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Resumo 

O objetivo central da presente tese é compreender como se comportaram os sucessivos 
governos brasileiros no pós-ditadura (no período de 1985 a 1994) no tocante às políticas 
públicas voltadas para o trabalho, nos âmbitos  salarial, trabalhista, sindical e social, 
investigando em que medida as políticas trabalhistas estavam conectadas ao avanço do capital 
financeirizado em nível mundial e a fragilização do mercado de trabalho brasileiro. No 
decurso da pesquisa percebemos que o cerne desta questão se localiza no conflito imanente à 
relação entre o processo de financeirização da economia brasileira e o mercado de trabalho. 
Aqui buscou-se, especialmente, evidenciar os antecedentes desta relação (internacionalmente 
situado no final da década de 1970 e internamente identificada ainda durante a ditadura 
militar) e, para além disso, demonstrar que essa é uma relação de tensão, onde a 
financeirização precisa necessariamente desvalorizar o mercado de trabalho para manter seus 
níveis de lucratividade, para tal, ampliando de modo crescente a superexploração dos 
trabalhadores e expropriação dos seus direitos. No caso brasileiro, o aval do Estado foi 
fundamental para garantir a efetivação desse movimento do capital internacional, tendo, para 
tal, transformado-se no grande avalista da acumulação financeirizada, chegando a sustentá-la 
(via emissões de titulo, desvinculação de receitas, entre outros), enquanto, ao mesmo, 
promove a desregulamentação e a flexibilização do mundo do trabalho, reduz seu papel e 
ataca os direitos e as garantias sociais  consagrados pela Constituição Federal de 1988. Aqui 
as mudanças no regime de regulação, que tiveram como resultantes a desvalorização do 
trabalho e o aumento da desigualdade, fizeram parte das decisões das elites governamentais e 
instituições do Estado como requisito para inserção do país em uma economia mundial 
financeirizada, mesmo que de forma subalterna e dependente.  

Palavras-chave:  Financerização econômica; História do Brasil; Governos brasileiros; 
Reestruturação produtiva; Neoliberalismo. 
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Abstract 

The central objective of the present thesis is to understand how successive Brazilian 
governments behaved in the post-dictatorship period (from 1985 to 1994) with regard to 
labour-oriented public policies in the wage, labour, union and social spheres, investigating 
to what extent labour policies were connected to the advance of financialized capital 
worldwide and the weakening of the Brazilian labour market. In the course of the research 
we realized that the core of this issue is located in the immanent conflict between the 
financialization process of the Brazilian economy and the labour market. Here we sought, in 
particular, to highlight the precedents of this relationship (internationally situated at the end 
of the 1970s and internally identified still during the military dictatorship) and, moreover, to 
demonstrate that this is a tension relation, where financialization necessarily needs to 
devalue the labour market in order to maintain its profitability levels, thereby increasing the 
overexploitation of workers and the expropriation of their rights. In the Brazilian case, the 
state's backing was fundamental to guarantee the effectiveness of this international capital 
movement, and for this it has become the great endorser of the financialized accumulation, 
even sustaining it (via title emissions, revenue disengagement, among others), while at the 
same time it promotes deregulation and the flexibilization of the labour world, reduces its 
role and attacks the rights and social guarantees enshrined in the 1988 Federal 
Constitution. Here the changes in the regulatory regime, which resulted in the labour 
devaluation and inequality increase, were part of the government elites' and state 
institutions' decisions as a requirement for the country's insertion in a financialized world 
economy, even if in a subordinate and dependent manner. 


Keywords: Economic financerization; Brazilian history; Brazilian governments; Productive 
restructuring; Neoliberalism.
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INTRODUÇÃO 

 Tudo que é sólido se desmancha no ar. Esta frase, dita por Karl Marx ainda no século 

XIX e repetida por Marshal Berman, traduz, em boa medida, o cenário do mundo do trabalho 

nas três últimas três décadas do século XX no Brasil e no globo, um cenário de forte mal-estar 

social e de grande sensação de insegurança em relação ao trabalho. Numa espécie de prisão 

aberta, os trabalhadores passam a estar cada vez mais reféns de modos de produção e formas 

de trabalho que tiram sua autonomia e contribuem para sua anulação enquanto indivíduo 

socialmente consciente, isto em face de uma possibilidade financeira cada vez mais limitada, 

em que se bastam cada vez mais na produção e reprodução de sua existência apenas. Um 

movimento paradoxal, pois isto acontece numa época de profundos avanços tecnológicos e 

geração de riqueza, que, ao invés de contribuir para a emancipação, reproduz uma forma 

arcaica de exploração social, alicerçada na superexploração do trabalho.  

 Nesse período o Brasil assistiu à decadência progressiva e acelerada dos salários no 

total da renda nacional. O elevado dinamismo, ao longo do período da moderna 

industrialização (de 1930 a 1980), com taxas médias de 6% ao ano, é reduzido bruscamente e 

afasta o Brasil do grupo de países em desenvolvimento dinâmico. E ainda, a taxa de 

acumulação de capital fixo produtivo é a mais baixa de toda história do capitalismo no Brasil 

até então, em um contexto em que o capital financeiro vai ganhando cada vez mais espaço.  

 No âmbito da produção, a implementação do modelo flexível, aliado à lógica de uma 

produção mais enxuta, leva à redução do número de trabalhadores e a altos índices de 

produtividade. A alteração nas formas de produção e a introdução de novas técnicas de gestão 

e organização do trabalho estimulam mudanças no perfil do trabalhador, associado às novas 

atividades desempenhadas e altera as relações de trabalho. Tal processo também influencia as 

organizações de trabalhadores, que após um período de ebulição do movimento sindical, 

estimulado em grande medida pelo período de redemocratização da década de 1980, vão 

sofrer com a baixa sindicalização, as altas taxas de desemprego e a desregulação do mercado 

de trabalho. 

 Frente a um cenário de liberalização, liquidez crescente da riqueza e aprofundamento 

das finanças de mercado, modifica-se o comportamento dos investimentos que adquirem um 

caráter cada vez mais especulativo. Assim, a forma de valorização também passa a ser mais 
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líquida a partir da fórmula D-D’, onde dinheiro gera dinheiro. 

Na ponta dessa estrutura se encontra o trabalhador, esmagado pela flexibilização do 

trabalho, exploração da mão de obra, perda do poder de compra dos salários e pelo temor ao 

desemprego. Tal combinação de fatores é extremamente prejudicial para o avanço dos direitos 

sociais e para a mobilização de massa dos sindicatos.  

Em um cenário de constantes incertezas, o papel do Estado na proteção social ao 

trabalhador é central. O movimento sindical também tem uma função central: a partir de sua 

ação organizada e da ativação às esferas de proteção social do Estado, ocupa o papel de lutar 

pela diminuição das perdas e avançar em direitos para os trabalhadores. 

Feito este preâmbulo, apresentamos que, como objetivo central, interessa a esta 

pesquisa a explicação e a compressão de quais foram e como se objetivaram as políticas 

voltadas para o trabalho, nos âmbitos salarial, trabalhista, social e sindical, adotadas pelos 

governos José Sarney (1985-1989), Fernando Collor de Mello (1990-1992) e Itamar Franco 

(1992-1994), isso numa abordagem original que pretende explicar a conexão entre as políticas 

para o trabalho objetivadas por estes governos e a reconfiguração do capitalismo em nível 

mundial, que entra em um ciclo de expansão financeirizado a partir dos anos 1970. Sabendo 

que tais políticas foram as bases para mudanças mais radicais e complexas levadas a cabo a 

partir de 1995, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, objeto de nosso estudo no 

mestrado neste mesmo programa.  

Parte importante deste intuito é compreender e explicar o movimento de autonomia 

crescente do capital da esfera produtiva e seus impactos para o mercado de trabalho brasileiro 

no período. Discutindo como as políticas trabalhistas levadas a cabo estão também conectadas 

às políticas para o capital, como a financeira, a industrial, etc. De forma que, pretende-se 

discutir o processo global da luta de classes a partir da relação entre trabalhadores e Estado, 

focando no período final do processo de transição, quando a derrota do trabalho ainda não 

estava completamente configurada.  

Ao tratar das questões relativas as transformações políticas e econômicas e seu 

impacto no mercado de trabalho brasileiro, enfocando a problemática da orientação do Estado 

e dos direitos trabalhistas, no período de 1985-1994 (quando se assistiu a uma massiva 

abertura do mercado nacional, aliada a nova ordem do capital mundializado e que traz 

consequências sérias para o mundo do trabalho, afetando diretamente a vida dos 
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trabalhadores), evidenciamos que, mesmo com os avanços sociais conquistados a partir da 

constituição de 1988 há um cenário de perda de postos efetivos de emprego, a redução dos 

direitos trabalhistas na prática e de redução do poder de consumo, estes são alguns dos 

elementos que reforçam os índices de precarização do trabalho no Brasil. 

Desde o início da pesquisa, ao buscar a alcançar a natureza desse estado de coisas, 

pudemos, a partir das leituras e dados acessados, estipular algumas hipóteses explicativas que 

puderam contribuir para lançar luz sobre nosso objeto.  

A hipótese geral foi a de que, em nível internacional, a financeirização economica só 

pôde se estabelecer com tal impetuosidade pois a desvalorização do trabalho foi firmada ao 

mesmo tempo, como um contrapeso no processo de reorganização capitalista que ganhou o 

mundo já no final dos anos 1970. De modo que financeirização e fragmentação do trabalho/

desigualdade social são partes de um mesmo conjunto e fundamentam o regime de regulação 

econômica e social construído a partir dali.  

A nível nacional, supomos que esse processo só conseguiu chegar e se tornar 

hegemônico com a atuação decisória do Estado brasileiro, que atuou como um avalista e 

garantidor da efetivação desse movimento internacional do capital, promovendo todo tipo de 

reformas e medidas (econômicas, monetárias, sociais, trabalhistas, etc) que mostrassem ao 

capital internacional que o Brasil estava apto a ingressar nos circuitos internacionais de 

acumulação financeirizada, mesmo ciente de que essa associação seria de forma subordinada 

e dependente.  

 Outras hipóteses explicativas pelas quais nos guiamos foram as de que: 1) O 

modelo econômico adotado no Brasil desde os fins da ditadura militar até a atualidade e a 

política econômica que o supõe foram formatados segundo os interesses das classes rentistas e 

da lógica da acumulação financeira. 2) No pós-ditadura, a política trabalhista implementada 

pelo governo brasileiro não se bastou na simples organização do trabalho, ela fez parte de um 

processo que refletiu a busca pela inserção subordinada em uma nova etapa de acumulação do 

capitalismo em nível mundial. De modo que, as políticas trabalhistas estavam ligadas a outras 

políticas para o capital, como a financeira, a industrial, etc. Assim, se incluem no processo 

global da luta de classes a partir da relação entre trabalhadores e Estado; 3) Apesar dos 

avanços obtidos no âmbito da proteção social com a constituição de 1988, a crescente 

financeirização da economia brasileira afetou diretamente a vida dos trabalhadores induzindo 
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ao baixo crescimento econômico, a concentração da riqueza, ao enfraquecimento do mercado 

interno, a decadência dos salários, a flexibilização das relações de trabalho (dos direitos), ao 

desemprego e a perda do poder aquisitivo por parte dos trabalhadores; 4) No período 

analisado, é justamente um período final do processo de transição, de modo que, a derrota do 

trabalho ainda não estava completamente configurada, tendo sido concretizada a partir das 

opções políticas e econômicas tomadas e levado a cabo com sucesso no decorrer dos anos 

1990. 

Assim, a presente pesquisa possui uma relevância ao inovar na abordagem buscando 

conhecer e discutir de que forma o capital, cada vez mais financeirizado, se revalorizou a 

partir da fragilização do trabalho e da desnutrição do mercado, os modos pelos quais foram 

exercitadas a proteção ou não do mercado de trabalho via políticas públicas, a atuação 

organizada dos trabalhadores na defesa ou não dos interesses e direitos trabalhistas no Brasil 

no período de 1985 a 1994.  

Torna-se importante para os objetivos dessa pesquisa, identificar as formas pelas quais 

o processo de financeirização da economia redundou numa intensa desestruturação do 

mercado de trabalho no Brasil, já a partir da Ditadura Militar, sobretudo a partir dos anos 

1980. Para se atingir tal intento, e partindo da constatação de que há um reordenamento de 

rota do padrão de acumulação do capital a partir dos anos 1970, torna-se necessário identificar 

os antecedentes históricos internacionais e nacionais que deram as bases teóricas e empíricas 

para esta reordenação capitalista em nível global.  

 Dessa feita, iniciamos a presente tese tratando, no capítulo 01, sobre os antecedentes 

históricos internacionais e nacionais que deram as bases teóricas e empíricas para uma 

reformatação do capitalismo em nível global nos anos 1970, realizada em meio a um processo 

dialético de negação do padrão fordista-Keynesiano do mundo pós-Segunda Guerra. Para se 

afirmar enquanto fenômeno hegemônico econômico e cultural, buscou suas bases de 

sustentação na doutrina do neoliberalismo, a partir da qual se configurou a necessidade da 

mudança de orientação do papel do Estado e, por isso, a diminuição de seu papel, e um 

consequente processo de reorganização econômica e produtiva.  

Para a compreensão de tal cenário procederemos uma análise e caracterização dos 

fenômenos do Fordismo, da Reestruturação produtiva, Reorganização das políticas 

econômicas, Desregulamentação, Flexibilização do mercado de trabalho e dos direitos 
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trabalhistas, Financeirização da economia, como sendo todos ingredientes de um mesmo 

processo que ao mesmo tempo em que promove a integração com revalorização do capital 

financeiro a nível mundial, provoca também uma penalização do mundo do trabalho.  

 Neste capítulo situamos o arcabouço teórico utilizado e sob o qual nossas ideias estão 

alicerçadas, buscaremos a genealogia e o modo de ser do capitalismo contemporâneo, tema 

que, em nossa percepção, não foi ainda suficientemente explorada pela história econômica. 

De modo que buscaremos, a partir da conexão das categorias de O Capital, iniciando pelo 

conceito de dinheiro, passando pelas teorias do valor e do capital fictício, evidenciar a 

tendência da autonomização da esfera financeira em relação à esfera produtiva, tendência que 

está talhada na própria natureza da mercadoria dinheiro e que abre a possibilidade não apenas 

para a autonomização da esfera financeira, mas também para as crisesfinanceiras. A partir daí 

desenvolveremos o conceito de dominância financeira, não trabalhado por Marx e que nos 

permite explicar os movimentos do capitalismo contemporâneo e seus consequentes impactos 

no mercado de trabalho brasileiro no período estudado. 

 No capítulo 02 trataremos da entrada dessas práticas no Brasil, como um processo 

mais geral de contraposição ao projeto nacional desenvolvimentista e como antecipação de 

uma realidade socioeconômica que viria a se afirmar como hegemônica apenas com a 

chegada dos anos 1990. Iniciaremos com a apresentação do papel da Ditadura Militar para 

que o Brasil ingressasse de modo subordinado na nova ordem econômica do capitalismo 

mundial a partir da década de 1980. Passaremos ao estudo da fase da entrada na era 

neoliberal, a partir dos anos 1980 e com o governo Sarney. Enquanto nos países 

desenvolvidos difundia-se o processo de reestruturação produtiva, a globalização se 

evidenciava e o neoliberalismo espalhava-se a ponto de tornar-se hegemônico, no Brasil 

convivia-se com a crise do fordismo periférico. Na esteira da dívida da crise externa, que 

alcançou todos os países periféricos, a crise do Modelo de Substituição de Importações ficou 

explícita. Assim, análise da década de 1980 e do governo Sarney, revelam uma sucessão de 

tentativas vãs de contornar a crise decorrente dessa implosão. Ao mesmo tempo, caminhava-

se para a reabertura política em que as lutas sociais e sindicais foram a marca da 

redemocratização e culminaram na promulgação da Constituição de 1988, intitulada Carta 

Cidadã. Nesse período, de acirrada disputa política, os movimentos populares a partir da luta 

pela democracia e por direitos, conseguiram, em grande medida, superar a ação concreta do 
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governo para implantar um novo sistema econômico no país, possibilitando ao projeto 

Neoliberal sua implementação com toda força apenas nos anos 1990.  

 No capítulo 03 trataremos do ingresso do Brasil nos anos 1990, mostrando como se 

buscou encaminhar uma nova inserção internacional, mas de forma subordinada. Para este 

capítulo, buscaremos apresentar um panorama econômico e das políticas macroeconômicas e 

seus desdobramentos para o mundo do trabalho. A abordagem perpassará os governos Collor 

e Itamar. Nessa parte buscaremos discutir as condições pelas quais o Brasil encaminhou a 

reorganização do processo produtivo e de trabalho em meio a uma mudança acentuada das 

condições macroeconômicas, sociais e políticas, e um intenso processo de destruição e criação 

de atividades e formas produtivas e organizativas, assim como geração de empregos, 

deixando aparente que, a este tempo, no plano internacional, eram profundas as 

transformações dos sistemas produtivos, realizado em meio à dominância dos mercados 

financeiros, à grande desregulação da concorrência e ao predomínio da ordem econômica 

mundial, incompatível com o avanço social.  

 Por fim, no capítulo 04 procuramos caminhar para uma síntese, apresentando as 

hipóteses explicativas gerais que evidenciam que, se por um lado a confluência desses 

fenômenos parece imaculável, por outro, a mundialização do capital, a reestruturação 

produtiva (posta em curso pelas medidas de desregulamentação e flexibilização) e o 

neoliberalismo, são partes constituintes desse processo mais geral de financeirização e tem 

como interface o agravamento da exclusão social em todo o mundo, principalmente em países 

periféricos, como o Brasil. Sendo que aqui, não poderia ter sido efetivado com tamanha 

rapidez e sucesso sem a decidida e decisiva atuação governamental.  

 Embora os fenômenos acima citados possam, como o próprio capitalismo, terem em 

si uma capa de inexorabilidade e determinismo, trata-se na realidade de justificativas 

ideológicas para as forças sociais que comandam esse processo, de forma fluida confundem 

seus interesses materiais particulares com os interesses gerais. É possível ainda identificar os 

principais sujeitos e agentes impulsionadores, como aponta Filgueiras (2012, p. 41-42): 

“grandes corporações transnacionais, tanto produtivas quanto financeiras; instituições 

comerciais e financeiras multilaterais, como o FMI, BIRD, BID e OMC; e governos dos 

países capitalistas centrais”.  

Diversos autores tem se debruçado sobre a centralidade da temática trabalho, 
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apresentarei aqui alguns que se tornaram referência para esta pesquisa, tanto como arcabouço 

teórico, quanto na definição de categorias e conceitos centrais para nosso estudo, também de 

modo a identificar e dialogar com a realidade do mundo do trabalho no Brasil e no período 

proposto: parte importante do referencial teórico aqui utilizado foi perseguido à luz das 

discussões suscitadas por Karl Marx, de onde trago os conceitos dinheiro, valor e de capital 

fictício, que tornaram possível a compreensão do “modo de ser" do capitalismo 

contemporâneo. Dentre todas as leituras desse autor, a mais útil para nosso intento foi a dos 

livros de O Capital.  

O ponto de partida para as analises econômicas e trabalhistas no panorama interno 

vieram a partir das leituras de Paulani, Matos, Schincariol, Silveira, Mattoso, Pochmann, José 

Dari Krein, Oliveira, entre outros, nos deram o ponto de partida para as análises econômicas e 

trabalhistas no panorama interno. Além de Claudio Salvadori Dedecca, que evidencia a 

penalização do trabalho diante de sua relação com o capital, François Chesnais, de onde 

extraímos a referência sobre a mundialização do capital e financeirização econômica, Andrey 

Vivas Frontana, ao lado de Chesnais trabalha o conceito de dominância financeira, Robert 

Castel, na compreensão da centralidade do assalariamento na sociedade capitalista moderna.  

De Leda Paulani destacamos duas obras que nos foram importantíssimas: 1) Sua tese 

de doutoramento, defendida em 1992 na USP sob o título Do conceito de dinheiro e do 

dinheiro como conceito, que contribuiu na compreensão teórica do dinheiro, objeto da autora 

neste estudo,  onde ela busca mostrar que se trata de um objeto obscuro e contraditório que 

precisamos entender passando em seguida a busca por conceituá-lo; 2) o artigo Investimento e 

servidão financeira: o Brasil do último quarto de século, que escreve junto com Pato. Neste 

artigo, ao analisar o Brasil nos últimos 25 anos do século XX, os autores discutem as 

condições de desenvolvimento do país a partir de determinações estruturais historicamente 

tratadas pelo aporte da dependência, procurando apresentar a própria perspectiva teórica e 

atualizar dados recentes que configuram o desempenho da economia brasileira. Apresentam as 

questões da servidão financeira e da dependência política como uma importante dimensão a 

partir da qual se pode analisar as possibilidades e limitações brasileiras de desenvolvimento. A 

servidão constitui-se numa postura política das elites nacionais e dos governos de adesão 

veemente às determinações, recomendações e interesses dos países centrais do capitalismo 

contemporâneo. A servidão política potencializa as determinações da dependência, conferindo 
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uma dimensão particular aos limites ao desenvolvimento, caracterizando o projeto brasileiro.  

Fernando Mattos nos auxiliou no panorama internacional com seu livro Flexibilização 

do Trabalho: Sintomas da Crise (2009). Nesta obra, o autor faz uma crítica ao Capitalismo 

Desregulamentado que passou a vigorar a partir do que chama de “contrarrevolução” liberal e 

antikeynesiana que se consolidou como uma reação à Ordem Econômica e Social que havia 

sido construída no pós-Segunda Guerra e que fora responsável por uma era de prosperidade 

econômica e melhoria do perfil de distribuição de renda na maior parte dos países. No livro, o 

autor reúne dados e estatísticas para demonstrar que o processo de flexibilização dos 

mercados de trabalho europeus, desde meados dos anos 1980, não resultou em redução de 

taxas de desemprego, ao contrário, conforme era defendido pelo receituário neoliberal de 

política econômica da época.  

De Schincariol utilizei sua dissertação de mestrado A acumulação de capital no Brasil 

sobre a crise do Fordismo, que contribuiu na construção do panorama nacional. O autor busca 

ilustrar como o regime fordista de acumulação brasileiro foi induzido à sua crise na década de 

oitenta, pelas políticas de ajuste econômico patrocinadas pelo FMI, e como na década 

seguinte a política de liberalização da economia terminou por reformatá-lo. Destacam-se as 

alterações estruturais na economia neste novo ambiente pós-fordista, e evidencia-se como este 

novo regime de acumulação não permitiu uma ampliação do produto e renda.  

De Ramais de Castro Silveira utilizamos a leitura de sua dissertação Neoliberalismo: 

Conceitos e Influencias no Brasil - de Sarney a FHC, defendida em 2009 na UFRGS, que 

contribuiu na confluência dos argumentos sobre a questão. Na dissertação, o autor busca 

estabelecer o conceito de neoliberalismo e a partir disso passa à análise da vida política 

brasileira do final da ditadura militar até o ocaso do governo Fernando Henrique Cardoso, 

buscando evidenciar o grau de internalização do ideário neoliberal no cotidiano 

governamental brasileiro 

De Jorge Mattoso fizemos o estudo de dois textos: 1) seu livro O Brasil 

desempregado, de 2000. Neste livro, Jorge Mattoso apresenta uma fotografia do avanço da 

economia brasileira durante os anos 1990, com foco na questão do desemprego, sendo muito 

útil para os estudos aqui propostos. O autor observa que nunca houve um desemprego tão 

elevado no Brasil quanto nos anos 1990 e o crescimento extraordinário do desemprego, em 

termos absolutos e relativos foi acompanhado pelo aumento da deterioração das condições de 



	 	 	 �24

trabalho. Mattoso constata ainda que a piora do desemprego e das condições de trabalho no 

Brasil a partir de 1995 é determinada, em grande medida, pelo modelo econômico adotado 

que fez o país experimentar um processo de adaptação regressiva do sistema produtivo; 2) do 

artigo Mudanças estruturais e o trabalho no Brasil nos anos 90, escrito em conjunto com 

Pochmann, que nos foi tremendamente útil, já que os os autores discutem as condições pelas 

quais o Brasil tentou conduzir a nova inserção internacional em meio a uma mudança 

acentuada das condições macroeconômicas, sociais e institucionais e a um intenso processo 

de destruição, criação e mudanças na prática de empresas, de atividades, de formas produtivas 

e organizativas, assim como na geração de empregos. Apresentam a discussão por meio do 

debate sobre as condições internacionais, nacionais e as formas pelas quais o Brasil 

encaminhou a reorganização do seu processo produtivo e de trabalho  

De José Dari Krein destaco o uso de sua dissertação de mestrado O aprofundamento das 

flexibilização das relações de trabalho no Brasil nos anos 90, defendida na Unicamp em 2001, que 
contribuiu para meu debate sobre a flexibilização pois, neste estudo, Krein aponta que no processo de 
mudanças estruturais pelas quais o capitalismo no Brasil passou nos anos 1990, o papel do Estado, sob 
a hegemonia de uma ideologia liberal, foi preponderante, seja na estratégia de desenvolvimento, na 
política ou mesmo na cultura, introduzem-se várias iniciativas e proposições com a finalidade de 
ajustar o sistema de relações de trabalho à nova realidade. Sua defesa é a de que, na década de 90, as 
reformas pontuais implementadas, sobretudo pelo Governo FHC, seguem a tendência de aprofundar a 
flexibilização das relações de trabalho – na perspectiva de fortalecer uma regulação privada. Uma 
flexibilização que se viabiliza não só pelas iniciativas institucionais, mas também pela dinâmica das 
negociações coletivas, dentro de um contexto de desregulação comercial e financeira, de 
desestruturação do mercado de trabalho e de um projeto cuja lógica de funcionamento visa à 
consecução de condições de competitividade para as empresas. 

Marco Antonio de Oliveira nos auxiliou a traçar um panorama mental sobre as 

relações de trabalho no Brasil com a leitura de sua tese Política trabalhista e relações de 

trabalho no Brasil da Era Vargas ao governo FHC, defendida em 2002 na Unicamp. No 

estudo, o autor busca percorrer os dilemas sindicais e os conflitos trabalhistas brasileiros no 

período proposto.  

Claudio Salvadori Dedecca nos trouxe duas leituras centrais: 1) Seu artigo Trabalho, 

financeirização e desigualdade, que evidencia a penalização do trabalho diante de sua relação 

com o capital. Neste artigo, o autor explora as alterações no mundo do trabalho e suas 

consequências para o desenvolvimento capitalista, também apresenta alguns dos desafios que 

tal processo coloca para a reconstrução de uma sociedade menos desigual. Aponta ainda 
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algumas das implicações da desvalorização da sociedade salarial para a construção do 

processo de financeirização da renda e da riqueza, indicando que a retomada do 

desenvolvimento depende de uma reconstrução da sociedade do trabalho na próxima década; 

2) no seu artigo Notas sobre a evolução do mercado de trabalho no Brasil (2005), nos 

auxiliou na compreensão histórica da regulação social no país e evidencia que, desde 1990, o 

problema do emprego no Brasil tem sido associado ao modelo de regulação das relações de 

trabalho em um contexto de internacionalização e reorganização da economia nacional. Essa 

perspectiva propõe a flexibilidade do modelo de proteção social estabelecido na Constituição 

Nacional. Este ensaio tem como objetivo apontar que o problema nacional do emprego não se 

explica pelo modelo atual de regulação social. É produto do processo de formação e regulação 

do mercado de trabalho estabelecido nos anos 40 do século passado e da maneira como esse 

processo se articulou com uma trajetória particular de desenvolvimento da economia 

brasileira no período 1930-1980. Nos últimos 20 anos, a estagnação da economia brasileira 

em um contexto de reorganização da estrutura produtiva agravou o problema do emprego. 

De François Chesnais, destaco a leitura de seu livro A mundialização do Capital, de 

onde extraímos a referência sobre a mundialização do capital e financeirização econômica. 

Neste livro, o autor pretende delinear o atual processo de internacionalização do capitalismo. 

Para tanto, destaca-se a importância dos investimentos produtivos externos e do papel 

desempenhado pelos Estados nacionais neste processo de internacionalização, onde economia 

e política se articulam para reconstituir, em escala muito mais dramática do que no passado, 

uma “economia mundial como sistema hierarquizado politicamente”. Chesnais apresenta que 

a autonomia do setor financeiro do capitalismo mundial, embora real, é relativa, pois a esfera 

financeira nutre-se da riqueza criada pelo investimento e mobilização de uma força de 

trabalho de múltiplas qualificações. Uma parte dessa riqueza, hoje elevada, é captada em 

proveito da esfera financeira. Somente depois de ocorrer essa transferência é que podem ter 

lugar, dentro do circuito fechado da esfera financeira, vários processos de valorização, em boa 

parte fictícios, que inflam ainda mais o montante nominal dos ativos financeiros.  

Andres Vivas Frontana, nos forneceu bases para trabalhar o conceito de dominância 

financeira a partir da leitura de sua tese O capitalismo no fim do século XX a regulação da 

moeda e das finanças em um regime de acumulação sob dominância financeira, defendida no 

ano 2000 na USP. O autor postula neste estudo que há um novo paradigma conduzindo de 
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forma hegemônica o sistema capitalista desde a dissolução dos mecanismos que regeram o 

vigoroso processo de acumulação da "Era de Ouro". Procurou demonstrar que há um novo 

regime de acumulação e um novo modo de regulação (um novo binômio) bem configurados e 

com sólidas bases institucionais a reger majoritariamente a lógica de reprodução e valorização 

do sistema capitalista no final do século XX. Esse binômio, caracterizado por um regime de 

acumulação dominado e comandado pela esfera financeira e por um modo de regulação 

regido por uma lógica de mercado e rentista. 

A obra de Robert Castel contribuiu aqui na compreensão da centralidade do 

assalariamento na sociedade capitalista moderna. Em seu livro As metamorfoses da questão 

social: Uma crônica do salário (2008), Castel discute o lugar do trabalho e dos suportes 

sociais a ele associados como garantia do laço social na sociedade contemporânea. O autor 

acredita que a sociedade salarial é a forma mais avançada de democracia que a sociedade 

ocidental já chegou. Foi através dos suportes sociais garantidos pela condição de assalariado 

que o indivíduo moderno tornou-se um indivíduo positivo, isto é, cuja existência não é 

assegurada somente pela capacidade de vender sua força de trabalho, mas pela sorte de 

propriedade social ao qual tem acesso. Os conceitos de desfiliação, invalidação social, 

propriedade privada, propriedade social, sociedade salarial e propriedade de si, são discutidos 

e ganham espaço como categorias explicativas da dinâmica e da estrutura social, assim como 

das bases sob as quais se estruturam os processos de subjetivação. O autor demarca no livro 

uma clara posição crítica ao Neoliberalismo. Castel analisa a questão social numa perspectiva 

histórica, tendo como ponto de partida o enfraquecimento da condição salarial. Não diz 

respeito apenas ao fim do quase pleno-emprego. O trabalho aqui é mais que o trabalho e o não 

trabalho é mais que o desemprego. A precarização do trabalho faz parte de um processo 

central, comandado pelas novas exigências tecnológicas e econômicas da evolução do 

capitalismo moderno. E a exclusão não é apenas a ausência de relação social, mas um 

conjunto de relações sociais particulares da sociedade tomada como um todo.  

Para a compreensão das sucessivas conjunturas de um período complexo que carrega 

elementos do pós-ditadura, ainda vívido, redemocratização e implementação do 

neoliberalismo, utilizamos um vasto referencial histórico, sociológico e econômico nacional e 

internacional, dentre os quais podemos destacar: David Maciel, François Chesnais, David 

Harvey, Leda Paulani, Erick Hobsbawm, Mônica Baer, Lídia Goldeinstein, Eduardo Fagnani, 
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entre outros. 

De David Maciel destaco as leituras: 1) do livro De Sarney a Collor: Reformas 

políticas, democratização e crise (1985-1990), foi essencial para a construção do nosso-

panorama interno, pois na obra o autor traz uma análise minuciosa do processo de transição 

para a redemocratização no Brasil, tendo como cerne o estudo do governo José Sarney. 

Maciel deixa em evidência que o movimento de transição, que poderia ter tido maiores 

consequências sociais, acabou sendo frustrado por um processo de transição conservadora que 

excluiu o povo e manteve parte do arcabouço institucional do período ditatorial. Demonstra 

ainda que o caráter progressista que poderia ter essa transição foi fortemente abalado de forma 

que mesmo os setores progressistas da burguesia, que pretenderam retomar o projeto nacional 

desenvolvimentista, foram derrotados pelos interesses do capital; 2) Também nos foi muito 

útil a leitura do artigo Notas preliminares sobre os governos Collor e Itamar Franco (2012), 

no qual Maciel inicia uma análise dos Governos Collor e Itamar tendo como centro o 

processo de ascensão do projeto neoliberal. Para o autor, esse projeto se torna um componente 

importante da atuação do governo num contexto de continuidade da crise de hegemonia 

burguesa herdada da década 1980 e de uma vigência ainda frágil da então recente 

democratização do Estado brasileiro. Em sua análise, o autor percebe que a manutenção de 

elementos autoritários na transição à democratização se tratou de uma fora de contenção da 

possibilidade de que a crise de hegemonia se traduzisse em ganhos para os trabalhadores que 

garantiriam a recomposição da unidade das classes dominantes em novas bases. Para Maciel, 

o estudo deste período se torna importante para o entendimento das formas e das relações 

contraditórias entre institucionalidade democrática de 1988 e os interesses do bloco no poder 

após a crise do Estado desenvolvimentista. Também para a descrição das especificidades do 

neoliberalismo brasileiro, ao se conhecer os movimentos de resistência à sua implementação 

assim como sua base social de apoio.  

David Harvey nos auxiliou também na compreensão das conjunturas com a leitura de 

sua obra Condição pós-moderna, onde apresenta a tese de que há uma relação entre a 

ascensão de novas formas culturais pós-modernas, a emergência de modos mais flexíveis de 

acumulação e um novo ciclo de compressão do tempo-espaço na organização do capitalismo. 

O autor considera que essas mudanças não implicam em transformações em direção a uma 

sociedade pós-capitalista ou pós-industrial, mas à manutenção. Ao longo do texto, Harvey 
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explora a Passagem da modernidade e pós-modernidade na cultura contemporânea; A 

transformação político-econômica do capitalismo ao final do século XX; A experiência do 

espaço e do tempo; chegando, A condição pós-moderna. A crítica principal de Harvey é ao 

pós-modernismo como forma de interpretar o mundo, indicando a possibilidade da dissolução 

do pós-modernismo em algo diferente.  

De Erick Hobsbawm, fizemos a leitura da obra A Era dos extremos: O breve século 

XX, na qual  Hobsbawm apresenta um ensaio-síntese sobre "o breve século 20", cujo recorte 

de análise vai da 1ª Guerra Mundial à queda do Muro de Berlim. Para tal recorte, o autor 

adotou referenciais de cunho político. Ele defende que o século 20 foi um período de incríveis 

contrastes. Um fator relevante é que o autor vai além da análise histórica e passa à análise 

historiográfica apresentando os extremos a que a teoria da História se viu exposta no decorrer 

do século 20 (como os extremos excludentes de uma confiança irrestrita nas fontes e do 

relativismo cético, os extremos da necessidade de modelização e da tentação totalitária da 

dogmatização), além disso, analisa também a politização do conhecimento e sua redução 

funcional aos engajamentos militantes que constituem um extremo comum no século 20.  

Com o livro A internacionalização financeira do Brasil (1986), pudemos aprofundar o 

debate sobre economia brasileira, pois neste livro Baer lança um olhar de “tempo presente" na 

então recente internacionalização financeira da economia brasileira, para tal, centra a 

investigação no que ela considera que são os dois principais eixos desse processo: a 

participação do capital estrangeiro no sistema financeiro privado e o endividamento externo.  

Lídia Goldenstein em seu livro Repensando a dependência, de 1994, nos trouxe uma 

riqueza de debates teóricos sobre a questão da dependência. A autora apresenta e revê estas 

teorias, aponta seus limites e, em sua análise, propõe que sejam recuperados elementos que 

teriam ficado esquecidos nos enfoques analisados. Além disso, a autora propõe que a questão 

da dependência seja repensada, e procura retomar certas questões estruturais que considera 

abandonadas há tempos. Para isso, desenvolve dois eixos que considera basilares e que, 

segundo a autora, teriam sido esquecidos no debate do período: a crise da dívida externa e a 

análise errônea que dela se faz, na medida em que “não foi percebida como o esgotamento de 

uma certa estruturação do capitalismo, com profundas implicações para os países periféricos 

dependentes" e a confusão entre o padrão de financiamento e o sistema financeiro que “tem 

levado à ilusão de que basta uma reforma no último para a retomada das condições de 
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financiamento da economia." (1994, p.20).  

Eduardo Fagnani em sua tese Política Social no Brasil (1964-2002): Entre a 

Cidadania e a Caridade, defendida em 2005 na Unicamp, nos foi de grande valia para tratar a 

questão das políticas sociais, já que, nesse estudo, Fagnani analisa as tensões existentes entre 

dois movimentos opostos e determinantes da trajetória da política social brasileira entre 1964 

e 2002. O primeiro, um movimento no rumo da estruturação das bases institucionais, 

financeiras e de proteção características do Estado Social em nosso país (processo iniciado 

nos anos 30 e que ganhou notável impulso desde meados dos anos 1970, no âmago da luta 

pela redemocratização do Brasil, e desaguou na Constituição de 1988). O segundo movimento 

vai na direção contrária: da desestruturação daquelas bases. Após as primeiras contramarchas 

(nos últimos anos da transição democrática), sendo que a desestruturação do Estado Social 

esboçado em 1988 ganhou grande vigor a partir de 1990. Abrindo-se então um novo ciclo de 

reformas – agora contra-reformas, liberais e conservadoras.  

Os estudos, aprofundamento teórico e bibliográfico, assim como as hipóteses 

levantadas, foram colocados à prova a partir de um levantamento de dados e indicadores 

sociais e econômicos, que atestam a qualidade das informações e que serviram de prova para 

o diagnóstico da condição socioeconômica do conjunto dos trabalhadores brasileiros no 

período estudado. Para nosso intento foram úteis indicadores históricos estabelecidos por 

meio de institutos como IBGE, de onde se pode obter dados a partir da PME (Pesquisa 

Mensal do Emprego) e PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) para 

indicadores sociais, de desigualdade de renda, e relacionados ao trabalho de modo geral, e a 

MIP (Matriz Insumo-Produto), para indicadores da indústria e comparação entre setores da 

economia, entre outros. O IPEA, por meio do IPEADATA, também possibilita o acesso a 

diversos dados históricos; as séries são subdividas em temas gerais como “Contas Nacionais”, 

“Emprego”, “Economia Internacional” etc. Outra importante instituição   da qual buscamos 

dados foi o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 

que uma entidade criada e mantida pelo movimento sindical brasileiro, criada 1955, com o 

objetivo de desenvolver pesquisas que subsidiassem as demandas dos trabalhadores. Do 

Dieese as pesquisas utilizadas fora a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego e Pesquisa 

Cesta Básica. 
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 Pesquisa Mensal de Emprego (PME), foi iniciada em 1980, abrangia seis Regiões 

Metropolitanas (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), 

e seu tema básico era trabalho, associado a características de educação e demográficas, tendo 

como unidade de investigação o domicílio. Ao longo de sua existência, a PME tornou-se uma 

das principais fontes de referência para o acompanhamento da situação conjuntural do 

mercado de trabalho, propiciando, com seus resultados, a avaliação constante das flutuações e 

tendências, a médio e longo prazo, da força de trabalho nas regiões metropolitanas de 

abrangência. Foi encerrada em março de 2016, substituída, com metodologia atualizada, pela 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que abrange todo 

o País. A PME Foi submetida a uma revisão completa ainda em 1982 e a duas parciais, em 

1988 e 1993, por meio das quais foram realizados ajustamentos restritos somente ao plano de 

amostragem. Em 2001, passou por um amplo processo de revisão metodológica, visando não 

só a captação mais abrangente das características de trabalho e das formas de inserção da 

população ocupada no mercado de trabalho, como também a atualização da cobertura 

temática da pesquisa e sua adequação às recomendações da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT (International Labour Organization - ILO).  

 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) é uma pesquisa feita 

IBGE em uma amostra de domicílios brasileiros que, por ter propósitos múltiplos, investiga 

diversas características socioeconômicas do país, como população, educação, trabalho, 

rendimento, habitação, previdência social, migração, fecundidade, saúde, nutrição etc., entre 

outros temas que são incluídos na pesquisa de acordo com as necessidades de informação para 

o Brasil. A pesquisa é feita em todas as regiões do Brasil. A PNAD foi iniciada em 1967, 

dando início à produção e disseminação de indicadores atualizados para retratar a situação 

socioeconômica da população brasileira. Planejada para produzir resultados para o Brasil, 

Grandes Regiões, Unidades da Federação e nove Regiões Metropolitanas (Belém, Fortaleza, 

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre), ela 

pesquisava, de forma permanente, características gerais da população, educação, trabalho, 

rendimento e habitação, e, com periodicidade variável, outros temas, de acordo com as 

necessidades de informação para o país, tendo como unidade de investigação o domicílio. A 

PNAD foi substituída, com metodologia atualizada, pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
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Domicílios Contínua,  que propicia uma cobertura territorial mais abrangente e disponibiliza 

informações conjunturais trimestrais sobre a força de trabalho em âmbito nacional.   

 A teoria da matriz insumo produto foi desenvolvida pelo economista russo 

Wassily Leontief. Essa teoria permite a identificação da interdependência das atividades 

produtivas no que concerne aos insumos e produtos utilizados e decorrentes do processo de 

produção. Dada a natureza complexa do sistema produtivo, sua melhor representação se daria 

por meio de matrizes, daí o nome Matriz Insumo-Produto (MIP). Atualmente, compete ao 

IBGE a elaboração das MIP’s brasileiras, cuja abrangência é nacional e cuja periodicidade é 

quinquenal, sendo a mais recente datada de 2005. Para o cálculo das matrizes, o IBGE utiliza, 

entre outras informações, as Tabelas de Recursos e Usos (TRU’s) que, por seu turno, estão 

disponíveis anualmente entre 2000 e 2009. Como o processo de produção se materializa no 

território, um melhor entendimento da estrutura de produção em nível regional é um 

elemento-chave para a realização e aferição de políticas públicas de maneira mais acurada, 

considerando as idiossincrasias produtivas de cada região. 

 O IPEADATA é um site administrado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), com o propósito deste site é facilitar o acesso às estatísticas brasileiras e 

promover a divulgação dos estudos e pesquisas do Ipea. Reune dados separados pelas 

categorias: 1) macroeconômicos, que são dados econômicos e financeiros do Brasil em séries 

anuais, mensais e diárias na mesma unidade monetária; 2) Dados regionais, que são dados 

econômicos, demográficos e geográficos para estados, municípios, regiões administrativas e 

bacias hidrográficas brasileiras; 3) Dados Sociais, que são dados e indicadores sobre 

distribuição de renda, pobreza, educação, saúde, previdência social e segurança pública. 

 A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) é um levantamento domiciliar 

contínuo, realizado mensalmente, desde 1984, na Região Metropolitana de São Paulo, em 

convênio entre o DIEESE e a Fundação Seade. Atualmente, a PED é realizada no Distrito 

Federal e nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, 

Recife e mais recentemente Fortaleza, constituindo o Sistema PED. 

