos espaços econômicos.
A separação entre propriedade e controle possibilitou ao manager a continuidade de
sua função. A independência do poder de controle em relação à estrutura proprietária criou
novas dimensões sociais e políticas. A relação entre proprietários e administradores define-se
em que o primeiro não tem relação com a estrutura interna produtiva. Restam a estes um papel
com direito aos lucros, pois ele cede o controle de sua empresa, sendo seu papel o de mero
fornecedor de capital, o controle e a responsabilidade sobre esse capital é restrito aos técnicos
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especializados. As relações jurídicas conceberam, porém um cenário de grande impasse, não
correspondendo ao desenvolvimento socioeconômico e dificultando a compreensão da
Corporação Moderna. Mesmo com os impasses jurídicos, uma grande contradição política
acontece quando procuramos no liberalismo clássico a explicação para o fenômeno da
corporação moderna. “Adam Smith atribui à impessoalidade gerencial, a negligencia e o
desperdício o que não ocorre, pois na realidade a reprodução ampliada do capital se dá por
mediação de empresas gerenciadas” (TRAGTENBERG, 1980, p.9).
Em seu estudo Tragtenberg (1980) destaca o papel intelectual de vários ideólogos
das Grandes Corporações dentro do território estadunidense e destaca certa divisão na
realização desta função. Peter Drucker concentrou sua atenção na dinâmica interna da grande
empresa, Lloyd Warner preocupou-se com as implicações éticas nos quais as corporações
estão envolvidas e Adolf Berle Junior teve preocupação na realização de seus fundamentos
legais. A Grande Corporação impõe-se independente do regime socioeconômico, mas não
possui uma definição precisa no que se refere ao regime político. A corporação seria uma
instituição produtiva permanente, pois o acionista passa e a empresa permanece e alguns
ideólogos defenderem a corporação como “profissão de fé militante,” pregando uma
sociedade que aboliu a luta de classes. Formula-se uma ideologia que procura explicar essa
nova fase do capitalismo, cuja função é a licitude do status quo como único possível e
desejável. Os Estados Unidos seriam os pioneiros de uma nova sociedade em que os pobres
inexistem e a filantropia e o paternalismo da Grande Corporação são fatores dominantes,
realizando uma espécie de socialismo dentro do capitalismo. Assim, estes ideólogos exaltam a
grande empresa, justificando-se por meio de suas funções sociais e seu papel em defesa do
interesse público. Sua função social é compatibilizada com a elevação da taxa média de lucro.
A soberania das Grandes Corporações teria que ser definida em emenda constitucional,
preservando seu conteúdo privatista, sendo cidadãos os que mantivessem vínculos trabalhistas
com ela e residentes os que mantivessem vínculos comerciais. Ressalta também que a teoria
da “empresa-instituição” desenvolveu-se na Alemanha com Walther Rathenau, sendo depois
adotada pelo nazismo, que reconheceu a importância político-social da empresa. O campo de
atuação de Rathenau foi muito vasto. Era um técnico e economista que atuou também no
campo da filosofia e como político. Suas ideias produziram uma teleologia por meio da
observação feita em várias esferas de comportamento do capitalismo e da sociedade.
É notório ressaltar que as ideias de Rathenau tiveram uma boa aceitação por parte
dos engenheiros, que se tornaram uma das peças chave do regime nazista, sendo estes dos
poucos grupos abertos ao diálogo com o mesmo, principalmente no advento da República de

139

Weimar. Era consenso entre os engenheiros a legitimação da tecnologia sem sucumbir à
racionalidade do iluminismo. Os engenheiros “queriam demonstrar que o avanço tecnológico
era compatível com a revolta do nacional-socialismo alemão contra o positivismo” (HERF,
1993). Tendo a tecnologia como missão, pensavam em um desenvolvimento industrial
patrocinado pelo Estado na ausência de uma tradição liberal forte, tanto na economia quanto
na política, refletiu nos ideais fundamentais dos engenheiros alemães dos anos 1870 a 1930,
alegando que a tecnologia emanava dos mais profundos impulsos da Kultur alemã. As crises
econômicas não se deviam a máquina, mas ao mau uso desta pelos interesses capitalistas
privados e os engenheiros tinham um papel fundamental a desempenhar proporcionando a
Alemanha a perícia necessária em uma era de guerra tecnológica.
Os engenheiros alemães se organizavam desde a metade do século XIX em
associações nacionais que tiveram um papel fundamental na formulação de uma defesa
cultural da tecnologia. Como exemplo, a Verein Deutscher Ingenieure (Associação dos
Engenheiros Alemães), que produziam uma revista mensal intitulada Technik und Wirtschaft
(Tecnologia e Economia) e por meio dela tentou avivar a influência política dos engenheiros,
clamando por uma mão de obra técnica a serviço da comunidade. Mais destacada ainda era a
revista mensal da Verband Deutscher Diplom-Ingenieure (União dos Engenheiros
Diplomados alemães) que tinha o nome de Tecknik und Kultur (Tecnologia e Cultura), que
durante a República de Weimar foi o ponto de reunião dos engenheiros que tentavam
apresentar uma missão cultural para a tecnologia.
Sobre a relação entre engenharias, poder e tecnologia, é importante reconhecermos
aqui o trabalho de Thorstein Veblen (1857-1929). É nele que se tem o reconhecimento mais
clássico do que se entende por tecnocracia. Conforme Martins (1975), as manifestações do
pensamento tecnocrático mostram-se inquestionáveis e autoritárias por um lado, mas macias e
imperceptíveis por outro. Na visão tecnocrática, o mundo não se encontra estruturado em
termos de forças sociais que tem interesses objetivos conflitantes e que lutam entre si para
manter ou transformar o quadro histórico que define as posições dos diversos autores e as
regras do jogo político. Ressalta o autor que na visão de mundo tecnocrática, os conflitos de
classes existem antes, mas não depois de instaurada a ordem tecnocrática. É um autoritarismo
que passa despercebido.

Esta surge justamente como a solução definitiva que suprime o estado de
irracionalidade caótica anteriormente prevalecente. Daí para frente, reinando
a Verdade Técnico-científica, reina a objetividade, a imparcialidade, a
justiça, a eficiência, enfim, um conjunto de fatores que não querem mal a
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ninguém e só exercem no sentido de realizar o bem de todos. (MARTINS,
1975, p.52).