 A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA), também realizada 

pelo Dieese, é um levantamento contínuo dos preços de um conjunto de produtos alimentícios 

considerados essenciais. A PNCBA foi implantada em São Paulo em 1959, a partir dos preços 

coletados para o cálculo do Índice de Custo de Vida (ICV) e, ao longo dos anos, foi ampliada 
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para outras capitais. Hoje é realizada em 17 Unidades da Federação e permite a comparação 

de custos dos principais alimentos básicos consumidos pelos brasileiros. 

Também realizamos um amplo levantamento e análise de fontes governamentais e 

documentos oficiais, como legislações trabalhistas, normatizações, orientações e tratados 

econômicos, acordos de cooperação internacional relacionados à questão trabalhista e à 

econômica, cartas de intenção, balanços de pagamento do Banco Central, etc. Em via de 

regra, acessadas por meio dos seus sites e bibliotecas virtuais, também fizemos visita a 

algumas bibliotecas físicas, como a da presidência da república e a do IPEA, localizadas em 

Brasilia/DF. Nossa análise foi feita a partir da leitura factual e crítica dos documentos. As 

legislações e documentos oficiais nos foram importantes fontes primárias do período 

estudado, buscamos sempre identificar o tipo de documento com o qual estávamos lidando, 

saber quando, por qual motivo e por quem foi feito, de modo que o documento em si já dá 

pistas sobre seu intuito. De modo a garantir a credibilidade do trabalho historiográfico. 

É preciso relatar que no último ano desta pesquisa tivemos dificuldades para fazer 

consultas e levantamento de dados complementares ou mesmo refazer algumas que já tinham 

sido realizados anteriormente, pois ao buscar os repositórios e bibliotecas de vários órgãos, 

como Banco Central, IBGE, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda e até mesmo da 

presidência da república, nos deparamos com endereços (sites) inválidos, com informações 

retiradas ou parciais, séries históricas e categorias retiradas dos repositórios, falta de 

atualização dos dados recentes, etc. Até mesmo as séries históricas do DIEESE foram 

retiradas do acesso aberto e passaram a cobrar uma assinatura para acesso aos dados. Essa 

quebra e retirada de dados e documentos oficiais ocorreu devido ao desmonte que o atual 

Governo Federal, iniciado em 2019, vem promovendo aos institutos e centros de pesquisa 

brasileiros, cortando drasticamente as verbas, demitindo pesquisadores e técnicos, retirando 

documentos do acesso público, numa forte investida contra a história, memória e o 

conhecimento.  
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CAPÍTULO 01 - ANTECEDENTES E CONTEXTO DA EFETIVAÇÃO DE UM NOVO 
REGIME DE ACUMULAÇÃO E PRODUÇÃO MUNDO E NO BRASIL 

 Apresentação  

 Nas últimas três décadas do século XX assistiu-se a um complexo e dinâmico 

movimento de transformações econômicas, políticas e sociais no mundo. Essas mudanças 

foram postas em curso a partir dos países capitalistas centrais e tiveram fortes impactos no 

sistema econômico mundial, colocando em risco as formas de organização do capitalismo e 

das sociedades até então.  
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 Neste capítulo procuraremos tratar sobre esse conjunto de questões. Iniciaremos a 

análise pela caracterização do modo de organização capitalista que o precedeu esse 

movimento, o regime Fordista/Keynesiano, adotado no pós-Segunda Grande Guerra, o qual 

essa reconfiguração pretende ultrapassar. Buscaremos analisar de que maneira se engendrou 

essa movimentação e quais foram os antecedentes históricos internacionais que deram as 

bases teóricas e empíricas para esta profunda reformatação do capitalismo em nível mundial 

rumo a uma ordem mais financeirizada, caminharemos para evidenciar quais foram suas 

implicações para o processo de reestruturação produtiva que se desencadeia.  

A superação do regime de acumulação fordista - Uma introdução  

 Gramsci, em seu livro Cadernos do Cárcere, em seu volume 4 -Temas de cultura, 

ação católica, americanismo e fordismo. situa o fordismo como um modo de organização e 

funcionamento que identificam um período da história do sistema capitalista, com elementos 

característicos próprios, que buscaremos falar mais pormenorizadamente adiante. A partir da 

década de 1970 este regime de acumulação entra em crise e o ciclo de econômico de 

crescimento inaugurado após a segunda guerra mundial, baseado no fordismo se encerra 

frente uma nova crise no capitalismo. 

 Assim como na década de 1920, o debate incide sobre as origens e rumos da crise 

capitalista. Schincariollembra que, a época da primeira crise, era muito presente a referência 

aos esquemas de reprodução do segundo tomo do O Capital de Karl Marx, com destacados 

autores trazendo o debate (como Rosa Luxemburgo e Lenin). O autor aponta ainda que a crise 

do início do século acirrou os ânimos e parecia, ora convencer que o sistema de fato estava 

por ruir, dando lugar a um novo regime, o socialismo, e ora convencia que, mesmo estando 

economicamente inviável, o capitalismo poderia perpetuar-se a longo prazo, a “barbárie” de 

que falou Rosa Luxemburgo. (Schincariol, 2006, p.16 e 17) 

 No pós Segunda Grande Guerra a retomada do crescimento e do vigor das economias 

capitalistas acaba por paralisar os debates acerca da crise. Todavia, em meados da década de 

1970 esse ciclo de crescimento econômico foi freado, dando início a um novo debate sobre as 

origens da desaceleração econômica, agora a crise do fordismo. Tais debates levaram a 
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remodelagem das estratégias de acumulação e regulação fordistas, abrindo caminho para o 

pós-fordismo.  

 Diversas são as interpretações teóricas que buscam jogar luz ao processo . A 3

influência marxista ainda está presente, mas agora em escala menor e  

não tanto mais mediante os esquemas de reprodução do livro II, mas sim pela 
abordagem, e suas implicações, da teorização da tendência para a queda das taxas de 
lucro exposta por Marx no livro III. De fato, a discussão, que nem de longe é apenas 
entre marxistas, gira em torno das origens da crise fordista, e da possibilidade ou 
não de sua superação. Configurou-se um novo período de regulação e acumulação 
capitais (por exemplo, o da “acumulação flexível”, de Harvey)? A “nova economia”, 
calcada no desenvolvimento de meios de comunicação mais rápidos – como a 
internet – seria capaz de conduzir a novas taxas de expansão semelhantes às 
verificadas entre 1950 e 1970? Se não, vive a economia mundial atual um processo 
de transição ou, pelo contrário, de estancamento, de crise do capital sem solução nos 
marcos antigos do fordismo? (Schincariol, 2006, p.17) 

  

Diante das variáveis interpretativas (que não nos interessam, portanto não trataremos 

delas neste estudo), importa pontuar que aqui adotaremos a perspectiva teórica marxista para 

interpretar a crise do fordismo enquanto fenômeno mundial e local. Ela explica a diminuição 

da acumulação de capital  

pelo resultado da grande composição orgânica do capital destas economias, fato que 
dificultaria novas oportunidades de inversões lucrativas. Nesta perspectiva, haveria 
um determinado estágio da acumulação de capitais no qual a impossibilidade de 
obtenção de novos acréscimos de produtividade que permitissem novas elevações 
das taxas de lucro – pelo crescimento progressivo do valor do capital constante face 
ao do capital variável – impediria a elevação das taxas de investimento, justamente 
porque deixaram de ser lucrativas. (Idem, p. 18) 

  

De modo que, sob esta perspectiva, a tendência à queda da taxa de lucro é o vetor para 

desvendar a mudança do padrão de acumulação em curso, que promove e se apoia na 

reestruturação produtiva, orientada à produção flexível e seu consequente aumento da retirada 

da mais-valia, e ao mesmo tempo para o ataque do capital a intervenção do Estado na 

economia. Essa investida do capital a intervenção estatal traduz-se contra o Estado de Bem-

Estar fordista ou keynesiano no desmanche da proteção aos trabalhadores para estimular as 

taxas de lucro e os novos investimentos. A presença do Estado na regulação da economia era 

 Da extensa literatura sobre o assunto, apresentamos algumas obras que usamos nesta elaboração: Antonio 3

Gramsci: Cadernos do Cárcere. Volume 4. Temas de cultura, ação católica, americanismo e fordismo; Ricardo 
Antunes: Os sentidos do trabalho; David Harvey: Condição pós-moderna; Alain Lipietz: Miragens e milagres. 
Problemas da industrialização no Terceiro Mundo; Andrés Vivas Frontana: O capitalismo no fim do século XX: a 
regulação da moeda e das finanças em um regime de acumulação sobre dominância financeira; Vitor Eduardo 
Schincariol: A Acumula/cão de Capital no Brasil sob a crise do Fordismo.
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vista como um impedimento à retomada do crescimento, porque ela contribuiria para o 

rebaixar dos rendimentos do capital. Os capitalistas defendiam que  impostos, salários, e 

direitos dos trabalhadores eram um empecilho ao crescimento das taxas de lucro, devendo, 

portanto, ser removidos. (Silva, 2013, Schincariol, 2006)  

 Numa perspectiva mais ampla o fordismo se traduz como um regime de acumulação 

composto de um padrão de acumulação (industrial) e de um padrão de regulação (Estado de 

bem estar social) específicos, Schincariol aponta que, os traços principais, na dimensão 

regulatória, eram as políticas keynesianas, e no plano da acumulação, o rápido 

desenvolvimento do chamado “departamento II” da economia, com a constituição de um 

extenso mercado de massas. (Schincariol, 2006, p. 18) 

 Esse mercado de massas foi possibilitado pelo avanço da técnica , na medida que as 4

inovações permitiram a elevação da produtividade e a consequente expansão continuada dos 

lucros dela advindos.  

 Com a crise do fordismo e como saída a ela, um novo regime de acumulação 

capitalista é erigido, com bases próprias e em grande medida antagônicas as do regime 

anterior. O novo padrão de acumulação coloca em curso uma reestruturação produtiva que 

tem como chave a otimização por meio das inovações tecnológicas advindas da terceira 

revolução industrial, mas sobretudo a flexibilização do trabalho. Já o padrão de regulação 

acentua a progressiva substituição das políticas macroeconômicas do estado de Bem Estar 

pelas chamadas políticas monetaristas. A marca primordial do novo regime de acumulação 

situava-se na mudança do centro de controle da acumulação para a esfera financeirizada, num 

sentido oposto ao regime fordista, se promove a diminuição da expansão do papel da 

indústria, do emprego e da renda. No novo regime de acumulação financeirizada não seria 

possível taxas crescentes de expansão do produto real ou da renda. Ao mesmo tempo, na 

esfera social, o novo regime tem como característica o aumento da pobreza e da concentração 

de renda, isto é, da desigualdade social.  

 Aqui tem destaque as ideias de Taylor, como divisão entre elaboração, organização e execução do trabalho, a 4

esteira rolante, entre outras.
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O Fordismo e o regime de acumulação fordista 

 Aqui adotaremos as duas perspectivas  já citadas no que concerne a uma visão mais 5

geral do Fordismo enquanto processo que ultrapassa a indústria, convoca uma racionalização 

técnica da produção e erige um modo de regulação. Gramsci admite o fordismo como 

designação a uma determinada época do capitalismo industrial, historicamente datada e com 

características próprias. 

 O fim da Segunda Guerra trouxe, do ponto de vista institucional, uma ordem 

econômica internacional de comércio e de desenvolvimento entre os Estados Nacionais sob a 

liderança política, militar e econômico-financeira dos Estados Unidos, consolidando-se assim, 

sob a hegemonia deste país, o padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital.  

 Por meio do acordo de Bretton Woods se buscou estabilizar o sistema financeiro 6

mundial. Com a criação de novas instituições e com o estabelecimento de um sistema que 

assegurou controle sobre os fluxos de capitais, soberania na condução das políticas 

econômicas domésticas e controle dos governos nacionais sobre os seus bancos centrais. Por 

meio de organizações multilaterais, foi conduzida a coordenação do crescimento econômico 

de estilo capitalista na parte do mundo que se encontrava formalmente no sistema capitalista 

mundial. Assentado na base técnica da Segunda Revolução Industrial  e nos métodos de 7

organização de trabalho tayloristas , esse modelo de desenvolvimento produziu em larga 8

escala bens de consumo padronizados, de modo a reduzir os custos unitários de produção pelo 

 Aqui adotamos uma perspectiva do fordismo e sua crise que incorpora as visões de Gramsci e da Escola da 5

Regulação abraçando as elaborações de.Gramsci: o fordismo como um período determinado a história do 
desenvolvimento do sistema capitalista, com peculiaridades que envolvem: 1) uma determinada etapa do estágio 
de desenvolvimento das forças produtivas; 2) uma determinada relação entre capital e trabalho; 3) uma relação 
mais geral entre a “infra-estrutura” e a “superestrutura”; 4) e um determinado tipo de relação entre capital e 
Estado, onde este garante as condições de reprodução daquele. Já a elaboração da Escola da Regulação alarga o 
enfoque de Gramsci ao permitir analisar as relações entre o Estado e o desenvolvimento econômico sob uma 
perspectiva mais desenvolvida e profunda por meio da categoria de regime de acumulação e do binômio que a 
forma, padrão de acumulação e padrão de regulação.

 Em 1944, na cidade de Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos), foi realizada a conferência 6

monetária e financeira das nações unidas, com a participação de 44 países, para planejar a estabilização da 
economia internacional e das moedas nacionais prejudicadas pela crise internacional e pela Segunda Guerra 
Mundial. Os acordos assinados em Bretton Woods tiveram validade para o conjunto das nações capitalistas 
lideradas pelos Estados Unidos, resultando na criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

 A Segunda Revolução Industrial do fim do século XIX foi construída a partir de inovações da eletricidade, da 7

química e da manufatura de precisão. 

 Padronização das tarefas, separação entre concepção e execução e grande especialização do trabalho.8
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aumento extraordinário da produtividade do trabalho (Filgueiras, 2012; Barbosa, 2012; Silva, 

2013).  

 Assim, ao adotar o termo fordismo, Gramsci, quer remeter às práticas de Henry Ford 

no que concerne ao processo produtivo da fabricação de carros e à relação com os operários 

de suas fábricas. Na organização da estrutura industrial ele que se refere à combinação da 

esteira rolante e de movimentos repetitivos para os trabalhadores, pensada por Taylor, 

provocando ganhos de produtividade, possibilitando uma margem para o aumento dos 

salários, semente do que se chamou depois de mercado de massas.  

 O Fordismo, então, enquanto processo social amplo, que ultrapassa a indústria e 

insiste numa racionalização técnica da produção, configura a preparação histórica da 

reprodução e acumulação de capital que envolveu “centrar toda a vida do país na produção”, 

observou Gramsci.  

Assim, a administração da indústria baseada na linha de montagem, o aspecto mais 
conhecido do fordismo, com seu progressivo barateamento das mercadorias e ao 
mesmo tempo o acréscimo dos salários dos trabalhadores das empresas 
“fordizadas”, são apenas aspectos de onde “brota” todo um modo de regulação, para 
valer-se da linguagem da Escola de Regulação, que termina por envolver o restante 
dos agentes econômicos. (Schincariol, 2006, p. 23) 

  

Schincariol, em sua dissertação Acumulação de capital no Brasil sob a crise do 

fordismo, evidencia que a produção fordista extrapola os aspectos propriamente ligados à 

produção industrial (como o uso da esteira rolante). Já apresentou Gramsci, estas seriam 

apenas os lugares onde a “hegemonia” brotaria e de onde se espraiaria pela sociedade como 

um todo. De modo que, podemos generalizar que o americanismo e o fordismo resultam da 9

necessidade de chegar à organização de uma economia programática na qual os diversos 

problemas examinados seriam os "elos da cadeia que marcam precisamente a passagem do 

velho individualismo econômico para a economia programática ". (Gramsci, 2001, p. 241; 

Schincariol, 2006, p. 23) 

Para o capital a expressão “economia programática” não se refere simplesmente a 

ganhos de produtividade baseados em um trabalho altamente racionalizado, mas essa 

racionalidade vai paulatinamente partindo do interior fabril e ganhando a sociedade, não 

somente como um modelo próprio de desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, mas 

 Para Gramisc a hegemonia se origina da industria e para ser exercida, somente precisa de uma quantidade 9

mínima de "intermediários profissionais da política e da ideologia”. (2001, v. 4, p. 248).
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firmando 2) uma relação entre os trabalhadores e o capital próprio, 3) um tipo de 

relacionamento do capital e seus mercados, e 4), por fim, do capital e do Estado, Estado que o 

sustenta e ao mesmo tempo o representa em última instância. (Schincariol, 2006, p. 23-25) 

 A adoção do Fordismo como um padrão específico de desenvolvimento das forças 

produtivas exprime a tendência do capital em maximizar as taxas de mais-valia. As inovações 

organizacionais e técnicas de Ford e Taylor levaram o capital a poupar tempo e a especializar-

se cada vez mais, constituindo uma saída para maximizar as taxas de exploração com um uso 

mais racional da mão de obra e do capital fixo.  (Silva, 2013; Schincariol. 2006) 

 Gramsci aponta que 

Taylor expressa com brutal cinismo o objetivo da sociedade americana: desenvolver 
em seu grau máximo, no trabalhador, os comportamentos maquinais e automáticos, 
quebrar a velha conexão psicofísica do trabalhado profissional qualificado, que 
exigia uma certa participação ativa da inteligência, da fantasia, da iniciativa do 
trabalhador, e reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto físico maquinal. 
(Gramsci, 2001, p.266).  

 Numa outra perspectiva, embora o padrão industrial fosse limitado a alguns ramos  10

da produção, Gramsci constatou que suas implicações ultrapassaram o chão e o muro da 

fábrica e questionava a possibilidade de que as ideias e métodos fordistas pudessem se 

generalizar para distintos ramos da produção. (Schincariol, 2006, p. 25; Gramsci, 2001, p. 

274-75).  

 Gramsci traz um tratamento inovador e abrangente ao analisar a produção fordista de 

modo a ultrapassar os estudos sobre a técnica no interior fabril, tratando também de seus 

desdobramentos para a sociedade como um todo . Schincariol aponta que Gramsci antecipa o 11

que seria o gérmen do mercado de massas ao perceber que para se generalizar os métodos de 

 Como a indústria de carros, armas e carne. 10

 Schincariol sintetiza bem a leitura de Gramsci, baseada originalmente nos Estados Unidos, numa analise  que 11

se inicia no interior da fábrica mas que envolve toda a sociedade, em: “(1) uma determinada etapa do estágio de 
desenvolvimento das forças produtivas, cujo ícone maior era a esteira rolante; (2) uma determinada relação entre 
capital e trabalho, mediada, no caso, pelo crescimento do poder dos salários e pela elevação de seu nível de vida, 
o que contribuiu, de início, para abafar os confrontos de classe nos Estados Unidos; (3) um determinado tipo de 
relação entre capital e Estado, onde este, representante dos interesses daquele, garante as condições para a 
reprodução e a acumulação. Isto, nos Estados Unidos, era ilustrado por exemplo nas políticas tarifárias 
protecionistas da indústria local; (4) uma relação mais geral entre a “infra-estrutura” e a “superestrutura”, que, 
além de determinar o modo pelo qual se dá a atuação do Estado (tal como em 3), determina os aspectos mais 
gerais da sociedade, tal como a cultura, a vida política etc., o que é exemplificado, por exemplo, (1) na famosa 
divisa “fordista” de “produzir carros de todas os modelos, desde que pretos”, indicando a uniformização dos 
padrões de consumo e também de pensamento, ou (2) o combate do capital ao alcoolismo, à vida amoral etc., o 
que poderia atrapalhar o desempenho deste “fator de produção”. 
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produção fordistas necessariamente seria preciso melhorar o padrão dos trabalhadores, em 

contraposição à degradação das condições de trabalho (Schincariol, 2006, p. 26)  

 Gramsci percebeu que as técnicas que ensejaram economizar tempo e trabalho (de 

modo a maximizar as taxas de mais-valia ) também permitiam o barateamento das 12

mercadorias, que por sua vez possibilitava o aumento dos salários aos trabalhadores das 

indústrias “fordizadas” e sua crescente entrada ao mercado consumidor” como compradores. 

Ele também observou que o aumento do mercado de massas e do poder de compra dos 

trabalhadores nos Estados Unidos, permitiu a formação de um proletariado pouco combativo 

e pouco organizado. (Schincariol, 2006,  p.26-27; Gramisc, 2001, p. 242; Silva, 2013, p.28) 

Contexto histórico doFordismo  

 Em nível mundial, o padrão fordista teve lugar num momento histórico em que a 

ampliação da autonomia relativa do Estado se fazia necessária para garantir a reprodução do 

capital, estabelecendo um “compromisso fordista” entre as esferas de poder político e 

financeiro. 

 Walmir Barbosa  Em sua tese de doutorado Intitulada IPEA (Instituto de Pesquisa 

econômica aplicada) – Planejamento e Reprodução do Capital (1964 a 2004), de 2012, 

destaca que o padrão fordista/keynesiano fortalece a presença do Estado na conformação da 

política macroeconômica dos países no sentido de garantir o pleno emprego, controlar e 

equilibrar as flutuações econômicas de curto prazo e de conduzir políticas de contra-tendência 

à estagnação econômica em longo prazo. Ele devia intervir no sentido de, entre outros 

objetivos, conter ciclos recessivos, superar gargalos da estrutura produtiva, liderar 

financiamentos econômicos de longo prazo e planejar e programar a expansão econômica. 

Fortalece também o condicionamento que as políticas monetárias e fiscais dos governos 

exerciam na atividade econômica. (Barbosa, 2012, p.50, Silva, 2013, p.29).  

 Foram variadas as motivações  que levaram as elites política e financeira a erigirem 13

um sistema oposto ao liberalismo no pós-guerra. Hobsbawm defende que essa mudança se 

 Gramsci via a a necessidade de estudar “o fordismo como ponto extremo do processo de sucessivas tentativas 12

da indústria no sentido de superar a lei tendencial da queda da taxa de lucro”; (Gramisc, 2001, p. 242). 

 O pleno emprego, a contenção do comunismo, a modernização de economias atrasadas, entre outras, tinham 13

absoluta prioridade e justificavam a presença mais forte do governo. 
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deveu a alguns objetivos políticos que justificavam a forte presença do Estado, mesmo nos 

regimes liberais. "O futuro estava na ‘economia mista’. Embora houvesse momentos em que 

as velhas ortodoxias de retidão fiscal, moedas e preços estáveis ainda contassem, não eram 

mais absolutamente obrigatórias". (Hobsbawm, 1995, 267-268).  

 Filgueiras em seu livro História do Plano Real apresenta que, no âmbito político-

social, o novo cenário se tornava perceptível, por meio de um pacto social entre capital e 

trabalho, “dirigidos pelos partidos sociais democratas de base operária, que resultou na 

criação do Welfare State” (Filgueiras, 2012, p.50). Este pacto ou compromisso, foi estimulado 

pelo crescimento do movimento operário, pela Guerra Fria e pela ameaça do comunismo. Ele 

fez os capitalistas reconhecerem os sindicatos como representantes legítimos dos 

trabalhadores e parte essencial do processo de barganha salarial. Já para os trabalhadores, o 

pacto exigiu um movimento sindical que tivesse como limite a ordem capitalista, através do 

reconhecimento e legitimidade dos capitalistas como detentores dos meios de produção e 

organizadores do processo produtivo. 

 Em minha dissertação de mestrado intitulada Financeirização econômica e mercados 

e trabalho no Brasil, defendida na UFG em 2013, sob orientação do prof. dr. David Maciel, 

apontei (a partir da observação do comportamento das taxas médias anuais de crescimento 

dos PIB’s dos principais países capitalistas desenvolvidos) que nas quase duas décadas que 

seguiram a Segunda Guerra representaram um período notável no capitalismo no ocidental em 

termos de crescimento econômico . 14

 A combinação de vários elementos  econômicos e políticos possibilitaram a 15

construção de uma ordem internacional que materializasse esse notável cenário histórico, 

levando a prosperidade econômica e social aos países capitalistas avançados no pós-Segunda 

Guerra.  

 A saber: Taxas medias de crescimento do PIB dos países nos períodos de: A)1820-1870:  EUA 4.2, Grã-14

Bretanha 2.0, Alemanha 2.0, França 1.3, Italia n.d., Japão 0.3; B) 1870-1913: EUA 4.2, Grã-Bretanha 1.9, 
Alemanha 2.8, França 1.6, Italia 1.5, Japão 2.5; C)1913-1950: EUA 2.8, Grã-Bretanha 1.3, Alemanha 1.3, França 
1.1, Italia 1.4, Japão 2.2; D) 1950-1973: EUA  3.9, Grã-Bretanha 3.0 , Alemanha 6.0, França 5.2, Italia 5.6, Japão 
9.2; E) 1973-1986:  EUA 2.5, Grã-Bretanha 1.4, Alemanha 1.9, França 3.2, Italia 2.3, Japão 3.7; F)1990-1998: 
EUA 2.5, Grã-Bretanha 1.9, Alemanha 2.4, França 1.7, Italia 1.3, Japão 1.1. Dados retirados de MATTOS (2009, 
p.28), usando fontes de Maddison e OCDE. 

 Entre eles destacamos: a necessidade de reconstrução da infraestrutura econômica na Europa, os interesses da 15

retomada do comércio internacional e, fundamentalmente, a preocupação do Governo norte-americano com uma 
possível ascensão ao poder dos partidos políticos de esquerda e do comunismo na Europa Ocidental. Para saber 
mais cf. a dissertação acima citada Silva, 2013. 
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 Mattos, em seu livro Flexibilização do trabalho: Sintomas da crise, de 2009 

evidencia que, nesse período, a liderança dos EUA foi consolidada de tal maneira que seus 

interesses se somavam aos de uma ampla aliança de grupos sociais e políticos da Europa 

Ocidental, que apostavam no pleno emprego como uma forma de desenvolvimento social 

devotada a evitar o retorno ao caos econômico que havia caracterizado o cenário internacional 

do período entre guerras e que acabou culminando nos horrores do nazismo/fascismo e 

levando a uma segunda grande guerra.  (Mattos, 2009) 

 O autor aponta ainda que a conjuntura política definida pela Guerra Fria formatou as 

condições para que fosse estabelecido um contrato social alicerçado na crescente participação 

dos trabalhadores nos ganhos de produtividade obtidos nas economias capitalistas avançadas. 

De modo que as relações de trabalho caracterizaram-se então pela estabilidade do emprego, 

pelo crescimento do peso do assalariamento no conjunto das ocupações e pelo aumento 

crescente dos salários reais no período (Mattos, 2009). Na mesma perspectiva, Barbosa 

(2012) identifica que os empresários, partidos políticos, tecnocratas, sindicatos e dirigentes 

das organizações operárias, procuravam ocupar o Estado e ampliar o fundo público por meio 

de uma política fiscal ampla e consistente e reorientá-lo em favor do crescimento econômico.  

 Aqui sistematizo Alain Bihr em seu livro Da Grande noite a alternativa: o movimento 

operário europeu em crise, de 1998, quando elenca as bases do que esse Estado fordista 

deveria garantir: 1) um salário mínimo para todo operário, com perspectivas de aumentos 

asseguradas por meio de indexações salariais aos preços, o que implicava na elevação dos 

ganhos de produtividade e significava “ampliar a norma de consumo do proletário no ritmo do 

desenvolvimento da produtividade do trabalho social” ; 2) a instituição de protocolos de 16

 Neste excerto da dissertação pontuo que "essa produção em massa exigia, necessariamente, como 16

contrapartida, o consumo também em massa, sob pena de ser inviabilizada pelo lado da demanda. Isso implicava 
a necessidade de o capital dividir com os trabalhadores os ganhos de produtividade, alcançados por meio de um 
aumento real dos salários (…) a inclusão social do grande contingente de trabalhadores, ampliando 
significativamente o mercado consumidor existente, se constituía como uma exigência objetiva do 
desenvolvimento do capitalismo, tornando-se um traço marcante e distintivo do novo padrão de acumulação, 
tendo-se vista o padrão predominante nos países desenvolvidos até antes da Segunda Guerra Mundial.” (Silva, 
2013, p.33) 
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negociação coletiva  chegando à “adoção de contratos coletivos com força constrangedora 17

para agentes econômicos individuais”, empregadores e assalariados, “de modo a permitir o 

controle pactuado (entre patronato e sindicatos supervisionados pelo Estado) da massa salarial 

global” e; 3) a instituição um salário indireto via recolhimentos obrigatórios, isto é, 

estabelecer um conjunto de benefícios sociais, abrigando o assalariado “dos acasos naturais 

ou sociais da existência” e lhe garantindo as condições de reproduzir sua força de trabalho. 

(Bihr, 1998, p.43). 

Nessa orientação está intrínseca também a ideia de se estabelecer a confiança de que 
o capitalismo poderia ser bom para os assalariados, de que as necessidades e 
perspectivas do capital poderiam ser conciliadas necessidades do mundo do 
trabalho, isto é, pretendia-se pulverizar a ideia de que uma revolução social não mais 
se justificaria, pois em termos políticos e ideológicos o capitalismo já havia 
ultrapassado a fase exploratória e parasitária, com a qual era caracterizada pelos 
socialistas. (Silva, 2013, p. 31) 

  

Políticas públicas foram então instituídas com a finalidade de ampliar o papel do 

Estado como promotor da acumulação de um capital que tendia ao oligopólio e criar uma rede 

de proteção social por meio da transferência dos custos de reprodução da força de trabalho 

para o Estado, como os gastos com saúde, educação e previdência social. Essa ampliação do 

papel do Estado era traduzida na ampliação das bases do pacto social liberal burguês e servia 

para baratear os custos de reprodução da força de trabalho para o capital (transferindo os 

custos para o Estado) e ao mesmo tempo distanciar a “ameaça" socialista.  

 As bases produtivas fordistas permitiram impulsionar um ciclo virtuoso de 

crescimento econômico que ficou conhecido como Era de Ouro e foram importantes para a 

construção política da época. A esse respeito Hobsbawm  Em seu livro A era dos Extremos: O 

breve século XX: 1914-1991, de 1995, ressalta que a conjunção de fatores que levou ao 

crescimento econômico dos Anos Dourados foi orientada pela construção política definida no 

contexto da Guerra Fria, de tal forma que os acordos sindicais tiveram papel muito importante 

ao agregar atores sociais diretamente envolvidos na produção nos setores oligopolizados. A 

atuação política que teve o Estado para a concretização de um novo regime salarial fazem 

 A esse respeito em minha dissertação afirmo, junto com Mattos (2009) que o período pós-guerra foi 17

caracterizado pelo aumento da oligopolização dos mercados, em um contexto de expansão vertiginosa do 
mercado de consumo e de elevados ganhos de escala também nos setores produtores de bens de capital e de bens 
intermediários. De modo que "as negociações coletivas entre capital e trabalho, que garantiram a recuperação do 
salário real junto com aumentos de produtividade, tiveram uma dupla funcionalidade para as empresas: por um 
lado criavam perspectivas favoráveis aos investimentos para ampliação da capacidade produtiva, ao garantir uma 
crescente recuperação da demanda com consumo; por outro lado, construíam um horizonte de planejamento 
mais estável aos setores oligopolizados, facilitando a previsão dos custos salariais.”(Silva, 2013, p. 33) 
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parte do que o autor chamou de “construção sociopolítica”, dada pela intervenção do Estado 

no planejamento econômico, em um contexto de fim da hegemonia do laissez-faire, assim 

como seu papel decisivo para sustentação da demanda e do pleno emprego, o que inclui não 

somente o compromisso estatal com a execução de uma política econômica expansiva, mas 

também dos gastos realizados no âmbito do Welfare State. (1995, p. 268).  

 O firmamento desse pacto social fordista, de “bem estar", foi favorável para o 

crescimento dos investimentos produtivos também pelo setor privado . O que levou a 18

recuperação da produção industrial e dos serviços agregados, e provocou uma significativa 

modificação da estrutura setorial da força de trabalho , marcada por uma acelerada 19

diminuição da PEA agrícola, em uma conjuntura de forte expansão do emprego . 20

 A solidificação do padrão fordista e do seu pacto de bem estar social também foram 

fundamentais para o consumo por meio do aumento do emprego e do salário real . Mattos 21

(2009) destaca que esse crescimento da massa salarial permitiu uma ampliação nunca vista do 

consumo de bens duráveis pelas famílias europeias, aumentando a parcela de gastos e 

instalando um padrão de consumo semelhante ao americano. Nos estudos de mestrado 

constatei que isso se deu, entre outras coisas, porque  

A generalização dos contratos coletivos de trabalho ampliou a segurança e 
possibilitou às famílias planejarem seus gastos, favorecidos pela generalização de 
mecanismos de financiamento do consumo.O aumento desses mecanismos foi 

 As economias nacionais (com suas particularidades) buscavam o pleno-emprego, o que permitindo o 18

crescimento da renda dos trabalhadores, assegurando ganhos salariais reais e gerando demanda efetiva e em 
expansão, isso tudo gerava uma expectativa favorável para o aumento continuo dos investimentos produtivos 
pelo setor privado. 

 Essa recuperação da industria possibilitou incorporar vastos contingentes de trabalhadores que estavam 19

desempregados no imediato pós-guerra. Juntaram-se a eles os advindos de um processo de migração interna de 
trabalhadores que abandonavam a agricultura ou as áreas mais pobres dos países capitalistas centrais em busca 
das novas oportunidades de emprego que estavam sendo criadas. 

 É possível constatar isso por meio dos dados que revelam a Distribuição setorial da força de trabalho nos 20

países selecionados entre 1950 e 1980. A exemplo, Nos EUA em 1950 assim estava a distribuição percentual 
setorial da forca de trabalho: Agricultura: 14%, Industria 34% e Serviços 52%; Em 1960, Agricultura: 7%, 
Industria 36% e Serviços 57%; Em 1980 Agricultura: 3%, Industria 31% e Serviços 66%. No Reino Unido assim 
estava a distribuição percentual setorial da forca de trabalho:  Em 1950 -Agricultura: 6%, Industria 48% e 
Serviços 47%; Em 1960 - Agricultura: 4%, Industria 48% e Serviços 48%; Em 1980 Agricultura: 3%, Industria 
38% e Serviços 59%. Fonte: BM e Teixeira apud Mattos (2009, p.40). Para acessar mais dados sobre o período 
visite Silva, 2013, paginas 34, 36 e Mattos, 2009, paginas 40, 42.

 Tomando por base o ano de 1953 houve importantes aumentos percentuais de salário nos países 21

desenvolvidos. Alguns a saber: EUA em 1955 - 4.3%; em 1960 - 17.4%; em 1970- 44,9%. No Reuno Unido: em 
1955 - 3.8%; em 1960 - 23.2%; em 1970- 63,7%. Na Alemanha em 1955 - 11%; em 1960 - 33.5%; em 1970- 
39.2%. Fonte: Van der Wes (1987), apud Mattos (2009, p.42). Para acessar mais dados sobre o período cf. Silva, 
2013, paginas 34, 36 e Mattos, 2009, paginas 40, 42.
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decisivo para o crescimento das vendas, já que permitiu aos trabalhadores o acesso a 
bens de consumo duráveis, sobretudo, habitação e automóveis, cujos valores eram 
bastante acima dos seus rendimentos correntes. (Silva, 2013, p.35) 

  

Mattos completa que a segurança no trabalho significava a existência de um conjunto 

de garantias de emprego estabelecidos pelas negociações coletivas e/ou legislações protetora 

do Estado, num contexto de expansão acelerada do emprego no mundo, com baixa taxa de 

desemprego. Além disso, o regime moeda-crédito desenvolvido sob o padrão dólar-ouro foi 

central para a expansão e para a renovação das dívidas, incluindo os créditos concedidos pelas 

empresas aos consumidores . (2009) 22

 Tais novidades na configuração das relações entre capital e trabalho trouxeram 

importantes mudanças na estrutura ocupacional dos mercados e trabalho, tendo sido ampliado 

de modo destacado o peso do salário na renda nacional dos principais países capitalistas . De 23

modo que suas economias, especialmente nos países europeus, tiveram seu dinamismo 

determinado pela expansão do emprego assalariado e pela crescente incorporação de novos 

consumidores ao mercado de consumo de massas. Assim, a expansão do assalariamento com 

jornada de trabalho em tempo integral e garantia dos direitos sociais se tornou um símbolo 

genuíno do modelo econômico definido no pós-guerra. Ele resulta da configuração de fatores 

políticos, econômicos e sociais próprios desse período do capitalismo.  

 De modo que importa perceber que a expansão do Estado do Bem-Estar Social e a 

constituição de um mercado consumidor de massa foram fenômenos que se auto reforçaram 

sob o substrato do trabalho assalariado, em contexto de crescimento econômico. O 

crescimento econômico sustentado representou condição decisiva para que essa construção 

social se consolidasse.  

 O autor identifica que, nesse contexto, o sistema moeda-crédito criado no pós- guerra representou a 22

institucionalização de mecanismos financeiros que permitiram a sustentação dos fluxos de renda necessários 
para o crescimento econômico vertiginoso do período, o qual foi fundamental para reforçar o compromisso 
político em que se baseou o Welfare State. Isto é, ao viabilizar a “economia do endividamento”, a ordem 
financeira criada em Bretton Woods, bem como o espaço político delimitado pelos marcos da Guerra Fria, 
tiveram um papel decisivo para a consolidação da “construção política” dos Anos de Ouro e, portanto, para a 
nova organização social dos países avançados do Ocidente. 

 A ampliação significativa do peso do emprego assalariado no conjunto do emprego nos principais países 23

capitalistas e quanto pelo aumento da participação da renda do trabalho na renda nacional, podem ser 
constatados nos dados sobre a participação das categorias na renda nacional em percentuais. A exemplo, No 
Reino Unido a participação dos trabalhadores na renda nacional foi de 59% no período de 1920-29 e de 70% no 
período de 1954-1960. Ja nos EUA a participação dos trabalhadores na renda nacional foi de 58% no período de 
1919-1929 e 69% no período de 1954-1960. Fonte: Kuznets apud Mattos, 2009, p.42. Para acessar mais dados 
sobre o período visite a Silva, 2013, paginas 34, 36 e a Mattos, 2009, paginas 40, 42.
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 Em Bretton Woods as institucionalidades políticas e financeiras lançaram as bases 

para que os países pudessem movimentar suas políticas macroeconômicas em interesse do 

Estado de Bem Estar, assentado no pleno emprego , mas essa construção monetário-24

financeira só pôde ser sustentada enquanto suas debilidades não se explicitaram, levando a 

uma crescente contestação da conversibilidade dólar-ouro por parte dos países que faziam 

parte do Sistema Financeiro Internacional. 

 Vimos e veremos que as mudanças no padrão financeiro mundial definidas em 

Bretton Woods vieram associadas de mudanças significativas na forma dos Estados Unidos 

exercerem sua liderança mundial desde o pós-guerra. De modo que buscaremos analisar 

também o modo como foram gestadas e materializadas as contradições que levaram a 

derrocada da institucionalidade monetário-financeira definida em Bretton Woods, assim como 

as alternativas encontradas para superá-la: o neoliberalismo e a financeirização da economia 

em nível global.  

O Fordismo brasileiro.  

 No pós-Segunda Guerra Mundial a produção e o consumo de massas generalizaram-

se internacionalmente. É no bojo dessa expansão do padrão fordista que inserimos o 

desenvolvimento do fordismo nacional. O Brasil buscou desenvolver o modelo fordista de 

produção no pós-guerra, conduzindo fortes mudanças no processo produtivo local, todavia 

com características muito próprias, de um fordismo periférico. 

No Brasil, dadas as características de um desenvolvimento tardio e apenas 
esporadicamente democrático, o fordismo não foi acompanhado das garantias 
sociais que, nos países desenvolvidos, permitiriam a irradiação dos ganhos de 
produtividade ao conjunto da população. Em nossa versão, não houve suficientes 
mecanismos compensatórios, nem do ponto de vista da atribuição do Estado, nem do 
ponto de vista do desenvolvimento das demais instituições da sociedade civil. Com 
as restrições à organização sindical e à liberdade política impostas pelo regime 
militar, a industrialização brasileira pós-1964 caracterizou-se por uma perversa 
combinação entre excepcionais taxas de crescimento econômico e de exclusão 
social. (Manzano, apud Schincariol, 2006, p. 34) 

  

Walmir Barbosa aponta que, se em nível mundial o liberalismo clássico foi atacado, 

tanto pela direita quanto pela esquerda, por sua responsabilidade direta para irromper a crise 

 Como juros baixos e controlados, política fiscal não subordinada ao dogma do orçamento equilibrado, 24

incentivos e subsídios ao investimento produtivo, etc.
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econômico-social iniciada em 1929-30, nacionalmente o liberalismo clássico foi combatido 

como “o referencial político que reproduziu o atraso, a inépcia e a degradação da probidade 

administrativa, assim como o que impediu reorientar o país na direção da modernização, da 

industrialização e da reorientação da dependência externa” (2012, p. 80). 

 A década de 1930 marca a ruptura de um ciclo na economia brasileira, com o início da 

predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial em detrimento do, até então 

hegemônico, domínio agrário-exportador .  25

 Ao analisar esse movimento, Francisco Oliveira, em seu livro Critica à razão 

Dualista, de 2003, sinaliza que este processo pelo qual a posição hegemônica se concretizou 

evidenciou a necessidade da introdução de um novo modelo de acumulação, distinto quali e 

quantitativamente e que dependeria essencialmente de uma realização parcial interna 

crescente.  

 Esse início de mudança no padrão produtivo do capitalismo nacional foi 

acompanhado de uma ideologia política que pressupõe que a modernização seja conduzida 

pelas elites do Estado a partir de seu aparelho, levando a uma concepção de Estado 

desenvolvimentista .  26

 A ideologia desenvolvimentista teve importante influência na definição na concepção 

do Estado como agente indutor das mudanças modernizantes pelas quais se desejava que país 

passasse. O projeto nacional desenvolvimentista foi iniciado, grosso modo, nos anos de 1930, 

herdeiro do keynesianismo/fordismo (opositor do liberalismo clássico) e reforçado nos anos 

 Essa mudança nunca foi completamente efetivada no Brasil. Mesmo nesse período é nítida a natureza 25

conciliadora existente entre o crescimento industrial e o agrícola: se é verdade que a criação e priorização do 
“novo mercado urbano industrial” exigiu um tratamento discriminatório e até mesmo confiscatório sobre a 
agricultura, também é verdade que isso foi de algum modo compensado pelo fato de esse crescimento industrial 
ter permitido a manutenção do “padrão primitivo” das atividades agropecuárias, baseado numa alta taxa de 
exploração da força de trabalho. (Silva, 2013,86)

 O desenvolvimentismo, percebido aqui como uma ideologia política que pressupõe a modernização conduzida 26

pelas elites do Estado a partir de seu aparelho, nas funções de ‘agente’, ‘planejador’ e de ‘coordenador’ do 
processo que conta também com a participação da iniciativa privada nacional. Como ideologia o 
desenvolvimentismo só faz sentido em países “atrasados” à Revolução Industrial e que desejam ser 
contemporâneos de seu tempo. Uma vez definido o desenvolvimentismo, perceberemos que as formas por ele 
assumidas podem ser distintas ao longo do tempo. (Silva, 2013,p.84; Silveira, 2009, p.3,4). 
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1950, encontrou grande expressão aqui , todavia este projeto é abandonado a partir da década 27

de 1980 e atacado a partir dos anos de 1990.  

 Para alcançar as condições de uma atuação planificadora, a intervenção do Estado 

passou a requerer uma forte presença de condições legais, políticas e ideológicas. O que 

implicou um conjunto de mudanças na legislação brasileira na época. No entanto, a 

intervenção do Estado no domínio econômico procurou compatibilizar a manutenção da 

iniciativa privada. (Silva, 2013, p 84) 

 Cabe esse destaque, pois é com base nessa compreensão que o Estado passa a atuar de 

modo continuado transferindo recursos e ganhos para a empresa industrial e fazendo dela o 

centro do sistema. Nesse movimento, a regulação das leis e da relação entre o trabalho e o 

capital é um dos aspectos mais importantes para a firmação do novo padrão de produção . 28

Outro aspecto importante para esse processo é a ingerência do Estado na esfera econômica 

regulando os demais fatores, para além do trabalho, assumindo o papel de estabelecer as bases 

para que a acumulação capitalista industrial, no nível das empresas, possa se reproduzir . 29

Deve ser destacado ainda como fator relevante para o processo em estudo o direcionamento 

estatal sobre a agricultura, atuando para impedir o crescimento dos custos da produção 

agrícola em relação à indústria e dessa forma impedir o crescimento do custo de reprodução 

da força de trabalho urbana. Esse controle estatal (de preços dos alimentos e matérias) 

 No Brasil e em outros países periférico essa concepção ganha forca a partir das análises econômicas 27

elaboradas, sobretudo, pela Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), que estimulou os debates 
teóricos, analise da conjuntura e subsidiou políticas publicas efetivas, contando até mesmo com a participação de 
intelectuais ligados a CEPAL em governos.

 Coadunamos aqui com a defesa de Francisco de Oliveira da ideia de que as leis trabalhistas fazem parte de um 28

conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo modo de acumulação. Para isso a população de um modo 
geral e, sobretudo, a que afluía às cidades, precisava ser transformada em exército de reserva. Para ele, essa 
conversão de grandes contingentes populacionais em um exército de reserva, adequado à reprodução do capital, 
era pertinente e necessária do ponto de vista do modo de acumulação que se iniciava, por dois motivos 
principais: 1) propiciava o horizonte médio para o cálculo econômico empresarial, liberto do pesadelo de um 
mercado de concorrência perfeita no qual ele devesse competir pelo uso dos fatores; 2) a legislação trabalhista 
“igualava reduzindo” – antes que incrementando – o preço da força de trabalho (2003a, p. 38). 

 O Estado assume o papel de criar as bases para que a acumulação capitalista industrial possa se reproduzir no 29

país, regulando as relações de trabalho, mas também atuando na fixação de preços, na distribuição de ganhos e 
perdas, no gasto fiscal com fins direta ou indiretamente reprodutivos, na esfera da produção com fins de subsídio 
a outras atividades produtivas.
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possibilitou a o mesmo tempo a formação de um proletariado rural  altamente explorado e que 

servia à produção comercial voltada para o mercado externo.  30

 Mesmo tendo sido iniciada já na década de 1930, é apenas no decorrer da segunda 

metade do século XX que houve de fato o estabelecimento de uma industrialização de padrão 

tecnológico característico do fordismo, com a linha de montagem. De modo esquemático 

Schincariol sintetiza as particularidades da "experiência brasileira”:  

i. acumulação de capitais dependente preponderantemente da atuação do Estado, 
inclusive na esfera da produção; ii. caráter débil da burguesia nacional e formação 
de um modelo “tripé” de forças econômicas locais, constituído pelo Estado, pela 
burguesia “nacional” e pelos “sócios-maiores” das multinacionais; iii. constituição 
de um mercado interno de consumo de massas limitado a uma fração da força de 
trabalho; iv. desenvolvimento insuficiente das bases de financiamento interno, e 
assim opção pela poupança externa como pilar do financiamento da acumulação 
local; V. forte movimento exportador, ligado à dificuldade de crescimento correlato 
do poder aquisitivo do mercado interno. (2006, p.34) 

  

Estes traços que marcam o fordismo brasileiro destoam do que foi o fordismo nos 

países centrais, sobretudo a partir do golpe militar de 1964. Aqui, o welfare state não teve 

lugar, pois os partidos e sindicatos operários foram desorganizados ; a burguesia nacional 31

não atuou de forma autônoma, mas de forma associada e dependente. De modo que padrão de 

consumo em massa fordista ficou restrito a uma pequena parcela da classe trabalhadora  e 32

com o industrialismo de tipo fordista dependendo fortemente das exportações. 

 Schincariol assinala que  

Tratou-se portanto da instalação de um padrão fordista menos autônomo e de viés 
mais autoritário, ancorado na instalação de empresas externas, no financiamento via 
“poupança externa”, na repressão da força de trabalho e na concentração da renda 
para permitir a criação de um mercado para produtos como o automóvel, que de 

 A esse respeito Francisco de oliveira encara o papel da agricultura numa dupla vertente: "De um lado, por seu 30

subsetor dos produtos de exportação, ela deve suprir as necessidades de bens de capital e intermediários de 
produção externa antes de simplesmente servir para o pagamento dos bens de consumo; desse modo, a 
necessidade de mantê-la ativa é evidente por si mesma (...) De outro lado, por seu subsetor de produtos 
destinados ao consumo interno, a agricultura deve suprir as necessidades das massas urbanas, para não elevar o 
custo da alimentação, principalmente e secundariamente o custo das matérias-primas, e não obstaculizar, 
portanto, o processo de acumulação urbano-industrial. (2003, p. 42). 

 O que comprometeu as negociações coletivas, a segurança do emprego e a criação de um mercado amplo de 31

consumo de massas, que englobasse a maioria dos trabalhadores;

 Apenas uma porção limitada dos trabalhadores pode ter acesso aos bens fornecidos pela produção fordista, 32

pois, frente a dimensão do mercado de trabalho,  as autoridades políticas e empresariais acreditavam que era 
inviável a criação de um mercado de consumo em massa de bens duráveis, como o automóvel, de modo que para 
impulsionar a venda dessas mercadorias as autoridades optaram por fomentar um rápida concentração da renda 
em favor de uma determinada parcela do poder de compra local – a burguesia local – para viabilizar-se em 
poucos anos.
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outro modo seria inviável nas condições verificadas de alocação da poupança local. 
(2006, p. 35) 

Com suas particularidades, o excludente do padrão de acumulação fordista brasileiro 

seguia e era funcional, na medida que alavancou a produção  e a quantidade do operariado 33

industrial e a renda agregada (“bolo”) crescia, mesmo de forma concentrada. A orientação do 

Estado era no sentido do aumento da sua participação na economia, inclusive na produção, 

isso se sustentou enquanto houve financiamento externo abundante. Todavia, será justamente 

o pilar do financiamento desta participação (os empréstimos externos) que irá se tornar um 

verdadeiro embrulho para a permanência dessa atuação do Estado.  

 Enquanto as exportações cresciam, os juros eram baixos e o capital abundante a nossa 

industrialização excludente seguiu. A partir da década de 1980 o modelo entra crise, causada 

precisamente pelo tipo de política de financiamento adotada. De modo que, a crise do 

fordismo brasileiro está assentada nas próprias particularidades da experiência nacional, por 

sua base de financiamento e pela forma que as elites políticas e econômicas atuaram diante 

das suas consequências e ao vê-la ruir.  

 A política de ajuste implementada a partir da década de 1980 levou a queda das taxas 

de investimento, o que teve consequências duras para os trabalhadores, impedindo o aumento 

dos seus rendimentos, fazendo crescer cada vez mais o desemprego, implementando a 

reestruturação produtiva, aumentando o volume das importações e a continuidade da queda 

dos investimentos. 

 Na década de 1990 um novo padrão de regulação era implementado trazendo as 

reformas liberalizantes e intensificando a tendência de desindustrialização e de flexibilizado 

dos direitos trabalhistas. As medidas de ajuste e a rápida abertura econômica provocaram uma 

reestruturação econômica e produtiva rápida e provocou um súbito aumento dos níveis de 

produtividade, queda dos níveis de investimentos e à desnacionalização da economia. O 

padrão de acumulação e o padrão de regulação foram substituídos, numa "nova fase" do 

capitalismo no Brasil.  

 Essa nova fase é bem sintetizada por Andres Frontana em sua tese de doutoramento 

intitulada O capitalismo no fim do século XX: a regulação da moeda e das finanças em um 

regime de acumulação sobre dominância financeira, de 2000:  

 A partir da substituição de importações o país avançava na instalação de diversos ramos industriais.33
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Há um novo binômio bem configurado e identificável a reger de forma hegemônica 
a lógica da reprodução e valorização no mundo capitalista, isto é, um novo regime 
de acumulação, dominado e comandado pela esfera financeira (a qual não cria 
riqueza, mas comanda, cada vez mais, a repartição e a destinação social da riqueza 
gerada no setor produtivo) e, um novo modo de regulação, caracterizado por uma 
nova lógica de mercado rentista, que conferem ao capitalismo destes últimos trinta 
anos do século XX o estatuto de um novo edifício, aprecie-se ou não sua arquitetura, 
suas bases de sustentação e seus guardiões; questione-se ou não sua estabilidade ou 
capacidade de se manter socialmente ou economicamente coeso por longo período. 
(2000, p.59) 

  

Esse novo regime de acumulação é orientado num sentido quase que diametralmente 

oposto do que, de modo geral, orientava o fordismo (ou os fordismos), não há espaço para a 

inclusão da massa dos trabalhadores. A lógica do regime passa a ser a apropriação 

financeirizada do excedente produzido na “esfera real” da economia, mesmo que para isso a 

grande maioria dos trabalhadores tenha que ser “desapropriada” também dos seus direitos e 

tenha sua condição social agravada. 

Rumo a um novo padrão de acumulação: A Reorganização Econômica 

 Os pilares do padrão de acumulação capitalista constituído no pós-guerra começam a 

erodir no mundo já no final da década de 1960. Esses pilares unificavam o modo de produção 

de diversas economias nacionais, com a presença de um Estado forte que deveria regular as 

relações de trabalho de modo a assegurar a estabilidade e o crescimento econômico. A erosão 

desse modelo atingiu não apenas esse papel do Estado, mas o processo produtivo e o padrão 

da concorrência como um todo.  

 Iam-se evidenciando as incongruências de uma ordem financeira mundial 

estabelecida em uma moeda conversível em ouro e que era emitida por um país cujo déficit do 

balanço de pagamentos era a principal fonte de liquidez da economia mundial, já que a 

expansão do comércio internacional e o crescimento do produto dependiam da geração de 

contínuos e crescentes déficits no balanço de pagamentos americano. Os EUA estavam sob a 

pressão de ter que tentar conciliar a garantia da paridade dólar-ouro, pilar principal da ordem 

mundial monetário financeira até ali, e proteção dos seus interesses nacionais delimitados 

pelos marcos políticos e estratégicos da Guerra Fria .  34

 As contradições deste dilema foram ampliadas devido aos crescentes gastos militares no Vietnã e a nítida 34

desproporção entre a produção mundial de ouro e a expansão da liquidez em dólar.
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 Na busca de mitigar tais contradições as autoridades monetárias americanas 

colocaram limites aos movimentos da liquidez em dólar, mas não conseguiram evitar a perda 

da credibilidade na paridade dólar-ouro. O mercado financeiro, também criou seus 

mecanismos a fim de contornar os limites erguidos pelas autoridades monetárias dos Estados 

Unidos para as transações internacionais de dólares . (Mattos, 2009, p. 50).  35

 O sistema mundo  definido em Bretton Woods introduziu basicamente três inovações 36

as finanças mundiais: (1) taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis sob certo intervalo; (2) 

controle sobre os fluxos de capitais; (3) O FMI assumindo o papel de emprestador de última 

instância. Todavia essas inovações não funcionaram como o esperado, mais que isso, o 

crescimento da volatilidade dos capitais detonou um processo de deterioração das duas outras 

inovações e acabou por representar a derrocada final do Sistema Bretton Woods. (Mattos, 

2009, p.51).  

 Quando os fluxos de capitais tornaram-se mais voláteis, o FMI foi gradativamente 

perdendo sua capacidade de intervenção como emprestador em última instância, já que era 

cada vez maior a necessidade de aporte de recursos para socorrer os países com problemas de 

balanço de pagamentos. Além disso, o maior descontrole dos fluxos de capitais exigiu que as 

paridades cambiais se tornassem menos rígidas, o que demonstra a contradição do sistema, 

pois era exatamente na estabilidade cambial entre o dólar e o ouro (e, consequentemente, 

 O autor ressalta ainda que as próprias autoridades financeiras estadunidenses tornaram-se cada vez menos 35

comprometidas com a manutenção dessas restrições, uma vez que elas claramente se chocavam com os 
interesses de Estado mais imediatos (definidos pelo cenário estratégico-militar) e com os próprios interesses da 
Grande Finança americana no cenário internacional. Um agravante foi que, para fugir às restrições inicialmente 
impostas pelas autoridades americanas, muitos conglomerados financeiros dos Estados Unidos transferiram 
parcela significativa de suas atividades para fora do país. O autor reforça que a ampliação contínua do 
euromercado de dólares foi fator determinante para que as contradições do Sistema de Bretton Woods se 
explicitassem. 

 A Teoria do Sistema-mundo, pretende analisar o sistema social e suas interrelações com o avanço do 36

capitalismo em nível  mundial como forças determinantes entre os diferentes países. O conceito de sistema-
mundo tem sua origem no conceito de economia-mundi de Fernand Brasudel e foi desenvolvido por Immanuel 
Wallerstein (que utilizamos aqui), Giovanny Arrighu e Samir Amin. O conceito Sistema-mundo está alicerçado 
na divisão mundial do trabalho (de forma interregional e transnacional) e resulta na divisão do mundo em países 
centrais, semiperiféricos e periféricos. Nessa divisão, formada a partir dos primórdios do capitalismo ocidental, 
os países ocupam uma função na ordem produtiva capitalista, sendo que os países centrais ocupam-se da 
produção de alto valor agregado, os periféricos fabricam bens de baixo valor e fornecem commodities e 
matérias-primas para a produção de alto valor dos países centrais e, por fim, os países da semiperiferia, ora 
comportam-se como centro para a periferia, ora como periferia para os Estados centrais, tendo um papel 
intermediário. De acordo com essa teoria, o subdesenvolvimento dos países do sul, como o Brasil, se deve à sua 
posição na ordem econômica internacional. Todos os países globalizados fazem parte do sistema-mundo. As 
grandes potências da OCDE (com a primazia dos Estados Unidos) constituem o centro da economia-mundo, 
enquanto os países em desenvolvimento  constituem a periferia ou a semi-periferia.
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entre o dólar e as outras moedas) que se sustentava o sistema financeiro internacional definido 

em Bretton Woods. (Silva, 2013, p.39)  

 O sistema monetário articulado em Bretton Woods havia atingido seus termos, se 

tornava impraticável que o governo dos EUA permanecesse a defender a paridade entre o 

ouro e o dólar estabelecida em 1944. Sucede que sistema foi gradativamente transitando para 

um padrão dólar, em lugar do sistema baseado no padrão dólar-ouro, inicialmente concebido. 

As dificuldades da nova construção (padrão dólar) tornaram-se visíveis apenas quando alguns 

países passaram a ameaçar requerer a conversibilidade. Evidenciava-se assim o progressivo 

esgotamento das condições de cooperação entre os países centrais para a manutenção do 

sistema Bretton Woods (Mattos, 2009; Mattoso, Pochmann, 1998).  

 Na prática, o Sistema de Bretton Woods foi suplantado por três medidas tomadas 

sucessivamente pelos EUA: (1) A suspensão unilateral por parte dos EUA, da 

conversibilidade do dólar em ouro, em 1971 ; (2) A introdução das taxas de câmbio 37

flutuantes em 1973  e; (3) A decisão unilateral dos EUA de aumentar a sua taxa de juros em 38

 Em agosto de 1971 o presidente Nixon tomou a decisão de suspender a obrigação, por parte das Autoridades 37

Monetárias estadunidenses, de honrar a paridade dólar-ouro, isto representou a tentativa de recuperar o 
crescimento econômico norte americano, pois significava a supressão de uma importante restrição a uma política 
macroeconômica doméstica. Mas, para além disso, representou o início de um processo acelerado de 
esgotamento da ordem estabelecida no pós-guerra, e, mais do que isso, simbolizou o primeiro passo rumo a uma 
mudança de grande envergadura que aconteceria na natureza hegemônica exercida pelos EUA. A decisão do 
Governo Nixon, portanto, foi o resultado do amadurecido processo de digestão dos interesses econômicos e 
políticos materializados dentro da sociedade americana e permitiu que os estadunidenses continuassem a exercer 
seu papel de liderança no mercado financeiro mundial, então desobrigados de sustentar uma paridade que há 
muito já se mostrava artificial. A partir dos anos 1980 e, especialmente, depois da queda do bloco soviético, a 
supremacia americana acentuou-se. A decisão unilateral tomada por Nixon em 1971 inaugurava, na verdade, 
uma nova forma de os norte-americanos exercerem sua liderança no cenário internacional, que culminaria com a 
política do dólar forte instalada em 1979 (Mattos, 2009, p.52-53). 

 Com a ajuda das autoridades britânicas, os EUA, estimularam o surgimento do euromercado de dólares. Essa 38

medida foi no sentido de manter a supressão aos controles das taxas cambiais, mas, para além disso, foi também 
pela pressão sobre outros países para adotarem medidas liberalizantes. Com a supressão dos controles de 
movimentação de capitais por parte dos EUA, e, sobretudo, num ambiente já bastante marcado pela volatilidade 
do capital-dinheiro, os países capitalistas dependentes tiveram que “curvar-se à trajetória liberalizante das regras 
do jogo.” (Mattos, 2009, p.53-54). 
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1979 . Assim, os EUA liquidaram na década de 1970 os controles de capital que adotados 39

nos anos 1950. Os EUA tomaram uma decisão que destruiu a ordem internacional sob a qual 

“o capitalismo tivera o seu crescimento mais duradouro e virtuoso” para conter as ameaças à 

hegemonia do dólar. (Mattos, 2009, p. 53-55; Silva, 2013, p.39-40)  

 Com EUA e Inglaterra a frente, o primado do Grupo dos Sete (G7)  se torna, no final 40

dos anos 1970, o combate à inflação e não mais o pleno emprego, como nos Anos Dourados.  

Inicia-se, no plano internacional, uma redirecionamento no padrão de acumulação do 

capitalismo, pressionando os Estados nacionais para: 1) a desregulamentação dos mercados 

domésticos e eliminação das barreiras à entrada e saída do capital-dinheiro, de modo que a 

taxa de juros possa exprimir, sem distorções, a oferta e a demanda de “poupança nos espaços 

integrados da finança global”; 2) a abertura comercial, com a finalidade de submeter as 

empresas à concorrência global, eliminando os resquícios do protecionismo ou quaisquer 

políticas deliberadas de fomento; e 3) a elevação da poupança pública e privada como 

condição para a alta das taxas de investimento (Krein, 2001, p.15).  

 Tais mudanças na dinâmica do capitalismo mundial estão sob a dominaria da lógica 

financeira e promoveram uma mudança significativa da composição da riqueza. José Carlos 

de Souza Braga em seu artigo Financeirização global - o padrão sistêmico de riqueza do 

capitalismo contemporâneo, de 1998, localiza a aparição desse fenômeno da financeirização 

como padrão de riqueza contemporânea na crescente defasagem entre os valores dos papéis 

 O golpe de misericórdia no sistema de regulação estabelecido em Bretton Woods veio em 1979 com uma 39

brutal elevação da taxa de juros dos EUA. Essa decisão, tomada em um ambiente caracterizado por uma 
crescente desregulação dos fluxos internacionais de capitais financeiros, obrigou os países europeus a também 
elevarem suas taxas internas de juros reais, sob a pena de sofrerem intensa fuga de capital. Como consequência 
dessa decisão do governo estadunidense, os anos 1980, e também os 1990, foram marcados por fortes flutuações 
das taxas de câmbio e por significativos aumentos das taxas de juros dos países. Com essa medida, os EUA 
atingiram seu objetivo de fortalecimento de sua própria moeda, consolidando sua função de reserva de valor, e 
financiaram seus déficits através da atração da riqueza financeira internacional, não obstante, enterraram 
definitivamente, as convenções definidas em Bretton Woods. (Belluzzo, 1995 apud, Mattos, 2009, p.55). A 
elevação da taxa de juros americana viria a se constituir ,nos anos 1980, numa das principais razoes da “crise da 
divida externa” nos países da periferia do capitalismo. (Silva, 2013, p.44)

 O Grupo dos sete é o grupo dos sete países mais desenvolvidos industrial e economicamente no sistema 40

capitalista, composto por EUA, Japão, França, Reino Unido, Alemanha, Canadá e Itália.
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representativos da riqueza e o valor dos bens, serviços e bases técnico- produtivas em que se 

funda a reprodução da vida e da sociedade . (Braga, 1998; Krein, 2001) 41

 O conteúdo das transformações na dinâmica de funcionamento do sistema financeiro 

internacional fez com que a acumulação financeira fosse se ampliando de forma cada vez 

mais descolada da acumulação dos bens/produtos que lhes deu origem, tornando-se a força 

predominante do processo de globalização em curso nas últimas décadas do século XX. A 

grande diferença entre a taxa de crescimento das finanças e o movimento de expansão das 

atividades produtivas mostra o caráter autônomo que assume a valorização financeira do 

capital, isso num contexto de desregulamentação da ordem econômica internacional . (Silva, 42

2013, p.41-42) 

Consequências sobre o sistema produtivo: A Restruturação  

 Já vimos que o Fordismo foi mais que um modo de organização da produção 

industrial, para além disso, ele traduz um padrão de desenvolvimento das forças produtivas, 

que marca uma época ao erigir um modo de regulação socialmente inclusivo para grandes 

parcelas da população. Num sentido mais amplo, ele deve ser visto como um “novo modo de 

vida” que extrapola os limites da fábrica, implicando a construção de um “novo homem”, 

adaptado às exigências e à disciplina do sistema fabril organizado na forma de grande 

indústria. 

 Dessa forma, a crise do fordismo não representa apenas a crise de um padrão de 

acumulação de capital, ou a crise de um padrão de organização da produção. Ela anuncia, com 

todas as consequências daí advindas, a crise de um “modo de vida”, a quebra de um pacto 

 Segundo o autor, a evidência desse fenômeno está no maior crescimento das operações cambiais do que do 41

comércio internacional e na maior taxa de crescimento da riqueza do que do produto e do estoque de capital. É 
cada vez mais expressiva a participação dos ganhos financeiros nos rendimentos totais das corporações. A 
repartição e a destinação social da riqueza no mundo tornam-se comandadas pela esfera financeira. Ela cresceu 
nas décadas de 1980 e 1990 em ritmos qualitativamente superiores aos dos índices de crescimento do 
investimento, do PIB (inclusive nos países da OCDE), ou do comércio exterior.

 Chesnais (1994), mostra que entre 1980 e 1992, nos países pertencentes a OCDE, os ativos financeiros 42

acumulados cresceram à taxa media real de 6% ao ano e, no mesmo período, a taxa de crescimento médio real 
anual da formação bruta de capital fixo era de apenas 2,3%. Por sua vez, Mattos (2009, p. 74) apresenta dados de 
Coutinho e Belluzzo segundo os quais “o valor da massa de ativos financeiros transnacionais no mercado de 
capitais saltou de US$ 5 trilhões no início dos anos 1980 para US$ 35 trilhões em 1995 (...) esta impressionante 
escalada do volume da riqueza financeira (a um ritmo de pelo menos 15% ao ano) suplantou de longe o 
crescimento da produção e da acumulação de ativos fixos.” 
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social, caracterizado pela busca do “pleno emprego”, por certa estabilidade no trabalho e por 

amplas garantias sociais. É justamente a destruição desse “modo seguro de se viver”, 

construído entre a Segunda Guerra Mundial e início dos anos 1970, o que dá origem ao 

profundo “mal-estar” específico deste final de século. (Filgueiras, 2012, p. 51). 

 O esgotamento e a crise do Fordismo enquanto da ordem internacional pôs em curso 

um processo de reestruturação produtiva e criou as condições objetivas para a doutrina 

neoliberal assumir uma importância política cada vez maior, chegando ao poder no final dos 

anos 1970, com os governos de Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos. As 

orientações dos organismos multilaterais buscavam exportar o modo dos países capitalistas 

hegemônicos como modelo a ser seguido, na perspectiva de que os países fossem assumindo a 

ideia de que a excessiva regulamentação é cara e inibe o processo de contratação, pois 

provoca distorções no mercado, impedindo o equilíbrio entre a demanda e a oferta de 

emprego. Portanto, para parte expressiva dos organismos multilaterais, há uma vinculação 

entre os mecanismos institucionais do mercado de trabalho e o emprego, sendo a proteção 

social e do trabalho considerada um obstáculo para o desenvolvimento econômico (Filgueiras, 

2012; Krein, 2001).  

Conforme apresentado em minha dissertação de mestrado, os neoliberais localizavam 

as raízes da crise no suposto poder excessivo e negativo dos sindicatos e do movimento 

operário, que pressionavam pelo aumento dos salários e dos gastos sociais do Estado, 

inviabilizando os lucros, corroendo as bases da acumulação das empresas e acelerando a 

inflação. Com a decorrência desse diagnóstico, que enxerga a economia unicamente a partir 

da ótica do capital, as propostas e ações políticas neoliberais seguem, todas, na direção de 

desmontar o “pacto” social democrata e construir um novo tipo de Estado. (Silva, 2013, p.44) 

 Nesse sentido era urgente romper com a organização e o poder dos sindicatos, 

desqualificando-os no que tange a representação dos trabalhadores, restaurando, por este 

caminho e em seu lugar, a taxa “natural de desemprego”, que disciplinaria os movimentos 

trabalhistas e arrefeceria suas reivindicações salariais. O Estado deveria reduzir os gastos 

sociais e realizar uma reforma fiscal, cujo ponto essencial deveria ser a diminuição dos 

impostos sobre as rendas e os rendimentos mais altos, dando-se assim maiores incentivos ao 

capital para realizar novos investimentos. A meta fundamental de todos os governos deveria 

ser a estabilidade monetária, adotando-se uma rígida disciplina orçamentária e buscando-se 
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permanentemente o equilíbrio fiscal. Filgueiras sintetiza o objetivo perseguido em um 

conceito: “desregulação”, isto é, substituir o Estado pela “livre concorrência” no que se refere 

ao funcionamento dos diversos mercados, em particular os mercados financeiros e o trabalho. 

(2012, p. 56-57) 

 O ideário neoliberal encontrou sua mais acabada expressão e sistematização no 

encontro realizado em novembro de 1989 na capital dos Estados Unidos, que ficou conhecido 

como Consenso de Washington, em síntese, recomendava uma receita de flexibilização e 

desregulamentação para reduzir a presença do Estado na economia e na sociedade. Paulo 

Nogueira Batista, em seu estudo Consenso De Washington: A Visão Neoliberal Dos 

Problemas Latino-Americanos, de 1994, apresenta que as principais diretrizes de política 

econômica que emergiram a partir do Consenso de Washington abrangiam as seguintes áreas: 

1) disciplina fiscal; 2) priorização dos gastos públicos; 3) reforma tributária; 4) liberalização 

financeira; 5) regime cambial; 6) liberalização comercial; 7) investimento direto estrangeiro; 

8) privatização; 9) desregulação; 10) propriedade intelectual. Os objetivos básicos das 

propostas do Consenso de Washington eram, “por um lado, a drástica redução do Estado e a 

corrosão do conceito de Nação; por outro, o máximo de abertura à importação de bens e 

serviços e à entrada de capitais de risco. Tudo em nome de um grande princípio: o da 

soberania absoluta do mercado autorregulável nas relações econômicas tanto internas quanto 

externas” (Batista, 1994, p. 18).  

 Sobre a interferência do plano traçado pelo Consenso em relação ao mundo do 

trabalho (enquanto mercado, condições e relações de trabalho) Mattoso e Pochmam  43

consideram que se trata de um movimento contraditório. Por um lado, ele permanece se 

expressando nacionalmente (o desemprego, as condições e as relações de trabalho continuam 

considerados como problemas nacionais) e mantém-se ancorado em normas, acordos e 

instituições nacionais, além de apresentar uma menor mobilidade relativamente ao passado, 

devido às crescentes limitações ao fluxo migratório internacional. Por outro lado, o mundo do 

trabalho sofre acentuadamente os efeitos da extraordinária mobilidade do capital, do cluster 

de inovações tecnológicas, da ampliação e desregulação da concorrência, do poder das 

finanças internacionais e do medíocre crescimento econômico. (Mattoso, Pochmann, 1998, p. 

217).  

 No artigo Mudanças estruturais e o trabalho no Brasil nos anos 1990 .43
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 Os impactos da mudanças sobre os mercados de trabalho podem ser avaliadas pela 

evolução de seus indicadores, que apontam a deterioração do perfil ocupacional (aumento do 

peso do emprego temporário e das jornadas de tempo parcial), deterioração do perfil do 

desemprego (aumento do desemprego de longa duração, do desemprego dos jovens etc.) e 

rompimento do padrão de determinação salarial que havia sido consolidado durante os Anos 

Dourados, cuja principal característica se expressava na trajetória paralela dos ganhos 

(normalmente expressivos) de produtividade e de salários reais. A partir dos anos 1980, 

começa a se consolidar um distanciamento crescente entre a evolução dos salários reais e da 

produtividade, com aqueles se colocando abaixo desta. Os dados da Tabela 1 retratam esse 

distanciamento.  

Tabela 1 - Comparação ente evolução da produtividade e dos salários horários reais na 

indústria de transformação (Manufacturing) em países selecionados (1964-1992). 

!  
Fonte: OCDE – Main Economic Indicators, vários anos, apud, Mattos (2009, p. 80) 

 De modo que se torna perceptível que, as transformações macroeconômicas pós 

quebra do sistema Bretton Woods promoveram inovações produtivas e organizacionais nas 

empresas, que passaram a atuar mais sob uma perspectiva econômica de redução de custos do 

que sob a perspectiva de uma economia de expansão da demanda e do credito, como ocorreu 

das décadas de 1950 a 1970). Na ordem financeira internacional dominada pelo rentismo a 

defesa das margens de lucros das empresas faz-se pela busca obsessiva da redução de custos, 

quer sejam os relacionados à produção e à comercialização de mercadorias quer sejam os 

custos associados ao trabalho (Mattos, 2009).  
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 As consequências econômicas e sociais da reorganização produtiva foram distintas 

nos diversos espaços nacionais. Mas, como tendência geral, induziu as grandes empresas 

(corporações) a adotarem mudanças organizacionais, tornando-se mais enxutas, flexíveis e 

descentralizadas, tanto nos processos de produção como de distribuição. Em outras palavras, 

as grandes e médias empresas repassam atividades e funções para outras, por meio da 

terceirização, da subcontratação, da organização dos condomínios industriais e do consórcio 

modular. Assim, em termos gerais, ocorre uma concentração e centralização de capital com 

desconcentração da produção e aumento da flexibilidade organizacional (Krein, 2001, p. 20).  

 As grandes corporações se tornam mais complexas e, segundo François Chesnais, em 

seu livro A mundialização do Capital, de 1996, além de um processo de fusões e 

incorporações, tornaram-se multinacionais (seu espaço de realização dos lucros encampa 

vários países, mas sua capacidade global está ancorada em países onde há consistência 

macroeconômica e sólidos fundamentos industriais e tecnológicos) e multifuncionais, 

assumindo, ao mesmo tempo, funções produtivas, comerciais e financeiras e promovendo 

uma organização em rede, com estratégias globais e não só nacionais. Somando-se a isto, 

além de buscarem a racionalização produtiva, as grandes corporações procuram aproveitar as 

oportunidades de valorização do capital nos mercados financeiros. 

 Já a desregulamentação possibilitou que as empresas multinacionais organizem a 

produção a partir de sua estratégia mundial. Para as grandes corporações, “a racionalização 

produtiva exigia novas relações de trabalho. As empresas necessitavam transformar o padrão 

de relações de trabalho estabelecido, objetivando a flexibilidade do uso do trabalho” (Krein, 

2001, p. 20-21). Se diferencia, então, as relações de trabalho entre os trabalhadores 

considerados estratégicos, que permanecem na empresa principal, e os terceirizados e 

subcontratados. O discurso para o núcleo estratégico de trabalhadores segue no sentido de 

superar o caráter conflituoso do sistema anterior e construir uma relação de cooperação, com 

a finalidade de garantir a competitividade e a boa saúde financeira da empresa e, 

consequentemente, o emprego e melhores condições de vida e de trabalho a seus empregados. 

Ou seja, restabelece-se a flexibilidade através de uma renovada ligação entre o emprego, as 

condições de trabalho e a remuneração do trabalhador com a “sorte” (destino) da economia da 

empresa. (Silva, 2013, p.43). 
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 As mudanças no mercado de trabalho foram instituídas a partir de tais premissas e que 

afetaram o sindicalismo e as relações de trabalho. Krein apresenta que, as principais 

mudanças  a partir da década de 1980 em boa parte dos países europeus, foram de dois tipos: 

(1) as que proporcionam um desequilíbrio contra os trabalhadores, com o aumento do 

desemprego, a diminuição dos servidores do setor industrial, o aumento dos trabalhadores do 

setor de serviços e a perda de dinâmica do setor público em gerar novos empregos; (2) as que 

introduzem novas formas de uso do trabalho, tais como o aumento das ocupações precárias 

nas pequenas empresas e na economia informal, principalmente através da reestruturação 

produtiva (terceirização); o aumento do trabalho clandestino não registrado (estrangeiro e 

trabalho em casa) e o crescimento do trabalho atípico (trabalho em tempo parcial, contratos 

por prazo definido, contratos de formação profissional). (2001, p. 25-26). 

 Com a justificativa da necessidade de flexibilizar e reduzir o custo do trabalho foram 

implantadas essas diferentes formas do uso do trabalho. Essas mudanças tiveram forte 

impacto no movimento sindical, sobretudo a partir dos anos 1980, quando se tornam 

crescentes as dificuldades de atuação e a queda da taxa de sindicalizados  na indústria e no 44

mercado de trabalho em geral.  

Tabela 2 Evolução da taxa de sindicalização em países selecionados (1970-1990). 

!  
Fonte: OCDE, apud Mattos (2009, p. 82) 

 Nesse contexto, as corporações empresariais fragilizam o trabalho de diversas formas, 

seja enfrentando diretamente o sindicatos, seja ampliando a contratação de empregados 

terceirizados e ameaçando a transferência geográfica das plantas produtivas e, até pelo apoio 

 Mattos (2009) apresenta dados da OCDE (1991) que apontam que a sindicalização na indústria de 44

transformação, entre 1980 e 1988, baixou nos EUA, na Itália, na Inglaterra e no Japão, respectivamente de 35% 
para 22%, de 57% para 47%, de 64% para 41% e de 35% para 32% do conjunto da força de trabalho empregada. 
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político a medidas legais que promovam a supressão de direitos trabalhistas. O rompimento 

do pacto político social democrata, ademais, passou a ser do interesse das empresas voltadas 

continuamente à busca de redução de custos para tornarem-se “competitivas” no mercado 

internacional (Mattos, 2009; Silva, 2013, p. 48)  

 Robert Castel, em seu livro As metamorfoses da questão social: Uma crônica do 

salário, de 1998, mostra que, o surgimento da insegurança nos países capitalistas avançados, 

em relação ao emprego, à renda, à contratação coletiva, à representação sindical e ao sistema 

de proteção social, indicam um processo de desarticulação do padrão de organização da 

sociedade em torno do trabalho assalariado. Em certa perspectiva, essa lógica revela um 

processo de retorno ao passado, já que o avanço das forças produtivas não significa uma 

redução na jornada de trabalho ou uma melhoria nas condições de vida do conjunto da 

humanidade, mas o caminho oposto, de aprofundamento da exclusão social e de polarização 

da sociedade entre os integrados e os desfiliados.  45

 Como parte do processo de desregulação econômica e reestruturação produtiva, se 

fortaleceu um movimento de desregulamentação do aparato social e uma flexibilização das 

relações e do mercado de trabalho, o que favorece uma tendência de fortalecimento da 

regulação privada em detrimento da regulação social construída no pós- guerra. Krein 

apresenta que, no geral, há uma releitura dos conceitos e princípios do Direito. O Direito do 

Trabalho, que historicamente traz na sua essência, uma função protetora do trabalho (por 

entender que o trabalhador individualmente é mais frágil do que seu empregador, dada a 

assimetria de poder característica do sistema capitalista), dada a hegemonia flexibilizadora e 

liberalizante, passa a ter um novo significado, onde “a preservação do emprego e dos direitos 

está subordinada à lógica de competitividade da empresa (do capital) e não tem como 

elemento fundamental a defesa dos trabalhadores contra o poder do capital” (2001, p.28).  

 Os resultados da aplicação de tais políticas nos países desenvolvidos, de modo geral, 

foram a queda da inflação; a recuperação dos lucros com a derrota do movimento sindical, 

expressa na queda do número de greves e na contenção dos salários; o crescimento das taxas 

 Castel (1998) analisa a questão social, numa perspectiva histórica, tendo como ponto de partida o 45

enfraquecimento da condição salarial. Não diz respeito apenas ao fim do quase pleno-emprego. O trabalho aqui é 
mais que o trabalho e o não trabalho é mais que o desemprego. A precarização do trabalho faz parte de um 
processo central, comandado pelas novas exigências tecnológicas e econômicas da evolução do capitalismo 
moderno. E a exclusão não é apenas a ausência de relação social, mas um conjunto de relações sociais 
particulares da sociedade tomada como um todo. 
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de desemprego, com o aumento do grau de desigualdade; alta especulação financeira e taxas 

de crescimento diminutas, com baixo investimento produtivo. (Silva, 2013, p.50)  

 Na periferia do sistema as políticas neoliberais foram consolidadas pelo Consenso de 

Washington. No caso do Brasil, esse movimento de abertura comercial e financeira da 

economia foi gestado já durante o regime militar. Aqui, os movimentos sociais e trabalhistas 

estiveram numa rota ascendente durante a década de 1980, o que impediu, momentaneamente, 

a implementação total da agenda neoliberal, que só começou a ser efetivada, de fato, a partir 

do Governo de Fernando Collor e foi levada a cabo na década de 1990, com as privatizações, 

ataques aos sindicatos e movimentos sociais, além da abertura financeira.  

Liberdade ao capital: A Desregulamentação e a Flexibilização do Trabalho e dos Direitos 
Trabalhistas  

 A partir dos anos 1970 as propostas de desregulamentação e flexibilização surgem 

fortemente no mundo capitalista. Elas aparecem como resposta dos liberais conservadores à 

crise do padrão de acumulação fordista / keynesiano e como forma de possibilitar um maior 

poder ao capital na determinação da forma de uso do trabalho. Para Luiz Filgueiras essa saída 

faz parte da busca contínua para, sob o domínio do capital, libertar os processos produtivos, 

comerciais e financeiros de todas as formas de rigidez próprias do fordismo. (Krein, 2001; 

Filgueiras, 2012) 

A desregulamentação compreende as iniciativas de supressão de leis ou outras 
formas de direitos instituídos que regulam o mercado, as condições e as relações de 
trabalho. Trata-se da diminuição ou eliminação de benefícios existentes. Desse 
modo, a partir da supressão das normas que regulam as relações de trabalho, 
permite-se que o mercado se encarregue de estabelecer livremente o tratamento dos 
assuntos “desregulamentados”.  
A flexibilização pode ser compreendida como uma possibilidade de alteração da 
norma, como forma de ajustar as condições contratuais. Esse processo pode ser 
negociado legitimamente entre os atores sociais ou impostos pelo poder 
discricionário da empresa, ou ainda por meio da atuação do Estado. Em princípio, a 
flexibilidade pode significar a depressão dos direitos com a finalidade de redução 
dos custos. Mas é possível que ela seja uma “flexibilidade para cima” que agregue 
ou amplie direitos. Então, a flexibilização pode comportar outra forma de regulação, 
através da criação de novas regras.  (Silva, 2013, p.50-51) 

  

Durante as décadas de 1980 e 1990 a ideia que prevaleceu sobre flexibilização foi no 

sentido de permitir que a empresa pudesse livremente estabelecer mecanismos de ajuste da 

sua produção, emprego, salário e condições de trabalho frente às flutuações da economia, das 
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inovações tecnológicas e a outros fatores (como a sua estratégia de mercado, por exemplo). 

De forma que a defesa da flexibilização foi orientada na perspectiva do capital, para as 

empresas contraporem-se ao peso dos sindicatos e da regulação social estabelecida. Ela foi se 

constituindo como "um movimento para dar liberdade às empresas na determinação do uso do 

trabalho, o que significa desregular (eliminar ou afrouxar direitos) ou adaptar a proteção 

trabalhista clássica às condições de produção das empresas ou à realidade do mercado de 

trabalho" (Krein, 2001).  

 Embora aparentemente dúbio nesta tese o conceito de flexibilização será entendido 

como o processo de regular as relações de trabalho na perspectiva de fortalecer uma regulação 

privada em detrimento da regulação social do trabalho. E a desregulação será compreendida 

como o processo de eliminação ou diminuição de direitos já instituídos.  

 O processos se dão em variadas dimensões. Vejamos:  

Na dimensão tecnológica, é a substituição da automação rígida (não programável) 
de base eletromecânica, pela automação flexível (programável através da 
informação) de base microeletrônica, que permite rápidas mudanças no processo 
produtivo, sendo: quantitativas (volume reduzido) e qualitativas (diferenciação do 
produto), através da reorientação das maquinas e equipamentos conforme as 
flutuações da demanda e a instabilidade dos mercados, próprias desse novo 
momento do capitalismo.  
Na dimensão dos novos métodos de gestão, o princípio da flexibilidade se apoia na 
noção de just-in-time, compreendido não simplesmente como a reorientação do 
fluxo produtivo no sentido jusante à montante (da demanda para a produção). Para, 
além disso, o just-in-time significa economia de todos os elementos da produção e a 
eliminação de todos os desperdícios e de todos os tempos mortos no interior da 
jornada de trabalho. Significa, portanto, a busca permanente de eficiência e 
diminuição de custos, por meio da racionalização do processo de trabalho, num 
processo interminável de aperfeiçoamentos e melhorias contínuas.  
Na dimensão do capital, essa nova concepção de empresa implica a necessidade de 
uma força de trabalho também flexível (polivalente), mais qualificada, que deve ter 
várias preocupações e realizar diversos tipos de tarefas, como operar as máquinas, 
fazer a manutenção, difundir informações, realizar o controle de qualidade, etc. O 
resultado é um tipo de trabalhador com maior iniciativa e maior capacitação do que 
o trabalhador fordista. Para que isto ocorra, é necessário um maior envolvimento dos 
trabalhadores, no sentido da identificação de seus objetivos e interesses com os da 
empresa. Nesse sentido, a ideologia da qualidade e os programas de qualidade total, 
juntamente com o alto índice de desemprego, se destacam enquanto instrumentos de 
convencimento e cooptação dos trabalhadores utilizados pelas empresas.  
Na dimensão do mercado de trabalho, a busca da flexibilidade exige a “livre 
contratação” entre capital e trabalho, sem nenhum tipo de restrição; exige a “livre 
negociação” sem intervenção e regulamentação por parte do Estado. A finalidade é 
flexibilizar a jornada de trabalho, a remuneração e os direitos sociais existentes. Na 
mesma direção, merecem ser destacados os novos tipos de relacionamento entre as 
empresas, através das diversas formas de subcontratação, em especial a 
terceirização; todas com o objetivo de diminuir custos e de reduzir o efetivo de mão 
de obra ao mínimo possível. O movimento parte das empresas maiores, detentoras 
de mais poder, transferindo responsabilidades e riscos para as menores. (Silva, 2013, 
p. 51-52)  
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Diante do até aqui exposto, podemos perceber que a defesa da intensificação da 

flexibilização das relações de trabalho está completamente relacionada à atual fase da 

acumulação capitalista, que é caracterizada pela globalização, pela desregulação comercial e 

financeira e pela adoção de novas formas de produção com inovações tecnológicas e 

organizacionais, num contexto de elevado desemprego.  