A relação que entendemos aqui entre Capitalismo Integrado e tecnocracia é de que o
primeiro consiste na discussão das formas estruturais das características de integração do
capitalismo, já o segundo entendemos por ser o conjunto de ideias que definem a atuação dos
tecnocratas, ou seja, os personagens que realizam essa integração. Tal ideia é muito similar ao
conceito de “Gestores” de João Bernardo.
Veblen (MARTINS, 1975) tem sua contribuição nesse processo ao teorizar a
importância do poder dos engenheiros enquanto organizadores do sistema capitalista. Em sua
teoria ele destaca duas etapas específicas para a compreensão desse processo. A primeira fase
teria se estendido desde a Revolução Industrial até meados do século XIX na Inglaterra,
período em que o capitalismo é caracterizado pela sua expansão e que segundo ele, o cenário
econômico era dominado pelo “Capitão da Indústria”. Nesses primeiros tempos, o complexo
industrial não havia ainda para Veblen a linguagem de um verdadeiro sistema mecânico
devido ao pequeno porte das unidades produtivas que não permitiam que o conjunto dos
processos industriais chegassem a formar um mecanismo rigoroso e delicado, cujas partes
interdependentes só podem funcionar mediante um alto grau de ajustamento recíproco de
coordenação global. Tratava-se de uma economia de características manuais e não mecânicas
relacionadas primeiramente a ferramenta e não com a máquina, dando mais ênfase as
habilidades artesanais e a intuição criadora que para aos processos automáticos e o
pensamento sistemático.
O “capitão da indústria” era fruto desse contexto específico, caracterizado por
possuir as virtudes requeridas pela natureza do sistema, sendo o capitão da indústria o motor
de sua expansão responsável por fazer a economia transitar para uma nova ordem industrial.
Eram uma mistura de homens de negócios e técnicos industriais. Veblen ressalta que a
simbologia desse período está nos empresários ingleses, que tiveram o esforço de arquitetar os
fundamentos do parque industrial moderno e descobrir novos produtos, novas fontes
energéticas, processos mais eficientes de produção e técnicas mais racionais de administração
e organização do trabalho.
A segunda etapa do desenvolvimento capitalista para Veblen acontece com o advento
de uma nova ordem industrial, que em termos de estrutura constitui o que ele chama de
“sistema mecânico”, responsável por destituir o capitão da indústria. Para Veblen, tratava-se
de uma organização tecnicamente autoequilibrada em que recursos energéticos, matérias
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primas, equipamentos e métodos produtivos combinam-se entre si. É um sistema dotado de
um imenso potencial produtivo com vocação especial para a produção em grande escala de
bens de serviços organizados. As características de infraestrutura econômica são colocadas
por Veblen como fator determinante da posição e das funções que devem ser atribuídas aos
técnicos na sociedade porque para ele a indústria de tipo moderno seria altamente produtiva,
contando que fossem atendidas as condições necessárias para o seu funcionamento. Tais
condições se encontravam por meio de um caráter técnico que se tornava mais exigente com a
evolução dos saberes da indústria. Dessa forma, ele justifica a atuação dos técnicos, que eram
detentores do manejo da tecnologia.
Para Veblen, a divisão do poder entre a burguesia e os técnicos é a essência e o mal
da situação existente, pois o sistema mecânico necessitava de um complemento que se daria
por meio de um sistema tecnocrático irrestrito, ou seja, para um melhor funcionamento desse
sistema era necessário que os especialistas tecnológicos tivessem autonomia para dispor de
recursos disponíveis, no qual essa divisão bicameral de poder tornava-se um obstáculo. Para
ele, a burguesia, na medida em que vivia do lucro privado, não tinha outra escolha senão
tomar o lado da máxima renda capitalista em prejuízo da máxima produção industrial,
situando-se em contraposição às forças dinâmicas da sociedade que favorecem o progresso, a
eficiência e a elevação do nível de bem estar material e cultural da coletividade. Em função da
renda capitalista, a produção seria criminosamente sabotada, sendo esta classe dominante um
parasita do sistema industrial.
A partir dessa indagação, Veblen considera dois pontos cruciais para uma possível
coalizão revolucionária que resulte no estabelecimento de um regime tecnocrático: o primeiro
trata-se da junção entre o proletariado e o contingente técnico-científico, pois é entre técnicos
e a força operária que para ele estão o poder real da produtividade industrial. Estes são
indispensáveis, um não funcionaria sem o outro, mas em sua segunda indagação importante
Veblen não enxerga o proletariado enquanto detentor de uma posição hegemônica, cabendo a
este um papel secundário.
Veblen também assumia um problema de seu tempo, considerava que apenas
recentemente os tecnólogos começavam a se sentir incomodados a respeito de sua classe,
adquirindo uma consciência tardia de que formavam uma estrutura indispensável no
funcionamento industrial. Essa consciência de classe se encontrava confusa com o
envolvimento da gestão da indústria junto aos interesses financeiros. Evidencia que os
tecnólogos são adestrados para manifestar lealdade aos princípios da ordem constituída,
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concluindo que só o saber especializado não faz de ninguém um sujeito autoconsciente e
autônomo.
O sistema proposto por Veblen não seria destinado a produção de mercadorias e a
realização do lucro, mas suas motivações estariam fundadas na racionalidade e eficiência
tecnológica. Dessa forma, os objetivos da produção teriam em vista a multiplicação dos
valores de uso em beneficio do bem estar geral da coletividade porque desapareceriam os
estímulos para a acumulação de riqueza privada com os bens industrialmente úteis deixando
de servir aos propósitos da propriedade. Pensando esse modelo e observando as questões de
consciência dos tecnólogos, Veblen concluía que para uma sociedade de natureza
“anticapitalista” e verdadeiramente tecnocrática, seria o engenheiro e não o economista o
tecnocrata por excelência. Para ele, havia vários problemas quanto à posição dos economistas
enquanto tecnocratas. Segundo ele, o economista era qualificado para ser chamado de
“Economistas de Produção” e por força da pressão capitalista os economistas haviam se
dedicado à indagação teórica relativa aos meios e modos concernentes ao comércio, tráfego
financeiro e distribuição da renda e da propriedade. Denunciava esse problema para evitar
que “economistas burgueses” fossem incluídos no regime tecnocrático.
Martins (1975) considera que tecnocracia é uma expressão que pode ser usada para
denotar fenômenos de distinta natureza. Em princípio, ela pode ser o termo com o qual é
designado um modo de produção, um regime político, uma força sociopolítica concreta ou até
mesmo se tratar de uma ideologia. Em seus estudos sobre a tecnocracia ele também considera
que:

A rigor, o pensamento tecnocrático não tem história. Nessa corrente de
ideias os sucessores não costumam revelar qualquer consciência da obra de
seus antecessores e, portanto, não elaboram materiais legados por uma
tradição intelectual previamente estabelecida, ao contrário do que é notório
em outras correntes do pensamento político como o liberalismo, socialismo,
fascismo etc. (MARTINS, 1975, p.17).