 Castel apresenta que esse processo de flexibilizada se dá num contramovimento da 

história do século XX, uma vez que os direitos do trabalho e a contratação coletiva, tal como 

hoje são concebidos, estão na raiz do pacto social que sustentou a contratualidade da 

sociedade moderna, dando legitimidade à esfera pública constituída (Castel, 1998).Dari Krein 

pontua que, a lógica coloca em xeque duas ideias centrais do sistema de regulação social 

construído no pós- guerra: 1) os mercados de trabalho não podem receber o mesmo 

tratamento dos outros mercados devido à sua função social de gerar renda para a manutenção 

da grande maioria dos lares (a  noção de que o trabalho não é uma mercadoria constituiu-se 

em um dos princípios básicos e fundadores da OIT); 2) os mercados de trabalho são marcados 

por desequilíbrios estruturais (entre capital e trabalho), onde o lado mais débil desta relação 

(os que vendem a sua força de trabalho) necessita de uma proteção especial (Krein, 2001).  

 É preciso destacar que, a regulação social permitiu diminuir o desequilíbrio na relação 

entre capital e trabalho. Essa é uma relação assimétrica desde sua gênese, “o comprador da 

força de trabalho a consome fazendo com que seu vendedor trabalhe” pontuou Marx , em seu 

Livro O Capital - Livro I, edição de 2013, ao destacar a diferença entre os poucos que 

possuem o capital dinheiro, que lhes permite comprar (ou não) força de trabalho necessária ao 

processo de acumulação e os que não possuem capital dinheiro e são obrigados a vender 

recorrentemente sua força de trabalho. Essa desigualdade de origem faz relação de trabalho 

ser também desigual. De modo que, a regulação social se torna fundamental para reduzir essa 

assimetria, ao retirar dos capitalistas e das empresas o poder irrestrito na contratação e uso da 

força de trabalho. (Krein, 2001, p. 7; Marx, 2013, p.255).  

 De modo que, a regulação é fruto de uma construção social, já que, desde a origem 46

do capitalismo os trabalhadores tiveram expostos a uma total insegurança. “A expressão desta 

insegurança (flexibilidade), no século XIX, era o pauperismo, inclusive de quem estava no 

 A regulação social é entendida aqui como o conjunto de normas e instituições que foram criadas nos países no 46

sentido de reduzir o desequilíbrio presente na relação capital-trabalho. 
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cerne do novo processo industrial: os operários”. A partir da contestação dessas iniciativas e 

do fortalecimento do movimento operário e político, foram sendo introduzidas novas formas 

de proteção social e se institucionalizando um sistema de relações de trabalho. Em muitos 

países o Estado acabou por assumir um papel central na conformação dos sistemas de relações 

de trabalho como definidor dos instrumentos de regulação das relações de trabalho e como 

agente estruturador de um sistema de proteção social (Krein, 2001; Castel, 1998).  

 José Dari Krein arrola alguns tipos de flexibilidade edificados neste período de 

desregulação econômica sob o domínio do capital financeiro. Quais sejam: a) Flexibilidade 

produtiva/organizacional; b) Flexibilidade da jornada e das funções; c) Flexibilidade salarial; 

d) Flexibilidade quantitativa ou numérica; e) Flexibilidade de demissão ; f) Flexibilidade na 

contratação . Essas distintas formas de flexibilização arroladas estão relacionadas com uma 47

possibilidade maior de a empresa determinar o uso do trabalho, por meio da alteração de 

normas vigentes em instrumentos normativos coletivos ou na lei, ou ainda por um novo poder 

que adquire com o processo de reestruturação produtiva. Desse modo, segundo Krein, a 

flexibilização das relações de trabalho acontece sob quatro formas: 1) a partir do poder 

 a) Flexibilidade produtiva ou organizacional: quando as empresas, dada a crescente instabilidade e 47

insegurança com a globalização financeira, reestruturam-se para se tornarem mais integradas e flexíveis, através 
da adoção de uma série de novos métodos organizacionais (tais como kanban, just in time, trabalho em grupo, 
células de produção, condomínio industrial, consórcio modular etc.), ou a implementação de novas estratégias 
por parte das empresas (tais como descentralização, focalização na atividade fim, terceirização etc). Trata-se, em 
síntese, da flexibilidade introduzida pela reestruturação da empresa, de forma a possibilitar o ajuste do uso da 
força de trabalho, o que pode ocorrer de forma paralela e independente da alteração via negociação coletiva ou 
lei. Todo esse processo redefine a forma da relação capital e trabalho e do envolvimento do trabalhador na 
empresa. Com as pessoas que sobrevivem ao processo de reestruturação, as empresas procuram ajustar a 
organização do trabalho, mexendo na forma de estruturar as funções (adoção da polivalência) dos trabalhadores 
e em disposições que permitem uma maior mobilidade interna. Enfim, buscam internalizar a determinação do 
uso do trabalho; b) Flexibilidade da jornada e das funções: permite sincronizar o nível de produção com a 
demanda de trabalho e fazer ajustes para uma administração dos horários, da modalidade das tarefas e evolução 
das responsabilidades, tendo presente os objetivos da empresa. Com isso, a empresa procura livrar- se das horas 
extraordinárias e racionalizar a utilização do tempo de trabalho durante uma jornada anualizada;c) Flexibilidade 
salarial: permite a flutuação do salário em função da produtividade do trabalho e de outros mecanismos 
(prêmios, sugestões etc), com tendência de descentralização e individualização de sua determinação. Geralmente 
procura-se estabelecer uma remuneração fixa mais baixa, ficando uma parte importante dos vencimentos na 
dependência do cumprimento de metas pré-estabelecidas;d) Flexibilidade quantitativa ou numérica: amplia a 
liberdade das empresas para empregar e demitir de acordo com as necessidades da produção, através de uma 
estratégia de diminuição de custos. Ela pode acontecer tanto para trabalhadores já empregados, com a 
terceirização e sub- contratação, como para trabalhadores novos, através de contratos “atípicos” (trabalho 
temporário, parcial, autoemprego, consultoria, a domicílio, teletrabalho) e ilegais (sem registro em carteira), ou 
pelo aumento do trabalho clandestino não registrado (trabalho estrangeiro, escravo e em casa). Consiste, então, 
nas iniciativas que facilitam o ajuste da força de trabalho à demanda da empresa, podendo ser implementada 
como: e) Flexibilidade de demissão dos trabalhadores, quando se ampliam as causas que justificam a 
demissão ou diminuem o montante da indenização na rescisão do contrato. São as iniciativas de redução de 
custos da rescisão e/ou a eliminação de mecanismos de inibição da dispensa imotivada;f) Flexibilidade na 
contratação, quando se flexibilizam as formas de ingresso dos trabalhadores na empresa, adotando incentivos de 
entrada, tais como a contratação por tempo determinado, jornada parcial, contratos de experiência, contratos 
temporários, estágios etc.” (Krein, 2001, p. 30-31, grifos no original).
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discricionário da empresa ao impor de forma unilateral uma nova regulamentação; 2) pelas 

mudanças institucionais via ação do Estado; 3) pela negociação direta entre os atores sociais 

(contrato coletivo ou pacto social); ou 4) pela reinterpretação do direito existente, através do 

Poder Judiciário. (Krein, 2001) 

 Num contexto de globalização financeira, de predomínio da ideologia neoliberal, de 

massificação do desemprego o poder das empresas sobre os processos de trabalho se amplia e 

elas alteram desregulamentando e/ou flexibilizando as relações de trabalho, em muitas 

situações de forma unilateral, a partir de seu poder de decisão.  

 No Brasil, no âmbito da produção, o modelo flexível passa a ser implementado 

aliando a lógica de uma produção mais enxuta, à redução do número de trabalhadores e altos 

índices de produtividade. A alteração nas formas de produção e a introdução de novas técnicas 

de gestão e organização do trabalho – como a autoativação e o just in time – estimula 

mudanças no perfil do trabalhador, associado às novas atividades desempenhadas, e altera as 

relações de trabalho. A flexibilidade também se agrava aqui pelo alto índice de 

descumprimento da legislação trabalhista. Em termos de direitos os mais infringidos são a 

falta ou o depósito incorreto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); falta de 

registro; salário; descumprimentos relativos ao descanso; e descumprimentos relativos à 

jornada, onde se destaca o pagamento das horas-extras (CESIT, 2004 apud Krein, 2007). Tal 

movimento também influencia as organizações de trabalhadores, que após um processo de 

ebulição do movimento sindical (estimulado pelo período de redemocratização da década de 

1980), vão sofrer com a baixa sindicalização, as altas taxas de desemprego e a Desregulação 

do mercado de trabalho (Pochmann, 2001).  

Frente a um cenário de liberalização, liquidez crescente da riqueza e 
aprofundamento das finanças de mercado modifica-se o comportamento dos 
investimentos que adquirem um caráter cada vez mais especulativo. Assim, a forma 
de valorização também passa a ser mais líquida a partir da fórmula D-D, na qual 
dinheiro gera dinheiro. Para o capitalista é muito mais proveitoso investir o 
excedente econômico no rentismo, e não em capital produtivo. Nesse processo os 
lucros são mais instantâneos e o capitalista “foge” do conflito entre capital e 
trabalho no interior da fábrica. Na ponta dessa estrutura se encontra o trabalhador, 
esmagado pela flexibilização do trabalho, exploração da mão de obra e pelo temor 
ao desemprego. Tal combinação de fatores é extremamente prejudicial para o avanço 
nos direitos sociais e para a mobilização de massa dos sindicatos. (Silva, 2013, p.56) 

  

Ao finalizar essa parte, após apresentados alguns dos aspectos considerados mais 

relevantes acerca da reorganização econômica e produtiva iniciada no mundo a partir da 
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década de 1970, cumpre papel para a presente argumentação tratar esse movimento de forma 

mais teórica. De modo que iremos a seguir buscar compreender o processo de financeirização 

econômica como um eixo de convergência dos aspectos anteriormente abordados neste 

trabalho.  

Financeirização econômica e precarização humana: A gênesis e os impactos do novo 
padrão mundial de acumulação capitalista 

 Faz-se necessário para nosso intento delinear o processo de revalorização autônoma do 

capital que permeou o mundo nas últimas três décadas do século XX, processo que ficou 

conhecido como financeirização econômica. Enquanto movimento, tal processo pretendia a 

consolidação de um novo padrão de acumulação, em detrimento do padrão anterior fordista e 

da sociedade salarial, constituídos no pós-segunda guerra. 

 Partimos da constatação de que o desenvolvimento do sistema capitalista se manteve 

sempre ligado a significativas modificações na organização e na regulação das relações 

produtivas, de modo geral, tendo como referência básica as mudanças no mercado e nas 

relações de trabalho. A partir dessa constatação e de uma contextualização histórica, é 

possível apreender que, a partir da década de 1970, as complicações encontradas pelo 

progresso capitalista foram enfrentadas com desvalorização progressiva do trabalho, 

desestruturando as dimensões que haviam caracterizado o regime de regulação fordista  

 A fim de demonstrar esse movimento geral do capital a partir dali e sua busca 

constante pela valorização a qualquer custo, iniciaremos a presente análise por uma espécie de 

“genealogia” da financeirização, buscando sua gênesis na teoria do dinheiro e do Capital de 

Karl Marx, seguiremos para uma contextualização da financeirização contemporânea e depois 

para as relações entre financeirização econômica, desigualdade social e trabalho. De modo 

que, a partir dos estudos realizados, mostraremos que é possível atinar que o processo 

exacerbado de financeirização da economia capitalista no mundo contemporâneo se deu 

assegurado num continuo processo de fragilização do trabalho, evidenciado pelo crescente 

desemprego e pela progressiva precarização das condições de emprego e de remuneração.  

 Isso se deve ao fato de que o capital financeiro não pode valorizar-se por si, sem uma 

base material sob a qual possa realizar-se enquanto valor, então, nesta fase, para melhor 



	 	 	 �68

remunerar-se, o capitalismo necessita criar mecanismos para expropriar uma quantidade 

crescente de mais-valor da base material da economia, a partir da qual o capital financeiro 

possa operar. 

 O resultado desse processo é a fragilização da institucionalidade da sociedadesalarial, 

construída no pós-segunda guerra, e de seus pilares de política social. Sobre isso, é inegável 

que a corrosão do mundo do trabalho (enquanto mercado, relações e políticas sociais) 

fortaleceu um movimento de retrocesso na distribuição social do excedente produtivo, 

traduzido no aumento generalizado da desigualdade econômica e social nas nações 

desenvolvidas e em desenvolvimento. (Castel, 1998; Dededecca, 2010; Silva, 2013) 

Marx, o dinheiro, o capital fictício e uma genealogia da financeirização  

 Marx, Engels, Rousseau, Keynes, Weber, entre outros grandes expoentes da sociologia 

e da economia, destacaram reconhecidamente que o potencial de crescimento capitalista se 

revela num aumento da desigualdade social. Isso, pela necessidade privatista desse sistema e 

pelo modo que se organiza o processo produtivo como um todo. (Silva, 2013, p.57) 

Aqui, destacamos,  ainda que diversos autores, acompanhando Chesnais, 

reconheçam que há uma “dominância financeira” no capitalismo contemporâneo, em nossa 

percepção, não foi ainda suficientemente explorada pela história econômica a conexão das 

categorias de O Capital que permitem perceber, dialeticamente, a tendência à 

“autonomização” da esfera financeira ou do domínio da forma financeira de valorização, 

caracterizado pela busca da valorização mantendo o capital em sua forma líquida (sem 

passar pela produção), o que é apresentado por Marx na seção V do livro III de O Capital, 

na fórmula do capital portador de juros, D – D’. 

De modo que, procuraremos apresentar aqui como Marx, a partir do conceito de 

dinheiro, apresenta progressivamente e de forma dialética, no decorrer de O Capital, a 

tendência da autonomização da esfera financeira em relação à esfera produtiva, tendência 

que está talhada na própria natureza da mercadoria dinheiro e que abre a possibilidade não 

apenas para a autonomização da esfera financeira, mas também para as crisesfinanceiras. 

Marx nos apresenta o dinheiro como um resultante do processo histórico de avanço 

do capitalismo, num desenvolvimento lógico da forma mercadoria. Este processo de 
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estabelecimento  lógico do dinheiro pode ser percebido em algumas passagens, nas quais 

vamos nos deter mais atentamente, quais sejam: no primeiro capítulo do livro I de O 

Capital, onde o Marx deriva o conceito de dinheiro da circulação das mercadorias, como 

uma necessidade lógica do desenvolvimento desta; no capítulo III do livro I, intitulado O 

Dinheiro ou a Circulação das Mercadorias, no qual o autor fala das funções do dinheiro; 

depois na transformação do dinheiro em capital, no capítulo IV, segunda seção, ainda do 

livro I; e por fim, à seção V do livro III, onde o autor discute o sistema financeiro, o crédito 

e a especulação, chegando aos conceitos de capital portador de juros e capital fictício. 

Partiremos assim, da defesa de que esta apresentação dialética do dinheiro e do 

capital evidencia a tendência que tais formas têm de autonomizar-se da base material que 

lhes dá suporte. Tendência que aparece já na apresentação do próprio dinheiro, quando 

Marx apresenta que o mesmo, enquanto equivalente geral e forma de manifestação do valor 

das mercadorias, tende a se autonomizar com relação aos valores de uso (as mercadorias), 

formas cristalizadas do trabalho abstrato. Após a transformação do dinheiro em capital, esta 

autonomização é crescente, culminando na demonstração de que o processo de valorização 

pode se autonomizar com relação à criação e realização da própria mais-valia, no âmbito da 

produção e circulação de mercadorias . 48

No livro III localizamos o ponto alto desta autonomização, quando Marx avança 

para sua análise do capital portador de juros e do capital fictício, chegando às crises 

financeiras. Ao evidenciar este movimento, Marx, ao mesmo tempo, também evidencia o 

movimento em direção à maior fetichização das relações sociais, movimento este que é 

constitutivo da forma mercadoria e se exacerba com a forma dinheiro e seu 

desenvolvimento em capital, culminando com a forma capital portador de juros. 

Acompanharemos passo a passo a possibilidade lógica dessa autonomização, tal 

como ela se apresenta em O Capital, apresentamos as mudanças históricas que abriram 

espaço para que a possibilidade lógica da autonomização ganhasse efetividade histórica, 

expondo inicialmente as principais transformações no sistema monetário internacional no 

século XX, do ponto de vista da análise dialética do dinheiro mundial realizada por Paulani, 

 Autonomização do lado “monetário-financeiro” com relação ao chamado “lado real” da economia, no jargão 48

da teoria econômica convencional, como aponta Rodrigo Alves Teixeira em sua tese "Dependência, 
Desenvolvimento e Dominância financeira: a economia brasileira e o capitalismo mundial” defendida na USP 
em 2007.
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em sua tese Do conceito de dinheiro e do dinheiro como conceito (1992), e descrevendo em 

seguida o processo de mundialização financeira ocorrido no capitalismo do final do século 

XX, período no qual a instabilidade e as crises financeiras se tornaram frequentes. 

No intuito de demonstrar o movimento geral do capitalismo contemporâneo e sua 

busca constante pela valorização a qualquer custo, partiremos da hipótese que no capitalismo 

contemporâneo, a financeirização se tornou o padrão sistêmico de riqueza , originado nos 49

anos 1960-1970, a partir dos Estados Unidos, e que se difundiu mundialmente nas últimas 

décadas, provocando grandes instabilidades em todo o mundo.  

José Carlos de Souza Braga  Em seu artigo Financeirização global: o padrão 

sistêmico de riqueza do capitalismo contemporâneo, de 1997, pontua que sua manifestação 

mais aparente está na crescente e repetida defasagem entre os valores dos papéis 

representativos da riqueza  e os valores dos bens, serviços e bases técnico produtivas em que 50

se fundam a reprodução da vida em sociedade. (1997, p.196) 

Esse movimento revela um padrão sistêmico, pois a financeirização está constituída 

por elementos essenciais da própria organização capitalista, envolvidos de modo a ordenar 

uma dinâmica estrutural de acordo com os princípios da lógica financeira geral. Nesta 

perspectiva, ela não é decorrente apenas da “práxis de seguimentos ou setores” (capital 

bancário, rentistas tradicionais), mas, de modo oposto, “tem marcado as estratégias de todos 

os agentes privados relevantes, condicionando a operação das finanças e dispêndios públicos, 

modificando a dinâmica macroeconômica”. Desse modo, está entranhada ao sistema tal como 

ele está atualmente configurado. (Braga, 1997, p.196) 

Há, na contemporaneidade, a crença em uma suposta ligação intrínseca do capital 

financeiro ao capital como um todo, de modo a fazer parecer, equivocadamente, que são 

ambos a mesma coisa, como se o avanço do capital financeiro rumo à especulação fosse um 

caminho natural para sua revaloração. A alguns faz crer que se trata de uma dimensão 

 Essa hipótese é um desenvolvimento analítico e empírico de José Carlosde Souza Braga, apresentada 49

originalmente em Braga (1985: 374-375): “A valorização e a concorrência operam sob a dominância da lógica 
financeira (...) não se trata mais de que os capitais se utilizem da intermediação financeira para um processo de 
produção que é o meio de valorização (...) buscam valorizar-se simultaneamente através do processo de renda 
(vinculado diretamente à produção) e do processo de capitalização (...) formam (...) a partir de suas 
“microestratégias” de valorização do capital próprio, uma macroestrutura financeira. E Braga (Braga, 1997, p.
195) “A dominância financeira – a financeirização – expressão geral das formas contemporâneas de definir, gerir 
e realizar riqueza no capitalismo.” (Braga, 1997, p.195)

 Moedas conversíveis internacionalmente e ativos financeiros em geral.50
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autônoma do capital, capaz de propiciar uma enorme valoração, independentemente de suas 

ligações com a produção. (Silva, 2013,p.59) .Mas, Carcanholo, em seu artigo Interpretações 

sobre o capitalismo atual, adverte:  

Trata-se, é certo, de uma manifestação da aparência e de certa maneira é ilusória. Na 
verdade, é e não é, ao mesmo tempo, ilusória. E essa é a graça do capital 
especulativo. Ele parece capaz de gerar seu próprio rendimento, mas não passa de 
um parasita. Há, aí, uma curiosa dialética: o que não é, aparece sendo. O que é, tem 
a capacidade de aparecer a todos nós como se não fosse. Para entender essa 
dialética, só apelando para os conceitos de capital fictício e de lucros fictícios, que 
por certo são e não são fictícios ao mesmo tempo. E isso não é nem brincadeira, nem 
jogo de palavras: é a dialética do real. (Carcanholo, 2010, p.7-8) 

Tal assertiva de Carcanholo - de que o capital fictício não contribui para a produção do 

excedente produtivo, ao contrário, ele cobra remuneração, torna-se conveniente para nosso 

intuito de explicar a ascensão da financeirização enquanto padrão sistêmico no mundo 

contemporâneo e seus desdobramentos para o mundo do trabalho.  

Localizaremos as explicações sobre sua originalidade na teoria do dinheiro e do 

capital de Marx. Ele percebeu o capitalismo como um modo de produção datado 

historicamente. Dessa forma, um modo especifico de produção, com forças produtivas e 

relações sociais de produção próprias. Empenhou-se em buscar definir esse modo de 

produção, suas marcas essenciais, sua dinâmica, suas condições de funcionamento e os seus 

limites de desenvolvimento. 

Marx compreende que, para descortinar a essência do modo de produção capitalista 

(ou de outros), era preciso observar como os homens organizam ao longo do tempo a 

produção social de sua existência. No sistema capitalista, ela se dá por meio de um processo 

generalizado de compra e venda de mercadorias. Nesse modo especifico capitalista tem 

primeira importância a relação social desvendada por Marx como valor, essa relação se traduz 

na como objetivação do trabalho abstrato e, a partir do valor tem-se o mais-valor, efeito da 

exploração do trabalho de uma classe pela outra  (Mollo, 2011, p. 477; Silva, 2013, p.59). 51

Em sua obra, Marx chama atenção para o fato de que o processo de determinação dos 

valores é um processo social que independe dos sujeitos individuais e que se impõe sobre eles 

 Esses são dois momentos importantes de caracterização do capitalismo na concepção de Marx, igualmente 51

importantes e ligados, como veremos, um ao outro.
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de forma dominante no capitalismo, por isso mesmo é um processo de alta complexidade . 52

De modo que, para Marx, o valor não está estampado, definido a priori, pelo contrário, “o 

valor converte, antes, todo produto do trabalho num hieróglifo social” (Marx, 2013, p. 149), 

por ser uma “criação social”. De sorte que produção e circulação são circuitos integrantes de 

um mesmo processo social, por isso igualmente importante para a determinação do valor 

(Silva, 2013, p.60). 

A partir daqui torna-se útil caminharmos com Marx ao longo de O Capital, 

acompanhando de perto sua elaboração sobre o dinheiro, o capital e a tendência à 

autonomia da esfera financeira, tal como ela se apresenta na obra.   

Marx inicia O Capital com a mercadoria, percebendo nela um duplo caráter: o valor 

(que aparece como valor de troca) e o valor de uso . Mas as mercadorias são produtos do 53

trabalho humano, desta forma, o trabalho humano também tem um duplo caráter: o trabalho 

concreto, que corresponde ao valor de uso, e o trabalho abstrato, que corresponde ao valor. 

É no trabalho abstrato que Marx localiza a essência do valor de uma mercadoria . O 54

valor, como mostra Teixeira, em sua tese Dependência, desenvolvimento e dominância 

financeira: A economia brasileira e o capitalismo mundial, é visto por Marx como uma 

força social. Ele passa a existir de fato  quando a concorrência entre os produtores 55

determina um tempo social como força coercitiva na produção, ou seja, regula socialmente 

 As condições sociais que determinam o valor estão na produção (nível de desenvolvimento da técnica, divisão 52

social do trabalho, etc) e na circulação, pois  o valor não se expressa por si mesmo, como qualidade social das 
coisas ele só pode se revelar por meio da relação social das mercadorias umas com as outras, por meio do valor 
de troca. 

 Cabe destacar que em Marx, o valor de uso vem das propriedades físicas do objeto, não é uma atribuição 53

subjetiva de valor pelo indivíduo, tal como apareceu posteriormente na teoria do valor utilidade. Valor de uso 
não se confunde assim com o conceito de utilidade desta última teoria.

 Marx, nas Teorias da mais-valia, ressalta este caráter de substância, pois o valor é para ele uma coisa social: é 54

social porque foi criado no meio social, como um desenvolvimento da práxis humana, mas tem o peso da coisa 
porque, tal como os objetos da natureza, se apresenta como um objeto exterior ao sujeito cognoscente, pois no 
capitalismo os homens não têm mais o domínio da reprodução material. Ela aparece autonomizada na esfera do 
mercado, na “mão invisível”. Neste sentido, e apenas neste sentido, deve-se fazer um corte epistemológico e 
perceber o objeto como exterior ao sujeito, como coisa, mas como coisa social, e não como coisa natural, como 
vêem os positivistas. (Teixeira, 2007, p. 31).

 De fato, o valor não tem existência efetiva antes do capitalismo, lá ele é um objeto apenas pressuposto, ou 55

seja, em outras sociedades em que havia a troca, algumas determinações do valor estão postas, mas falta a sua 
posição. A posição do valor só é efetuada quando todos os produtos já são mercadorias antes mesmo de irem ao 
mercado, pois já são produzidos exclusivamente para o mercado, e assim o valor de troca das mercadorias não é 
determinado segundo os tempos individuais de trabalho dos agentes da troca, mas segundo um tempo 
estabelecido socialmente pela concorrência antes da troca efetiva. (Teixeira, 2007, p. 31).
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o tempo de trabalho necessário para a produção das mercadorias (2007, p. 31). 

Ainda no primeiro capítulo de O Capital, depois de identificar o trabalho abstrato 

como fundamento do valor e de sua manifestação, o valor de troca, Marx deriva 

logicamente o conceito de dinheiro da circulação de mercadorias, com a forma dinheiro 

sendo a forma mais adequada de manifestação do valor , pois ela é, tal como a forma geral 56

do valor da qual deriva, ao mesmo tempo simples (unitária), comum e completa: todas as 

demais mercadorias terão a expressão de seus valores de forma simples (numa única 

mercadoria), comum (na mesma mercadoria), e completa (apta a receber a constante 

entrada de novas mercadorias no processo de circulação). A mercadoria que cumpre o papel 

de dinheiro é assim o equivalente geral para a expressão do valor de todas as outras 

mercadorias, e se impõe como necessidade lógica do desenvolvimentodas trocas. 

Historicamente os metais preciosos, como o ouro e a prata, foram as mercadorias escolhidas 

para tal expressão de equivalência.  

Marx observa que nesse processo, em que a regra só se pode impor através de média 

que se realiza, irresistivelmente, através da irregularidade aparente, surge a “a possibilidade 

de divergência quantitativa entre preço e magnitude do valor, ou do afastamento do preço da 

magnitude de valor” que pode esconder uma contradição qualitativa, de modo que o preço 

deixa de ser expressão do valor. É dessa possível autonomia entre preço e valor, que surge a 

possibilidade de que “coisas sem valor tenham preço”, assim, a possibilidade de existência do 

capital fictício. (Marx, 2013). 

De modo que, a contradição entre valor de uso e valor que antes era manifestada na 

forma simples de expressão do valor (x de mercadoria A = y de mercadoria B) , quando se 57

 Valor para Marx não se confunde com valor de troca: o valor é a substância, o fundamento, o conteúdo da 56

relação. O valor de troca é a forma fenomênica do valor, o modo como o valor aparece efetivamente.

 Teixeira aponta que "Há aqui contradição porque, na forma simples, em que temos uma mercadoria a 57

expressar o valor de outra, ocorre que o valor de uso (da mercadoria B, no caso) torna-se forma da expressão de 
seu oposto, o valor (da mercadoria A). Assim, abstraindo as quantidades, estamos dizendo que valor é igual a 
valor de uso, mas eles são opostos, daí a contradição.”(2007, p. 32)
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chega na forma preço (x de mercadoria A = 1 onça de ouro; ou x de A = R$ 1,00) , é 58

resolvida agora em outra contradição, aquela que aparece entre a mercadoria e o dinheiro: a 

mercadoria aparece agora apenas enquanto valor de uso, enquanto que o dinheiro aparece 

apenas enquanto valor, com sua forma material (valor de uso) tornando-se aqui secundária 

(Paulani, 1992).  

Têm-se aí uma primeira manifestação da tendência à autonomização, na forma de 

expressão do valor, quando no lado da forma equivalente está o dinheiro, ele já não figura 

lá como valor de uso, mas apenas como valor, ainda que o dinheiro seja uma mercadoria, 

como o ouro. Isto se dá porque a mercadoria que se torna dinheiro, na condição de 

equivalente geral, não figura na expressão do valor com seu valor de uso intrínseco, ela 

aparece aí apenas com seu valor de uso formal, ou seja, seu valor de uso de ser medida dos 

valores e meio de troca (moeda), aparecendo rigorosamente apenas como forma 

autonomizada do valor  (Teixeira, 2007, p. 32). 59

Desta leitura podemos apreender que o fetiche do dinheiro é um aprofundamento do 

fetiche da mercadoria. Marx apresenta que o fetichismo da mercadoria (o fato de as 

relações sociais entre os produtores aparecerem na troca como relações naturais entre os 

produtos do trabalho), dá um salto maior ainda com o surgimento do dinheiro, pois, como o 

dinheiro aparece como sendo apenas valor (seu valor de uso é pressuposto na forma de 

expressão do valor da mercadoria), a idéia de que o valor é algo natural, intrínseco aos 

metais preciosos, torna-se atraente para os crédulos. Assim, o fetiche do dinheiro é um 

aprofundamento do fetiche da mercadoria. 

No capítulo 3, depois de chegar ao dinheiro de uma maneira ainda puramente 

formal, isto é, derivando logicamente a forma preço da mercadoria, Marx aprofunda, 

especialmente, a questão do dinheiro, apresentando suas funções. Vamos a elas. 

 Cabe notar que esta derivação lógica do dinheiro da circulação, chegando à forma preço, não aparece em lugar 58

algum na ciência econômica, o preço que aparece em Marx é o preço mesmo, em unidades monetárias, não é 
simplesmente o preço relativo. O fato de a teoria convencional não ter um lugar para o dinheiro, mas apenas para 
os preços relativos (veja-se, por exemplo, a teoria do equilíbrio geral), é a motivação principal de Paulani (1992) 
para defender a dialética, percebendo que a concepção de lógica e razão à qual se filia a ciência econômica 
convencional não consegue capturar o objeto dinheiro em sua plenitude. É por isto, acrescentamos, que as teorias 
convencionais não conseguem ver, com a riqueza possibilitada pelo método de Marx, a evolução do sistema 
monetário internacional, sua configuração recente e a instabilidade atual.

 Marx diz, por isso, que a existência formal (social) do ouro absorve sua existência natural (enquanto metal 59

que serve para determinados fins) tão logo ele seja historicamente posto como dinheiro.
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A primeira função do dinheiro é a dele ser medida dos valores. Cabe ressaltar aqui 

que Marx destaca que não é por meio do dinheiro que as mercadorias se tornam 

comensuráveis: 

Ao contrário, é pelo fato de todas as mercadorias, como valores, serem trabalho 
humano objetivado e, assim, serem, por si mesmas, comensuráveis entre si, que 
elas podem medir conjuntamente seus valores na mesma mercadoria específica e, 
desse modo, convertê-la em sua medida conjunta de valor, isto é, em dinheiro. O 
dinheiro, como medida de valor, é a forma necessária de manifestação da medida 
imanente de valor das mercadorias: o tempo de trabalho. (Marx, 2013, p.169). 

O autor reafirma nesta passagem o que disse no capítulo 1: que o dinheiro surge 

logicamente do interior das mercadorias, como seu equivalente geral, e é a expressão mais 

acabada do trabalho abstrato. As mercadorias não se tornam comensuráveis pela existência 

do dinheiro pois é ele que tem sua existência logicamente derivada a partir de uma 

sociedade de produtores de mercadorias. 

De modo que, a única forma de expressão direta da magnitude do valor seja a forma 

relativa do valor (o valor de troca ou valor relativo), essa magnitude é determinada por uma 

certa quantidade de trabalho humano abstrato, que se mede pelo tempo . (Carcanholo, 2011, 60

p.60) 

A segunda função do dinheiro é ser meio de circulação, onde a circulação de 

mercadorias é configurada pelo conhecido circuito M – D – M. Marx divide esta função em 

três partes sintetizadas por Teixeira: 

1) Em primeiro lugar, Marx fala da metamorfose das mercadorias. A primeira 
metamorfose, a venda, traduzida pela fórmula M – D, é o que o autor chama de 
“salto mortal da mercadoria”: numa sociedade em que se produz exclusivamente 
para a troca, com uma intensa divisão do trabalho, o produtor para sobreviver 
depende de conseguir vender seu produto, obtendo dinheiro para comprar os 
produtos de que necessita. A separação entre os atos de compra e venda, 
introduzida pelo dinheiro como meio de circulação, abre a possibilidade formal de 
uma crise. A segunda metamorfose, a compra (D – M), acontece quando a 
mercadoria vai para a esfera individual, o consumo, e encerra assim o seuciclo; 

2) Ainda dentro da função do dinheiro como meio de circulação, Marx fala do 
curso do dinheiro. O importante a destacar aqui é que o dinheiro na circulação é 
sempre repelido, pois o fim, o objetivo da circulação, não é o dinheiro (o valor), 
mas a mercadoria (o valor de uso): na circulação simples de mercadorias, o 
produtor vende seu produto para obter dinheiro, mas não fica com o dinheiro, ele 
quer comprar mercadorias para o seu consumo. Aqui o dinheiro é apenas o 
mediador, o facilitador das trocas, para que não se precise trocar diretamente uma 

 De modo que, quando seja teoricamente necessária a categoria magnitude do valor, devemos pensa-la como 60

quantidade de trabalho e não como uma quantidade do valor de uso da mercadoria que funciona como 
equivalente. 
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mercadoria pela outra e contornar assim a necessidade da dupla coincidência de 
interesses de uma economia de trocasdiretas; 

3) Em terceiro lugar, Marx fala da determinação do dinheiro como moeda, que 
ele chama de signo do valor. O importante a reter aqui é que o autor mostra que o 
ouro passa a deixar de ser equivalente verdadeiro das mercadorias. Antes as 
mercadorias tinham seus valores expressos em quantidades de ouro que 
representavam igual quantidade de trabalho, pois o próprio ouro é uma mercadoria 
produzida pelo trabalho humano. Com o passar do tempo, as moedas de ouro se 
desgastaram, ou mesmo alguns governantes passaram a cunhar moedas com valor 
de face menor que o valor do ouro nelas contido (daí a origem da expressão 
senhoriagem). O conteúdo nominal começou a se dissociar do conteúdo real. O 
dinheiro passou então a poder ser substituído por símbolos, que não precisavam 
necessariamente ser mercadorias, produzidas pelo trabalho humano e com valor de 
uso. Ele passa então a poder ter representantes, e aqui está a possibilidade do 
surgimento da moeda papel. A função monetária do dinheiro pode assim prescindir 
do seu valor, ou seja, sua função pode ser desempenhada por uma mercadoria cujo 
valor (em tempo de trabalho abstrato) não corresponda ao valor das mercadorias 
pelas quais será trocado (Teixeira, 2007, p. 34-35). 

Esse surgimento da moeda enquanto signo do valor, traz uma nova perspectiva da 

autonomização: o dinheiro já não precisa mais, ao menos em sua essência, ser uma 

mercadoria , pois se sua função monetária não depende de seu valor intrínseco, ele pode 61

plenamente ser um signo qualquer, sem valor de uso .  62

A terceira e última função do dinheiro apontada por Marx é justamente a ser 

dinheiro. Com efeito, para Marx, enquanto medida dos valores ou meio de circulação, o 

dinheiro ainda não está plenamente constituído, ele é apenas moeda, ele é meio e não fim. 

Apenas quando acresce ao dinheiro as funções de tesouro e meio de pagamento é que Marx 

o coloca efetivamente como dinheiro .  63

Como tesouro, ele é visto então como reserva de valor, forma por excelência da 

riqueza. Ele é aqui a própria encarnação do valor. Como meio de pagamento, ele não 

precisa estar presente na circulação, só aparece nela depois que a mercadoria dela já se 

retirou: “a alienação da mercadoria é temporalmente apartada da realização de seu 

preço”(Marx, 2013, p. 208). Vendedor e comprador tornam-se assim credor e devedor. 

 Na aparência ele ainda foi mercadoria, até o fim do padrão ouro.61

 Ao menos sem valor de uso intrínseco, ficando apenas com o valor de uso de ser meio de troca, o que Marx 62

chama de valor de uso formal.

 Dialeticamente isto significa dizer que o dinheiro, enquanto é apenas moeda, não é ainda dinheiro, é o 63

dinheiro pressuposto, suas determinações estão lá, mas falta uma: a própria posição, que equivale à existência 
efetiva do conceito. Enquanto é moeda, o dinheiro pertence ainda ao campo da pressuposição, mas não tem ainda 
existência efetiva.
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O dinheiro não medeia mais o processo. Ele apenas o conclui de modo 
independente, como forma de existência absoluta do valor de troca ou mercadoria 
universal. O vendedor converteu mercadoria em dinheiro a fim de satisfazer uma 
necessidade por meio do dinheiro; o entesourador, para preservar a mercadoria na 
forma-dinheiro; o devedor, para poder pagar. Se ele não paga, seus bens são 
confiscados e vendidos. A figura de valor da mercadoria, o dinheiro, torna-se, 
agora, o fim próprio da venda, e isso em virtude de uma necessidade social que 
deriva do próprio processo de circulação. (Marx, 2013, p. 209) 

Seguindo o desenrolar do autor, o dinheiro passa a ser substituído por certificados de 

dívida, títulos de toda espécie, que entram na circulação como um “dinheiro ideal”. Marx 

continua: 

O dinheiro creditício surge diretamente da função do dinheiro como meio de 
pagamento, quando certificados de dívida relativos às mercadorias vendidas 
circulam a fim de transferir essas dívidas para outrem. Por outro lado, quando o 
sistema de crédito se expande, o mesmo ocorre com a função do dinheiro como 
meio de pagamento. Nessa função, ele assume formas próprias de existência nas 
quais circula à vontade pela esfera das grandes transações comerciais, enquanto as 
moedas de ouro e prata são relegadas fundamentalmente à esfera do comércio 
varejista (Marx, 2013, p. 213). 

Nesta função do dinheiro, temos então outro passo com relação à autonomização: 

como tesouro, ele aparece como a própria encarnação do valor. Como meio de pagamento, 

ele não precisa nem mesmo estar presente na circulação, sendo substituído por títulos de 

dívida, funcionando de maneira puramente ideal. E aqui Marx nota uma contradição: 

A função do dinheiro como meio de pagamento traz em si uma contradição direta. 
Na medida em que os pagamentos se compensam, ele funciona apenas idealmente, 
como moeda de conta ou medida dos valores. Quando se trata de fazer um 
pagamento efetivo, o dinheiro não se apresenta como meio de circulação, como 
mera forma evanescente e mediadora do metabolismo, mas como a encarnação 
individual do trabalho social, existência autônoma do valor de troca, mercadoria 
absoluta. Essa contradição emerge no momento das crises de produção e de 
comércio, conhecidas como crises monetárias. Ela ocorre apenas onde a cadeia 
permanente de pagamentos e um sistema artificial de sua compensação encontram-
se plenamente desenvolvidos. Ocorrendo perturbações gerais nesse mecanismo, 
venham elas de onde vierem, o dinheiro abandona repentina e imediatamente sua 
figura puramente ideal de moeda de conta e converte-se em dinheiro vivo. Ele não 
pode mais ser substituído por mercadorias profanas. O valor de uso da mercadoria 
se torna sem valor, e seu valor desaparece diante de sua forma de valor própria. 
(Marx, 2013, p. 210-211). 

Acompanhamos nas palavras de Marx que o dinheiro, por meio do crédito, pode 

circular, enquanto não há problemas, como figura puramente ideal, não precisa estar 

presente em pessoa. Todavia, quando há uma crise, se quer o dinheiro em espécie, e aqui, 
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como tesouro, ele é considerado a única forma de riqueza, seja ouro ou notas de banco. As 

mercadorias comuns, ou profanas, nas palavras de Marx, não são vistas como riqueza num 

momento de crise .  64

Refletindo sobre isso, vimos que, na parte em que Marx fala da moeda como signo 

do valor, ele escreve que o dinheiro pode ter representantes, que ele não precisa ser 

mercadoria. De modo que o dinheiro pode tomar a forma de notas de papel ou mesmo, 

quando se desenvolve sua função de meio de pagamento, figurar apenas idealmente como 

dinheiro, como nos casos de títulos de dívidas, servindo apenas como unidade padrão dos 

preços.  

Assim, o dinheiro tem, em sua essência, um caráter meramente formal, mas na sua 

aparência o dinheiro não figurar assim, ele deve aparecer como uma mercadoria, como 

reserva segura do valor, da riqueza, ainda que essencialmente não o seja, porque sua medida 

não é invariável. Desse modo, o dinheiro é um objeto contraditório, pois ele é e não é 

mercadoria: 

Uma vez plenamente constituído, o dinheiro, por um lado, só é ele mesmo porque 
não é mercadoria, porque é essencialmente forma e forma agora – vale dizer, 
quando seu movimento lógico o desenvolve em meio de pagamento – descarnada; 
logo, dinheiro não é mercadoria. De outro lado, ele só é dinheiro porque, 
categorialmente, é, também, mercadoria; mas mais do que “categoria mercadoria 
geral”, o dinheiro só é ele mesmo se sua aparência de mercadoria se mantém, se ele 
pode, pois, a qualquer momento, se transformar em mercadoria absoluta, se 
imobilizar em tesouro; logo, dinheiro é mercadoria. (Paulani, 1992, p. 143). 

Marx compreende então que o dinheiro enquanto meio de pagamento traz uma 

contradição, que estoura no momento das crises, pois, se em sua essência ele é pura forma, 

na aparência ele tem que ser mercadoria, no sentido de que deve ser reserva do valor, 

encarnação deste, e esta contradição entre essência puramente formal e a necessária 

aparência de mercadoria, apontada por Paulani, se evidencia nos momentos de crise, 

quando todos querem dinheiro vivo em mãos, mas percebem que ele também não é o que 

aparece, não é a reserva segura da riqueza que se espera (Teixeira, 2007; Paulani, 1992). 