Todavia, cabe a nós discordar dessa última afirmação. É evidente que existem
dificuldades para que os ideólogos do pensamento tecnocrático se reconheçam entre si, porém
existem fatores na história que hoje podem ser considerados para desmistificar essa ideia. O
New Deal é a experiência histórica que tratou de cristalizar as relações entre intelectuais da
tecnocracia. Reuniu em torno do presidente Roosevelt inúmeros intelectuais, economistas e
demais profissionais, como Adolf Berle, Gardiner Means e o jovem John Keneth Galbraith
(1908-2006), que a priori se estabeleceram sob uma forma de atuação prática no governo e
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posteriormente se destacaram por inaugurar a tradição intelectual da “empresa instituição”.
Essa nova tradição que surge com estes intelectuais tratou não só de reconhecer os trabalhos
do próprio grupo, isso não apenas em bibliografias e notas de rodapé, como tratou também de
dialogar no cerne de suas obras com o quadro conceitual elaborado por cada um, assim como
também se esforçaram para identificar os conceitos de capitalismo integrado que já haviam
sido desenvolvidos por intelectuais como Walther Rathenau, Max Weber, Carl Weihe e
Thorstein Veblen. Essa experiência tratou de identificá-los como um grupo de intelectuais que
se esforçaram para dar sentido a aspectos da administração de empresas e a sua relação com
as forças econômicas estaduais. Uma prova desse trabalho é especular que a obra de Berle
após o New Deal ganhou novas aspirações em relação à importância do conhecimento técnico
e da tecnologia. Esse é um dos temas centrais inclusos na obra de Galbraith.
Como Berle, Galbraith também parte da experiência do New Deal para afirmar que o
capitalismo estava morto. O poder já havia se estabelecido nas mãos dos técnicos que faziam
da sociedade estadunidense uma típica sociedade tecnocrática. Para ele, a tecnocracia não
reconhece fronteiras que separam os regimes socioeconômicos, onde quer que se estabeleçam
os parâmetros que levam em conta a tecnologia, é só uma questão de tempo para que se
estabeleça o regime tecnocrático.
Galbraith em sua obra “O Novo Estado industrial” lançado em 1967, partia do
pressuposto de que o progresso tecnológico experimentado durante o século XX provocou
efeitos decisivos na organização da vida econômica e política que tem como resultado uma
revolução tecnológica. O curso da tecnologia exigiu critérios de eficiência e planejamento. Na
medida em que aumentou a sua produção aliada a expectativa do consumidor, o investimento
para que um futuro produto obtivesse sucesso sem causar prejuízos necessitou de um
conhecimento não só para prever os riscos, mas para organizar as etapas dos processos da
produção.

A necessidade de recorrer às informações de inúmeros indivíduos e avaliálas na tomada de decisões nas indústrias modernas tem três pontos de origem
principais. Primeiro, ela deriva das exigências tecnológicas da indústria
moderna. Não que estas sejam sempre desordenadamente sofisticadas; um
homem moderadamente genial poderia, o que é bem concebível, prover-se
do conhecimento de vários ramos da metalurgia, química, engenharia,
agenciamento, gerencia de produção, controle de qualidade, relações
trabalhistas, estilização e marketing, que se acham envolvidos no
desenvolvimento de um automóvel moderno. Mas mesmo um homem
moderadamente genial é um suprimento imprevisível, e manter-se a par de
todos esses ramos da ciência, da engenharia e da arte seria um consumo
excessivo até mesmo para um gênio. A solução elementar, que permite
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utilizar talentos muito mais comuns e com muito mais previsibilidade quanto
aos resultados está em homens que sejam devidamente qualificados ou
dotado de experiência em cada área limitada dos conhecimentos ou ofícios
especializados. Suas informações são então reunidas para se executar o
projeto e a produção do veículo. (GALBRAITH, 1985, p.58)

Para Galbraith (1985), a união de talentos especializados era derivada da tecnologia
adiantada, do uso associado de capital e da necessidade resultante de planejamento, com o
controle dos fatores externos e o mercado sendo um “inimigo oculto”.

Pois a complexidade entra com o planejamento e é endêmica nele. O
fabricante de mísseis, veículos espaciais ou aviões militares- exemplos
extremos- deve prever as necessidades de fábrica e mão-de-obra
especializadas, materiais exóticos e componentes intrincados e tomar
providencias para garantir sua disponibilidade quando deles necessitar. Para
obter esses elementos conforme vimos, o mercado é inseguro ou ineficaz. E
não há mercado aberto para o produto acabado. Neste caso tudo depende do
cuidado e habilidade com que se procuram e preparam os contratos em
Washington, Whitehall, Paris ou Teerã. (GALBRAITH, 1985, p.59)

Galbraith tem como ponto incisivo de sua obra estabelecer conclusões diretamente
tecnocráticas. Para ele, o processo inevitável da tecnologia fez com que os técnicos
assumissem o controle das posições de comando efetivo em que aos antigos dirigentes eram
reservados cargos meramente honoríficos que continuaram existindo na hierarquia formal das
organizações. A hierarquia de cargos de direção das empresas não tinha mais uma função
central, pois o poder dos técnicos estava muito acima deles no fator de produção das
empresas, pois os dirigentes só poderiam deliberar a partir das conclusões que os técnicos
estabeleciam entre si. No plano da sociedade, o poder seria igualmente transferido de seus
antigos detentores, os burgueses, para as “novas elites técnico-científicas”. Aqui encontramos
uma diferença entre o aspecto ideológico de Galbraith em relação ao modelo de Adolf Berle e
James Burnham. Este último é autor da obra “The Managerial Revolution” (A Revolução
Gerencial) de 1942 e nela defende teses muito parecidas com as de João Bernardo. Sustenta
que o sistema capitalista dos Estados Unidos havia sido superado pelos Gerentes. Segundo as
teses de Galbraith, os Estados Unidos já teriam superado o capitalismo em duas
oportunidades. A primeira por meio dos gerentes e a segunda por meio dos tecnólogos. Os
técnicos de Galbraith não são os mesmos gerentes de Burnham. Este último tratou de
distinguir o papel que cada um desempenha de acordo com a sua função no processo
produtivo. Os técnicos são aqueles que têm um treinamento específico em Ciências Exatas ou
engenharia. Os gerentes estão relacionados às tarefas de direção técnica e coordenação do
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processo de produção, que também é uma função altamente especializada e requer
familiaridade com as ciências exatas e as engenharias, mas ressalta Burnham que foi um erro
de Veblen confundir essa função de direção e coordenação com o trabalho científico e de
engenharia. Os engenheiros e cientistas seriam apenas trabalhadores altamente qualificados
que não diferem em natureza de trabalhadores com aptidões para fazer um instrumento de
precisão ou operar um mecanismo engenhoso.
O suposto exagero de Galbrath é explicado pela inserção dos esforços de Max Weber
(1864-1920) na teoria da administração de empresas e governamental. Essas ideias consistem
em dar um valor significativo ao idealismo estudado por Weber como determinante nos
processos sociais e produtivos, com a ideia de reforçar a rejeição às teorias advindas do
marxismo, como a luta de classes e reforçar a tecnologia como um importante fator
estratégico de produção. Os estudos de Weber a respeito da burocracia dão um novo fôlego
aos princípios tecnológicos, desenvolvendo a ideia de “racionalização”, que reforça o sentido
ideológico da tecnocracia, ideia que é defendida por Bresser Pereira (1981):

Além disso, Marx não levou em conta que, historicamente, jamais a classe
dominada transformou-se na classe dominante no sistema econômico
subsequente. Em outras palavras a luta de classes “interna” ao sistema não
chega a ser revolucionária. Os escravos não se tornaram senhores depois do
feudalismo, muito menos os servos tornaram-se os empresários do sistema
capitalista. Seria, portanto, estranho que os operários do sistema capitalista
se tornassem o grupo dominante do sistema econômico imediatamente
posterior. O novo grupo dominante surge em geral do grupo dominado. Mas
surge como um grupo à parte, que conseguiu diferenciar-se da classe
dominada e aos poucos foi assumindo o controle do novo fator estratégico de
produção que o desenvolvimento tecnológico estava no momento
determinado. (BRESSER PEREIRA, 1981, p.28)

Segundo Weber, a ciência ensina o homem como utilizar, conforme a razão, os
meios e a escolha destes para chegar aos fins, mas exclui qualquer juízo de valor a seu
respeito, sua legitimidade e racionalidade. Por esta ótica, a razão equivale a técnica, a técnica
seria a mais perfeita expressão da razão e a razão é a técnica do comportamento e da ação.
Afirma Tragtenberg (1974) que:

A passagem da teoria da administração à sociologia da organização se dá
com Weber, especialmente em seus estudos a respeito da burocracia, cujo
contato direto sentiu por ocasião da Primeira Grande Guerra. Administrando
hospital da Alemanha, dirigido por burocratas não-especializados,
converteou-os de diletantes em burocratas racionais (TRAGTENBERG,
1975, p.137).
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Weber estudou a burocracia porque via em sua expansão no sistema social o maior
perigo ao homem. Seus esforços são para criar mecanismos de defesa ante a burocracia. Para
Weber, a burocracia é um tipo de poder equivalente à organização. É um sistema racional que
implica predomínio do formalismo, de existência de normas escritas, estruturas hierárquicas,
divisão horizontal e vertical do trabalho e a impessoalidade no recrutamento de quadros26.
Para Weber, a administração burocrática apresenta como fator dominante a especialização, de
se constituir enquanto profissão, a fidelidade impessoal ao cargo e a remuneração em
dinheiro. A burocracia é um fator social dominante a medida em que a indústria for gerida de
forma burocrática. Weber mostra que o condicionamento técnico da ação burocrática favorece
a concentração dos meios de administração nas mãos da burocracia empresarial. Enfatiza
Weber que o processo de burocratização e desenvolvimento dos meios técnicos resulta na
“falência” do fator político. Para Weber, o burocrata pode ser um excelente funcionário, mas
será um péssimo estadista.

A mais importante de todas [as questões], resulta da consideração daquilo
que a burocracia como tal não realiza, pois é fácil constatar que a sua
capacidade, tanto na área da organização pública, política-estatal, quanto na
economia privada, tem firmes limites internos. O espírito dirigente – o
“empresário” aqui e o “político” ali – é algo distinto do funcionário. Não
necessariamente pela forma, mas pela essência. Também o empresário tem
seu lugar no “escritório”. Do mesmo modo, o general. Este é um oficial, e
formamente não se distingue, portanto, dos outros oficiais. E se o diretorgeral de uma grande empresa é funcionário contratado de uma sociedade
anônima, sua situação jurídica não se distingue, em principio, daquela dos
outros funcionários. E a situação é a mesma na área da vida estatal, com o
político dirigente. O ministro dirigente é formalmente um funcionário
publico assalariado, com direito a uma pensão. A circunstância de que,
segundo todas as constituições do mundo, pode ser demitido ou pedir
demissão a cada momento distingue externamente sua posição de serviço
daquela maioria dos funcionários, mas não de todos. Muito mais saliente é o
fato de que dele, e somente dele, não se exige nenhuma qualificação
especifica em sua área, como é o caso dos demais funcionários. Isto indica
que, segundo o sentido de sua posição, ele é algo distinto dos outros
funcionários, do mesmo modo que o empresário e o diretor-geral na
economia privada. Ou melhor: que se espera dele algo diferente. E de fato é
assim. Quando uma figura dirigente é um “funcionário” segundo o espírito
de sua direção, mesmo um funcionário muito competente -, alguém,
portanto, que está acostumado a realizar seu trabalho de acordo com os
regulamentos e a ordem dada, cumprindo honestamente seus deveres – então
não presta para ocupar uma posição à cabeça de uma empresa da economia
privada, nem à cabeça de um Estado (WEBER, 1999, p.542-543.).

26

TRAGTENBERG, 1975.
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O pessimismo de Weber em relação à burocracia é invertido como um fator positivo
na intenção de eliminar o conceito marxista da luta de classes. É nesse sentido que Peter
Drucker (1909-2005) pensa por meio do idealismo weberiano a emergência de uma
“Sociedade das organizações”, identificando a como um processo que deu sequência a técnica
e a tecnologia como fatores estratégicos de produtividade dentro da Revolução Industrial. Sua
obra “Sociedade Pós-Capitalista” revela-se como um interessante sintetizador das questões
weberianas. Desponta em seu caráter ideológico a consciência de seus predecessores, o que
nos chama atenção para colocá-la em análise.
Argumenta Drucker (1997) a sociedade “pós-capitalista” não foi o resultado de um
processo radical, mas de um processo de continuidade das etapas da “Revolução Industrial”,
na qual o desenvolvimento tecnológico ganhou cada vez mais importância nos processos
produtivos e de organização social. O capitalismo passou por uma “revolução da
produtividade” na qual o conhecimento passou a ser aplicado em trabalho, transformado o
proletário em classe média e o conhecimento passou a ser um importante fator dentro da
produção. Esta transformação foi motivada por uma mudança radical no significado de
conhecimento, que deixa de ter uma função privada para adquirir uma função pública. Nos
primórdios do capitalismo, esse conhecimento foi aplicado a ferramentas, processos e
produtos, criando a Revolução Industrial em sua segunda fase, que segundo Drucker (1997)
vai de 1880 ao fim da Segunda Guerra Mundial. O conhecimento tomou outra forma e passou
a ser aplicado ao trabalho, resultando em um aumento substantivo da produtividade e com o
fim da guerra se inaugura uma fase em que o conhecimento é aplicado ao próprio
conhecimento.
Essa ideia não condiz apenas a um desenvolvimento intelectual, mas a um
desenvolvimento intelectual articulado com a tecnologia aplicada, bem como a difusão e
aplicação da técnica e a proporção da sua velocidade no advento do sistema capitalista. Para
o autor, a técnica tem o seu sentido filosófico e a sua aplicação de acordo com as
temporalidades. O seguimento da história tratou de colocar mais sentidos a utilidade da
técnica, sendo o progresso do sistema capitalista o grande veículo dessa variação. O ponto
crucial para Drucker nesse processo foi a Revolução Industrial. De acordo com ele, as mais
antigas mudanças tecnológicas limitavam-se a uma profissão ou uma aplicação.
Foram precisos quase duzentos anos- até o inicio do século dezesseis- para
que a invenção de Bacon (os óculos) tivesse sua segunda aplicação: óculos
para corrigir a miopia. O torno de oleiro estava em pleno uso no
Mediterrâneo por volta de 1500 A.C.; em todas as casas havia potes de barro
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para cozinhar e para armazenar água e alimentos. Entretanto o principio
subjacente ao torno de oleiro somente em 1000 A.D. foi aplicado a um
trabalho feminino: a fiação. (DRUCKER, 1997, p.5)