 Ressalta-se que, embora Marx tenha percebido o caráter formal do dinheiro, ainda acreditava que, nos 64

pagamentos internacionais, o dinheiro devesse figurar como mercadoria verdadeira, como ouro. Paulani (1992) 
escreve que Marx subestimou o caráter formal do dinheiro porque este caráter não havia se mostrado 
plenamente, ele foi fruto do desenrolar histórico do capitalismo no século XX, e se mostrou a partir do 
rompimento do Sistema de Bretton Woods, quando a partir de então o meio de pagamento internacional passou a 
ser uma moeda puramente fiduciária.
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Ao introduzir o conceito de capital , Marx joga mais tinta sobre esta noção de 65

finalidade. Na forma de circulação do capital, a finalidade do movimento não é a 

mercadoria (o valor de uso), como no circuito (M – D – M), caso contrário o dinheiro se 

põe apenas como meio para se obter a mercadoria de que se necessita, apenas moeda. Ele é 

aqui a própria finalidade da circulação, no sentido da intenção dos agentes (e não apenas do 

fechamento do processo de circulação). No circuito do capital a finalidade do movimento é 

então o próprio dinheiro, o valor (e não o valor de uso), mais precisamente a valorização do 

valor .  66

Aqui torna-se perceptível que o dinheiro autonomiza-se ainda mais: quando se 

transforma em capital, ele se apresenta, na prática, como um fim em si mesmo, pois o 

dinheiro entra na circulação tendo como finalidade não o valor de uso, mas a valorização do 

valor, tendo como fim o próprio dinheiro. Tal autonomização não é completa, entretanto, já 

que para se valorizar o dinheiro precisa da mercadoria, já que a valorização depende da 

passagem do dinheiro pela produção e circulação de mercadorias: a mais-valia é criada na 

esfera da produção e precisa ser realizada na esfera da circulação, com a venda das 

mercadorias. 

Recuando a seção II do livro I, quando o dinheiro se transforma em capital, que se 

passa da circulação simples de mercadorias - a aparência do sistema capitalista, para o 

capitalismo propriamente - a essência do sistema. Quando a forma mercadoria atinge 

também a força de trabalho, ou seja, quando a própria força de trabalho torna-se uma 

mercadoria como outra qualquer, o dinheiro torna-se capital, dinheiro que gera mais 

dinheiro, valor que se valoriza. O detentor de capital compra então a força de trabalho e os 

meios de produção, adquirindo-os no mercado pelos seus valores (que são determinados 

pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua reprodução), e se apropria do valor do 

excedente que o valor de uso desta força de trabalho cria em seu consumo no processo 

produtivo (tempo de trabalho acima do socialmente necessário à reprodução da força de 

trabalho): a mais-valia. O que sustenta o movimento do capital, então, é a produção real na 

 Na seção IV do Livro I65

 O circuito M - D – M faz sentido porque os extremos são qualitativamente diferentes: troca-se uma 66

mercadoria por outra com o dinheiro sendo o intermediário, já no circuito D – M - D, os extremos são 
qualitativamente iguais, e a expressão só tem sentido se houver uma diferença quantitativa: que o último D seja 
maior que o primeiro, que ele seja D’ = D + ΔD. 
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qual se cria a mais-valia, cuja substância é o trabalho abstrato. 

Seguindo apresentação do desenvolvimento lógico que nos levou até agora da 

mercadoria ao conceito de capital, chegamos ao capital portador de juros .  67

O capital portador de juros aparece como o resultado da transformação do dinheiro 

em mercadoria, isto é, da extensão da forma mercadoria ao próprio dinheiro. Já vimos que a 

extensão da forma mercadoria à força de trabalho cria o capital, a extensão desta forma ao 

dinheiro cria o capital portador de juros. O dinheiro tornar-se mercadoria na medida em 

que, transformado em capital, obtém a capacidade de gerar lucros para quem possua sua 

propriedade. Todavia, devemos nos atentar ao já citado fetiche do capital, que não é capaz 

de gerar um novo valor por si só, mas permite ao seu possuidor a capacidade de explorar o 

trabalho alheio.  

Como pontua Teixeira, assim, como capital possível, que até aqui existia apenas 

enquanto valor o dinheiro, adquire também um valor de uso: gerar mais valor. De modo que 

o dinheiro se torna 

uma mercadoria sui generis. Como qualquer mercadoria, o comprador não está 
interessado em seu valor, mas no seu valor de uso. Assim, o dinheiro não pode ser 
comprado ou vendido (o que seria tautológico, trocar 100 reais por 100 reais, por 
exemplo), como as mercadorias comuns, mas emprestado: o comprador paga um 
preço para ter acesso ao valor de uso do dinheiro. O agente que toma emprestado 
pode ou não utilizar o dinheiro como capital, mas isso não importa: na qualidade 
de capital possível, o dinheiro só será alienado pelo seu proprietário se puder 
retornar acrescido de juros. (Teixeira, 2007, p. 41-42). 

Logo, para Marx, os juros são o pagamento pelo valor de uso do dinheiro, sua posse 

é cedida temporariamente, transferindo-se seu valor de uso, mas não sua propriedade. Da 

mesma maneira que o trabalhador, que vende sua força de trabalho -com seu valor de uso 

de gerar mais valor, mas não a si próprio. 

Teixeira nos traz a explicação de Marx onde,  

se A toma um empréstimo de $100 com B para aplica- lo na produção, supondo 
que a taxa de lucro do mercado seja de 20%, quando B for pagar o empréstimo ele 
terá que dar a A, além dos $100, uma parte do lucro obtido, a título de juros. Por 
exemplo, se a taxa de juros for de 5%, B ficará com $15 do lucro, e A se apropriará 
dos $5 restantes. Se B fosse um trabalhador e usasse o dinheiro para consumo 
próprio, da mesma forma teria que pagar os juros, o que significa que estes serão 
fruto então de uma redistribuição da renda futura, agora do salário e não do lucro. 
De qualquer forma, seja o dinheiro emprestado tomado por um empresário ou por 

 Na seção V do livro III de O Capital .67
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um trabalhador, os juros não são uma criação autônoma do dinheiro, eles são uma 
redistribuição da renda gerada na esfera produtiva . (2007, p.41) 68

De modo que, quando assume a forma do capital portador de juros, o dinheiro surge 

como sujeito, como se ele se autodeterminasse, mas é apenas “sujeito fictício”, pois em 

algum momento tem que passar pela esfera produtiva para se realizar, pois depende do 

trabalho humano para sua reprodução. 

Evidencia-se assim, mais um aspecto em direção à autonomização, agora, na forma 

do capital portador de juros, D – D’, o dinheiro surge plenamente autonomizado, como se 

prescindisse da mercadoria e do processo produtivo para a sua valorização , de forma que 69

o fetichismo chega um nível mais elevado ainda. 

Continuando a leitura, ainda na seção V do livro III , aqui a forma mercadoria se 70

estende ao próprio dinheiro, ele torna-se uma mercadoria a ser negociada - emprestada, e 

sua valorização agora, ao menos formalmente, na aparência, prescinde da mercadoria como 

intermediária do processo. Ao dinheiro tornado mercadoria une-se o crédito, de modo que o 

crédito só é concedido se puder gerar juros, se houver um pagamento pelo tempo 

transcorrido entre a alienação da mercadoria e o pagamento da mesma. 

Todo esse amplo movimento cria diferenciações na questão das classes sociais. 

Quando a forma mercadoria se estende à força de trabalho é criada a distinção entre 

capitalistas e trabalhadores. Quando o próprio dinheiro toma a forma mercadoria, cria-se 

uma distinção na própria classe capitalista: "agora temos o capitalista monetário ou 

prestatário, que fornece o crédito (cuja figura clássica é o banqueiro), e o capitalista 

 De modo completo podemos ver o circuito na forma, D – D – M ... P ... M’ – D’ – D’, todavia, o emprestador, 68

vê apenas a forma abreviada, D – D’. Por isso, o caráter ainda mais fetichista do capital portador de juros: parece 
que gerar lucros é uma atribuição do dinheiro em si, que não é preciso passar pela esfera da produção. Isso é o 
que aparece no plano fenomênico, com o capital portador de juros, representado pelo movimento D – D’, no qual 
não há intermediários. Assim como a renda da terra e o lucro comercial, os juros não são uma nova fonte de 
valor, mas uma nova forma de distribuição dos lucros.

 Como diz Marx, como se ele (dinheiro) tivesse amor no corpo e gerasse filhos por si próprio.69

 Chegamos aqui percorrendo o tratamento de Marx ao tratar do dinheiro como meio de pagamento na seção I 70

do livro I (circulação simples de mercadorias), ele está apenas pressuposto como finalidade, pois o autor ainda 
não o põe como capital. Assim, Marx trata do crédito no livro I sem falar do pagamento de juros. O dinheiro na 
função de meio de pagamento aparece aí como finalidade apenas no sentido de que fecha o processo de 
circulação. Na seção II do livro I, a extensão da forma mercadoria à força de trabalho põe o dinheiro como 
finalidade (capital) e, portanto, o põe efetivamente, pois agora ele é fim e a mercadoria é que se torna apenas o 
meio. 
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industrial ou funcionante (o empresário), que o investe na produção". Ocorre então uma 

separação entre o capital enquanto propriedade e o capital enquanto função. Desta divisão 

origina-se a divisão do lucro em juro e ganho empresarial. Separação que fortalece mais 

ainda o fetichismo, pois além da aparência ilusória de que , na forma de capital portador de 

juros, o capital monetário gera frutos por si próprio, "o ganho empresarial aparece agora 

como se fosse o pagamento de salários de um tipo especial de trabalho, o 'salário de 

gerência’" . (Teixeira, 2007, p.43-44). 71

A contradição existente entre o trabalhador assalariado e o capitalista industrial fica 

disfarçada, pois a única fonte de ganho sem trabalho seria o juro. Todavia, como já vimos 

essa alegação não tem lastro, já que o ganho empresarial só depende, dada a taxa de juros e 

de lucro, do montante de capital de que dispõe, e não de "quantas horas o empresário dedica 

ao seu ofício". 

O lucro é um objetivo declarado do capitalismo, o regime vive sob pressão (da 

concorrência, que define a forma de andamento do crescimento no capitalismo, pelo aumento 

da produtividade), Marx lança olhar sobre isso quando observa que a concorrência obriga aos 

capitalistas às “leis imanentes do modo capitalista de produção" como leis coercitivas 

externas exigindo destes a expansão continua do seu capital, para conservá-lo, essa discussão 

esta localizada n'O capital: crítica da economia política : livro III: o processo global da 

produção capitalista. (Marx, 2017, p. 622) . No contexto capitalista o crédito tende a se 72

desenvolver muito, já que ele potencializa a acumulação de capital, ampliando o ritmo e a 

escala da produção, ao antecipar a compra da força de trabalho e dos meios de produção sem 

esperar a realização da mais-valia, sua transformação em lucro ao final de cada ciclo, para 

fazer tal ampliação. (Mollo, 2011, p.481-82). 

É essa necessidade do capital de obtenção de lucro máximo, e de se acumular para 
tanto, que conduz a que, de um lado, todo dinheiro vadio seja aproveitado no 
capitalismo, fluindo para os caixas dos bancos, e de outro, que os bancos o 

 "Esta ilusão desaparece também ao considerarmos que o “trabalho” de gerência ou supervisão não precisa ser 71

exercido pelo próprio proprietário do capital industrial, ele pode contratar uma gerência profissional, pagando 
um salário para esta função específica. É o que ocorre com as sociedades por ações. Com o surgimento destas, 
ocorre uma separação entre a propriedade do capital produtivo e a função de gerência. Assim, ao pulverizar-se a 
propriedade das empresas em ações, o próprio proprietário do capital industrial pode viver como mero rentista, 
recebendo os dividendos de suas ações, tal como o capitalista monetário recebe os juros de seus empréstimos ou 
dos títulos que comprou. Estes dividendos deverão ser suficientes para cobrir o juro médio da economia mais um 
prêmio pelo risco do negócio.”(Teixeira, 2007, p.44)

O capital: crítica da economia política : livro III: o processo global da produção capitalista. iBooks. 72
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reconduzam ao processo de acumulação via empréstimos. Desenvolve-se, nesse 
processo, a especialização de alguns capitalistas no comércio de dinheiro, dando 
origem ao que Marx chamou capitalistas financeiros e capital financeiro. (Mollo, 
2011, p.482). 

Para este trabalho consideraremos que o capital emprestado pelos bancos é o capital de 

empréstimo portador de juros, como apresentou Marx, em seu livro III de O Capital, aqui 

usamos a edição de 2017, e obtém sua remuneração da mais-valia produzida na produção  73

em que o empréstimo é empregado. Ao capitalista que empresta cabe o juro, ao que toma 

emprestado cabe o lucro de empresário, os dois recebendo partes da mesma mais-valia gerada 

no processo produtivo que o crédito potencializou. (Marx, 2017)  

Por outro lado, além de potencializar a acumulação de capital, o crédito leva também 

ao aparecimento e ao desenvolvimento do que Marx chamou capital fictício. Que ocorre 

quando o uso do capital-dinheiro de empréstimo produtor de juros acha-se generalizado, todo 

dinheiro recebido de forma regular é associado a um capital via processo de capitalização. 

Isso acontece mesmo que o capital não tenha sido empregado na compra de força de trabalho, 

única maneira pela qual poderia gerar um mais valor de onde tirar tais rendimentos. Daí o 

caráter fictício dele, ou a impossibilidade de ser associado a capital efetivamente na 

concepção de Marx.  

Essa discussão na qual Marx trata de mais uma progressão da autonomização do 

capital: o capital fictício . Este é composto por títulos de valor, como títulos da dívida 74

pública ou ações . O surgimento do capital fictício está ligado ao capital portador de juros: 75

“A forma de capital portador de juros é responsável pelo fato de que cada rendimento 

 Somente na produção é possível se obter a mais-valia, isto porque o valor de uso da força de trabalho humana 73

é gerar valor de troca. Ressalta-se que, a capacidade humana de trabalho produz excedente sobre a produção 
necessária à sua reprodução em muitos modos de produção, como observou Marx, mas só no capitalismo ela vira 
mercadoria. Pois, nesse sistema há a necessidade geral de comprar para viver, e de vender para comprar e onde 
não é possível produzir para vender sem meios de produção cujo acesso é negado pela propriedade privada dos 
mesmo assim, só nessa sociedade surge esse tipo especial de mercadoria. 

 Situada na sessão V, capitulo 25, Livro III. Edição Ibook Boitempo.74

 Mas não só os títulos da dívida pública tornam-se capital fictício: “Mesmo lá onde o título de dívida – o título 75

de valor – não representa, como no caso das dívidas públicas, um capital puramente ilusório, o valor-capital 
desse título é puramente ilusório”. Desta forma, as ações, ainda que representem um capital real, também podem 
dar origem à formação de capital fictício: “(...) a ação nada mais é que um título de propriedade, pro rata, sobre a 
mais-valia a ser esperada do capital acionário”. O valor de mercado das ações é determinado nos mercados 
secundários, independentemente das operações produtivas do capital que representam. Dependem das 
expectativas de rendimentos futuros e da taxa de juros à qual estes rendimentos são capitalizados para calcular 
seu valor. As ações abrem então o espaço para a especulação, pois seus possuidores podem estar apenas 
buscando os ganhos resultantes da variação do seu preço de mercado, determinado nos mercados secundários 
como uma capitalização dos rendimentos esperados. 
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determinado e regular em dinheiro apareça como juros de algum capital, provenha ele de 

um capital ou não.” (Marx, 2017, p 1.251 ). Assim, os títulos da dívida pública, que não 76

representam capital algum, mas meramente direitos sobre uma parcela da arrecadação 

futura, ao serem negociados nos mercados secundários, têm seu preço variando 

inversamente à taxa de juros. Assim, escreve Marx que “A formação do capital fictício tem 

o nome de capitalização”(Idem, p.1256). 

Apoiando-se nessa análise, Marx distingue o capital de empréstimo portador de juros 

do capital fictício. Sendo que o primeiro tem como valor de uso o “de funcionar como 

capital” (Marx 2017, p. 918) e, na qualidade de capital potencial, de meio de produzir lucro, 

torna-se mercadoria, mas mercadoria de gênero peculiar e “está prenhe de mais-valor” (Idem, 

p. 926), porque “o empréstimo de dinheiro como capital – sua cessão sob a condição de ser 

restituído ao final de certo prazo – pressupõe, pois, que o dinheiro seja de fato empregado 

como capital, que reflua efetivamente a seu ponto de partida” (Ibidem, p. 945), e “o capital 

produtor de juros só se sustém como tal na medida em que o dinheiro emprestado se converte 

efetivamente em capital, produzindo um excedente de que o juro é fração”. Já o capital 

fictício é diferente, pois ele primeiro se converte a renda monetária em juro, e com o juro se 

acha então o capital de onde provém. Isto é, a avaliação do capital perde relação com o 

processo de produção real, de geração de mais-valia.  

A forma de capital portador de juros faz então com que qualquer fluxo de 

rendimentos, não importando se juros ou não, assuma um valor-capital que se autonomiza: 

O movimento independente do valor desses títulos de posse, não só dos títulos da 
dívida pública, mas também das ações, reforça a ilusão de que eles constituem um 
capital real ao lado do capital ou do direito ao qual eles possivelmente deem título. 
Pois esses títulos se tornam, de fato, mercadorias, cujo preço tem seus próprios 
movimentos característicos e é fixado de maneira peculiar. Seu valor de mercado é 
determinado diferentemente de seu valor nominal, sem que se altere o valor (ainda 
que se possa alterar a valorização) do capital real. (Marx, 2017, p. 1258-1259 ). 77

Dessa forma, no capital fictício, tem-se o auge da autonomização do dinheiro, pois 

ele se separa desde o início da circulação do capital produtivo, sua valorização não guarda 

 Trecho de: Karl Marx. “O capital: crítica da economia política : livro III: o processo global da produção 76

capitalista”. iBooks. 

 Trecho de: Karl Marx. “O capital: crítica da economia política: livro III: o processo global da produção 77

capitalista”. iBooks. 
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relação com o processo de valorização real, inaugurando então a possibilidade da 

valorização seguir mesmo ficticiamente, sem respaldo na produção e realização de mais-

valia ou no “lado real” da economia, criando o que chamamos na atualidade de “bolha 

especulativa”.  

Na mesma obra, comenta: 

O crédito faz com que o refluxo em forma de dinheiro seja independente do 
momento do refluxo real, tanto para o capitalista industrial quanto para o 
comerciante. Ambos vendem a crédito; sua mercadoria se aliena, pois, antes que 
volte a converter-se em dinheiro para ele; antes, portanto, que retorne a suas mãos 
em forma-dinheiro. Por outro lado, tanto o capitalista industrial como o 
comerciante compram a crédito, de modo que o valor de sua mercadoria volta a 
converter-se para eles, seja em capital produtivo, seja em capital-mercadoria, antes 
que esse valor se tenha convertido realmente em dinheiro, antes que o preço das 
mercadorias tenha vencido e sido pago. Nesses períodos de prosperidade, o 
refluxo se dá facilmente, sem atritos. O varejista paga com segurança ao 
atacadista, que paga ao fabricante, que paga ao importador de matérias-primas etc. 
Mesmo quando essas condições deixam de existir, a aparência de refluxos 
rápidos e seguros continua mantendo-se por algum tempo, graças ao crédito 
posto em movimento, pelo fato de os refluxos baseados no crédito substituírem os 
refluxos reais. Os bancos pressentem o perigo assim que os clientes começam a 
pagar mais com letras de câmbio do que com dinheiro. (Marx, 2017, p. 
1212-1213  - grifo meu). 78

Assim sendo, a circulação do capital fictício potencializa a possibilidade das crises 

financeiras, no momento em que aquele volume de riqueza que se valorizou 

designadamente não encontra bases reais para se concretizar. Quando todos buscam 

transformar a riqueza fictícia em “riqueza real” (dinheiro), mas se deparam com a 

impossibilidade desta conversão, pois aquela riqueza de fato não existe e quando todos 

vendem seus ativos financeiros ao mesmo tempo, há uma brusca desvalorização e a 

explosão da bolha. 

Nesta pesquisa assumiremos a perspectiva de que o capital financeiro, visto como o 

capital que se especializa no comércio de dinheiro, envolve tanto o capital de crédito produtor 

de juros quanto o capital fictício, que não retorna à produção real para se valorizar. 

Compreendendo que a perda de relação decorre do fato de os valores das ações dependerem 

de expectativas de dividendos capitalizados e de lucros provenientes da mera venda a preços 

 Idem78
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maiores das ações, sem relação direta com a produção real, ou seja, puramente 

especulativos . 79

Em síntese, Marx, ainda ao analisar a forma valor, evidencia que só na média é 

possível conceber tal noção, pois ela é determinada socialmente. Ao analisar a forma preço, 

ele destaca as possibilidades de divergências entre preços e valores antes ainda de tratar da 

transformação de valores em preços de produção. Ao analisar a circulação simples de 

mercadorias, chama atenção para a possibilidade de crise aberta pelo uso de dinheiro 

separando compras e vendas. Essa possibilidade, segundo Marx, é ampliada com o crédito, 

porque se amplia justamente essa autonomia da circulação relativamente à produção, uma vez 

que é possível comprar sem ter vendido e realizado o lucro, vender penhorando rendas futuras 

ainda não garantidas. Com o capital fictício essa autonomia se amplia ainda mais, o que o 

coloca sempre na base das crises financeiras , mais que isso, por sua incapacidade de gerar 80

riqueza não haverá capital fictício sem exploração do trabalho humano, pois só este é capaz 

de gerar mais-valor (Marx, 2017; Mollo, 2011; Braga, 1997; Silva, 2013). 

A financeirização contemporânea  

Desde a década de 1970 até os dias atuais é a financeirização econômica que 

determina a dinâmica de crescimento das economias capitalistas a nível mundial. Ela indica o 

 Como observou Marx, são duplicações ou multiplicações do mesmo capital, e não voltam à produção, 79

estimulando-a, perdendo, por isso, o lastro em valor-trabalho.

 Recentemente, isso foi empiricamente evidenciado ao mundo com a crise mundial do capitalismo a partir de 80

2008. Essa, que foi a maior crise no sistema financeiro global desde o Crash de 1929 e que teve uma dimensão 
global, por ela ter nascido no centro do sistema financeiro, os Estados Unidos. A base da crise foram os 
financiamentos concedidos para compras de imóveis nos EUA, com a economia indo bem e os juros baixos 
havia uma alta procura e o preço dos imóveis crescia num contínuo. De modo que os bancos forneciam cada vez 
mais créditos, depois transformaram esses créditos imobiliários em títulos (o banco vendia o direitos de receber 
pela hipoteca). Os bancos de investimentos (como o Lehman Brothers) juntavam vários desses créditos 
imobiliários e os agregavam, criando grandes pacotes que era vendidos em partes a diversos tipos de investidores 
(de individuais a fundos de pensão). Os títulos se tornavam papéis de dívida, com a garantia dos imóveis por 
trás) e tinham alta rentabilidade, pois quanto maior o risco de crédito dos hipotecários, maior eram as taxas de 
juros oferecidas aos titulares da dívida. As agências de classificação de risco davam nota máxima aos papéis, 
conferindo confiabilidade. Todavia, quando os impressivos começaram a não ser pagos e os bancos começaram a 
executar as garantias, retirando os imóveis dos compradores, os títulos começaram a perder valor, pois o preço 
dos imóveis começou a cair. Acontece que os papéis, já reconhecidamente sem valor (títulos podres), 
continuaram a ser revendidos, como se tivessem, pois eram revendidos e misturados em pacotes com altas notas 
de confiabilidade. Foi apenas com a falência do banco Lehman Brothers que o mecanismo foi paralisado. O 
governo norte americano, assim como de outras potências, tiveram que intervir para acudir a esfera financeira, 
pois, a inadimplência das hipotecas gerou uma reação em cadeia devido ao mecanismo de alavancagem dos 
bancos, onde diversos agentes tinham uma parcela das dívidas, uma dívida comum. O plano de socorro do 
governo norte americano chega a ordem de R$ 2,6 trilhões. Assim, a crise que surgiu no setor imobiliário e 
explodiu nos circuitos financeiros, levou só nos EUA  mais de 20 bilhões de pessoas a perderem suas casas e no 
mundo milhões de empregos foram afetados por causa da crise. 
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predomínio das operações financeiras sobre as produtivas, evidenciando que ocorre uma 

perda relativa de relação entre a produção real e a circulação de valores, o que, conforme 

visto, determina o capital fictício.  

Veremos que foram diversos os acontecimentos e processos que levaram a 

mundialização do capital e contribuíram para domínio das finanças. Em nossa formulação 

tomaremos as noções de globalização financeira e de mundialização do capital como 

sinônimas da financeirização, na medida em que, com este conceito, o que buscamos é 

apreender o modo de ser da riqueza contemporânea, os aspectos de sua dinâmica sistêmica no 

âmbito dos movimentos internacionais do capitalismo. 

A essência desse padrão de riqueza advém das alterações dos sistemas monetário e 

financeiro relativas às mudanças na natureza do dinheiro, do crédito e do patrimônio; da 

gestão dos bancos centrais sobre a liquidez e taxas de juros; da emergência das corporações 

produtivas com finanças que são um objetivo em si mesmo; da circulação internacional 

ampliada dos capitais sob o regime de taxas de câmbio flexíveis; da interação desses 

movimentos com as restrições impostas às finanças públicas; da desregulamentação 

financeira; da condução das políticas de globalização pela hegemonia dos Estados Unidos 

(Tavares & Melin, 1997; Silva 2013). 

Enquanto plano nacional, o padrão de riqueza típico é o institucionalizado nos Estados 

Unidos por meio da concorrência acirrada nos mercados creditício e de capitais, inter-

relacionados pela securitização  praticada por bancos, corretoras, nas parcerias com 81

investidores institucionais e corporações industriais, administrando um amplo espectro de 

títulos e moedas conversíveis, numa perspectiva de gestão de ativos. Assim, o espaço nacional 

é lócus privilegiado, onde se verifica, com a participação de capitais mundializados, o novo 

tipo de interação entre moeda, crédito e patrimônio. Nos Estados Unidos se cristaliza um 

sistema monetário e de financiamento, calcado mais nos ativos financeiros do que na moeda e 

nas reservas bancárias, proeminente na valorização financeira e patrimonial, e desde o qual se 

 “A securitização é, em sentido amplo, o processo pelo qual as empresas produtivas, bancos, demais empresas 81

financeiras, e governos emitem títulos de divida, com inúmeras finalidades, envolvendo e interligando, desta 
forma, os chamados mercados creditício, de capitais, de derivativos (swuaps, opções e futuro). Ela é uma 
modalidade financeira que torna os títulos negociáveis, flexibiliza prazos e taxas de rendimento, adaptável a 
múltiplos agentes, funcional á administração de riscos, substituta dos empréstimos bancários e, ao mesmo tempo, 
propicia aos bancos na captação de fundos. Como tal, é peça-chave do padrão de riqueza em questão, 
disseminando-se nas operações nacionais e transnacionais, nos regimes monetário-financeiro e cambial.” (Braga, 
1997, p.198)
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põem, pelo Baco central americano, as condições para que o dólar seja o dinheiro da 

financeirização global. (Tavares & Melin, 1997; Braga, 1997, Silva, 2013) 

 Braga observa que  

Esse é o paradigma que o pais hegemônico vem condicionando ao mundo e que, 
aliado as pressões internas a outras economias, tem-se imposto, em maior ou menor 
medida, no processo de liberalização financeira e desregulamentação mundial. [...] 
Quase desnecessário frisar que, ao mesmo tempo, o “modelo” já se impõe nas 
periferias asiáticas e latino-americanas, caracterizando-se nestas pela estabilização 
monetária, a qualquer custo, em que se salientam a desindustrialização, a 
desnacionalização e a expansão de círculos de valorização patrimonial e financeira. 
(Braga, 1997, p.198-199) 

Em complemento a este cenário destaco que,  

No plano internacional esse padrão de riqueza se exerce concretamente no mercado 
de capitais em geral, mundialmente integrado, composto por ações, e títulos 
financeiros de todo tipo, públicos e privados, representantes da grande massa de 
riqueza mobiliária, desproporcional frente a riqueza real, produtiva. Estes títulos 
impulsionam uma circulação cambial de marcadamente financeira e 
“plurimonetária”, onde o dólar ocupa a posição dominante, já que esta é moeda em 
que aqueles títulos são majoritariamente denominados.  (Silva, 2013, p.64) 

Esse processo pode ser compreendido a partir de uma contextualização histórica. Para 

tal iniciamos com Paulani (1992), quando ela persegue as recentes mudanças no sistema 

monetário internacional do padrão ouro até o neoliberalismo dos anos 1990, análise feita à luz 

do desenvolvimento dialético do dinheiro, a partir de Marx.  

Paulani resgata que, até a Primeira Grande Guerra a moeda mundial foi a libra, 

sustentada pelo dinamismo da economia inglesa. A autora escreve que 

(...) era a ligação rígida da libra ao ouro que ‘insuflava a força do mito’, vale dizer, 
era essa aparência que fornecia aos financistas internacionais (não residentes, 
detentores de haveres líquidos na praça de Londres) a confiança inquebrantável na 
estabilidade da libra, mesmo nos momentos de crise (sinalizados pela elevação das 
taxas de juros). (1992, p. 172) 

A autora apresenta que este lugar de privilégio da libra é enfraquecido com o 

crescimento dinâmico de outros países, como os EUA, a Alemanha e o Japão, também 

aponta que, fora isso, torna-se crescente a incompatibilidade entre a elevação dos salários 

na Inglaterra e a exportação de grandes volumes de capitais, o que antes era permitido pela 

evolução favorável dos termos de troca ingleses. Para Paulani, mesmo com a Inglaterra 

insistindo em manter o padrão ouro e garantindo a paridade, neste momento, a aparência de 

ouro da libra não foi suficiente para mantê-la como moeda mundial. Despojada de seu 
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lastro invisível (o dinamismo econômico, agora ameaçado), mesmo mantendo a sua 

aparência de ouro, a libra não conseguiu sustentar o padrão ouro-libra entre as guerras, o 

que mostra que a aparência de ouro era apenas ilusão. 

Ela prossegue mostrando que no padrão dólar-ouro há uma mudança na relação 

entre a essência e a aparência da forma dinheiro. No caso do domínio da libra a aparência 

do dinheiro era a de uma mercadoria verdadeira (o ouro), e com isto, a essência da 

aparência do dinheiro fica dissimulada (é uma aparência da aparência), “porque tudo se 

passa como se o ouro fosse a única aparência adequada, ou seja, funcional, à forma 

dinheiro”(Paulani, 1992, p. 173). Teixeira destaca que mesmo Marx subestimou a essência 

formal do dinheiro, porque o autor acreditava que, nos pagamentos internacionais, o valor 

“em pessoa”, o ouro ou a prata, sempre deveria estar presente . (2007, p. 49).  82

É justamente na mudança do padrão ouro-libra para o padrão dólar-ouro , quando o 83

dólar assume o papel de meio de pagamento internacional, que essa aparência dissimulada 

do dinheiro se perde e a essência da aparência do dinheiro é revelada. Prossegue Paulani: 

(...) ele tem de ser aparentemente mercadoria, mas não precisa aparentar nenhum 
substrato objetivo; basta que ele encarne o objeto que, por excelência, tenha a 
potencialidade de imobilizar o valor de troca, basta que ele se mostre como o porto 
seguro onde se abrigar das tempestades que sua própria essência formal pode 
ajudar a desencadear. (1992, p.173) 

Se antes, com o padrão ouro, era como se o dinheiro devesse ser o valor em pessoa 

(uma mercadoria, fruto do trabalho humano), materializado num substrato palpável (as 

barras de ouro), a partir daqui o padrão dólar mostra que isso não é mais necessário, apenas 

como um signo do valor (a moeda papel), que não pertence ao campo das mercadorias, 

cumpre o papel de forma materializada do valor. De modo que, após o fim do padrão-ouro, 

 Teixeira cita para exemplificar uma passagem de Marx “(...) é essencial [nos pagamentos internacionais] que 82

o valor seja transmitido in specie (...) O ouro e a prata, modos concretos de existência do valor, distinguem-se 
essencialmente do signo de valor que pode substituí-los na circulação interna” (Marx, 1977, p. 248/249). E 
ainda: “(...) para esse fim [enquanto dinheiro mundial na circulação internacional] é sempre necessário que o 
dinheiro exista na sua forma de tesouro, em sua corporeidade metálica; na forma em que não é só forma do 
valor, mas é ele mesmo igual ao valor [porque é trabalho objetivado - RT]” (Marx, 1985, p. 344) -  (Marx apud 
Teixeira, 2007, p.49).

 A ordem colocada nas expressões ouro-libra e dólar-ouro é proposital. Colocando o ouro em primeiro lugar na 83

expressão ouro-libra, queremos dizer que aqui o ouro é que era, a rigor, o dinheiro, com a libra sendo apenas sua 
representante, o signo do valor. Já no padrão dólar-ouro, o dólar vem em primeiro lugar pois ele não é mais, a 
rigor, representante do ouro, e ele passa a ser o meio de pagamento internacional, tomando o lugar do dinheiro 
mundial.
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as reformas monetárias e bancárias do New Deal tinham como objetivo libertar a moeda de 

seus limites físicos que lastro no ouro representava . 84

Para Paulani, foi o dinamismo tecnológico americano, superior ao das demais 

potências, que garantiu a hegemonia da moeda americana como âncora que garantiu o 

grande crescimento do capitalismo mundial de três décadas durante o período de Bretton 

Woods . Ainda no período fordista, o avanço tecnológico e produtivo foi fundamental para 85

que o dólar pudesse ganhar autonomia em em relação ao ouro, um "dinheiro corpóreo”. 

Com a reestruturação produtiva que alcança o mundo pós-fordismo, a tecnologia se torna 

cada vez mais importante, pois cria uma enorme capacidade produtiva, que num momento 

de expansão material é positiva, mas põe o sistema sob o risco permanente de uma crise de 

superprodução, de modo que o capital busca saídas para se remunerar fora do processo 

produtivo, fortalecendo os circuitos de acumulação financierizada, não corpórea, ligada à 

produção.  

Na década de 1960 os Estado Unidos surgem para o mundo emitindo dinheiro para 

financiar a Idade do Ouro, assim como sua própria posição hegemônica no mundo . 86

Apesar do contexto monetário internacional de expansão de liquidez, havia latente uma 

ruptura, pois aquela liquidez era possível graças aos déficits do balanço de pagamentos cujo 

saldo comercial positivo era superado pelas saídas na conta de capital . O sistema 87

 Sobre isso Teixeira cita Guttmann (1999, p.65):“(…) durante o período do padrão-ouro (...) a relação de 84

conversibilidade entre as várias manifestações da moeda (moedas cunhadas, papel-moeda, cheques) e as 
reservas mundiais de ouro impôs uma disciplina monetária automática, e mesmo aos países como tais. 
Ocasionalmente, esta disciplina fazia-se sentir de maneira violenta, sob forma de grandes crises bancárias e 
ajustes deflacionários, mas, apesar de crises graves, ela manteve, ao longo de todo o século XIX, um alto nível 
de estabilidade na economia mundial”. E após o fim do padrão-ouro [RT]: “(...) O objetivo principal destas 
reformas [as reformas monetárias e bancárias do New Deal] consistia em liberar a moeda do ‘limite metálico’ 
que o ouro representava.” (Guttmann, apud Teixeira, 2007, p. 50 ).

 A autora cita Keynes, no capítulo 17 da Teoria Geral, quando este escreve que, nas situações de crise, as 85

pessoas querem a lua (isto é, querem o impossível) e que nesta situação o que resta a fazer é, segundo Keynes, 
“persuadir o público de que lua e queijo verde [dólar] são praticamente a mesma coisa”. Paulani coloca então 
que o que Keynes quer dizer é que o sistema precisa de uma estabilidade que só é garantida quando todos 
estiverem convencidos de que há um objeto que encarna a “certeza de capital”, e o que o sistema estabelecido 
em Bretton Woods mostrou é que este objeto, que ocupa o lugar do dinheiro mundial, não precisa ser uma 
mercadoria: o representante (o dólar) toma o lugar do representado (o ouro). (Paulani, p.175)

 Segundo Braga, Esses gastos incluíam desde infraestrutura e programas sociais, a internacionalização das 86

corporações e dos bancos, até os programas militares e a guerra colonial no Vietnã. (Braga, 1997, p.200-201)

 Mecanismo que terminaria por minar a “confiança” no dólar como reserva de valor conversível em ouro. 87
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financeiro estadunidense  começava a ser internamente alterado por uma práxis privada e 88

pública de caráter liberalizante e estimulador da especulação. Ao mesmo tempo em que o 

déficit público e a inflação colocavam em dificuldades a gerencia das políticas fiscal e 

monetária, que deveriam tentar manter sob controle o déficit, os gastos governamentais em 

programas sociais, infraestrutura e programas militares deveriam ser preservados.  (Silva, 89

2013,p.65) 

Esse conjunto de questões determinou já na primeira parte da década de 1970 o fim da 

prosperidade da Idade do Ouro e conformou, paulatinamente, as bases do novo padrão de 

riqueza que vinha se configurando. 

De volta a análise de Paulani, ela apresenta que hoje a busca de um substrato 

objetivo para o valor é inútil, o que é mostrado pelas flutuações descontroladas das taxas de 

câmbio, de juros, dos preços das matérias-primas e produtos industriais e de todos os ativos 

em geral após a década de 1970. A crise evidenciada pelas baixas taxas de crescimento em 

todo o mundo após 1970 tem, para a autora, um caráter peculiar, pois a essência puramente 

formal do dinheiro é “dolorosamente revelada”. Assim, se na passagem do padrão ouro-

libra para o padrão dólar-ouro o dinheiro perde a aparência de sua aparência, ficando só 

com a essência dela (de que ele não precisa ser mercadoria real, mas apenas aparecer como 

mercadoria, isto é, como reserva segura do valor), na crise do padrão dólar- ouro que se 

configura a partir dos anos 1970, o dinheiro perde também a essência de sua aparência: 

quando os EUA abandonam a vinculação do dólar ao ouro, ele sequer aparece como 

mercadoria. Escreve assim a autora que: 

(...) a dança dos valores no mercado internacional nas últimas duas décadas 
expressa justamente a busca, pelo sistema, de uma aparência condigna, a busca da 
mercadoria absoluta – que agora não se sabe mais onde está, ainda que o dólar 
americano, bem ou mal, venha conseguindo se sustentar como padrão internacional 
do valor. (1992, p.176) 

Deve-se destacar que, para a autora, pelo fato de o dinheiro mundial também ter se 

tornado um mero um signo do valor o sistema foi levado a uma instabilidade significativa: 

 Que tinha até então a estabilidade baseada no aparato regulatório montado após a crise dos anos 1930 e 88

reforçado no pós-guerra. 

 Para alem disso, Braga apresenta que, o Fed adquiria títulos do Tesouro, monetizando parte da divida 89

nacional, de modo que “aquelas aquisições de open-marketing atavam os deficits orçamentarias federais a 
criação automática de moeda”(Braga, 1997, 200-201)
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“ao restar apenas com a aparência de sua essência, a essência de sua aparência não 

convence mais ninguém e a incerteza pode não ter mais onde se abrigar.” (Idem, p. 177) 

Essa etapa conhecida como mundialização do capital (Cf. Chesnais, 1998) se inicia 

com a busca do capital de se liberar dos entraves a sua valorização, sobretudo das obrigações 

definidas nas políticas de bem-estar do pós-guerra . O que evidencia um ganho de força do 90

mecanismo de mercado.  

Sobre isso Mollo, em seu artigo Capital Fictício, Autonomia Produção – Circulação e 

Crises: Precedentes teóricos para o Entendimento da Crise Atual, observa que vem 

daí o termo neoliberalismo para designar a filosofia econômica que o sustenta, 
embora isso não queira dizer retirada do Estado, uma vez que a desregulamentação, 
ou a redução da intervenção econômica estatal, se fez com o beneplácito dos 
governos, não apenas porque realizaram a liberalização das economias, mas se 
valeram dela na venda dos seus títulos de dívida que tiveram e têm papel importante 
no desenvolvimento dos mercados financeiros mundiais. (Mollo, 2011, p.490) 

A liberdade cada vez maior dos mercados, mormente desde os anos 1980, aguçou a 

concorrência entre os capitais e deu início à desregulamentação dos mercados financeiros de 

forma geral, o que impulsionou a busca de lucros rápidos, em grande parte especulativos e 

uma enorme gama de inovações financeiras cada vez mais arriscadas. Foi esse processo que 

permitiu grande progresso do capital fictício. (Mollo, 2011, p.490) 

Para Mollo, o que tornou possível tal desenvolvimento durante essas décadas foi   

o volume enorme de recursos provenientes da junção dos mercados de crédito no 
mundo, que ocorreu com a liberalização das economias, mais particularmente com a 
abertura ao movimento de capitais, a desregulamentação generalizada dos sistemas 
financeiros, e mudanças dos sistemas tributários e as inovações tecnológicas. Essa 
massa enorme de recursos embora tenha sido aplicada nos vários países, concentrou-
se em poucos mercados desenvolvidos e em menor medida em alguns mercados 
emergentes.  (Mollo, 2011, p.490-491) 

Foi esse enorme volume de capital em mercados específicos que levou a um grande 

descolamento do valor dos ativos financeiros em relação ao valor do capital real que dava 

origem às rendas, estas fundamentais para manter a demanda de títulos e sua decorrente 

valorização. (Silva, 2013, p.66) 

 Chesnais (1998) lança o olhar para dois fatos emblemáticos de seu início: o mercado de euro/dólares, cujo 90

desenvolvimento significou fuga de regulamentações, uma vez que se tratava do mercado de uma moeda, o 
dólar, fora do controle do país emissor, já que se situava na Europa, mas ficava também fora do controle dos 
governos europeus, porque lá o dólar era moeda estrangeira. O outro fato emblemático foi o aumento da taxa de 
juros estadunidenses em 1979, que marcou a liberalização dos juros até então controlados dentro de uma visão 
keynesiana.
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Para obter essa massa de recursos necessária, e também compensar o descolamento, as 

empresas privadas começaram um processo de reestruturação produtiva e os Estados 

adotavam políticas de austeridade dos orçamentos públicos, com consequências negativas 

sobre o nível do emprego e do gasto social (Silva, 2013, p.66). Deddecca, em seu 

artigoTrabalho, financeirização e desigualdade, de 2010,  observa que houve uma 

incapacidade por parte dos trabalhadores em responder coletivamente, com uma alternativa, a 

um processo de ajuste das economias capitalistas que seria inevitavelmente marcado pelo 

desemprego e pelo recrudescimento da desigualdade pois, ao mesmo tempo em que o 

enfraquecimento do longo ciclo de crescimento anterior criou uma situação de grande pressão 

econômica, nas empresas, ele recompôs seu poder de barganha na contratação de trabalho. 

(2010, p.9). 

Diante da crise do emprego os Estados passaram a chamar para si a promoção de 

reformas na regulação do contrato e das relações de trabalho, iniciativa que interessava 

particularmente às empresas. 

Enquanto a desregulamentação do trabalho era promovida, também as fronteiras 

financeiras das economias desenvolvidas eram abertas, restaurando-se uma maior liberdade 

de movimentação de capitais entre países. Diante do contexto de crescente incerteza quanto 

ao futuro do mercado de trabalho e do próprio Estado do Bem-estar Social, o interesse das 

famílias em programas de previdência privada e nos fundos de capitalização foram 

aumentando, ao mesmo tempo, isso sinalizou um mercado potencial a ser explorado pelas 

instituições financeiras. 