Em sua “releitura” da história, Drucker (1997) alega que a transformação social
provocada pelo capitalismo e pela Revolução industrial levou menos de cem anos para cruzar
toda a Europa. Em 1750, capitalistas e proletários ainda eram grupos que poderia ser chamado
de outsiders. Cem anos depois, os mesmos se tornaram as classes dinâmicas da Europa
ocidental. Esses avanços, transformações e progressos técnicos mediados pela Revolução
Industrial têm uma razão chamada por Drucker de “mudança radical no significado de
conhecimento” que ocorreu na Europa por volta do século XVIII.
Existem tantas teorias a respeito do que podemos conhecer e como
conhecemos quanto existiram metafísicos, de Platão em 400 A.C. a Ludwing
Wittgenstein (1889-1951) e Karl Popper (1902-[1994]). Mas desde o tempo
de Platão houve somente duas teorias no ocidente e duas teorias no oriente
relativas ao significado e a função do conhecimento. O sábio Sócrates, portavoz de Platão, afirma que a única função do conhecimento é o
autoconhecimento: o crescimento intelectual, moral e espiritual da pessoa.
Seu mais forte oponente, o brilhante e instruído Protágoras, afirma,
entretanto que a finalidade do conhecimento é tornar seu detentor eficaz,
capacitando-o a saber o que dizer e como dizê-lo. Para Protágoras, o
conhecimento significava lógica, gramática e retórica- que mais tarde se
transformou no trivium, o núcleo do saber na Idade Média, que ainda contem
muito daquilo que chamamos de “educação liberal” ou os alemães chamam
de “Allgemeine Bilduing”. No oriente, as duas teorias eram basicamente as
mesmas. Para o confucionista, o conhecimento significava saber o que dizer
e como dizê-lo como o caminho para o aperfeiçoamento e o sucesso na
Terra. Para o taóista e para o monge Zen, conhecimento significava
autoconhecimento e o caminho para o esclarecimento e a sabedoria. Mas
embora os dois lados discordassem categoricamente a respeito do significado
real do conhecimento, seu acordo era total a respeito do que ele não
significava. Ele não significava capacidade para fazer. Não significava
utilidade. Utilidade não era conhecimento, mas aptidão- a palavra grega é
techne. (DRUCKER, 1997, p.9)

Em 1750, a tecnologia ganha poder e em 1747 foi fundada a primeira escola de
engenharia na França (Ecole dês Ponts et Chaussées), seguida pela fundação da primeira
Escola de Agricultura(1770) e a primeira Escola de Mineração(1776), ambas na Alemanha.
Em 1794 foi fundada a primeira universidade técnica na França (Ecole Polytechinique)
surgindo com ela a profissão de engenheiro. Poucos tempo depois, entre 1820 e 1850, a
educação e as práticas médicas foram reorganizadas como uma tecnologia sistemática, a
experiência passa a ser transformada em conhecimento. Na Grã-Bretanha, paralelamente
seguiu-se uma política de investimentos para encorajar os inventores a aplicação de
conhecimento às ferramentas, produtos e processos, premiando-os com a publicação das
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invenções. Provocando uma série de invenções mecânicas e acabando com sigilo do
artesanato, havia chegado o momento da passagem da aptidão para a tecnologia. Tal fato é
contado por Denis Diderot (1713-1784) e Jean d’Alembert (1717-1783) na “Encyclopédie”,
editada entre 1751 e 1772. A obra tentou reunir de forma sistemática o conhecimento de todas
as profissões artesanais, possibilitando a qualquer pessoa ser um detentor da técnica. A obra
foi escrita por analistas, matemáticos e lógicos, levantando a tese de que as ferramentas,
processos e produtos são produzidos por análise sistemática e pela aplicação intencional do
conhecimento as mesmas e ainda que os princípios que produziam resultados em uma
profissão artesanal poderiam produzir resultados em qualquer outra, tal ideia era ainda de
difícil compreensão tanto para o homem comum quanto para o que já trabalhava com
artesanato.
Para Drucker (1997), a próxima etapa depois da concentração da técnica e do
trabalho no ambiente fabril veio com Frederick Winslow Taylor (1856-1915), que pela
primeira vez aplicou o conhecimento ao estudo do trabalho, uma nova etapa que não era ainda
realizada pelas escolas de engenharia. Inaugurou a Revolução da Produtividade, pois antes o
trabalho não havia sido estudado concisamente, sendo que a única maneira de um trabalhador
produzir mais era trabalhando mais horas ou se esforçando cada vez mais, crença
compartilhada pelo próprio Marx. A ideia de Taylor era tornar os trabalhadores mais
produtivos. Tal ideia não foi tão compreendida em seu tempo, fazendo de Taylor um inimigo
dos sindicatos e de alguns capitalistas. Diferente dos principais sindicatos dos Estados Unidos
que não tinham nenhuma política efetiva para um aprendizado para o trabalho, Taylor
afirmava que o trabalho podia e deveria ser estudado, analisado e dividido em uma série de
movimentos repetitivos simples, executados de maneira correta no melhor tempo e
ferramentas apropriadas. Uma afronta à política sindical que difamaram Taylor e que
conseguiu que o Congresso proibisse qualquer aplicação de “estudo tarefas” em arsenais e
estaleiros do governo. Tal proibição vigorou até a Segunda Guerra Mundial. Taylor afirmava
também que a autoridade na fábrica não podia ser fundamentada na propriedade, mas apenas
baseada no conhecimento superior. Em termos atuais, ele pensava em uma forma da fábrica
ser administrada por uma “gerência profissional”, o que era uma afronta para qualquer
capitalista do século XIX.
Nesta etapa, Drucker demonstra toda a sua pretensão de deslocar as obras de Karl
Marx, teorizando que o conhecimento então passa a ser aplicado ao próprio conhecimento
significa fornecer conhecimento para descobrir como o conhecimento que já existe pode ser
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melhor aplicado para produzir resultados sociais e econômicos. Essa nova concepção está
inteiramente ligada a ideia de gerência em que o conhecimento é aplicado de forma
sistemática e determinada, produzindo um novo conhecimento e determinando se ele é mesmo
necessário por meio do critério da eficiência. Esta terceira etapa é chamada pro Drucker
(1997) de “Revolução Gerencial” que também já estaria disseminada por todo o planeta,
principalmente nos países onde o comportamento das Grandes Corporações já está avançado.
Drucker (1997) confere a gerência um significado de poder, sendo o gerente
responsável pela “aplicação e pelo desempenho do conhecimento”, fazendo do conhecimento
um recurso essencial na obtenção de resultados e outros recursos, que vão desde a terra a mão
de obra e capital. São geradas assim novas dinâmicas econômicas e sociais, criando novas
políticas. Essa nova etapa que envolve o conhecimento tem um significado plural, não
generalizado, é informação eficaz em ação fundamentada em resultados. Esse conhecimento
precisa ser especializado.
Essa era a razão pela qual a tradição- que começou na antiguidade, mas
ainda persiste naquilo que ainda chamamos de “educação liberal” –
relegava-o à posição de um techne, ou habilidade artesanal. Ela não podia
ser aprendida, nem ensinada; nem envolvia qualquer principio geral. Ela era
especifica e especializada – experiência ao invés de aprendizado,
treinamento ao invés de instrução escolar. Mas hoje não nos referimos a
esses conhecimentos especializados como “habilidades artesanais”; falamos
de disciplinas. Na história intelectual, esta é uma mudança tão grande quanto
qualquer outra já registrada. (DRUCKER, 1997, p.25)

Desenvolvendo sua ideia de gerência e inserindo novos paradigmas à leitura da
história, a intenção de Drucker é dar valor ao que Weber considerou nocivo. Nesse sentido ele
é capaz de reunir também a tradição intelectual de seus predecessores. A positividade da
revolução do conhecimento é reforçada pela importância que uma organização burocrática
tem dos inúmeros conhecimentos especializados. A função das organizações é tornar
produtivos os conhecimentos, pois quanto mais especializados forem, mais eficazes serão. Os
conhecimentos técnicos por si mesmos seriam estéreis e o papel das organizações é torná-los
produtivos por meio de uma unificação de habilidades específicas.

Os melhores radiologistas não são aqueles que mais conhecem a respeito de
medicina; são os especialistas que sabem como obter imagens do interior de
um corpo através de raios-x, ultrassom, tomografia computadorizada ou
ressonância magnética. Os melhores pesquisadores de mercado não são
aqueles que mais conhecem a respeito de pesquisa de mercado. Entretanto,
nem os radiologistas nem os pesquisadores de mercado obtêm resultados
sozinhos; seu trabalho é somente um “insumo”, que não se transforma em
resultado a menos que seja juntado ao trabalho de outros especialistas.
(DRUCKER, 1997, p.29-30)
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Os problemas de se pensar o capitalismo apenas pelo ponto de vista tecnológico
deixam inúmeras questões pertinentes, como o porquê de um trabalhador assalariado então
não ser explorado? Ou o fato de um trabalhador adquirir conhecimento deixa-o longe de
sofrer os efeitos da mais-valia? O peso de uma realidade material deixou o trabalhador
confortável a ponto dos processos terem solução apenas no campo das ideias? Tais posições
antagônicas nos oferecem um quadro dialético no qual pode ser feita uma síntese que
tentaremos agora explicar por meio dos ciclos da mais valia relativa, sistematizado na obra de
João Bernardo27. De fato existe por parte dos ideólogos do Capitalismo Integrado a constante
insistência em abolir do campo intelectual os esforços apresentados pelas teorias de Karl
Marx e seus derivados. Esse esforço ideológico por parte dos intelectuais que representam as
classes dominantes, como vimos nos primeiros capítulos, tem seus motivos históricos que
antes de experimentar mudanças na superestrutura política tem como missão iniciar o
processo de “domesticação” das forças operárias. Nesse sentido, dá crédito a João Bernardo
que as debate por meio da perspectiva do materialismo histórico em detrimento de outros
teóricos que negam o poder das forças de concentração do capitalismo, mantendo-se afastados
de uma realidade política.
Todas as reivindicações imediatas de trabalhadores são por melhorias nas condições
de trabalho. Isso consiste em uma melhor jornada de trabalho e aumento salarial.

Os

capitalistas respondem aceitando formalmente esses aspectos desde que aumente a
complexidade do trabalho, diminuindo o valor de cada produto.

Aquilo que se denomina desenvolvimento do capitalismo consiste, quanto à
força de trabalho, na conjugação de dois processos: o aumento da
intensidade do trabalho e o aumento da sua qualificação. Aumentar a
intensidade do trabalho significa realizar um maior numero das mesmas
operações durante um dado tempo. Aumentar a qualificação do trabalho
significa realizar operações de novo tipo, que exijam maior destreza manual
ou, na época atual, sobretudo mais instrução e superior capacidade de
raciocínio e dele organização. Estes dois processos articulam-se em ciclos.
(BERNARDO, 1998, p.17)

O aumento decisivo na qualificação do trabalho segundo Bernardo (1998) permite
que o capitalismo entre em uma nova fase, que prossegue mediante o aumento da intensidade
até que estas possibilidades se esgotem, avolumando-se as pressões para a passagem a uma
nova fase na qualificação. O aumento da complexidade implicaria ao trabalhador um
27
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dispêndio de maior tempo de trabalho dentro dos limites extremos da mesma jornada ou
durante uma jornada mais curta. Esse aumento da intensidade representa a diminuição da
“porosidade” do processo de elaboração, é um acréscimo da atividade efetivamente realizada.
De outro lado, temos o desempenho profissional mais qualificado equivalente a execução
simultânea de um maior número de tarefas simples. Uma redução dos limites extremos da
jornada de trabalho parece ser uma diminuição do tempo despendido, mas na verdade é um
prolongamento do tempo de trabalho despendido durante a jornada tecnológica.
Diferente dos capitalistas, a perspectiva dos trabalhadores quanto à remuneração
interessa apenas sob o ponto de vista de seu uso, ou seja, do que ele pode comprar com o seu
salário. Os capitalistas têm como importância o tempo de trabalho incorporado nesses bens.
Assim, os trabalhadores recebem um salário que permite a aquisição de um maior número de
bens, “mas se estes bens forem produzidos em condições de produtividade crescente,
possibilitando a incorporação em cada um deles de um menor tempo de trabalho”
(BERNARDO, 1998, p.18) estes trabalhadores estariam na verdade diminuindo seu poder de
consumo e não aumentando.
Seria o papel do dinheiro no capitalismo confundir esses problemas, dificultando o
discernimento dos tempos de trabalho efetivo. Os sindicatos apresentam essa mesma confusão
avaliando as remunerações reivindicadas pelo aumento do poder de compra que eles
possibilitam e não do tempo de trabalho incorporado aos bens adquiridos.