Destarte, é perceptível que a partir da década de 1970 a crise da economia capitalista 

em nível mundial, ao resultar no problema do emprego e em dificuldades de financiamento do 

Estado, acabou por abrir os caminhos para uma reativação do processo de financeirização do 

sistema, cujo desenvolvimento acabou se mostrando marcado pelo agravamento da 

desigualdade econômica, e não poderia ser diferente, pois aquele processo dependia do 

desgaste do padrão de regulação que havia garantido a redução dos níveis de desigualdade nas 

décadas anteriores. (Silva, 2013, p.68) 

Mundialização, dominância financeira e instabilidade sistêmica  
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Nesta parte acompanharemos a análise de Chesnais, em seu texto Algumas opiniões 

sobre a categoria ”modo de produção”, de 1999, quando ele divide a mundialização 

financeira em três etapas. Sendo a primeira etapa chamada de internacionalização 

financeira “indireta”. Iniciada já na década de 1960, período em que a internacionalização 

financeira era ainda limitada e as finanças eram bastante reguladas. A formação do 

Euromercado , ou mercado de eurodólares, em paralelo aos sistemas financeiros nacionais, 91

mas com a anuência das autoridades financeiras britânicas (a base era a praça de Londres) é 

o que constitui esta primeira etapa.  

Chesnais destaca que, nesta primeira etapa, os ataques cambiais no final da década 

de 1960 contra a libra e depois contra o dólar, que teriam “marcado o retorno das finanças 

especulativas (em parte, em favor do mercado de eurodólares) e prenunciaram o fim do 

regime de câmbio fixo”. De fato, como já havia alertado Triffin , a grande expansão da 92

quantidade de dólares, com o estoque limitado de ouro, começou a gerar desconfianças 

quanto à capacidade de os EUA manterem a paridade, o que trouxe os ataques 

especulativos. 

Em 1971 os EUA decidem unilateralmente romper a paridade e desvalorizam o 

dólar, deixando-o flutuar a partir de 1973. As motivações foram seus déficits orçamentário e 

fiscal, com o aumento dos gastos militares financiados com emissão monetária e também o 

déficit externo, em decorrência do aumento do poder econômico da Europa, com a 

conseqüente perda de competitividade das exportações americanas. Segundo Chesnais,  

a adoção das taxas de câmbio flexíveis foi o ponto de partida para uma 
instabilidade monetária crônica. Ela fez do mercado de câmbio o primeiro 
compartimento a entrar na mundialização financeira contemporânea, e um dos 
compartimentos onde uma parcela especialmente elevada dos ativos financeiros 
procura se valorizar, preservando, ao mesmo tempo, a máxima liquidez” (1999, p. 

 A expressão Euromercado referia-se a operações ativas e passivas dos bancos que eram efetuadas em moeda 91

diferente da existente no país em que se situa a instituição financeira. O dólar passou a circular livremente na 
Europa e em outros países, formando o mercado de eurodólares, que era um mercado interbancário, pois os 
bancos ainda eram os maiores participantes deste mercado.

 O economista Roberto Triffin desenvolveu o que ficou conhecido como Dilema de Triffin (1947). Segundo 92

este dilema, o aumento do comércio mundial, em um sistema de taxas fixas de câmbio, leva à necessidade de 
aumento do dinheiro internacionalmente aceito. Sendo a produção de ouro limitada, a fonte de liquidez 
internacional deve ser uma moeda aceita internacionalmente. O problema inerente à existência dessa moeda é 
que o país emissor da moeda passa a sustentar déficits comerciais, a fim de garantir a liquidez internacional. O 
déficit, por sua vez, tornaria a economia do país emissor menos confiável, o que enfraqueceria a própria moeda. 
Como resultado, o país emissor da moeda seria forçado a alterar a base de sua moeda, cancelando o padrão de 
conversibilidade para o ouro.
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25).  

De modo que, após o fim do sistema de Bretton Woods houve um grande 

crescimento das operações com divisas sem um correspondente aumento no comércio 

internacional, evidenciando o caráter especulativo desta mudança. 

Seguindo junto a Chesnais, chegamos a segunda etapa, que é precisamente a 

ascensão das políticas de desregulamentação financeira, a partir da chegada de Margareth 

Thatcher ao poder na Inglaterra e da nomeação de Paul Volcker para o Federal Reserv 

nosEUA. Esta fase foi caracterizada pela guinada na política monetária norte-americana, 

visando resgatar a hegemonia do dólar.  

Sobre esse processo, Tavares, em seu texto A retomada da hegemonia americana, de 

1997, observa que: 

Na reunião mundial do FMI em 1979, Mr. Volcker, presidente do FED, retirou-se 
ostensivamente, foi para os EUA e de lá declarou ao mundo que estava contra as 
propostas do FMI e dos demais países membros, que tendiam a manter o dólar 
desvalorizado e a implementar um novo padrão monetário internacional. Volcker 
aduziu que o FMI poderia propor o que desejasse, mas  os EUA não permitiriam 
que o dólar continuasse desvalorizado tal como vinha ocorrendo desde 1971 e em 
particular depois de 1973 com a ruptura do Smithsonian Agreement. A partir desta 
reviravolta, Volcker subiu violentamente a taxa de juros interna e declarou que o 
dólar manteria sua situação de padrão internacional e que a hegemonia da moeda 
americana iria ser restaurada.Esta diplomacia do dólar forte custou aos EUA 
mergulhar a si mesmos e a economia mundial numa recessão contínua por 3 anos. 
(...) Além disso, levaram à beira da bancarrota os países devedores, e forçaram os 
demais países capitalistas a um ajuste recessivo, sincronizado com a política 
americana”(p.33-34) 

A partir daí tem início as políticas que puseram fim aos controles de capitais e à 

desregulamentação  e a liberalização monetário-financeira, tendo como consequência, já 93

na década de 1980, um grande aumento dos mercados de bônus interligados 

internacionalmente. 

Para Chesnais, a formação dos mercados de bônus foi ao encontro de dois interesses 

principais: 1) O dos governos dos países, que queriam financiar seus déficits orçamentários 

 Em especial, nos EUA, foi a extinção da Regulation Q, que estabelecia tetos para as taxas de juros. A 93

Regulation Q havia sido introduzida pelo Banking Act de 1933, que foi um conjunto de medidas que visavam 
regular o sistema financeiro, após o trauma da quebra da bolsa em 1929.
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sem a emissão inflacionária . 2) O interesse atendido pelas reformas iniciadas na Inglaterra 94

e EUA, foram os fundos mútuos e fundos de pensão destes países, que buscavam 

alternativas rentáveis de investimento financeiro. Este processo de securitização da dívida 

marca, segundo Chesnais, o surgimento das taxas de juros reais positivas (e elevadas) . 95

Chesnais registra que é também nesta fase que os grupos industriais começam a 

mudar seu comportamento face às mudanças trazidas pela desregulamentação financeira e 

pelo aumento das taxas de juros, quando a busca dos ganhos financeiros e a lógica curto 

prazista atingem o próprio setor produtivo. 

O autor situa a terceira etapa na abertura e desregulamentação dos mercados 

acionários a partir de 1986 e, mais recentemente, pela incorporação dos chamados 

“mercados emergentes”: países asiáticos, China, Rússia, Brasil, México e outros. Esta fase 

também é marcada pelos choques e abalos financeiros, em que a instabilidade faz parte do 

cotidiano da vida econômica: o primeiro foi a queda das bolsas em 1987; em seguida a forte 

especulação contra as moedas integradas ao Sistema Monetário Europeu, que levou a 

grandes perdas de reservas pelos bancos centrais e à saída de vários países do SME; as 

turbulências nos mercados de bônus norte-americanos em fevereiro-março de 1994; a crise 

do México no final de 1994 e a ameaça de contágio na Argentina e no Brasil; a quebra do 

Banco Barings, em 1995, por operações nos mercados de derivativos; e finalmente as crises 

asiáticas em 1997. Acrescente-se a estas, ainda, a crise Russa de 1998-99, o desastre 

argentino em 2001 e as três crises cambiais pelas quais passou o Brasil, em 1999, 2001 

e2002. 

A emergência do padrão dólar autorreferenciado e o fim do sistema de paridades 

fixas de Bretton Woods, apontado por Paulani, trouxe importantes consequências, quando 

associado à liberalização e desregulamentação financeira que o sucedeu. Durante Bretton 

 De fato, já no início da década de 1970 os governos dos países subdesenvolvidos recorreram grandemente às 94

emissões de títulos da dívida para financiamento dos déficits, aproveitando a elevada liquidez e taxas baixas de 
juros proporcionada pelo mercado de eurodólares. O resultado já é conhecido: o aumento das taxas de juros na 
década de 1980 levou à crise da dívida e a grandes desequilíbrios nestes países.

 Puxados pelos EUA, os mercados de títulos públicos se tornaram a “espinha dorsal” dos mercados de bônus 95

internacionais. Apesar do discurso da ortodoxia monetária e orçamentária, a dívida pública americana dispara a 
partir da década de 1970, puxando a subida nas taxas de juros. Datam ainda desta segunda fase o crescimento 
dos fundos mútuos e fundos de pensão, que marcam, para o autor, a mudança das finanças intermediadas, em 
que as instituições dominantes eram os bancos, para as “finanças de mercado” ou finanças desintermediadas, nas 
quais os investidores institucionais superam a importância do sistema bancário em termos de centralização de 
recursos.
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Woods, os controles de capital garantiram, a possibilidade dos ajustes não recessivos do 

balanço de pagamentos, permitindo aos governos manterem a busca do pleno emprego. No 

padrão ouro-libra e no período atual, entretanto, os controles de capital estão fora do regime 

monetário. 

Teixeira apresenta que, no período do padrão ouro, o fato de a democracia não estar 

consolidada permitia aos governos os ajustes recessivos, garantindo a confiança na 

manutenção da paridade. Era esta confiança que permitia que no curto prazo as taxas de 

câmbio flutuassem, pois sabia-se que no longo prazo o Banco Central interviria para 

garantir a paridade. "Isso fazia com que os movimentos de capital fossem estabilizadores: 

quando a moeda ficava temporariamente subvalorizada, a confiança de que o Banco Central 

interviria para voltar à paridade fazia com que entrassem capitais no país, à espera da 

valorização, e desta forma ela realmente ocorria, e voltava-se à paridade”. De modo que, 

mesmo com as flutuações de curto prazo, a aparência de mercadoria da libra se mantinha, o 

que fazia com que os movimentos de capital fossem estabilizadores. Outro fator importante, 

citado pelo autor, para a manutenção da aparência de ouro da libra eram os empréstimos em 

última instância, garantidos pela solidariedade internacional. (2007, p. 56).  

Todavia, na atualidade, a especulação não é em nada estabilizadora. Continuando 

com a argumentação de Teixeira, a livre mobilidade de capital, num momento histórico em 

que a democracia se consolidou na maior parte do mundo e os ajustes recessivos do balanço 

de pagamentos não são mais aceitáveis, torna insustentáveis os regimes de câmbio fixo, 

pois "os movimentos especulativos, neste caso, são sempre uma aposta contra a 

manutenção da paridade". Em agravante a isto temos o fato de que os volumes de capital 

que circulam diariamente pelo mundo terem um potencial de desestabilização muito acima 

da capacidade dos bancos centrais ou mesmo do FMI de atuarem como emprestadores de 

última instância. (2007, p. 56). 

Se isto é verdadeiro até mesmo para as moedas dos países centrais, como foi o caso 
da crise do Sistema Monetário Europeu com os ataques à Serpente Européia  em 96

1992, não é difícil imaginar o componente de instabilidade que o arranjo atual 
guarda para os países periféricos, que historicamente enfrentam problemas de 

 "Serpente Européia é como ficou conhecido o sistema de paridades, com margens definidas de variação, entre 96

as moedas do Sistema Monetário Europeu, durante a fase preparatória para a introdução da moeda única, o atual 
Euro. Os ataques especulativos contra as moedas européias tiveram como um dos principais protagonistas o 
famoso George Soros, que teria ganho 1 bilhão de dólares num único dia apostando contra a libra esterlina. O 
resultado foi a flexibilização do sistema com o aumento das margens de variação". Nota do autor. 
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balanço de pagamentos e a restrição externa (como a América Latina), e que 
sempre apresentaram dificuldades para estabilizar a taxa de câmbio. A especulação, 
nesse caso, é instável, pois a aposta é sempre contra a manutenção da paridade. 
(2007, p. 56-57) 

De modo que, o atual regime no qual o dinheiro mundial é uma moeda puramente 

fiduciária, que não dispõe de qualquer tipo de “âncora”, associado à liberalização e 

desregulamentação financeiras, transformou as moedas nacionais em ativos financeiros, 

flutuando ao sabor dos mercados, o que está na gênese da instabilidade e das crises 

cambiais nos países periféricos.Voltaremos a esse ponto em outra parte da tese. 

 Acabamos de ver, ao longo da nossa caminhada por algumas categorias de Marx, o 

desenvolvimento da possibilidade lógica da esfera financeira se autonomizar em relação a 

esfera produtiva. Seguiremos agora buscando evidenciar a possibilidade de dominância da 

valorização financeira e do capital portador de juros, elaboração que não está evidente na obra 

de Marx e que é passo fundamental para esta tese, já que partimos da premissa de que na 

atualidade estamos diante de uma nova fase do capitalismo na qual o capital financeiro estaria 

determinando a lógica do processo de reprodução ampliada do capital.  

 De modo que procuraremos apresentar aqui alegações que colaborem na defesa da 

tese da existência de uma dominância financeira da valorização nos tempos atuais, ou, na 

terminologia teórica adequada, a existência na atualidade de um regime de acumulação com 

dominância financeira. 

Na leitura de O Capital podemos observar que, em diversas ocasiões, Marx 

apresenta a possibilidade de autonomização da valorização puramente financeira com a 

formação de bolhas especulativas de capital fictício, o autor localiza aí a origem das crises 

financeiras do capitalismo. Estas crises derivam, para ele, de um “descolamento” da esfera 

financeira com relação ao processo de valorização e à criação de mais-valia, que ocorre na 

esfera produtiva. 

Todavia, mesmo em Marx este descolamento nos é apresentado apenas como forma 

de manifestação da crise no processo de reprodução do capital produtivo, como um 

resultado da exaltação nos momentos de expansão da acumulação produtiva, e quando esta 

perde fôlego - com a queda da taxa de lucro, com a superprodução, etc, advém a explosão 

da bolha e a crise financeira.  

É preciso observar que em Marx, as ocorrências da autonomização são pontuais e 
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temporárias. Ele não apresenta uma elaboração que nos indique essa possibilidade de uma 

“dominância financeira” perene do processo de valorização, pelo contrário, o autor salienta 

o caráter fetichista e ilusório da valorização financeira. De modo que, buscaremos aqui 

apoio em alguns autores marxistas contemporâneos para desenvolver a possibilidade da 

autonomia da esfera financeira até a possiblidade da dominância financeira. 

Contudo, cabe partirmos da definição do que seria essa dominância financeira. 

Como precisa Teixeira, não trata-se de uma questão puramente quantitativa, "no sentido de 

uma dominância da valorização financeira, ou seja, de que a valorização financeira teria 

sobrepujado a valorização na esfera produtiva em termos quantitativos". Já que a mudança 

quantitativa na estratégia de valorização dos capitais  mesmo que seguramente acompanhe 97

a noção de dominância financeira, ela não é sua principal característica. (2007, p.59) 

Como vimos, sobre isso, Marx já defende a ideia de que a autonomia da esfera 

financeira é ilusória, já que o capital portador de juros se alimenta, assim como o capital 

comercial, da criação de valor que só se realiza na reprodução real do capital, ou seja, na 

esfera produtiva. De modo que a esfera financeira só pode ser consumidora de excedente e 

não produtora, mesmo que ela possa ser considerada, tal como o capital comercial, como 

“indiretamente produtiva”, já que o crédito impulsiona a acumulação. Portanto, se faz 

necessário que exista um processo produtivo do qual a esfera financeira se alimente. 

Paulani, em seu texto Quando o Medo vence a Esperança: um balanço da política 

econômica do primeiro ano do governo Lula, apresenta então que, diante da lógica do 

capital financeiro de valorizar-se mantendo a máxima liquidez passa a dominar todo o 

processo de valorização, inclusive na esfera produtiva: a sentença mais apropriada seria 

dominância financeira da valorização.  

Dominância financeira da valorização’ afigura-se um termo mais adequado do que 
‘dominância da valorização financeira’, pois enquanto o último refere-se a 
momentos ou fases na história do capitalismo em que a valorização rentista se 
exacerba e se sobrepõe à valorização produtiva de um modo insustentável no longo 
prazo, o primeiro diz respeito à etapa corrente do capitalismo, na qual a 
importância e a dimensão dos capitais e da valorização financeira combinados à 
peculiar forma assumida pelo sistema monetário internacional fazem com que a 
lógica da valorização financeira contamine também a esfera produtiva, gerando um 
novo modo de regulação adequado ao regime de acumulação financeira. (Paulani, 
2004). 

 Fugindo do ciclo do capital produtivo, D – M – D’, para o capital portador de juros, D – D’. 97



	 	 	 �100

Todavia, essa dominância financeira debilita o processo de valorização na esfera 

produtiva. Trataremos sobre isso adiante. 

Reconhecidamente, François Chesnais, em seu texto O capital portador de juros: 

acumulação, internacionalização, efeitos econômicos e políticos (2005) é um dos principais 

teóricos defensores da tese da dominância financeira. O autor tem seu arcabouço teórico na 

Escola da Regulação , ele defende que estamos diante de um novo binômio regime de 98

acumulação/modo de regulação, que ele chama de Regime de Acumulação Mundializado 

com Dominância Financeira. O que caracteriza este regime é a dominância das finanças, 

que não são mais apenas intermediárias, mas determinam o direcionamento do capital e, 

assim, a própria natureza da acumulação. 

Para os regulacionaistas, o regime de acumulação corresponde à forma como se dá a 

acumulação capitalista propriamente dita, o modo de regulação corresponde ao conjunto de 

normas, instituições, ideologias e costumes adequados ao regime de acumulação e que lhe 

garantam estabilidade. 

David Harvey, em seu livro A condição pós-moderna, de 1994, apresenta que não há 

necessariamente uma relação de causalidade entre o modo de regulação e o regime de 

acumulação, tal como a relação de causalidade que a visão vulgar do marxismo 

popularizou, segundo a qual a base econômica determinaria, de forma mecânica, a 

superestrutura. O que há é uma relação de correspondência, ou seja, as formas institucionais 

fazem a mediação dos conflitos entre as classes e grupos sociais, garantindo a estabilidade 

 Cumpre papel definir, mesmo que brevemente, os conceitos centrais da Escola de Regulação, dos quais se 98

utiliza Chesnais em sua argumentação. Esta escola tem sua origem na obra de Aglietta (1976), que teve a 
preocupação de interpretar as transformações pelas quais estava passando o capitalismo na crise da década de 
1970. Em primeiro lugar, cumpre notar que a Escola da Regulação parte do conceito marxista de modo de 
produção. Pode-se dizer que os conceitos criados por ela têm uma correspondência nos conceitos usados por 
Marx para definir um modo de produção. Assim, enquanto Marx define o modo de produção como sendo 
constituído por uma “base econômica” (forças produtivas e relações de produção) e uma 
“superestrutura” (jurídica, política e ideológica), os regulacionistas criam conceitos correlatos para detalhar o 
estudo do capitalismo e as transformações no interior deste modo de produção: o conceito correlato à base 
econômica é o regime de acumulação, e o correlato à superestrutura é o modo de regulação. Há ainda um 
conceito intermediário, que são as formas institucionais, que asseguram o surgimento de formas sociais 
adequadas ao regime de acumulação, e que têm o objetivo de elucidar a origem das regularidades que 
direcionam a reprodução econômica ao longo de um período histórico dado. As formas institucionais do 
capitalismo, segundo a escola de regulação, são cinco: 1) o regime monetário e financeiro; 2) as relações de 
trabalho; 3) a relação concorrencial intercapitalista; 4) a forma de organização e o tipo de relação do Estado com 
a economia; e 5) o regime internacional. Já o modo de regulação é um conjunto de procedimentos e 
comportamentos, individuais ou coletivos, que devem ter três propriedades: 1) reproduzir as relações sociais 
fundamentais a partir da conjunção de formas institucionais historicamente determinadas; 2) sustentar e dirigir o 
regime de acumulação em vigor; 3) garantir a compatibilidade de um conjunto de decisões descentralizadas. 
(Boyer, 1990, p. 71-72)
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no tempo de uma dada estrutura social. Da mesma forma que Marx aponta uma relação de 

correspondência entre a base econômica e a superestrutura, e escreve que as transformações 

sociais ocorrem em momentos em que esta correspondência deixa de existir, diante de uma 

contradição, os regulacionistas apontam que o capitalismo pode apresentar fases, em 

virtude da dinâmica entre regulação e crise, que podem trazer desequilíbrios, já que a 

regulação do capitalismo é apenas mediadora dos conflitos, mas nunca os extingue  

Harvey centra-se na forma institucional da relação de trabalho, na esfera produtiva, 

chamando esse novo regime de acumulação flexível. Já Chesnais, no texto A ‘nova 

economia’: uma conjuntura própria à potência econômica estadunidense, usa 

categoricamente o termo regime de acumulação para tratar da nova fase do capitalismo. O 

autor situa o regime monetário e financeiro como a forma institucional mais importante 

para compreender o atual regime de acumulação do capitalismo, que ele nomeia como um 

regime de acumulação com dominância financeira: 

O "regime de acumulação com dominância financeira" designa, em uma relação 
direta com a mundialização do capital, uma etapa particular do estágio do 
imperialismo, compreendido como a dominação interna e internacional do capital 
financeiro. A hipótese de um regime de acumulação submetido a uma finança que 
se poderia constituir – momentaneamente – como uma potência econômica e social 
‘autônoma’, frente à classe operária como também a outras frações do capital, foi 
vislumbrada por Marx. Ele a associa ao fetichismo particular do dinheiro, levado à 
sua forma extrema (Chesnais, 2003, p.46). 

Para o autor, este novo regime tem relação intrínseca a chamada globalização, que 

ele renomeia como mundialização financeira: “A‘mundialização financeira’ possui, de 

modo evidente, a função de garantir a apropriação, em condições tão regulares e seguras 

quanto possível, das rendas financeiras – juros e dividendos – numa escala 

mundial.” (Chesnais, 2003, p. 52). 

O autor nos apresenta sua consistente teorização do modo de ser deste novo regime 

de acumulação. Chesnais caminha pelo contexto histórico que aqui já passamos, partindo da 

crise do regime fordista de acumulação, no início da década de 1970, como vimos, o ele 

mostra como se engendrou ali um novo regime de acumulação, caracterizado pela 

predomínio da forma do capital portador de juros (D – D’) na acumulação capitalista, 

motivada pela queda da taxa de lucro, que deixou uma massa de capitais ociosos em busca 

de valorização, e facilitada pela revolução tecnológica na microeletrônica  e na informática, 
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bem como pelas mudanças institucionais que promoveram a liberalização e 

desregulamentação dos mercados financeiros internacionais. Este processo se deu de forma 

indireta a partir dos anos 1960 (com o mercado de euromoedas) e de forma direta na década 

de 1980 com os governos conservadores de Margareth Thatcher no Reino Unido e Ronald 

Reagan nos EUA adotando medidas explícitas para conter o que alguns autores chamam de 

“repressão financeira” . 99

 Aponta Teixeira que 

Os países periféricos foram pressionados, a partir de então, a também liberalizar 
seus mercados de bens e principalmente os financeiros, na década de 90, atitude 
que foi sucedida por uma série de crises financeiras, como a mexicana (1994), a 
asiática (1997), a russa (1998), a argentina (2001) e o próprio Brasil, que passou 
por três crises cambiais no período (1999, 2001, 2002). As respostas a essas crises 
foram em geral comandadas pelos acordos com o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), cujo diagnóstico conservador preconizava soluções que envolveram 
políticas fiscal e monetária restritivas, o que acabou por conter as taxas de 
crescimento e elevar o desemprego. (2007, p. 64). 

Em todos os países o domínio das finanças liberalizadas e desregulamentadas traz 

prejuízos ao crescimento econômico e ao nível de emprego. Chesnais nos apresenta que o 

predomínio da forma do capital portador de juros tem efeitos perversos do ponto de vista do 

crescimento econômico e da distribuição da renda pelo próprio funcionamento da lógica da 

acumulação rentista, o que explicaria o baixo crescimento mesmo nos países centrais. No 

que diz respeito ao crescimento, os capitais que poderiam ter aplicação produtiva, em face 

da alta mobilidade, das altas taxas de juros atuais bem como das possibilidades de ganhos 

especulativos trazidos pelas inovações financeiras, acabam ficando circunscritos a uma 

esfera de valorização puramente financeira, onde eles conseguem ao mesmo tempo elevada 

 Segundo a “tese da repressão financeira”, taxas de juros altas e ausência de controles de capitais levariam a 99

um aumento da poupança, do investimento e do crescimento econômico. Os juros altos e a liberalização 
financeira, acompanhada de elevação das taxas de juros, deveriam estimular a poupança e conseqüentemente o 
investimento, já que a poupança é vista como uma função  crescente da taxa de juros e se transforma 
automaticamente em investimento, intermediada pelo sistema financeiro. Além disso, haveria uma maior 
eficiência alocativa da poupança, pois as altas taxas de juros eliminariam os projetos pouco rentáveis, inclusive 
os que antes eram priorizados pelo Estado por motivos políticos. A liberdade aos fluxos de capitais e taxas de 
juros elevadas permitiria ainda que os países mais pobres, com escassez de poupança, recebessem fluxos de 
capitais dos países ricos, que poderiam direcionar seu excesso de poupança para opções mais rentáveis. Tais 
fluxos financiariam o desenvolvimento permitindo superar a escassez de poupança e a restrição externa dos 
países periféricos. Entretanto, como aponta Salama, o próprio Mckinnon reconheceu os limites de sua 
abordagem, ao tratar das tentativas de liberalização financeira realizadas no Cone Sul da América Latina na 
década de 80: “We now recognize that our knowledge of how best to achieve financial liberalization remains 
seriously incomplete.” (McKinnon, 1973, p.30, apud Salama, 1999, p. 219). E Salama acrescenta: “é forçoso 
reconhecer que tal prudência faltou aos teóricos e políticos liberais no fim dos anos 80.” (Teixeira, 2007, p.63).
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rentabilidade preservando a máxima liquidez . 100

Uma outra questão relevante tratada por Chesnais é a alteração nos regimes de 

previdência, em favor dos regimes de capitalização, que criaram os investidores 

institucionais, que estão entre os maiores agentes dos mercados financeiros atualmente: os 

fundos de pensão. O autor salienta que a fragmentação da identidade de classe trazida por 

estes investidores institucionais, que “fazem de seus beneficiários indivíduos fragmentados, 

cuja personalidade social está cindida: de um lado, a de assalariados e, de outro, de 

membros auxiliares das camadas rentistas da burguesia.” (Chesnais, 2005, p. 52) . 101

Segundo Chesnais, este regime de propriedade patrimonial  coloca uma distância 102

da finança com relação às atividades de produção e de investimento (incluindo a 

tecnologia), que vai numa direção oposta à forma funcional ao investimento produtivo. 

Verifica-se um processo de centralização de capital ainda mais forte do que o descrito por 

Lênin em seu livro Imperialismo: fase superior do capitalismo, com o processo de fusões e 

aquisições em escala global. Mas agora, ao contrário, a finança teria conseguido alojar a 

“exterioridade da produção” no cerne dos próprios grupos industriais. 

Teixeira assinala que é justamente essa exterioridade da produção que faz com que 

os interesses de longo prazo dos grupos industriais sejam substituídos pela lógica da busca 

de rentabilidade de curto prazo dos acionistas, com as pressões para o aumento do 

pagamento de dividendos e a consequente queda dos lucros retidos. Ao mesmo tempo, para 

atender a estas exigências de rentabilidade as empresas exercem o novo poder 

 Como vimos anteriormente, os títulos e ações são a forma do capital portador de juros que se convertem em 100

capital fictício, tanto no caso da dívida pública, que não representa capital algum (e que é, segundo Marx, um 
“não capital”), como no caso das ações que, apesar de representarem um capital real, têm seu valor determinado 
independentemente do ciclo produtivo do qual este capital participa, o que abre espaço para as estratégias de 
ganhos puramente especulativos por parte destes proprietários.

 Observa-se que Marx, na seção V, coloca que o surgimento das sociedades por ações e a pulverização da 101

propriedade que elas efetuam traz a negação da propriedade privada nos limites do próprio capitalismo: qualquer 
pessoa pode se tornar um “capitalista”, proprietário de uma empresa, ao comprar ações. As sociedades por ações 
também mostram, segundo Marx, como é falsa a idéia de que os lucros seriam salários de gerência, já que se 
separa a propriedade da gestão, e a função de gerência pode fazer jus a um salário completamente independente 
da remuneração do proprietário. Além disso, Marx escreve ainda que as S.A.s mostraram a não necessidade do 
capitalista, pois este está situado agora exteriormente ao processo de produção.

 A propriedade patrimonial e sua relação com as formas de financiamento constituem o ponto de partida de 102

Chesnais. Coloca ele que o patrimônio designa uma propriedade mobiliária ou imobiliária que foi acumulada e 
cujo objetivo é o rendimento. Ou seja, há um domínio da forma capital portador de juros, que se dá inclusive na 
esfera produtiva, na figura do proprietário acionista. Ele opõe assim o termo “rentista”, usado por Keynes e que 
caracteriza melhor a propriedade patrimonial de títulos e ações negociados nos mercados secundários, ao termo 
“credor”, que era característico da forma de financiamento via empréstimo, predominante na etapa anterior, das 
finanças intermediadas. 
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administrativo contra os assalariados, por meio das transformações no mundo do trabalho 

visando redução com os custos , o que leva a uma queda da participação relativa dos 103

salários na renda. 

Temos então uma lógica de acumulação na qual ao mesmo tempo em que se têm 

poucos incentivos ao investimento produtivo e atonia do crescimento econômico, há uma 

redistribuição funcional da renda em detrimento dos salários. 

Buscaremos agora, com base em Frontana (2000) caracterizar o novo binômio 

regime de acumulação/modo de regulação, chamado pelo autor, assim como por Chesnais, 

de um regime de acumulação com dominância financeira, caracterizado pela primazia das 

relações financeiras na dinâmica econômica.  

Para o autor, essa primazia se dá segundo em três planos: 1) na orientação financeira 

das políticas econômicas: a gestão monetária, fiscal, financeira e cambial fica condicionada 

à lógica rentista, reduzindo a capacidade do Estado de estimular a demanda agregada, 

realizar investimentos e políticas distributivas. Acrescentaríamos a isto a redução da 

autonomia da política econômica doméstica, num contexto de livre mobilidade de capitais, 

criando um ambiente altamente propício à especulação; 2) na conduta rentista crescente de 

segmentos sociais, sobretudo as famílias de renda média e alta, que buscam aumentar suas 

rendas atuais ou garantir suas aposentadorias por meio dos rendimentos financeiros; e, 3) 

nas estratégias das empresas do setor produtivo, que buscam cada vez mais as rendas 

financeiras, mas poderíamos acrescentar ainda a estratégia dos bancos, que contraem o 

crédito e buscam os ganhos de tesouraria, operando nos mercados de títulos da dívida 

pública, câmbio e derivativos. O sistema financeiro perde assim seu papel de financiar o 

desenvolvimento econômico. 

Frontana, em sua tese O Capitalismo no fim do século XX: a Regulação da 

Moeda e das Finanças em um Regime de Acumulação sob Dominância Financeira, 

observa que, 

a ampliação das fontes de financiamento, entretanto, não repercutiu 
significativamente sobre a esfera produtiva, já que a imensa e crescente massa de 
recursos e de instrumentos criados permaneceu circunscrita numa estrutura  de 
valorização semifechada, os mercados financeiros. Ao contrário do que ocorria no 

 Como a reengenharia, downsizing e maior flexibilização (leia- se precarização) do trabalho como a 103

terceirização, trabalho em tempo parcial, temporário, etc., e pela deslocalização e subcontratação internacional.
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fordismo, o novo regime monetário e financeiro não garantiu o surgimento de uma 
estrutura de financiamento funcional para uma expansão acelerada da capacidade 
produtiva das economias capitalistas. Nas empresas e nos grupos do setor 
produtivo, o excesso de fontes e de recursos de financiamento teve grande 
importância, não por originar novos investimentos produtivos, mas por permitir 
uma ampliação da alavancagem financeira e a apropriação de lucros financeiros 
(Frontana, 2000, p. 186). 

Portanto, as decisões no campo industrial passaram a depender de uma 

multiplicidade de variáveis financeiras, sobretudo da evolução das taxas de câmbio e de 

juros e de suas diferenças nacionais. O resultado, graças à difusão mundial de medidas de 

liberalização, desregulamentação e estímulo às inovações financeiras, foi um notável 

aumento da importância das operações puramente financeiras dos grupos industriais 

multinacionais, isto é, uma profunda deformação dos balanços das empresas não-

financeiras, em benefício dos ativos financeiros (imobilizações ou aplicações financeiras) e 

em prejuízo do investimento produtivo de longo prazo (Teixeira, 2007, p.68). 

De modo que, 

Há, portanto, uma subordinação das atividades produtivas dos grandes grupos 
industriais à lógica financeira, rentista e “curto-prazista”, que passa a dominar a 
gestão da riqueza no novo regime de acumulação – um regime que, num contexto 
mais amplo, estabelece uma clara hierarquização das relações econômicas, pela 
qual cabe às finanças e aos mercados financeiros ocupar a cúpula do sistema, 
orientando as ações e os movimentos do capital que se dedica à produção ou à 
comercialização. (Teixeira, 2007, p. 68) 

Frontana observa que a financeirização dos grandes grupos industriais não se dá 

apenas no âmbito das atividades, ela também ocorre no âmbito da propriedade e do 

comando: 

A presença cada vez maior dos investidores institucionais (agentes mais poderosos 
da esfera financeira) como acionistas controladores das empresas do setor 
produtivo e a implementação dos princípios e critérios de gestão do corporate 
governance traduzem, muito mais do que a multiplicação das atividades 
financeiras dos grupos, o predomínio da ‘lógica financeira’ sobre a ‘lógica 
produtiva’ que caracteriza o regime de acumulação sob dominância financeira, o 
comando crescente da esfera financeira sobre a repartição e a destinação da riqueza 
criada no setor produtivo.” (Frontana, 2000, p. 186) 

Sobre isso, Harvey, estabelece a relação entre as transformações recentes na esfera 

financeira e as ocorridas na esfera produtiva, evidenciando que na fase atual do capitalismo 

estaria se configurando um regime de acumulação flexível. Dessa forma, de modo oposto a 

rigidez do fordismo, a acumulação flexível caracteriza-se pela busca de valorizar o capital 

mantendo a máxima flexibilidade. Na esfera produtiva, a flexibilidade aparece tanto no 
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capital variável (fim dos direitos trabalhistas e polivalência do trabalhador) quanto no 

capital constante (com as plantas flexíveis possibilitadas pela microeletrônica e a robótica). 

No início dos anos 1970 houve um momento de crise, como aqueles que Marx 

descreveu, onde a busca pela liquidez é grande, pois, como já falamos, nos momentos de 

incerteza, os capitalistas buscam a liquidez porque ela também significa flexibilidade, aliás 

a máxima flexibilidade. Desta forma, a expansão do capital portador de juros é uma 

maneira de o capital adquirir flexibilidade, permanecendo em sua forma líquida, com 

capital monetário. 

Adentrando na abordagem sobre a acumulação flexível de Harvey, a ênfase está na 

flexibilidade do capital produtivo, que se reflete tanto no capital constante quando no 

capital variável. Como se sabe, Marx distingue o capital variável, composto pela força de 

trabalho (que é variável porque cria valor) do capital constante (que não cria valor, mas tem 

apenas seu valor transferido para o produto final). O capital constante divide-se em dois 

tipos: o capital circulante , que são as matérias-primas e outros insumos produtivos que 104

são totalmente consumidos no processo produtivo, e o capital fixo , que são as máquinas e 105

equipamentos, cujo valor é transferido parcialmente às mercadorias ao longo do tempo, de 

acordo com certa taxa de depreciação. 

Tais ações na esfera produtiva visam a redução de custos e tornar a oferta flexível 

para adequá-la às condições da demanda, mantendo no nível mínimo os estoques de 

insumos e matérias primas e de produtos semiacabados, de modo a reduzir a “ociosidade” 

do capital. A redução de custos é obtida com o “enxugamento” dos postos de trabalho e dos 

postos de gerência, bem como com as técnicas de controle da qualidade e redução de 

desperdícios e a redução dos estoques. A redução de recursos ociosos é obtida também pela 

flexibilização do trabalho, para que a empresa não precise continuar pagando salários nos 

 No tocante ao capital variável, a flexibilidade tem sido obtida pela precarização do trabalho (reformas na 104

legislação trabalhista com perda de direitos anteriormente conquistados, terceirização, trabalho temporário e 
parcial, informalidade etc.) e as novas formas de gestão, que envolvem maior participação e autonomia do 
trabalhador, exigindo dele agora polivalência e nível educacional elevado, para que se adeqüe às novas 
necessidades das plantas flexíveis.

 No tocante ao capital fixo, o que trouxe a flexibilidade foi a revolução tecnológica que trouxe as plantas 105

flexíveis, possibilitadas pela mecatrônica (aplicação da microeletrônica e da informática à mecanização), em 
oposição ao paradigma tecnológico anterior, fundado na eletromecânica. As plantas flexíveis podem produzir 
diferentes produtos, adequando-se melhor à demanda, ao contrário das plantas fordistas, que eram especializadas 
num único produto e centradas nos ganhos de escala.



	 	 	 �107

momentos de desaquecimento da demanda, ou que não precise incorrer em altos custos para 

se desfazer dos trabalhadores, e pelas plantas flexíveis, que permitem que a produção seja 

ajustada à demanda sem deixar um imenso estoque de capital fixo ocioso. 

De modo que ocorre uma ligação intrínseca entre as transformações na esfera da 

produção e as que se processaram na esfera financeira, mas tal conexão se estabelece sob a 

dominância financeira, cuja lógica comanda a própria esfera produtiva. 

Apesar de a noção de regime de acumulação e modo de regulação remeter a uma 

idéia de estabilidade, a característica central deste novo regime é, para Frontana, a 

interiorização da instabilidade: 

(...) longe de ser um resultado indesejável de seu funcionamento, a instabilidade, 
que é intrínseca às economias monetárias e ao processo de acumulação, parece ter 
sido integralmente incorporada como elemento constitutivo da lógica operacional 
do novo binômio que regula o sistema capitalista. Para preservar a sua 
institucionalidade monetário-financeira e garantir sua coerência interna, o regime 
de acumulação sob dominância financeira depende e se alimenta dessa 
instabilidade e da atmosfera especulativa e volátil a ela associada. Em outras 
palavras, a instabilidade foi endogeneizada pelo novo binômio e se apresenta como 
um componente estrutural necessário para o seu funcionamento (embora constitua, 
também, a sua principal contradição). Os choques, sobressaltos, turbulências 
financeiras periódicas e crises financeiras localizadas ou disseminadas, fenômenos 
resultantes da permanente instabilidade monetária e financeira e do caráter volátil 
dos mercados, além de constituírem uma característica historicamente marcante do 
novo binômio, parecem ser também parte imprescindível de sua lógica 
acumulativa. São esses fenômenos que oferecem oportunidades de se obter ganhos 
(e perdas) extraordinários no sistema financeiro mundializado (um sistema que, 
pelas suas características especulativas, cada vez mais se assemelha a um grande 
“cassino” financeiro global). Sem eles, a concentração e a centralização do capital 
em benefício da esfera financeira seriam mais lentas, quando não insustentáveis. 
(Frontana, 2000, p. 317). 

É preciso destacar que estas mudanças todas estão, como aponta Guttmann,  em seu 

artigo As mutações do capital financeiro, apoiadas politicamente em uma determinada base 

social: 

Na falta de um regime monetário capaz de se impor aos agentes econômicos, a 
política econômica tem sido ditada, em grande parte, pelas instituições financeiras 
privadas, que atualmente estão em condições de impor ao restante da sociedade as 
suas opções favoráveis a uma inflação baixa, altas taxas de juros reais e 
desregulamentação de todos os mercados. Essas prioridades de política econômica 
tendem a ser apoiadas por instituições ou por setores sociais de grande influência 
política: os bancos centrais independentes e as administrações financeiras de 
grandes empresas industriais, que detêm importantes carteiras de títulos e divisas; a 
geração do baby-boom do pós-guerra, começando a se preocupar com seus 
sistemas de aposentadorias por capitalização; e os setores de classe média alta, 
detentores de poupança, que lucram com a liberalização financeira, porque agora 
têm acesso a formas de aplicação que só eram acessíveis às grandes fortunas. Os 
políticos que viraram as costas a esta coalizão, favorecendo outros objetivos 
políticos, têm sido castigados com grandes fugas de capital até serem obrigados, 
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através de graves crises de câmbio, a mudar de política.” (Gutmann, 1999, p.87). 

Diante do cenário traçado, refletimos, na companhia de Teixeira, a menos que a 

correlação de forças mude a ponto de provocar a reversão das medidas liberalizantes que 

colocaram o capital portador de juros no centro das relações sociais, a economia mundial 

tende a apresentar indefinidamente crescimento baixo, elevado desemprego, instabilidade 

crônica e a continuidade do processo de concentração da renda em curso, com suas 

consequências perversas como o aumento da exclusão social e de amplas áreas do globo 

dos benefícios do imenso progresso tecnológico das últimas décadas. (2007, p.72) 

A financeirização econômica materializada na fragmentação do trabalho e na desigualdade 
social 

As complicações encontradas pelo progresso capitalista, foram enfrentadas com 

desvalorização progressiva do trabalho, desestruturando as dimensões que haviam 

caracterizado o regime de regulação do após-guerra. 

As transformações no modo de produção oportunidades pelas inovações técnicas e 

organizacionais, foram progressivamente corroendo a densidade do contrato de trabalho por 

tempo indeterminado, provocando a instabilidade do trabalho assalariado. Isso acontece junto 

com a terceirização e a polivalência, praticadas sob a navalha da ameaça recorrente do 

progresso técnico sobre a condição de emprego, deram às empresas um poder importante de 

gestão da mobilidade do trabalho segundo seus interesses. Para os trabalhadores passou a ser 

fundamental defender a simples situação de emprego, com isso as demandas relativas às 

condições de trabalho foram perdendo espaço . (Deddecca, 2010; Braga, 1997; Krein, 106

2001). 

Enquanto a produtividade crescia via-se a fragilização do contrato e das relações de 

trabalho, junto da desvalorização dos salários reais. Esse movimento foi reforçado pelas 

 Além da tendência de desvalorização dos salários, a desestruturação da base de trabalho assalariado pôs-se 106

em movimento recorrente. O contrato de trabalho por tempo indeterminado foi dando progressivamente espaço 
para os contratos por tempo determinado e parcial. Entre os trabalhadores, essas alterações nas relações de 
trabalho implicaram numa crescente insegurança quanto ao futuro do mercado de trabalho, e também em maior 
concorrência entre os trabalhadores (Dedecca, 2010; Krein, 2001). 
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inovações organizacionais e técnicas da atividade produtiva, que permitiram às empresas 

realizarem a produção em países onde o trabalho manual é caracterizado pelos baixos salários.  

Com a maior abertura financeira e produtiva das economias, as empresas passaram a 
cobrar que os Governos regulamentassem um padrão mais flexível de regulação do 
contrato e das relações de trabalho, ou seja, que desregulamentassem, de modo que 
elas tivessem condições mais favoráveis de enfrentar a suposta concorrência desleal 
das economias marcadas pelos baixos salários, a qual era por elas alimentada com 
base no processo de descentralização produtiva. (Silva, 2013, p.69) 

 Para Dedecca, em seu artigo Trabalho, financeirização e desigualdade, a pressão por 

transformações no regime de regulação do mercado e nas relações de trabalho era reforçada 

pela desconfiança crescente quanto à capacidade dos Estados em manterem as políticas de 

proteção do trabalho e social. Essa desconfiança se materializou, de modo contraditório, na 

legitimação social de importantes mudanças no regime de regulação. Essas mudanças 

validaram as premissas conservadoras de menor intervenção do Estado nas relações 

econômicas e sociais. (2010, p.11).  