Ambos aspectos, o referente a jornada de trabalho e o referente às
remunerações , conjugam-se no acréscimo da produtividade. É porque
aumenta a qualificação profissional e a intensidade da laboração que se pode
produzir um maior numero de bens durante um período mais reduzido,
incorporando-se, em cada um deles menos tempo de trabalho. É porque se
podem consumir mais bens, representando um tempo de trabalho global
inferior ao incorporado no menor volume de bens consumido anteriormente,
que diminui o valor da força de trabalho, determinado pelo tempo de
trabalho que ela incorpora. E é porque os trabalhadores consomem uma
maior quantidade de variedade de produtos materiais e de serviços, que se
tornam mais resistentes fisicamente e mais instruídos, sendo portanto
capazes de proceder a um trabalho mais complexo e, assim, mais produtivo.
O ciclo completa-se. (BERNARDO, 1998, p.19)

Assim, não é difícil para os capitalistas se adequarem as pressões feitas pelos
trabalhadores quando a redução da jornada de trabalho tem como resultado a imposição de um
tempo maior de elaboração e o aumento das remunerações tem como fruto o consumo de um
menor tempo de trabalho. Por essa razão, o trabalhador sempre facilita para o capitalista
porque os trabalhadores se referem em suas reivindicações sempre aos valores de uso que
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significa o número de horas da jornada de trabalho e quantidade de bens e serviços adquiridos
e os capitalistas respondem em termos de valor de troca, que seria o tempo de trabalho
complexo executado e tempo de trabalho incorporado aos bens adquiridos. Aumenta então o
tempo de trabalho despendido durante o processo de produção e o tempo de trabalho que o
trabalhador incorpora a sua própria força de trabalho se reduz. Os ciclos curtos da mais-valia
relativa estão contidos nas pressões dos trabalhadores e nesse tipo de resposta dos capitalistas.
Já os ciclos longos da mais-valia relativa resultam de pressões feitas em longo prazo pelos
trabalhadores na forma de lutas ativas e coletivas.

Os princípios de solidariedade, igualitarismo e de coletivismo gerados no
movimento de massas ativos implicam o desenvolvimento de relações de
tipo novo, que tendem a expandir-se a todos os níveis da sociedade. No
interior das empresas, não só é posta em causa a autoridade patronal, como a
ocupação dos locais de trabalho leva a que se conteste a hierarquia que os
capitalistas estabelecem entre os próprios trabalhadores. Em algumas
experiências extremas os empregados tomaram conta das empresas e
mantiveram-nas em atividade, começando a reestruturar os sistemas de
produção de acordo com os princípios igualitaristas e coletivistas que
presidem àquelas lutas. E assim estas relações sociais de tipo novo, que
originariamente se circunscreviam à luta reivindicativa, foram aprofundadas
mediante a sua conservação em efetivas relações de produção.
(BERNARDO, 1998, p.20)

Os princípios de organização social são resumidos em modelos de produtividade.
Tornaram-se prioridade e critérios que dão sentido a ideia de produtividade e os mecanismos
que as operacionalizam. Esse novo tipo de relações organizadas surgidos das lutas coletivas e
ativas causam um efeito dialético em dois critérios de produtividade que são antagônicos, o
coletivismo e o capitalismo. Quando os trabalhadores conseguem êxito por meio da
imposição destes novos critérios ou conquistam o predomínio social em certos países eles se
deparam com um grande problema: o mercado mundial. O capitalismo que para Bernardo
(1998) funciona sob uma forma de integração impede que essas lutas prossigam adiante,
colocando barreiras à produção obtida por meio das lutas coletivas ativas. Portanto, a
competição com os critérios de produtividade capitalistas se torna difícil e os critérios de
produtividade decorrentes de relações de luta cedem e perdem sua força e consequentemente
geram desânimo nos trabalhadores e o mercado mundial assegura seu triunfo. A dispersão dos
trabalhadores faz com que poucas pessoas fiquem responsáveis por tomar as decisões, dando
início ao processo de burocratização dos dirigentes operários. Essa burocratização sempre
acontece na base e não da iniciativa dos dirigentes, mas um processo decorrente da
passividade dos trabalhadores que acabam deixando seus representantes com certa
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independência. Estes acabam se tornando os novos dirigentes que finalizam um processo de
relações sociais de tipo novo.
Dessa forma, observamos os capitalistas se recuperarem mediante as lutas coletivas
dos trabalhadores, assimilando o que haviam sido as suas instituições que passam a se integrar
a ordem dominante e as suas experiências permitem a renovação dos processos internos do
capitalismo. Segundo Bernardo (1998), esta assimilação marca o ritmo das grandes etapas do
progresso no capitalismo. Estes são os ciclos longos da mais-valia e em seu interior sucedemse os ciclos curtos.

Ora, na década de 1950, sobretudo a partir de seu final, e durante os seus
vinte anos seguintes, as lutas operárias começaram a impor na prática, a
questão do controle e da autonomia, num numero cada vez maior de casos, e
que alcançaram varias vezes a amplitude de verdadeiras revoluções, foram
os próprios trabalhadores de base a tomar iniciativa do processo e a mantê-lo
sob sua orientação, não alienando para os dirigentes sindicais ou partidários.
Os trabalhadores organizavam-se por comissões de empresa ou por
assembleias de bairro, fiscalizando de perto os seus delegados e renovandoos com frequência. Além disso, em numerosíssimos casos ocuparam as
empresas e exerceram seu controle diretamente sobre a atividade produtiva.
E isso sucedeu tanto na esfera do capitalismo de Estado- em Berlim, na
Iugoslávia, na China, durante o processo complexo da revolução culturalcomo na esfera do capitalismo democrático- nos Estados Unidos e no
Canadá, na França, na Espanha e na Itália, e em Portugal, e em alguns países
da América Latina. (BERNARDO, 1998, p.23)

Foram essas lutas autônomas que colocaram a prova o poder de grandes instituições
e sindicatos no século XX e os capitalistas arquitetaram a reviravolta por meio do mercado
mundial que abriu brechas por conta das lutas autônomas dos trabalhadores, ajudando no
desenvolvimento rápido das grandes companhias transnacionais. Assim, os trabalhadores
começaram sua dispersão, terminando a fase de ofensiva e o resultado foi o fracionamento dos
trabalhadores, que burocratizados ficam dispersos. Assim, o capitalismo recuperou muitas
instituições que o movimento autônomo havia criado. Os trabalhadores demonstraram sua
capacidade de controlar diretamente suas lutas e organizando sozinhos os processos
produtivos, ou seja, se mostraram com aptidões e domínios técnicos que os capitalistas não
estavam tirando proveito. A partir desta observação de que os administradores de empresa
começaram a aproveitar não só a força muscular do trabalhador, mas também passou a incluir
no processo produtivo a sua capacidade intelectual.
Com essa argumentação, Bernardo (1998) dá um sentido mais amplo que preenche
algumas lacunas para a explicação da ascensão de ideias como o taylorismo em que onde a
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recuperação das formas de luta promovidas pelo movimento autônomo proporcionou aos
capitalistas o desenvolvimento de técnicas modernas de gestão pela observação do sucesso
dos trabalhadores em seus esforços de emancipação e assim justifica-se o surgimento das
novas qualificações profissionais, transformando o trabalho em uma situação mais complexa e
agravando a exploração.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo tentou de forma introdutória estabelecer um diálogo entre Walther
Rathenau e Adolf Augustus Berle Junior localizando-os em seu tempo. Nosso objetivo foi
estruturado pelas perspectivas teóricas de João Bernardo com o propósito de entender os
aspectos teórico-ideológicos do moderno capitalismo que a partir dos anos 1920 definiu-se
como globalmente integrado por meio da ação institucional cada vez mais evidente
historicamente dos Gestores como dominante capitalista. Essa foi nossa premissa teórica
central para esta dissertação. Rathenau e Berle Junior foram dois gestores e dois ideólogos de
magna importância na organização histórica dessa classe dominante capitalista. Enfim, junto a
João Bernardo e a perspectiva metodológica de Lucien Goldmann, tentamos demonstrar a
caracterização das trajetórias dos dois personagens, ambos como uma expressão de máximo
de consciência possível dos gestores-tecnocratas como classe dominante capitalista e essa
consciência como vislumbre operacional para uma definição de visão de mundo de classe,
uma visão de mundo tecnocrática.
Este diálogo nos evidenciou as pretensões ideológicas do que conceituamos aqui
como Capitalismo Integrado, que não está representado na ideologia burguesa, muito menos
na ideologia proletária, mas sim em uma negação às mesmas, que se origina de forma
dialética a partir desta rejeição. Por muito tempo ideólogos como Rathenau, Berle e Galbraith
foram identificados enquanto liberais. Nosso trabalho aqui tratou de remanejá-los para outro
plano filosófico, nos quais a sua ênfase está contida em outra perspectiva de classe, os
organizadores do capitalismo. É nesse sentido que o nosso trabalho acrescenta aos estudos de
História das Ideias e História Econômica.
As perspectivas de classe identificadas em Rathenau e Berle implicam primeiramente
em enaltecer a eficiência da racionalização dos processos produtivos, ou seja, apontar as
vantagens que existem ou que podem (ou poderiam) existir a partir do momento em que o
capitalismo não é mais guiado pela “livre-inércia” (livre-concorrência), mas sim por meio de
estruturas e conceitos que garantem uma produção não apenas guiada pelo lucro, mas
salvaguardada pela planificação que garante a longevidade da produção de maneira
harmônica. Dessa forma, vem o seu enaltecimento às categorias profissionais que tem como
missão dar manutenção a esse modelo. É com essa ideia que Berle defende a posição dos
diretores das Grandes Corporações nos Estados Unidos e que Rathenau planeja uma nova

157

educação do trabalhador para atuar no modelo proposto na “Nova Economia” para a
Alemanha.
Mas no que isso implica? O período entre as Grandes Guerras Mundiais (19191939) demonstrou um evidente desgaste do laissez-faire. Com toda a violência gerada pela
conquista e corrida pelos mercados, o período acabou por demarcar as formas institucionais
de crítica à ordem liberal ainda vigente. A Grande Depressão foi um exemplo em que muitos
intelectuais como Keynes e Shumpeter se arriscaram ao tentar explicar a crise28 que acontecia
no mundo. Nesse contexto, como observamos ao longo da dissertação, os escritos de Walther
Rathenau e Adolf Berle Junior se apresentam como um engajamento em defesa da ordem
racional-administrativa do capitalismo em crise. Demonstrando uma contundente insatisfação
com a ordem liberal vigente, seus projetos de caracterização e reorganização do capitalismo
não se limitaram ao plano econômico, mas também à estrutura de uma nova ordem social e
nessa ordem nem o burguês nem o proletário seriam as classes fundamentais do capitalismo
reorganizado, ao contrário, porque centralizariam a importância da tecnocracia-gestorial. É
nesse sentido que encaramos aqui os autores enquanto uma perspectiva de classe dominante
capitalista, naquela que João Bernardo definiu como a classe dos Gestores (aqueles que
usualmente a bibliografia especializada também pode chamar de managers, gerentes ou
simplesmente tecnocratas).
Para legitimar essa ordem social não bastava apenas colocar os “organizadores do
capitalismo” nos principais cargos políticos, mas estabelecer uma ordem social que os
legitimasse como essenciais à superestrutura política tanto na empresa quanto no Estado. É
nesse sentido que o discurso e as práticas do corporativismo do Capitalismo Integrado
mostraram-se como uma tentativa global de reorganização institucional da administração das
condições de extração da mais-valia e o bloqueio das ideologias marxistas e anarquistas. Com
o propósito de evitar greves, insurreições e demais problemas causados pela classe proletária,
pensa-se em uma estrutura social que envolva as camadas sociais sobre uma forma
hierarquizada que legitime o seu poder, processo que explicamos por meios de Bernardo
(2010) com os ciclos da mais-valia. Implica em uma sociedade em que os proletários não se
reconheçam enquanto tal, mas diferentes a partir do momento em que ocupam um cargo de
característica organizacional, como gerentes de banco, professores, policiais, funcionários
públicos e inúmeras outras profissões que estão relacionadas ao que denominamos “classe
média”, o mundo social do corporativismo. Esse processo pode ser bem compreendido hoje
28
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na mítica ideia de redenção, contida no momento em que o indivíduo acredita que cursando
uma faculdade já estará então diferenciado do clássico trabalhador fabril. Este mito é o
processo que transforma a pauta dos trabalhadores e de seus sindicatos de “abolição da
exploração” para “queremos melhores condições de trabalho” (para realizar um número maior
de processos em um número reduzido de tempo).
Desta forma, podemos entender que essa perspectiva de classe do Capitalismo
Integrado suporta e apoia distintas superestruturas políticas desenvolvendo-se tanto nos
Estados Unidos quanto Alemanha e se transformando em projetos de classe contidos no New
Deal de Roosevelt e no Nazismo de Hitler. Embora não tenhamos em nosso trabalho realizado
um estudo mais preciso das estruturas políticas, nos atendo a um exame mais conciso das
obras de Walther Rathenau e Adolf Augustus Berle Junior, fica evidenciado em nosso
trabalho que regimes políticos apoiados com esses predicados estão longe de superar a maisvalia e de condicionar o trabalhador a abolição da exploração.
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