Conforme apontado em minha dissertação, essa legitimação assumiu um caráter 

difuso, já que se deu em um movimento de questionamento dos interesses coletivos e, 

portanto, das instituições representativas desses coletivos. Instituições que foram perdendo o 

protagonismo da defesa dos interesses sociais como um todo e passaram, cada vez mais a 

privilegiar ações de defesa dos interesses de natureza mais específica (Silva, 2013, p.69-70). 

Sobre isso Deddecca completa que, essa nova estratégia fez com que elas acabassem por se 

envolver de forma crescente na participação, e mesmo gestão, de fundos de previdência ou 

capitalização, levando a um enfraquecimento de suas posições em relação à defesa das 

políticas mais universais. (Deddecca, 2010, p.11) 

Desse modo, podemos constatar a evidente tendência de desgaste do regime de 
regulação social e do trabalho predominante na sociedade salarial do período do 
pós-guerra, que havia permitido maior segurança social. A diminuição da proteção 
social e do trabalho, o maior desemprego e a queda dos salários fomentaram a 
formação de um complexo sistema social, no qual a fragmentação dos contratos, das 
relações de trabalho e dos interesses coletivos constituiu-se em característica 
fundamental. (Silva, 2010, p.70). 

Essa desvalorização da sociedade salarial causou severas implicações nas mudanças 

do regime de regulação e nas consequências para a evolução da situação de desigualdade 

social e econômica no capitalismo desenvolvido. Assim, podemos afirmar que o processo de 

internacionalização produtiva jogou contra o emprego e os salários nos países desenvolvidos, 
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ao mesmo tempo em que reiterou a condição de baixa remuneração nos países em 

desenvolvimento. 

É possível depreender que a desestruturação da sociedade salarial, ao enfraquecer o 

regime de regulação, possibilitou a redefinição das políticas e dos mecanismos de distribuição 

do excedente produtivo. O que trouxe insegurança para os diversos setores da sociedade, que 

procuraram recompor os seus interesses financeiros. No interior da organização social, a razão 

financeira foi ganhando espaço, em detrimento da produtiva, processo esse reforçado pela 

desvalorização do trabalho na sociedade capitalista contemporânea. 

Em resultado dessa dinâmica de desvalorização do trabalho houve um recuo dos 

salários tanto na renda das famílias quanto no produto nacional. "De modo progressivo os 

salários foram perdendo importância no processo de formação da renda, em sentido 

diametralmente oposto, uma cesta diversificada de produtos financeiros foi ganhando 

espaço”. (Silva, 2013, p.69)  

É perceptível o contraste entre o modelo que se pretendeu superar a partir da década 

de 1970 e o novo que se erigiu sobre o signo da financeirização. Enquanto o primeiro, 

alicerçado na construção da sociedade salarial do pós-guerra possibilitou um movimento de 

mobilidade social que deu densidade e dominância a um padrão de vida próprio dos estratos 

intermediários, o segundo mostra-se comprometido com o estabelecimento de uma disposição 

social mais polarizada e desigual.  

Evidencia-se que a "tendência" a financeirização econômica se nutriu da depreciação 

do trabalho, pois exigiu queda de sua participação tanto na repartição primária do excedente 

produtivo quanto na repartição secundária via política pública. Como bem observou Marx ao 

analisar o capital fictício, é fundamental compreender a relação entre financeirização e 

trabalho, saber que a primeira em tempo algum poderia ter sido firmada com intensidade 

ocorrida se a desvalorização do segundo não tivesse se firmado como parte do processo de 

reorganização capitalista da década de 1970 até os dias atuais. 

Esse processo, como demostra a história, não pode ser percebido como uma novidade 

evolutiva do sistema capitalista , todavia no movimento recente de desvalorização do 107

 Lembremos que a crise de 1930 colocou um desafio equivalente para a sociedade da época e, como agora, 107

em condições institucionais desfavoráveis para seu enfrentamento. A tendência de financeirização dos anos 1920 
também havia sido acompanhada de um movimento de desequilíbrio progressivo na distribuição do excedente 
produtivo, garantido em geral pela violência contra os trabalhadores exercida pelas instituições dos Estados.
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trabalho, podemos notar que, infelizmente, a regressão na distribuição do excedente e as 

mudanças no regime de regulação foram chanceladas pelas instituições do Estado.  

Silva resume: "só com a revalorização do trabalho, com o reestabelecimento da 

sociedade salarial é possível levar a consecução um projeto de desenvolvimento que se realize 

com menor desigualdade social". Todavia, tal debate deve ir além do mero enquadramento à 

órbita financeiro e a regulação pública aqui foi proposto. (2013, p.72) 

A confluência dos argumentos 

 Conforme vimos no decorrer deste capítulo, a partir da década de 1970, produziu-se 

no mundo um rompimento da regulação social e do padrão produtivo construídos nas 

sociedades capitalistas industrializadas, ao longo do século XX. Como desdobramento desse 

processo, surge a hegemonia neoliberal, fornecendo um arcabouço teórico oportuno para 

justificar e fomentar o combate aos direitos trabalhistas e à regulação pública, isso tudo sob o 

imperativo do livre mercado, numa economia crescentemente financeirizada.  

 O capitalismo atravessara um forte processo de mudanças naquele fim de século. A 

reorganização econômica, a reestruturação produtiva e a globalização financeira são 

importantes elementos desse processo de transformações, estão unidas sintetizando um ideal 

de acumulação flexível, que deve deixar o capital livre de entraves ou restrições de qualquer 

natureza em seu movimento e valorização.  

 Nesse movimento, a flexibilização ganha destaque e deve ser almejada em todas as 

dimensões da acumulação: flexibilidade produtiva das máquinas, equipamentos e da mão de 

obra, de acordo com as flutuações quantitativas e qualitativas da demanda; flexibilidade 

financeira e de comercialização, com a desregulamentação dos mercados; flexibilidade de uso 

e na contratação e dispensa da mão de obra, com a total desregulamentação do mercado de 

trabalho, de acordo também com as variações da demanda; e flexibilidade da jornada de 

trabalho e da remuneração dos trabalhadores; flexibilidade geográfico-espacial, com a 

derrubada das restrições de entrada e saída, de capitais e mercadorias nos diversos países e 

regiões; flexibilidade temporal, com a criação de novos e impressionantes meios de 

comunicação e de produção de informações. Em suma, o capital deve ter total liberdade de 

movimento, contratação e exploração da força de trabalho (Filgueiras, 2012; Krein, 2001).  
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 Esse processo de mudanças nas relações entre capital e trabalho tem impacto direto 

no item essencial que estrutura a vida social, qual seja, o próprio trabalho, pois provoca o 

desemprego estrutural e as mais variadas formas de precarização do trabalho. Essa 

precarização atinge a própria identidade e representação dos trabalhadores, por meio do 

recurso de destruição e segmentação dos coletivos e classes de trabalho, promovidos pelas 

práticas de subcontratação e de terceirização, que desvinculam parcelas crescentes dos 

trabalhadores das grandes empresas e agravam a crise dos sindicatos. 

 Situa Filgueiras (2012) que, para a sociedade como um todo, o resultado desse 

processo é o retorno, no final de século XX, de agruras e problemas próprios dos séculos 

XVIII e XIX, com ao aumento da exclusão social mundo a fora. Viu-se o crescimento da 

pobreza absoluta e de todas as suas mazelas: doenças físicas e mentais, drogas lícitas e 

ilícitas, violência, criminalidade, marginalização, etc. Em suma, a degradação humana, uma 

realidade mesmo dentro dos países desenvolvidos, como os Estados unidos, a economia mais 

poderosa do globo. Os ataques aos benefícios sociais, próprios do Estado de Bem-Estar 

Social, agrava o quadro e acirra a incerteza dos indivíduos com relação ao futuro.  

 Rumo à hegemonia mundial de um capitalismo cada vez mais global e financeirizado, 

o mundo assiste a um processo de homogeneização e ao mesmo tempo diferenciação das 

sociedades também em âmbito planetário. Enquanto parcelas minoritárias abonadas de 

diversas sociedades se identificam entre si, por cima mesmo das barreiras e valores culturais 

nacionais, amplos contingentes populacionais são jogados à margem do processo de criação e 

consumo da riqueza, à medida que uma terceira parcela, majoritária, vive um constante estado 

de incerteza e ansiedade em relação ao seu destino e ameaça fazer companhia aos que já 

foram dispensados pelo sistema capitalista de produção e distribuição de mercadorias. 

(Filgueiras, 2012).  

 De modo que, se se homogeneíza a economia e a política em boa parte do mundo, 

enquanto se aprofunda a distinção no interior de cada nação, globaliza-se o desemprego e a 

exclusão social, a instabilidade e as incertezas, enfim, globaliza-se o mal estar, inclusive entre 

as parcelas privilegiadas das sociedades, de se estar destruindo um modo de vida sem, 

contudo, se ter ainda a clareza do que virá em seu lugar. 

 Esta pesquisa tornou possível a compreensão da essência da relação entre 

financeirização e trabalho. Deixa evidente que a financeirização não poderia ter sido firmada 
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com a impetuosidade ocorrida sem que a desvalorização do Trabalho tivesse se firmado 

enquanto parte do processo de reorganização capitalista dos anos 1970 em diante. 

Financeirização e fragmentação do trabalho/ desigualdade social são então partes um mesmo 

conjunto e fundamentam o regime de regulação econômica e social construído a partir dali.  

 Constatou-se também que as mudanças no regime de regulação e suas resultantes 

desvalorização do trabalho e aumento da desigualdade foram ratificadas pelas instituições do 

Estado como requisito para se inserção em uma economia mundial financeirizada.  

 A presente analise se torna importante, pois nos oferece parâmetros para o estudo caso 

do Brasil, apesar de uma trajetória histórica particular, as proposições para enfrentar o 

problema da competitividade e do emprego foram também no sentido de flexibilizar as 

relações e o mercado de trabalho. De modo que, as saídas brasileiras não são próprias, 

segundo Krein (2001), “pegam carona nas discussões internacionais e nas orientações dos 

organismos multilaterais”. Embora tenham sido defendidas para resolver problemas 

nacionais, como o desemprego, a competitividade da indústria nacional, a futura estabilidade 

do Real, etc., elas seguiam receitas que acentuavam a desregulamentação e a flexibilização de 

um mercado de trabalho já flexível.  
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CAPÍTULO 02  - DA DITADURA MILITAR A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ:  
DAS BASES DA  FINACEIRIZAÇÃO ECONÔMICA BRASILEIRA A ENTRADA NO 

NEOLIBERALISMO  

Apresentação  

 Neste capítulo trataremos da entrada das ideias neoliberais no Brasil, como um 

processo mais geral de contraposição ao projeto nacional desenvolvimentista e como 

antecipação de uma realidade socioeconômica que viria a se afirmar como hegemônica apenas 

com  a chegada dos anos 1990. Iniciaremos por apresentar o papel da Ditadura Militar para 

que o Brasil ingressasse de modo subordinado na nova ordem econômica do capitalismo 

mundial a partir da década de 1980. Passaremos ao estudo da fase da entrada na era 

neoliberal, a partir dos anos 1980 e com o governo Sarney. Enquanto nos países 
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desenvolvidos difundia-se o processo de reestruturação produtiva, a globalização se 

evidenciava e o neoliberalismo espalhava-se a ponto de tornar-se hegemônico, no Brasil 

convivia-se com a crise do fordismo periférico. Na esteira da dívida da crise externa, que 

alcançou todos os países periféricos, a crise do Modelo de Substituição de Importações ficou 

explícita. Assim, a análise da década de 1980 e do governo Sarney, revelam uma sucessão de 

tentativas vãs de contornar a crise decorrente dessa implosão. Ao mesmo tempo, caminhava-

se para a reabertura política, onde as lutas sociais e sindicais foram a marca da 

redemocratização e culminando na promulgação da Constituição de 1988, intitulada Carta 

Cidadã. Nesse período, de acirrada disputa política, os movimentos populares, a partir da luta 

pela democracia e por direitos, conseguiram, em grande medida, superar a ação concreta do 

governo para implantar um novo sistema econômico no país.  

 Outro fator importante para o retardamento da implementação ofensiva do projeto 

neoliberal em solo nacional a crise de hegemonia enfrentada pela burguesia brasileira, que 

não conseguiu se unificar em torno de um projeto comum. De modo que, com a crise de 

hegemonia da burguesia nacional e a ofensiva dos trabalhadores foi possível a estes garantir a 

provação de uma constituição   que caminhou em grande medida na contramão da tendência 

mundial, ao estabelecer marcos fundamentais no campo dos direitos sociais, como um todo. 

Assim, o projeto Neoliberal é implementado com toda força apenas nos anos 1990. 

A Ditadura militar e as bases para a financeirização da economia brasileira 

 Para esse estudo interessa evidenciar que as opções políticas e econômicas adotadas 

pela Ditadura Militar brasileira (1964-1985) foram fundamentais para que o Brasil ingressasse 

de modo subordinado na nova ordem econômica do capitalismo mundial a partir da década de 

1980, lançando nossa inserção rumo padrão de acumulação vigente até os dias atuais. O novo 

regime de acumulação teve lugar no mundo e no Brasil orientado na lógica da apropriação 

financeirizada do excedente  produzido na “esfera real” da economia, o que levou a uma 

exclusão ainda maior dos trabalhadores. Aqui procuraremos identificar como esse movimento 

se deu.  

 No Brasil, é apenas na segunda metade do século XX que o modelo típico de produção 

fordista se instala, com suas peculiaridades ja destacadas anteriormente.  
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A partir de meados dos anos 50, a economia brasileira passa a desenvolver um 
movimento de expansão que combina abertura econômica, fortalecimento das 
empresas estatais e generalização das relações capitalistas, com vistas ao 
aprofundamento do processo de industrialização por substituição de importações e à 
superação dos obstáculos políticos, tecnológicos e financeiros que dificultavam seu 
desenvolvimento desde o final da Segunda Guerra Mundial. Este movimento 
desencadeia o estabelecimento de um novo padrão de acumulação capitalista 
dirigido pelas empresas estrangeiras situadas no departamento III da indústria (bens 
de consumo duráveis) que submete a economia brasileira aos ritmos de reprodução e 
lucratividade específicos do capital monopolista, estabelecendo uma nova dinâmica 
econômico-social; ao mesmo tempo em que reforça a dependência ao capital 
externo, colocando-a em novas bases. (Maciel, 2014, p. 65) 

Como apresenta o excerto de Maciel, aqui estabeleceu-se um modelo de fordismo de 

cárater (1) autoritário, na medida que o controle se deu na base de repressão dos trabalhadores 

e seus movimentos e com concentração de renda para o mercado de consumo dos bens 

duráveis; e (2) menos autônomo, na medida que foi atrelado a vinda de empresas estrangeiras 

e no financiamento via “poupança externa”.  

 O padrão de acumulação do fordismo nacional alavancou a produção de diversos 

ramos da indústria com a polícia de substituição de importações. De modo dialético, o Estado 

sustentou uma forte presença na economia graças ao financiamento externo, porém foi 

justamente esse tipo viciado de financiamento via empréstimos externos que colocou o Estado 

numa amarra, forçando-o a ajustes que retiraram seu papel de indutor de desenvolvimento 

(Estado desenvolvimentista) a partir dos anos 1980.  

 A questão da dívida externa ganha importância nesse processo. Até meados da década 

de 1950 a dívida externa brasileira era relativamente estável. Nesse período, como mostra 

Mônica Baer , em seu livro A internacionalização financeira do Brasil (de 1986),  houve 108

uma baixa no valor das exportações que levou de modo automático a uma diminuição da 

capacidade de importação. Esse desequilíbrio externo foi atenuado em certa medida pela 

chegada dos capitais de risco , que acontecia ao mesmo tempo em que a reorientação da 109

atividade produtiva pelo processo de substituição de importações.  

 Em seu livro A internacionalização financeira do Brasil ,de 1986.108

 Capital de risco (também chamado de  capital empreendedor, capital de investimento ou capital de ventura - 109

em inglês: venture capital), é uma modalidade de investimentos alternativos  utilizada para investir em negócios 
por meio da compra de uma participação acionaria, geralmente minoritária, com objetivo de ter as ações 
valorizadas para posterior saída da operação. Chama-se capital de risco não pelo risco do capital, porque 
qualquer investimento, mesmo a aplicação tradicional, em qualquer banco tem um risco, mas pela aposta em 
empresas cujo potencial de valorização é elevado e o retorno esperado é idêntico ao risco que os investidores 
querem correr.
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 Todavia, já no final da década de 1950, o Brasil ja possuía uma dívida externa 

crescente , atingindo no período de 1960 a 1964 um aumento de quase 30%, como aponta 110

Monica Baer . A instabilidade política que o país atravessava fez com que a entrada de 111

capitais de risco fosse reduzida fortemente a partir de 1963, além disso, a forte diminuição das 

exportações levaram a um crescente endividamento externo, que rapidamente alcançou seu 

limite. (Baer, 1986) 

 Lídia Goldeinstein, em seu livro Repensando a dependência, (de 1994), apresenta que 

o regime político estabelecido pelo golpe militar de 1964 teve como programa econômico, 

apresentado no Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) , a busca da restauração do 112

equilíbrio monetário, ou seja, a contenção da inflação como forma de retomar  os 

investimentos públicos e privados. O PAEG, promoveu reformas fiscais e financeiras, numa 

“modernização conservadora” que pretendia ampliar ao máximo as possibilidades do arranjo 

preexistente, mantendo as características básicas de relacionamento entre Estado e os capitais  

nacional e internacional. (Goldeinstein, 1986) 

 Contudo, o Plano não teve o resultado esperado e redundou numa recessão 

econômica que durou toda sua a vigência (1964-1967). Oliveira , em seu livro Crítica a 113

razão dualista (de 2003), aponta que, para atacar a recessão, o Governo militar executou uma 

política marcada pela “seletividade de classes sociais e que privilegia as necessidades da 

produção”. A ordem “passou a ser contrária à anterior : aumento dos créditos, aumento dos 114

gastos governamentais, estímulo à demanda”. (2003, p. 94)  

  Dívida externa brasileira em milhões de dólares: 1946 - $2054, 1950 - $1862, 1955 - $1792, 1960 - $1955, 110

1961 - $2207, 1962 - $2457, 1963 - $2527, 1964 - $2502. Fonte Banco Central do Brasil apud Baer, 1986, p.67.

 Em seu livro A internacionalização financeira do Brasil, de 1986. 111

 O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) foi colocado em curso pelo governo Castelo Branco 112

entre 1964 e 1967 e foi uma das primeiras medidas tomadas do governo militar depois do tomada de poder em 1º 
de Abril de 1964.O programa tinha como principal objetivo reestruturar a estabilidade macroeconômica do país e 
a retomar o crescimento, o programa teve efeitos importantes, controversos. Teve importância para a 
estabilização econômica e o crescimento no período subseqüente (do “Milagre”). Todavia suas ações foram 
voltadas no geral em favor de setores específicos da sociedade e acabaram por sustentar/ampliar os problemas 
sociais e econômico do país.

 Em seu livro Crítica a razão dualista, de 2003.113

 Qual seja, de contenção de crédito, dos gastos governamentais e de perspectiva global de contenção da 114

demanda. A política efetivada foi seletiva no sentido de ser contrária à anterior e a limitar as benesse do fordismo 
a uma parcela limitada da massa de trabalhadores. 
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A nova política, sintetiza um tipo de fordismo a brasileira, (1) pouco autônomo, por 

ser atrelado ao estabelecimento de empresas externas e no financiamento via “poupança 

externa” ; (2) marcadamente autoritário, pela repressão a força de trabalho com suas 115

organizações e na concentração da renda, a fim de possibilitar a criação rápida de um mercado 

para produtos de consumo para bens duráveis .  116

 Para o funcionamento desse sistema, um dos supostos era a manutenção de 

taxas de juros positivas, o que, dado o quadro inflacionário existente, não seria garantido. A 

fim de fugir desse problema, criou-se o mecanismo da correção monetária , que, 117

teoricamente, assegurava a salvaguarda das implicações financeiras contra a inflação 

enquanto institucionalizavam no mercado financeiro formal o contrato financeiro indexado, 

para prazos superiores a um ano. A indexação passou a ser feita por meio da Obrigação 

Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN), moeda de referência legal, cujo valor mensal 

variava de acordo com a inflação calculada pela Fundação Getúlio Vargas por meio de um 

Índice Geral de Preços (IGP), cuja taxa corrigia mensalmente a ORTN. (Goldenstein, 1994) 

 É preciso observar o que assinala Lídia Goldeinstein (1994), ao resgatar que, 

mesmo com ampliação e diversificação do financiamento advindo dessa reforma, aqui nunca 

se viabilizou uma estrutura privada de financiamento de longo prazo que garantisse a 

captação e os empréstimos no montante necessário aos empreendimentos de maior escala e 

prazos de maturação. Este papel continuou sendo cumprido pelo Estado, diretamente ou por 

intermédio de suas agências financeiras. De todo modo, não podemos negar que houve uma 

 Vimos que a orientação do Estado foi no sentido de ampliação da sua participação na economia, inclusive na 115

produção, mas isso se sustentou apenas enquanto houve financiamento externo abundante. Foi justamente o fato 
de basear o financiamento os empréstimos externos que levou a própria educado do papel do Estado brasileiro 
futuramente, quando, diante da divida e da necessidade de novos empréstimos foi obrigado a promover ajustes 
na política econômica.

 A criação de um mercado de consumo em massa de bens duráveis seria viável (1) somente no longo prazo, 116

fazendo crescer paulatinamente a renda agregada dos trabalhadores, ou seja, um crescimento mais igualitário; Ou 
(2) precisaria de uma rápida concentração da renda em favor de uma determinada parcela do poder de compra 
local (a burguesia local) para viabilizar-se dentro de poucos anos. O tamanho do mercado de trabalho nacional 
contribuiu para a viabilidade desta segunda opção, mesmo que .apenas uma parcela limitada dos trabalhadores 
pudesse ter acesso aos bens fornecidos pela produção fordista. (Schincariol, 2006, p.34-35)

 A Correção Monetária, também chamada de atualização monetária, é um ajuste feito periodicamente de 117

certos valores na economia tendo em base o valor da inflação de um período, objetivando compensar a perda de 
valor da moeda. Isto é, são os ajustes contábeis e financeiros, realizados com o intuito de se demonstrar os 
preços de aquisição em moeda na circulação no país, em relação ao valor de outras moedas (ajuste cambial) ou 
índices de inflação ou cotação do mercado  financeiro (atualização monetária propriamente dita).
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considerável expansão do setor de bens de consumo durável, especialmente a indústria 

automobilística e a construção civil. 

 Para Francisco Oliveira, essa política materializou-se em uma reforma fiscal de 

aparência progressiva, mas que em essência era regressiva, onde os impostos indiretos 

cresceriam mais que os diretos, controle salarial e um fortalecimento do mercado de capitais, 

num “descolamento” do capital financeiro. Em súmula: política de combate à inflação 

transferia às classes de renda baixas o ônus desse combate, não permitindo que problemas nos 

custos de reprodução da força de trabalho não se tornassem custos à produção, enquanto 

deixava livre a inflação, que favorecia a realização da acumulação por meio da correção 

monetária (Oliveira, 2003 p. 94-95)  

 David Maciel, apresenta que esse movimento expansivo atravessou dificuldades no 

início dos anos 1960 devido ao fato de o Estado brasileiro não possuir ainda o aparato 

institucional necessário para "cumprir as tarefas que o novo padrão de acumulação 

demandava"; abrindo- se um ciclo de recessão que diminuiu o crescimento econômico, soma-

se a isso o início de um cenário político de "crise da hegemonia populista que torna incerta a 

continuidade da expansão nos termos em que esta vinha se dando” (Maciel, 2014, p. 65-66). 

De tal modo que, para o autor,   

o golpe de 1964 e a Ditadura Militar cumprem um papel decisivo, na medida em que 
criam as condições políticas e econômicas que permitem a superação destas 
contradições e a consolidação do novo padrão de acumulação. Entre estas medidas 
destacaríamos a violenta repressão política que se abateu sobre o movimento dos 
trabalhadores e as forças políticas que propugnavam um desenvolvimento capitalista 
alternativo, facilitando a política de arrocho salarial aplicada durante todo o período 
e a opção pela dependência; a centralização política em torno do poder Executivo, 
conferindo ao governo maior margem de manobra na execução das tarefas 
necessárias; o crescimento do aparelho de Estado, ampliando sua capacidade de 
intervenção e planejamento econômico; a ampliação do setor produtivo estatal e dos 
investimentos públicos em infraestrutura, criando empresas gigantescas e com fortes 
tendências monopolistas e uma reforma financeira que criou as bases do processo de 
financeirização da economia, que cumprirá um papel decisivo na valorização do 
capital a partir dos anos 80 (Maciel, 2014, p.66) 

 Mesmo que o modelo fordista - aqui “corporizado" pela ideologia do 

desenvolvimentismo tenha sido superado pelo neoliberalismo e que a economia brasileira 

tenha atravessado muitas mudanças até aqui , é preciso perceber que desde a consolidação 118

do padrão de acumulação dependente-associado, a economia brasileira cria estruturas que a 

 -Maciel destaca que, para a privatização (direta ou indireta) das empresas estatais, a abertura comercial e 118

financeira, a flexibilização dos direitos trabalhistas e o processo de desindustrialização relativa. (Maciel, 2014, p. 
66)
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caracterizam de modo atávico: concentração  e centralização  do capital junto à 119 120

monopolização dos mercados; a integração capitalista e com tendência das grandes empresas 

atuarem sucessivamente em diversos ramos econômicos; internacionalização da economia 

com a via estabelecimento de empresas estrangeiras no país e pela procura de mercados para a 

exportação; a transformação do tesouro nacional em capital financeiro geral, em “pressuposto 

do lucro privado”. (Maciel, 2014, p.66-67) 

 A respeito desse movimento de concentração e centralização é preciso dizer que ele se 

tornou peça chave do modelo de acumulação, pois permitiu a ampliação das empresas 

capitalistas em diversos ramos econômicos e de forma integrada, "muitas vezes combinando 

num mesmo circuito de acumulação a intermediação bancária e comercial, a produção 

industrial e a produção agrícola.”  Este processo de concentração e centralização possibilitou 

a expansão das grandes empresas por diversos setores da economia, num movimento de 

integração capitalista vivenciado principalmente no setor agroindustrial, muitas vezes 

combinando num mesmo circuito de acumulação a intermediação bancária e comercial, a 

produção industrial e a produção agrícola. (Maciel, 2014, p 67-68) 

 No setor agroindustrial essa expansão integrada é notória e foi promovida com amplo 

apoio do governo militar. Os grande agricultores tiveram que modernizar tecnologicamente 

suas produções e transformá-las em empresas capitalistas voltadas para a modernização 

econômica e tecnológica. Sobre isso Maciel apresenta que:  

Paralelamente ao aumento da produtividade e à decuplicação do consumo de 
máquinas, equipamentos e outros insumos agrícolas, ocorre um processo de 
concentração da propriedade da terra expresso no aumento do número total e 
relativo de latifúndios, combinando-os cada vez mais com a moderna empresa 
capitalista. Paralelamente, a empresa agrícola participa ativamente do esforço 
governamental para ampliar a pauta de exportações, direcionando-se 
prioritariamente para o mercado externo, em detrimento da produção de alimentos 
para consumo interno. (2014, p.67-68)  

No campo, outra mudança relevante foi a disseminação das relações capitalistas de 

produção, baseadas na separação completa entre capital e força de trabalho, criando um 

 A concentração capitalista se converteu em peça fundamental para fiar novo padrão de acumulação, que 119

voltava a externalizar parte significativa do circuito de acumulação capitalista por meio da importação crescente 
de capital e de bens de capital, assim colocando a dependência em novas bases. (Maciel, 2014, p. 67)

 Maciel destaca que, entre as empresas nacionais, as do setor público foram as que mais se concentraram, até 120

mesmo por conta de sua presença monopolista em diversos setores e pelo novo fluxo de investimentos 
desencadeado pelos governos militares para fazer frente às exigências de financiamento do novo padrão de 
acumulação  (Maciel, 2014, p. 67)
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proletariado rural vasto e submetido ao trabalho precarizado, em geral, temporário e sem 

garantias sociais, ao mesmo tempo em que se fragmentava as antigas relações de produção de 

caráter não-capitalista. (Maciel, 2014, p.67-68) 

 Essa combinação no setor agrícola, entre a manutenção do “padrão primitivo” de 

contrato com novas relações de produção, também tem fortes implicações na economia 

urbana, pois contribui para o notável crescimento dos outros setores da economia, na medida 

em que fornecia grandes contingentes populacionais que iriam formar o exército de reserva 

das cidades, permitindo uma redefinição das relações capital-trabalho e ampliando as 

possibilidades da acumulação industrial, já compreendido como novo centro do sistema 

(Oliveira, 2003, p. 46) 

 O autor sintetiza que, 

o superexcedente, resultado da elevação do nível da mais-valia absoluta e relativa, 
desempenhará, no sistema, a função de sustentar uma superacumulação, necessária 
esta última para que a acumulação real possa realizar-se. Levado inicialmente 
pelas exigências da aceleração dos anos 1957/1962 a aumentar a taxa de exploração 
do trabalho, a fim de financiar internamente a inversão, o sistema caminhou para um 
conflito entre relações de produção e forças produtivas, cujo desenlace conhecido 
foi aprofundar, como condição política de sua sobrevivência, aquela exploração; 
assim, em primeiro lugar, o superexcedente tem uma função política de contenção, 
para o que, necessariamente reverte-se de características repressivas. Isto é, torna-se 
indissociável a política da economia, porque a contenção da classe trabalhadora se 
faz, principalmente, pela contenção dos salários. (Oliveira, 2003a, p. 100, grifos no 
original) 

O declínio do salário real dos trabalhadores fez com que se buscasse nas importações 

uma prevenção ao bloqueio do desenvolvimento . O resultado a longo prazo foi que a 121

manutenção da alta taxa de crescimento dependerá mais e não menos do crescimento das 

exportações, forma escolhida para o abastecimento dos bens de capital necessários para a 

expansão da indústria. 

 Para estimular a alta das taxas de lucro e ativar o sistema financeiro o Governo 

renuncia a parte de suas receitas dos impostos, comprimindo mais a capacidade de gasto do 

Estado e, para financiar suas inversões, recorre, em níveis cada vez mais altos, ao crédito 

externo. De modo que um elemento da política alimenta o comportamento do outro. 

 Oliveira (2003) aponta que entre 1966 e 1970, as importações de bens de capital destinados à inversão 121

interna passaram de US$ 405,6 milhões para US$ 1.073,9 milhões, ou seja, cresceram 1,6 vezes, um crescimento 
maior que o crescimento do próprio produto do setor industrial como um todo. Em outras palavras, o coeficiente 
de importações do produto da indústria cresceu, invertendo a tendência anterior. Em decorrência disso, boa parte 
do impulso gerado pelo crescimento do departamento de bens de consumo não se transmitiu ao departamento de 
bens de produção, não se internalizando totalmente a potencialidade de crescimento.
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 Dada a conjuntura, Oliveira (2003) elucida que esse subsídio publico, numa situação 

em que os preços internos crescem mais que os preços externos, se torna, de certa forma, uma 

"esterilização"  de capital, possibilitada pela política de câmbio flexível. O autor explica que 122

reestruturação monopolista requer exorbitantes taxas de lucro e a forma em que elas se dão 

(via mercado de capitais), se instaura uma competição pelos fundos de acumulação (pela 

poupança) entre a órbita financeira e a estrutura produtiva que esteriliza parcialmente os 

incrementos da própria poupança, o preço a ser pago por essa precoce hegemonia do capital 

financeiro é um crescente distanciamento entre a órbita financeira e a da produção. Essa 

esterilização de capital aparece na contabilidade das empresas como lucro, mas na 

contabilidade nacional ela é uma transferência da conta do Governo para a conta de capital 

das empresas como renúncia de impostos, todavia, na prática trata-se da transferência da 

conta das famílias, intermediada pelo Governo.  

 Da perspectiva da organização das classes trabalhadoras, desde 1964 apenas viu-se 

retrocessos. Despojados de qualquer poder de barganha como representantes dos 

trabalhadores, os sindicatos foram submetidos ao modelo de salários e de reajustes ditados 

pela política econômica do Governo. 

 A internacionalização da economia foi outra marca estruturante desenvolvida pela 

política econômica da Ditadura Militar. Maciel apresenta que  

A internacionalização da economia foi outra modificação definitiva desenvolvida 
pela política econômica da Ditadura Militar, que se deu no sentido da presença 
crescente do grande capital externo em diversos setores da economia brasileira, na 
criação de um movimento de expansão externa cujo primeiro passo foi a 
transformação da indústria brasileira em plataforma de exportação das empresas 
transnacionais aqui instaladas e no estabelecimento de uma estrutura de 
financiamento crescentemente dependente de recursos externos.(2014, p. 68) 

De modo que uma das principais marcas da política econômica a partir do golpe em 

1964 foi a crescente a entrada do capital externo na economia. 

Tendo como referência o valor do dólar em dezembro de 1985, uma pesquisa do 
Banco Central mostra que o volume total de investimentos e reinvestimentos 
estrangeiros na economia brasileira saltou de 956 milhões de dólares no período 
1951-1960 para 2,12 bilhões na década seguinte (1961-1970), 12.3 bilhões entre 
1971-1979 e nada menos que 9,49 bilhões apenas entre 1980 e 1984 (Banco Central 

 O autor explica que reestruturação monopolista requer exorbitantes taxas de lucro e a forma em que elas se 122

dão (via mercado de capitais) instaura uma competição pelos fundos de acumulação (pela poupança) entre a 
órbita financeira e a estrutura produtiva que esteriliza parcialmente os incrementos da própria poupança, o preço 
a ser pago por essa precoce hegemonia do capital financeiro é um crescente distanciamento entre a órbita 
financeira e a da produção. 
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do Brasil, 1985). De acordo com dados apresentados por Possas, das 1528 maiores 
empresas industriais existentes no país no ano de 1970, 29,3% eram propriedade 
estrangeira (448 empresas), 67,5% de propriedade privada nacional (1032 empresas) 
e 3,1% de propriedade pública (48 empresas). Porém, apesar das empresas públicas 
responderem por 16,6% da produção, indicando o altíssimo grau de concentração 
nas empresas estatais, nada menos que 50,1% da produção industrial das maiores 
indústrias provinham das empresas estrangeiras. Os setores que lideraram o 
crescimento industrial nos anos 60 e 70 foram justamente aqueles em que as 
empresas estrangeiras assumiram um papel 'significativo e proeminente'. (Maciel, 
2014, p.68) 

 Mônica Baer identifica que foram três os fatores que mais contribuíram para que a 

reestruturação abrisse caminho para a internacionalização financeira a nível institucional : 123

“1) a lei n°4.595, de dezembro de 1964 que, além de criar o Banco Central (substituindo a 

SUMOC), reformulou o sistema bancário, promovendo a especialização financeira ; 2) a 124

institucionalização da Resolução n°63 em 1967 ; e 3) a implementação do mecanismo de 125

correção cambial em 1968” (1986, p.14). Sobre isso a autora infere que:  

no período que antecedeu a reforma dos anos sessenta tampouco se observou uma 
expansão significativa da dívida externa (...) O endividamento externo praticamente 
restringiu-se a fontes oficiais de financiamento e desde meados nos anos cinquenta 
passaram a assumir certa importância os créditos de fornecedores. Esses 
empréstimos, já naquela época, dependiam de previa autorização da SUMOC 
(Superintendência da Moeda e do Crédito), que funcionava como Banco Central 
(...). na fase anterior à reforma financeira e à nova regulamentação do capital 
estrangeiro, a internacionalização financeira do Brasil realizou-se principalmente, e 
de forma ainda incipiente, por meio dos créditos de fornecedores. Portanto esse 
processo não é de natureza eminentemente financeira, mas está vinculado, de um 
lado, à busca de mercados para os bens de capital produzidos nos países 
desenvolvidos, e, por outro, ao avanço do processo de industrialização no Brasil. 
(BAER, 1986, p.12) 

 Sobre isso a autora infere que: "no período que antecedeu a reforma dos anos sessenta tampouco se observou 123

uma expansão significativa da dívida externa (...) O endividamento externo praticamente restringiu-se a fontes 
oficiais de financiamento e desde meados nos anos cinquenta passaram a assumir certa importância os créditos 
de fornecedores. Esses empréstimos, já naquela época, dependiam de previa autorização da SUMOC 
(Superintendência da Moeda e do Crédito), que funcionava como Banco Central (...). na fase anterior à reforma 
financeira e à nova regulamentação do capital estrangeiro, a internacionalização financeira do Brasil realizou-se 
principalmente, e de forma ainda incipiente, por meio dos créditos de fornecedores. Portanto esse processo não é 
de natureza eminentemente financeira, mas está vinculado, de um lado, à busca de mercados para os bens de 
capital produzidos nos países desenvolvidos, e, por outro, ao avanço do processo de industrialização no 
Brasil." (BAER, 1986, p.12). 

 “Na essência os bancos comerciais deveriam restringir sua atuação ao âmbito das transações de curto prazo; e 124

os bancos de investimento deveriam dedicar-se ao financiamento de médio e longo prazo para capital fixo de 
trabalho, principalmente de empresas industriais.” (BAER, 1986, p.14). 

 “Com a institucionalização da Resolução n° 63 em 1967, permitiu-se aos agentes financeiros instalados no 125

país contratar empréstimos externos para repassá-los internamente, estabelecendo assim uma ponte entre o 
sistema financeiro nacional e o internacional (...). Resultado disso foi uma articulação mais estreita entre os 
sistema financeiro nacional e o internacional, passando esse último a ser uma importante fonte alternativa de 
recursos.” (BAER, 1986, p.14). 
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 De modo que é possível aferir que, embora o processo de internacionalização 

financeira tenha adquirido dimensão própria, ele foi em sua essência gerado pela dinâmica do 

capital produtivo no Brasil. Isto é, a estrutura produtiva internacionalizada determinou, em 

grande parcela, o caráter da reforma interna, e, ao mesmo tempo, a internacionalização 

financeira, implicando uma nova etapa da inserção do Brasil na economia mundial.  

Assim, como apresenta Goldenstein (1994), a reforma fiscal de 1967 e a possibilidade 

de endividamento público interno pela emissão de títulos (ORTN’s e LTN’s ) permitiram 126

que o governo contasse com recursos que foram transferidos para o setor privado, 

principalmente para os setores ou regiões considerado prioritários  e para o setor público, 127

principalmente para as empresas estatais, cujos gastos com investimentos foram decisivos 

para a retomada da economia e, posteriormente, para a manutenção do ciclo. 

 Simultaneamente, como pontua Maciel, a pauta de exportações brasileira se 

diversificava com o intuito de responder a necessidade cada vez maior de divisas, de 

assegurar a remuneração do capital externo e na tentativa de superar os limites do mercado 

interno, dando forma a uma perspectiva imperialista, ou subimperialista na visão de 

desenvolvimentistas, como Rui Mauro Marini. (2014, p68).  O autor completa que: 

Se originalmente a abertura para a inserção das empresas estrangeiras na indústria 
brasileira inscrevia-se no projeto de substituição de importações, que vislumbrava 
colocar a internalização da acumulação capitalista em novo patamar, as próprias 
contradições geradas pelo novo padrão de acumulação dependente-associado 
levaram ao colapso do projeto desenvolvimentista e tornaram a internacionalização 
direta ou indireta da economia a condição para a continuidade do capitalismo 
monopolista no país. (Maciel, 2014, p. 69) 

 Foram a reforma fiscal de 1967 e a possibilidade de endividamento público interno via 

emissão de títulos (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e Letras do Tesouro 

Nacional) que oportunizaram que o governo tivesse recursos para serem repassados para o 

 Letras do Tesouro Nacional.126

 Segundo Goldenstein (1994), os setores considerados prioritários eram: exportação de manufaturados, 127

equipamentos industriais, reflorestamento, pesca e turismo. Para as regiões foram definidos os seguintes 
programas: Sudene, Sudam, Polamazônia, PIN (Programa de Integração Nacional) e Polocentro, entre outros. 
Estes programas, em sua maior parte, revelaram-se verdadeiros fracassos e mecanismos de transferências brutais 
de recursos do setor público para certos setores privados que deles se beneficiavam em nome de um trabalho 
regional e/ou setorial que não realizavam. 
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setor privado , principalmente para os setores ou regiões considerados prioritários  e para 128 129

o setor público, principalmente para as empresas estatais, cujos gastos com investimentos 

foram decisivos para a retomada da economia e, posteriormente, para a manutenção do ciclo. 

Silva aponta que as famílias também contavam com as financeiras e com o Sistema 

Financeiro de Habitação, aumentando o seu endividamento e, assim, contribuindo para o 

crescimento do consumo corrente, principalmente de bens de consumo duráveis, que, 

juntamente com o gasto público, “puxaram” a retomada da economia. (2013, p.97). Destarte, 

a nova estrutura do setor financeiro, a farta liquidez que a acompanhava, o “controle” da 

inflação e o “milagre” econômico somavam-se na contribuição para a ilusão geral de que o 

PAEG havia montado um “padrão de financiamento novo e eficiente.” (Goldenstein, 1994, p. 

75) 

 Contudo, em meados da década de 1970  - quando a economia brasileira começa a 130

dar os primeiros sinais de reversão do ciclo expansivo, a inflação retoma seu movimento 

ascendente e o sistema financeiro montado em 1964 começa a perder sua funcionalidade - 

começam a se tornar nítidos os problemas que mais tarde iriam se apresentar por inteiro. 

Sobre isso, Lamentavelmente, em termos de compreensão global do capitalismo brasileiro, 

"se ainda agora a percepção de sua problemática é confusa, na época acreditava-se que os 

 Quanto às empresas privadas, observa-se uma coincidência entre as líderes e as empresas localizadas em 128

setores mais atrasados, apesar da existência de um corte nítido entre, elas. (Silva, 2013). Goldenstein (1994) 
observa que as empresas líderes, que dão a dinâmica do crescimento industrial, são oligopólios, filiais de 
empresas estrangeiras, que, dada a sua forma de organização de mercado, tem um pequeno grau de 
endividamento, se autofinanciando com os enormes lucros que auferem graças à sua especial inserção no 
mercado ou via aporte de recursos externos liberados por suas matrizes. A grande empresa de capital nacional e 
os setores atrasados, por sua vez, muitas vezes contavam com a proteção do Estado, tanto por meio de subsídios 
diretos quanto de todo tipo de proteção de mercado. Aparentemente todos dispunham de uma liquidez 
inesgotável e cresciam a taxas bastante elevadas, prescindindo de uma estrutura de financiamento privada de 
longo prazo. 

 Segundo Goldenstein (1994), os setores considerados prioritários eram: exportação de manufaturados, 129

equipamentos industriais, reflorestamento, pesca e turismo. Para as regiões foram definidos os seguintes 
programas: Sudene, Sudam, Polamazônia, PIN (Programa de Integração Nacional) e Polocentro, entre outros. 
Estes programas, em sua maior parte, revelaram-se verdadeiros fracassos e mecanismos de transferências brutais 
de recursos do setor público para certos setores privados que deles se beneficiavam em nome de um trabalho 
regional e/ou setorial que não realizavam. 

"Durante os anos 70 ocorre um processo de “estatização” da dívida externa, que simplesmente inverte a 130

posição do capital privado e do setor público como tomadores de empréstimos junto a capitais privados: em 
1972 75,1% das captações brutas eram efetuadas pelo capital privado, enquanto no setor público apenas 24,9%; 
porém, em 1980 os índices passam a 23,4% e 76,6%, respectivamente. Neste período, o montante tomado pelo 
setor público para “intermediação financeira” quase quadruplica, passando de 3,1% para 11,1% do total. (Maciel, 
2014, p. 69)
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problemas eram de curto prazo e passíveis de resolução com o reordenamento institucional". 

(2013, p.98) 

 Até a crise, os analistas ditos “progressistas” imputavam ao Estado um papel no 

desenvolvimento capitalista brasileiro que supunha um alto grau de independência. O Estado 

brasileiro, por características próprias das condições de implantação e desenvolvimento do 

capitalismo no país, teria sempre liderado e, mais do que isso, financiado o desenvolvimento, 

seja de modo direto ou pela intermediação de recursos externos, de modo que a crise seria 

então explicada pela perda desta capacidade, que teria levado o país a um processo de 

estagflação. 

 O esqueleto vital do padrão de financiamento da economia brasileira, que assegurou 

por décadas o capitalismo nacional, começou a ser definido na década de 1930 e tomou seus 

contornos essenciais durante a industrialização pesada com o Plano de Metas e permaneceu 

até entrar em colapso na década de 1980. Esse padrão de financiamento atendeu de algum 

modo aos problemas postos pela industrialização brasileira, cuja característica básica é ter 

sido tardia. 

 Destarte, as questões acerca do papel do Estado, do financiamento de longo prazo e da 

dependência financeira do exterior são de tal forma dependentes que se tornam difíceis de 

serem compreendidas separadamente, de forma que sua análise conjunta é importante para 

compreender a crise da década de 1970 e seus desdobramentos. 

Esta interdependência dos investimentos gera um grau de incerteza dificilmente 
bancado pelo cálculo privado. Decorre daí a necessidade de atuação do Estado, sem 
a qual o processo de industrialização dos países retardatários seria inviável. No caso 
brasileiro, além de assumir o financiamento, o Estado implantou o núcleo básico da 
indústria pesada (siderurgia, energia e petróleo). O Estado assume essas tarefas 
(implantação dos pré-requisitos industriais básicos e financiamento do setor 
privado), porém, aqui, diferentemente de outras experiências de países retardatários, 
sem tocar nas relações de propriedade existentes, preservando todos os interesses 
dominantes, perpetuando a relação (ou falta de) entre os setores agrário, industrial e 
bancário. (Silva, 2013, p.100) 

 O Estado sem uma base de acumulação própria suficiente com a qual pudesse 

assegurar este modelo (via arrecadação fiscal ou geração de lucros das estatais), valeu-se do 

financiamento externo, com o qual cria uma “força” que não possui. Dessa forma, nos 

momentos de farta liquidez internacional, o Estado brasileiro, aprofundando os laços de 

dependência, aparece como "o todo poderoso, que distribui recursos para todos os setores 
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capitalistas". Porém, sua real força, ou melhor, sua fragilidade, vem à tona nos momentos de 

restrição de liquidez internacional, quando se aprofunda a disputa interna por recursos e ele 

“se revela incapaz de arbitrar ganhadores e perdedores” mantém as transferências de recursos, 

os quais não possui, à custa do comprometimento da capacidade de acumulação de longo 

prazo (Goldenstein, 1994, p. 67). Evidenciam-se os limites da autonomia financeira do país e 

a questão da dependência, ao contrário do que era suposto, poderia comprometer a capacidade 

de se continuar crescendo.   

 Foi com o II Plano Nacional de Desenvolvimento  (PND) que o Estado se propôs a 131

completar a matriz industrial nacional . Deixando as claras, naquele momento, que o famoso 132

tripé composto pela empresa estatal, a grande multinacional e a privada nacional, constituído 

nos anos 1950, detinha um padrão de financiamento que supunha, necessariamente, 

determinada conexão externa. 

 Durante o II PND a ilusão quanto ao papel do sistema financeiro vai ser reforçada, 

mas pelo seu lado negativo. Agora, de acordo com Goldenstein (1994), o circuito financeiro 

torna-se cada vez mais um lócus privilegiado de valorização da riqueza, atraindo recursos da 

esfera produtiva para a financeira especulativa. O exagero especulativo que ficou conhecido 

como “ciranda financeira".  

 Esse movimento de ascensão da esfera financeira em detrimento da produtiva é mais 

facilmente identificado a partir da década de 1980, mas já podemos percebê-lo na década de 

1970. Para Maciel, com a ciranda financeira, o processo de integração entre os vários setores 

do capital se acentua com o setor produtivo participando ativamente da especulação financeira 

desencadeada a partir daí. O autor apresenta dados que mostram que "entre 1964 e 1984 os 

haveres financeiros passaram de 23,9% para 62,8% do PIB”, o que indica como a especulação 

financeira vai ganhando centralidade no processo de valorização do capital. O aumento da 

dependência se reflete no crescimento exponencial da dívida pública, "acirrando a função de 

 O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) foi lançado em 1974 e pretendia enfrentar a 131

crise internacional do período evitando que o país entrasse em recessão. O Plano definiu uma série de 
investimentos em setores-chave da economia, combinando a ação do Estado, da iniciativa privada e do capital 
externo. Sua execução foi seriamente comprometida pelo aprofundamento da contração internacional. Todavia 
teve o mérito de buscar suprir o país de uma cadeia produtiva completa, algo inédito.

 O II PND, não se tratava de um rompimento com o padrão de industrialização anterior, mas de sua 132

complementação. A proposta era terminar o processo de substituição de importações com a internalização de 
alguns setores de insumos básicos e de bens de consumo, a fim de eliminar “definitivamente”, a necessidade de 
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'capital financeiro geral' exercida pelo tesouro público, e a manutenção da superexploração do 

trabalho como fundamento de todo este processo de expansão capitalista". (2014, p. 69-70) 

 A necessidade de recursos externos cresce por variadas motivações: pela necessidade 

de importações ampliada pelo II PND, por problemas na balança comercial decorrentes do 

choque do petróleo e da deterioração das relações de troca e pelo incremento dos custos 

financeiros do endividamento do período anterior. Porém, os eventuais tomadores de recursos 

externos se retraem, apesar da continuidade das políticas de incentivo, obrigando as 

autoridades econômicas a usar de forma recorrente as empresas estatais para captar recursos 

estrangeiros. A retração dos tomadores de recursos externos é reflexo tanto da piora das 

condições de crédito internacional quanto da desaceleração da economia brasileira, que afeta 

a demanda de crédito em geral (Goldenstein, 1994, p. 89) 

 Com a intenção de incentivar a captação de recursos externos, o governo federal usa 

os títulos públicos para ampliar o nível geral de juros da economia, gerando, dessa forma, um 

circuito especulativo cujas consequências seriam dramáticas. 

 Acrescente-se a isso a necessidade da venda de títulos para financiar todo tipo de 

incentivos fiscais, isenções, reservas de mercado, insumos e tarifas públicas com preços 

defasados, além de créditos altamente subsidiados dados pelo subsistema financeiro público 

(BNDE, BNH, BB e outros) a alguns setores privilegiados (agricultura e exportação, entre 

outros) e ficará clara a perversidade do mecanismo criado: elevavam-se deliberadamente as 

taxas internas de juros para tornar mais atrativo o endividamento externo, que, ao entrar, 

expandia a liquidez da economia, que deveria ser enxugada para garantir as taxas elevadas. 

(Goldenstein, 1994)  

 A tabela a seguir traça um retrospecto das taxas de crescimento da dívida externa 

brasileira a partir dos relatórios anuais do Banco Central. Ela identifica que, do golpe até 

1969, período em que a economia brasileira se encontrava em recessão, tendência reforçada 

pela aplicação de uma política de estabilização, a dívida externa cresceu relativamente pouco 

se comparada com a expansão posterior, no ano de 1969 a taxa foi de 13% ao ano. Já no 

período de 1970-1974 a dívida cresceu a taxas bastante altas, chegando a 36,9% em 1973. 

Houve também um aumento expressivo das reservas que chegaram a representar entre 46% da 

dívida total em 1973. 
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Tabela 3 – Taxa de crescimento anual da dívida externa brasileira de 1970 a 1980 

A partir da década de 1960, há um considerável aumento da emissão de títulos do 

governo em relação ao percentual do PIB. Os dados do relatório de atividades do BC/Gedip 

de1972 evidenciam essa tendência: em 1964 a quantidade de títulos públicos federais em 

circulação em relação ao PIB era de 0,2%, já no ano de 1972 essa relação passa a ser de 8,8%. 

A criação dos títulos com correção monetária protegia os investidores das perdas 

representadas pela inflação e representou um grande impulso ao desenvolvimento do mercado 

de títulos públicos no Brasil. (Silva, 2013, p. 104). Contraditoriamente, a liquidez era 

ampliada por meio de subsídios fartamente distribuídos  que levavam  a venda de mais 133

títulos públicos para financiar o modelo. O governo comprava dinheiro caro para emprestar 

Tabela 
Taxas de crescimento anuais da dívida externa brasileira no total e liquida (%)

Ano Dívida Total Dívida Líquida Reserva da dívida 

1970 25,0 15,1 21,7

1971 27,0 22,0 24,8

1972 44,6 12,2 41,6

1973 36,9 25,2 46,6

1974 34,5 80,3 28,5

1975 19,8 36,9 18,5

1976 29,6 22,3 22,8

1977 21,3 24,4 20,8

1978 37,1 30,1 24,9

1979 12,8 23,1 18,0

1980 12,9 22,0 11,7

Fonte: Banco Central do Brasil - Relatórios anuais. Elaboração própria 

 Subsídios distribuídos aos setores mais carentes ou com força política para pressionar.133
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barato, provocando um processo de endividamento público que levaria a sua falência e a 

ruptura do padrão de financiamento nacional . (Goldenstein, 1994).  134

 Os dados a seguir apresentados por Pedras, em seu artigo História da dívida pública 

no Brasil: de 1964 até os dias atuais (2009), mostram um aumento considerável da emissão 

de títulos do governo em relação ao percentual do PIB a partir da década de 1960. Para ele, a 

criação dos títulos com correção monetária, na medida em que protegia os investidores das 

perdas representadas pela inflação, representou um grande impulso ao desenvolvimento do 

mercado de títulos públicos no Brasil. 

Tabela 4 - Títulos em circulação e déficit da União (1964-1972) 

 Fonte: Relatório de atividades do Bacen/ Gedip, 1972, apud Pedras 2009, p. 60.  

 O Estado junta uma enorme divida, cuja administração a partir de um certo momento o fragiliza a tal ponto 134

que acaba por impedi-lo de continuar cumprindo seu papel, sob o risco de provocar uma hiperinflação, que seria 
o coroamento de forma dramática do processo de esgotamento do padrão de financiamento da economia. Além 
disso, com a crise do petróleo e a redução na liquidez internacional, inaugurou-se uma novo processo de 
endividamento externo brasileiro, como ainda não conhecia. Em 1974 a dívida externa líquida teve um salto de 
80%, isto se deveu pela expansão das dívidas de curto e longo prazo e pela redução do nível de reservas. Até o 
ano de1978 não se observou mais a expansão significativa das reservas, fazendo com que a dívida líquida 
passasse a crescer a uma média anual de 37% entre 1974 e 1978 (Dados dos Relatórios anuais do Banco Central, 
disponíveis a partir de Baer, 1986, p.71) 
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A seguir, a tabela 5 apresenta o compilado de alguns dados que mostram a evolução da 

divida interna brasileira de meados da década de 1960 até a década de 1980, tendo o montante 

(em relação ao PIB) crescido em mais de 11 vezes no período.  

Tabela 5 - Dívida interna, Crescimento do PIB e Inflação (1964-1980) 

Goldeinstein ressalta ainda que os títulos públicos, no caso brasileiro, constituem uma 

forma aparentemente barata e não inflacionária, mas, ao funcionarem como moeda indexada, 

não só chegaram a ter custos extremamente elevados, dependendo da autoridade monetária de 

Dívida interna, Crescimento do PIB e Inflação (1964-1980)

Anos Dívida interna 
(%PIB)

Cresc. PIB (%) Inflação (IGP)

1964 0,6 3,4 92,1

1965 0,4 2,4 34,2

1966 1,8 6,7 39,1

1967 3,8 4,2 25

1968 3,3 9,8 25,5

1969 3,2 9,5 19,3

1970 4,4 10,4 19,3

1971 5,9 11,3 19,5

1972 7,5 11,9 15,7

1973 4,3 14 15,6

1974 4,6 8,2 34,6

1975 6 5,2 29,4

1976 9,4 10,3 46,3

1977 9,7 4,9 38,8

1978 9,9 5 40,8

1979 8,6 6,8 77,2

1980 6,7 9,2 110,2

Fonte: Banco Centra; / IBGE - Elaboração própria
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plantão , como se tornaram um foco de tensão extremamente grave, a partir do qual poder- 135

se-ia detonar um processo hiperinflacionário.  

 De modo que a própria expansão econômica capitalista no Brasil levou a um cenário 

onde os riscos de uma crise se tornaram mais latentes e fortes, Francisco Oliveira elenca uma 

combinação de fatores que nos fragilizaram: o crescimento parcialmente voltado para “fora”, 

que alimenta a demanda dos setores chamados “tradicionais”; a concentração da renda nos 

estratos mais ricos da população, que alimenta um processo produtivo de caráter 

intrinsecamente inflacionário; o aparecimento precoce da especulação financeira como forma 

de sustentação da acumulação real. (2003, p. 117) 

 Além deste impasse fiscal-financeiro, a revolução tecnológica, produtiva e financeira, 

pela qual passou o sistema internacional, tornou nosso padrão de industrialização obsoleto e 

com condições pouco favoráveis para a reversão desse quadro a partir “de suas próprias 

pernas”. Assim, “o II PND cristalizou a posição tecnológica atrasada do Brasil”. (Goldenstein, 

1994, p. 96)  

De modo que, acumula-se um monumental passivo nas mãos do Estado, cuja 

administração a partir de um determinado momento o fragiliza a tal ponto que acaba por 

impedi-lo de continuar cumprindo seu papel, sob o risco de, ao fazê-lo, provocar uma 

hiperinflação, que seria o coroamento de forma dramática do processo de esgotamento do 

padrão de financiamento da economia. Além disso, para apresentar a questão da dívida 

externa, com a manifestação da crise do petróleo, em meados da década de 1970 e a redução 

na liquidez internacional, inaugurou-se uma nova fase no processo de endividamento externo 

brasileiro, que, se caracterizou por um aumento antes desconhecido. Em 1974, como podemos 

observar na tabela 5, a dívida externa líquida teve um salto de 80%, isto se deveu tanto a 

expansão das dívidas de curto e longo prazo quanto pela redução do nível de reservas. Deste 

ano até 1978 não se observou mais a expansão significativa das reservas, fazendo com que a 

dívida líquida passasse a crescer a uma média anual de 37% entre 1974 e 1978.  

 Paralelamente, a política econômica cortou progressivamente os elementos que 

constituíam intrinsecamente os estabilizadores usuais da crise (variáveis que poderiam ser 

 Goldenstein (1994) identifica que os momentos mais absurdos do ponto de vista de política monetária na 135

história recente do país devem-se aos ministros Marcilio Marques Moreira e Maílson da Nóbrega, cujas políticas 
de juros altos resultaram em elevados custos para o Tesouro sem qualquer resultado do ponto de vista de 
combate à inflação. 
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manejadas pela política econômica, tais como a política de salários, política fiscal, etc.); 

restando-lhes apenas, como área de manobra, o controle do capital, mesmo assim, numa 

variante de controle que é o oposto do que é tentado nas épocas de crise. Pois, ao contrário de 

ser uma proposição reformista, o acesso de grandes parcelas da população aos ganhos da 

produção sempre foi uma condição sine qua non da expansão capitalista, no entanto, a 

expansão capitalista da economia brasileira aprofundou, no período pós 1964, a exclusão, que 

já era uma característica que vinha se firmando sobre as outras e, “mais que isso, tornou a 

exclusão um elemento vital de seu dinamismo”. (Oliveira, 2003, p. 118)  

 De modo que, para "além das condições econômicas e institucionais, a Ditadura 

Militar também criou as condições políticas para o estabelecimento da supremacia do capital 

monopolista no Brasil”. (Maciel, 2014, p74) 

A partir do golpe de 1964, tratou-se de estabelecer mecanismos e procedimentos de 
controle do conflito político, particularmente a movimentação política e social das 
classes trabalhadoras, através da criação de uma institucionalidade autoritária que 
elevou o Estado autocrático-burguês à sua forma limite no Brasil. Esta se instalou e 
consolidou de modo progressivo ao longo da primeira década da Ditadura 
(1964-1974), como resposta do governo militar e do bloco no poder às sucessivas 
conjunturas políticas e às reações da oposição popular e mesmo da oposição 
burguesa. (Maciel, 2014, p74) 

 Maciel destaca entre as marcas fundamentais da institucionalidade autoritária em 

primeiro lugar, o cesarismo militar  e a separação institucional entre demandas corporativas 136

e demandas políticas (Maciel, 2014, p. 74-75). Sobre a separação institucional entre demandas 

corporativas e demandas políticas, continua o autor:  

Tal separação manifesta-se tanto na estrutura sindical estatal, herdada da Era Vargas 
e reforçada por um rígido controle político dos sindicatos, quanto na estrutura 
partidária. (…) Porém, a principal diretriz para a questão sindical foi a tentativa de 
“despolitização” da vida sindical, limitando os sindicatos a demandas meramente 
corporativas e assistencialistas e esvaziando o compromisso das entidades com 
qualquer perspectiva política mais ampla. Ou seja, além de combater a perspectiva 
de organização da vida sindical a partir dos interesses comuns das classes 
trabalhadoras e em torno do debate sobre o modelo econômico, o sistema político, 
etc., a política sindical do governo impedia até mesmo a articulação intersindical 
para além dos limites da estrutura sindical (federações e confederações). (Maciel, 
2014, p. 74-75)  

 Situação em que a direção política das classes dominantes é exercida pelo militares, o cesarismo militar 136

começa a ser instituído com o próprio golpe e a ascensão ao governo do general Castelo Branco, porém, sua 
formatação definitiva se com o AI-5 e a ascensão do general Médici, quando a presidência da República 
concentra e centraliza ainda mais o poder. Os militares assumiram esta função não só por sua capacidade de 
resolver o conflito político e social manu militari, mas por que a doutrina de segurança nacional, da qual eram os 
principais portadores, combinava-se perfeitamente com a perspectiva ideológica do capital monopolista, 
cimentando a unidade do bloco no poder naquele período. (Maciel, 2014, p74)
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 De modo que a separação entre as pautas políticas e corporativas era presente, mas os 

sindicatos tinham um um papel de representação dos direitos e interesses dos trabalhadores 

(mediando, nestes temos o conflito politico com a financeirização), com a chegada dos 

militares ao poder e a mudança da relação entre Estado e sindicatos, representantes da classe 

trabalhadora os sindicatos fora sendo levados a um esvaziamento do seu papel  e uma 

despolitização da sua representação . 137

 Assim, essa situação leva de tal forma as contradições da infraestrutura a uma posição 

de comando da vida política do país que a luta pelo acesso aos ganhos da produtividade por 

parte das classes menos privilegiadas transforma-se necessariamente em contestação ao 

regime, e a luta pela manutenção da perspectiva da acumulação transforma-se 

necessariamente em repressão. (Oliveira, 2003) 

 Maciel reflete que "o processo de transição política que pôs fim à Ditadura e criou 

uma institucionalidade democrática foi regido pela perspectiva de democratização 'lenta, 

gradual e segura’ projetada ainda em 1974 pelo governo Geisel”, o que expressa suas 

insuficiências e sua performance . Isso denota que a institucionalidade democrática 138

originada com o fim da Ditadura absorveu aspectos decisivos da institucionalidade autoritária 

instalada anteriormente, de modo a criar uma democracia limitada e com um forte conteúdo 

transformista . "Deste ponto de vista, a Ditadura Militar não acabou e, portanto, a luta 139

contra ela deve continuar.”(2014, p. 75-76) 

 É preciso localizar que coube aos militares as primeiras mudanças de vulto na 

legislação trabalhista, sindical e previdenciária. Foram os governos militares que 

centralizaram a política salarial, aumentaram a flexibilização das normas de contratação e 

 Um exemplo disso é a criação, em 1966, do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), onde “O novo 137

regime procurou imprimir à previdência social o domínio do princípio administrativo-tecnocrático, excluindo a 
participação e a influência dos líderes trabalhistas e dos segurados nas decisões da política previdenciária. A 
unificação dos institutos de aposentadoria e pensões, além de constituir uma tentativa de solução para a crise 
política, financeira e organizacional que a previdência vinha enfrentando desde o final da década de 1950, 
permitiria que esta se tornasse mais facilmente uma questão administrativa da competência do Estado.” Sobre 
isso leia mais em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-
previdencia-social-inps

 A manutenção da superexploração do trabalho como elemento fundamental na própria dinâmica de 138

reprodução da dependência tornou a preservação dos mecanismos de controle do conflito social e político uma 
necessidade intransponível para o capital. (Maciel, 2014, p75)

 Tais procedimentos mostraram-se necessários devido à própria crise do poder burguês agudizada na fase final 139

da transição, mas se tornaram possíveis porque tiveram por base os elementos estruturais desenvolvidos pela 
Ditadura Militar em favor do capital monopolista e preservados durante o processo de transição. Deste ponto de 
vista, a Ditadura Militar não acabou e, portanto, a luta contra ela deve continuar. (Maciel, 2014, p76)

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-previdencia-social-inps
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-previdencia-social-inps
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demissão. Também inseriram novas estruturas de controle sindical, enfraqueceram o papel dos 

sindicatos como instancias representativas e reforçaram seu caráter de assistência social. Além 

disso, também centralizaram o sistema previdenciário, acabando com os institutos sob 

controle dos sindicatos. 

 Marco Antonio de Oliveira, em sua tese Política trabalhistas relações de trabalho no 

Brasil da Era Vargas ao governo FHC, apresenta que,  

As críticas ao que era identificado como modelo sindical corporativista ressurgiram 
juntamente com os primeiros sinais de oposição à política salarial, revelando a 
importância das normas de tutela estatal sobre os sindicatos para a imposição do 
arrocho salarial. Mesmo no período mais severo do regime militar, quando os 
trabalhadores enfrentaram uma dura repressão política e seus sindicatos  foram 
submetidos a um controle mais rígido, as leis do trabalho, em particular a legislação 
sindical, não deixaram de ser alvo de criticas, que apareciam de maneira tímida nos 
pronunciamentos de alguns dirigentes sindicais e nos documentos de seus encontros 
e congressos. (2002, p. 282). 

 O autor apresenta que foi em meados da década de 1970 que se iniciaram com mais 

força as manifestações contra essa ordem institucional das realces de trabalho, as criticas se 

tornaram mais enfáticas e se voltavam para o declarado controle do Estado sobre a vida 

política e administrativa dos sindicatos, mas também evidenciavam cada vez mais a vontade e 

a necessidade de uma parcela expressiva de sindicalistas por um novo sistema de relações de 

trabalho, fundado nos princípios da liberdade e da autonomia sindical. (Oliveira, 2002, p. 282) 

Entre as primeiras manifestações dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e 
Diadema, em 1972, até as resoluções do I Conclat, em 1981, tornaram-se recorrentes 
os pronunciamentos de dirigentes que condenavam o modelo sindical oficial e 
pregavam a liberdade sindical e a livre negociação, até da democratização interna 
dos sindicatos. Por mai genéricas a ambíguas que fossem as pretensões dessas 
lideranças, esse discurso tornou-se dominante a própria dinâmica de renovação 
sindical, que analisamos antes, reintroduzi o debate sobre a reforma trabalhista. 
(Oliveira, 2002, p. 283) 

A liberdade sindical não figurou em princípio no projeto de transição conservadora do 

governo Geisel , de modo que, a partir do governo Figueiredo houve uma paulatina 140

diminuição do controle ministerial sobre os sindicatos (mesmo continuando a reprimir os 

 Geisel chegou a proibir a criação de centrais sindicais por meio da Portaria Ministerial no.3.337, de 08 de 140

agosto de 1978, na qual proíbe a criação de qualquer entidade de caráter intersindical, isso se deu em resposta a 
rearticulação do movimento sindical. Oliveira, mostra que, entre 1978 e 1979, frente a uma onde de redes e 
mobilizações de massa, o governo interveio em 31 sindicatos de trabalhadores, destituiu 24 diretores sindicais, 
dissolveu 12 sindicatos, impugnou três eleições sindicais e prendeu vários lideres grevistas. (Alvez, 1985, p. 224 
Apud Oliveira, 2002, p.283).
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conflitos trabalhistas) e o governo foi adotando normas de política salarial que abriram algum 

espaço, mesmo que tímido, à atuação dos sindicatos nas negociações coletivas.  

Os anos 1980 no Brasil e a imposição da nova rota do capitalismo  

 Vimos que, no final do século XX, o mundo passava por grandes mudanças: o Estado 

Keynesiano desmoronava e a defesa de um novo Estado era feita a luz do novo padrão de 

acumulação capitalista. Os Estados Unidos, ao elevar as taxas de juros em 1979, dão início à 

crise da dívida na América Latina. O país, abalado economicamente pela luta armamentista da 

Guerra Fria, passa, nesta década, de credor internacional a devedor. Ramais de Castro 

Silveira, em sua dissertação de mestrado intitulada Neoliberalismo: Conceitos e influencias 

no Brasil - De Sarney a FHC ( de 2009), mostra que, em 1988, o passivo externo atingia a 

casa dos US$ 1,46 trilhão, superando os ativos, que montavam US$ 1,12 trilhão. De forma 

que era necessário abrir mercados para sustentar este enorme déficit, estando aí uma 

explicação para o empenho em incluir na economia de mercado os países da América Latina, 

potenciais compradores e área de influência política direta dos EUA.  

 Desde o início dos anos 1980 já estava explícita a fragilidade dos balanços de 

pagamento de praticamente todos os países da periferia do sistema capitalista com a “crise da 

dívida externa”, que atravessou toda a década e ingressou nos anos 1990. De fato, na década 

de 1970  esses países se endividaram rapidamente, tomando empréstimos com taxas de juros 

muito baixas naquele momento, em virtude da grande liquidez existente no mercado 

financeiro internacional. Todavia, após o segundo choque do petróleo e a elevação da taxa de 

juros americana a partir de 1979 esses países passaram a sofrer pressões cambiais 

insustentáveis. 

 Filgueiras aponta que, além dos altos déficits comerciais já existentes, cresceu também 

o montante de juros a ser pago pelos empréstimos internacionais já realizados. Agravando 

ainda mais a situação, desapareceram os recursos financeiros disponíveis, até então, no 

mercado internacional, inviabilizando a prática usual de renovação dos empréstimos (rolagem 

das dívidas). De modo que se passou de uma década com grande facilidade na obtenção de 

recursos financeiros, a outra caracterizada por uma escassez dramática. (2012, p. 78) 
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 A interrupção brusca dos recursos externos, associada à reorientação da política 

econômica, voltada prioritariamente para o ajuste do balanço de pagamentos , 141

condicionaram seriamente o desempenho da economia brasileira na década de 1980. Nesse 

cenário, a resposta ao desequilíbrio das finanças públicas induziu transformações na 

orientação e articulação do crescimento econômico. O capital privado nacional teve seu 

caráter tradicionalmente conservador e patrimonialista exacerbado nesse período, às custas da 

deterioração do Estado. (Mattoso e Pochmann, 1998, p. 221) 

As maiores expressões da crise foram a inflação e a estagnação econômica, todavia, de 

algum modo, a estrutura produtiva do país foi relativamente preservada . Nesse contexto, as 142

taxas de desemprego, que se elevaram consideravelmente na recessão dos primeiros anos da 

década, retornaram a níveis relativamente baixos no final dos anos de 1980. A sustentação do 

nível de emprego, dependeu, contudo, basicamente da capacidade de absorção das atividades 

terciárias que tradicionalmente oferecem empregos de qualidade inferior aos ofertados pela 

indústria. Baltar, Deddecca e Henrique, no artigo conjunto Mercado de trabalho e exclusão 

social no Brasil (1996, p. 93-5), apresentam dados da Pnad que mostram que o setor terciário 

foi responsável pela criação de mais de três quartos do total das novas ocupações do período 

1981-1989.  

 Também é possível observar no período uma redução da participação das 

remunerações do trabalho na renda total, isso se deu principalmente em razão das elevações 

desproporcionais dos preços dos bens e serviços, da taxa de câmbio e da taxa de juros 

comparativamente às variações no valor nominal dos salários.  

 Segundo Carneiro, os dados macroeconômicos da década de 1980 apontam uma incompatibilidade entre a 141

preservação do superávit comercial e o aumento do investimento, cuja origem advém tanto da ampliação das 
importações como da insustentabilidade do ritmo ascendente das exportações ante o crescimento sustentado da 
absorção doméstica. Assim, a impossibilidade da conciliação entre transferência de recursos reais para o exterior 
e o crescimento sustentado tem sua expressão maior no mau desempenho do investimento. (2002, p.146-7)

 A elevada proteção do mercado doméstico para as empresas que operavam no país permitiu que elas se 142

adaptassem à redução da demanda interna. As grandes empresas, em especial, puderam compensar as menores 
vendas praticando maiores margens de lucro no mercado interno e redirecionando parte da produção para o 
mercado externo, usufruindo de grandes incentivos às exportações. Esse modo particular de adaptação das 
empresas contribuiu para manter praticamente intacta a estrutura produtiva nacional (Baltar, Dedecca e 
Henrique, 1996, p. 96-7).
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Diante desse cenário, como evidencia a tabela  a seguir, a piora da distribuição de 143

renda constituiu uma das principais característica do período, de modo que, nos anos 1980, a 

desigualdade foi crescente no país. 

Tabela 6 - Evolução temporal dos indicadores de desigualdade de renda (1981-1985) 

  

 Cabe destacar que, diante desse cenário de crise geral, o FMI passou a desempenhar 

um novo papel. O Fundo, estruturado no pós-guerra para enfrentar crises cambiais 

localizadas, de curto prazo, dando socorro financeiro temporário aos países necessitados, se 

Evolução temporal dos indicadores de desigualdade de renda

Ano Coeficiente de Gini Índice de Theil
Razão entre a renda média 
dos 20% mais ricos e 20% 

mais pobres

1981 0,59 0,69 24,2

1982 0,6 0,72 25,9

1983 0,6 0,73 25,9

1984 0,59 0,71 23,8

1985 0,6 0,76 25,6

1986 0,59 0,73 24,2

1987 0,6 0,75 27,9

1988 0,62 0,79 31,1

1989 0,64 0,91 34,5

1990 0,62 0,78 31,4

1992 0,58 0,7 26,8

1993 0,6 0,77 28,9

1995 0,6 0,74 28,1

Fonte: PNAD/IBEGE - Elaboração própria

 Os índices usados na tabela são o coeficiente Gini e o índice de Theil, que  são medidores de desigualdade de 143

renda. Ambos indicadores variam de 0 a 1, quanto mais próximo do 0 menor é a desigualdade de renda no país, 
ou seja, melhor é a distribuição de renda. A tabela mostra que nas décadas de 1980 e 1990 houve uma alta 
concentração de renda no Brasil.
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defrontou com uma crise geral e duradoura sobre a periferia do sistema capitalista, sobre a 

qual tinha pouca capacidade de enfrentamento. Passando a ter agora um papel de defesa 

explícita e intransigente dos interesses do capital financeiro internacional, através da 

imposição aos países periféricos de acordos político-econômicos extremamente rígidos, que 

possibilitassem o reembolso dos empréstimos realizados. 

 Nesse sentido foi apresentado o Plano Brady , de março de 1989, na tentativa de 144

equilibrar as dívidas daqueles países, de modo que pudessem voltar a comprar, reduzindo os 

gastos e os juros, assegurando taxas fixas para o pagamento das suas obrigações, mas 

observando que somente os países que se submetessem às condicionalidades estabelecidas 

pelas duas instituições financeiras (FMI e BIRD ) teriam a redução da dívida assegurada. 145

Entre essas condicionalidades estão as "reformas estruturais, de caráter neoliberal”. De modo 

que, para conseguir acessar os recursos do FMI, do Banco Mundial, assim como garantir a 

renegociação da dívida externa, os países latino-americanos foram obrigados a privatizar 

empresas estatais, desregulamentar as economias e liberalizar unilateralmente o comércio 

exterior. (Silveira, p. 2009, p.74-75) 

 Enquanto nos países desenvolvidos difundia-se o processo de reestruturação 

produtiva, a globalização se evidenciava e o neoliberalismo espalhava-se a ponto de tornar-se 

hegemônico, no Brasil convivia-se com a crise do fordismo periférico. Na esteira da dívida da 

crise externa, que alcançou todos os países periféricos, a crise do Modelo de Substituição de 

Importações ficou explicita. Assim, análise da década de 1980 revela uma sucessão de 

tentativas vãs de contornar a crise decorrente dessa implosão. 

 É com esse cenário que, a partir dos anos de 1980, o Brasil viverá tentado combater a 

hiperinflação  e a dívida externa numa realidade em que a democracia passara a ser um 146

importante limite às medidas econômicas de força. 

 Plano idealizado por Nicholas F. Brady, então secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Criado para 144

substituir o plano anterior (Baker de 1985), buscando uma possível reestruturação do pagamento da dívida 
externa de países em desenvolvimento.

  Fundo Monetário Internacional; BIRD - Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento (integra 145

o Banco Mundial). 

 A hiperinflação é a inflação que está “fora de controle”, uma condição em que os preços aumentam 146

rapidamente como a moeda perde seu valor. O aumento maciço e rápido na quantidade de dinheiro, que não é 
suportado pelo crescimento da produção de bens e serviço, é considerado o principal motivo da hiperinflação. 
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O Governo Sarney: Redemocratização e ausência de um projeto claro  

 No Brasil dos anos 1980 caminhava-se para a reabertura política, as lutas sociais e 

sindicais foram a marca da redemocratização, passando pelo movimento das Diretas Já e 

culminando na promulgação da Constituição de 1988, intitulada Carta Cidadã. Nesse período, 

de acirrada disputa política, os movimentos populares a partir da luta pela democracia e por 

direitos, conseguiram, em grande medida, superar a ação concreta do governo para implantar 

um novo sistema econômico no país. De modo que o projeto Neoliberal é implementado com 

toda força apenas nos anos 1990. 

 Durante os anos do chamado Milagre Econômico o Brasil conseguiu sustentar a taxa 

de crescimento do PIB  as custas de seu endividamento externo  e do desequilíbrio fiscal, 147 148

conduta não mais aceita pelo ideário neoliberal, já galvanizado nas instituições financeiras 

internacionais nos anos 1980 . A crise da dívida teve efeitos evidentes no país no final de 149

1982, quando a moratória branca  seguiu-se de um acordo com o FMI para salvar a 150

economia.  

 A receita recomendada pelo FMI para solucionar o problema ficou conhecida como 

ajuste monetário do balanço de pagamentos, era baseada essencialmente, na redução da 

demanda interna, principalmente dos gastos dos governos, o que possibilitaria, em 

decorrência da queda da atividade econômica, uma diminuição das importações. Isso era feito 

  Entre 1960 e 1981 a taxa media de crescimento do PIB foi de 5,1%.147

 Que já estava na casa de 100 bilhões de dólares no final de 1984. 148

 Já vimos no capitulo anterior que, já em meados da década de 1970, as idéias predominantes nos países 149

centrais e nas agências financeiras multilaterais em relação à política econômica passaram, cada vez mais, do 
paradigma keynesiano para a ortodoxia monetarista, tendente às políticas rígidas de contenção de gastos públicos 
e de controle monetário.

 Claudia Safatle no artigo A mãe de todas as crises do Brasil, publicado em 10/08/2012 atras alguns trechos 150

interessantes sobre este momento politico que o Brasil atravessava: "Exatamente quando as autoridades da área 
econômica do governo estavam em Washington, para assinar formalmente a carta de intenção com o Fundo, em 
fevereiro de 1983, as reservas cambiais secaram e o BC teve que atrasar os pagamentos externos. Eram 
pagamentos de importação e de linhas de crédito. Não havia mais crédito para ninguém. Nem para o BB nem 
para o Banespa em Nova York. Era preciso organizar uma fila de pagamentos externos. À medida que fossem 
entrando recursos, o BC faria os desembolsos para os credores internacionais. Foi feita, então, a centralização do 
câmbio, instituída pela resolução 851, de 29 de junho de 1983. As dívidas que as empresas privadas tinham no 
exterior foram "estatizadas". Elas pagavam ao BC e este só fazia as remessas aos credores se tivesse moeda 
estrangeira. "Estávamos em uma moratória branca", admitiu Galvêas. Os bancos credores criaram o "liaison 
committee" (comitê de ligação), que faria o elo com os 650 bancos credores do país.” Artigo completo 
disponível no link: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/a-mae-de-todas-as-crises-do-brasil.ghtml 



	 	 	 �141

através do controle das necessidades de financiamento do setor público (NFSP) e da elevação 

das taxas de juros. Os países periféricos deveriam, ao mesmo tempo, estimular as exportações 

por meio de uma política cambial de desvalorização das suas moedas e sustentar a 

competitividade dos seus produtos, na base do o arrocho salarial e os subsídios creditícios e 

fiscais. 

A finalidade primeira dessa política monetária era a geração de superávits cada vez 
maiores nas balanças comerciais dos países periféricos, que possibilitassem 
compensar os déficits históricos e estruturais das suas balanças e, desse modo, não 
precisar da entrada de novos recursos, e mesmo pagar parte de suas dívidas. Em 
síntese: os países devedores deveriam deixar da condição de importadores de 
capitais para a de exportadores de capitais, procurando garantir, desse modo, uma 
melhor travessia da crise para o sistema financeiro internacional, que (…) estava 
sobrecarregado com créditos duvidosos das dívidas dos países do terceiro mundo. 
(Silva, 2013, p. 109) 

Como resultado dessa política, tivemos no país um período de estagnação que durou 

quase toda a década de 1980 (como evidencia a tabela abaixo), isto porque, na prática, a 

realidade do país era bem diferente daquela descrita pelo FMI. De fato, a sua capacidade 

produtiva utilizada já estava muito aquém do seu potencial pleno quando se iniciou a crise da 

dívida, logo, a redução da demanda interna preconizada pelo FMI e adotada pelo governo 

brasileiro como recurso para a diminuição das importações, teve efeito avassalador sobre a 

atividade econômica, o emprego e a renda.  

Tabela 7 - Evolução e composição do Capital Fixo produtivo (1975 a 1990 - anos 

selecionados) 

Crescimento do Capital Fixo produtivo

Ano 1970 1975 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Máquinas 
equipame
ntos e 
veículos

40,9 41,2 34,5 34,3 32,3 30,5 29,5 30,8 29,6 26,2 25,7 30,5 26,3 33,2

Construçã
o 58 57,5 62,5 62 64,5 67 67,4 67,8 68,1 70,5 71,7 66,9 70,9 64,2

Outros 1,1 1,3 3 3,7 3,2 2,5 3,1 1,4 2,2 3,3 2,6 2,6 2,7 2,6

Fontes: Fundação Getúlio Vargas - Centro de Contas Nacionais - diversas publicações, período 1947 a 1989; 
IBGE - Séries históricas - Formação Bruta de Capital Fixo. Elaboração própria. Anos selecionados. 
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 Na tabela 07 evidenciamos como os investimentos no capital fixo produtivo foram se 

reduzindo ao longo da década e em relação a década anterior, o que mostra também a 

ausência de projeto próprio e afetou sobremaneira as possibilidades de superação da crise em 

curto e médio prazo. 

 Outro dado que escancara as dificuldades da década é o crescimento da inflação, 

percebido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, como mostra a tabela 

8. O crescimento do PIB também foi instável, chegando a -4,3% em 1989, ultimo ano do 

governo Sarney, neste ano também o IPCA teve uma variação acumulada de mais de 1620%, 

mostrando o incapacidade do governo em conter a inflação.  

Tabela 8 -Crescimento da Inflação e do PIB Brasileiro nos governos Figueiredo e Sarney 

Crescimento do IPCA Amplo e do PIB Brasileiro nos governos Figueiredo e 
Sarney (1980-1989)

Presidente Ano Crescimento do PIB IPCA - Variação 
acumulada no ano

João Figueiredo 

1979 6,8 …

1980 9,2 99,25

1981 -4,3 95,62

1982 0,8 104,79

1983 -2,9 164,01

1984 5,4 215,26

José Sarney

1985 7,8 242,23

1986 7,5 79,66

1987 3,5 363,41

1988 -0,1 980,21

1989 3,2 1972,91

1990 -4,3 1620,97

Fundação Getúlio Vargas - Centro de Contas Nacionais - diversas publicações, período 1947 a 
1989; IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais; IBGE - Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Elaboração própria.
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Esse foi um período de grandes superávits na balança comercial (conforme a tabela a 

seguir mostra), principalmente a partir de 1983 com a queda das importações e o aumento das 

exportações, assim como de grandes remessas de capitais para fora do país, para o pagamento 

de parcelas, juros e amortizações da dívida externa brasileira.  

Tabela 9 - Balança comercial nos governos Figueiredo e Sarney 

Fonte: SECEX, apud Filgueiras, 2012, p.76 

Ademais, assistimos ao crescimento das taxas de desemprego e do arrocho salarial, a 

perda da capacidade de consumo dos trabalhadores (conforme ilustra a tabela a seguir), ao 

corte de crédito para a produção agrícola e à ampliação do atraso tecnológico do setor 

industrial, ao crescimento da dívida interna e à fragilização financeira do setor público e, 

destacam-se os sucessivos e preocupantes aumentos da taxa de inflação – que saiu de 99% em 

1980 para 1.620 em 1989 (como apresenta a tabela 8). A explosão dos preços não estava 

prevista formalmente nos acordos do FMI, pelo contrário, mas decorreu, forçosamente, da 

própria lógica da política econômica adotada. O PIB, por sua vez, cresceu a uma taxa média 

de apenas 3 ao ano durante a década, contrastando com os altos índices de crescimento da 

década anterior. 
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Tabela 10 - Consumo agregado das famílias brasileiras (1985-1989) 

 Os dados da tabela acima nos possibilitam perceber a relevante caída no poder de 

consumo das famílias na segunda metade dos anos 1980, tendo sido da ordem de 

aproximadamente 137 milhões de reais em menos cinco anos. O gráfico a seguir evidencia a 

tendência de queda do valor real do salário mínimo a partir do final da década de 1970 e essa 

tendência segue pela década de 1980 e de 1990. (Silva, 2013, p. 111-113). 

Consumo agregado. R$ 2004

Ano
s Consumo Final – Famílias

1985 1.040.771.231

1986 1.195.842.887

1987 1.071.407.037

1988 925.791.131

1989 903.239.253

Fonte: Ipeadata, elaboração própria
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Gráfico 1 -  Evolução do Salário Mínimo no Brasil (1940-1998) 

!  
Fonte: Dieese, apud Silva, 2013, p.112 

Os dados apresentados nos dão conta de que a determinação em alcançar o equilíbrio 

da balança de pagamentos, assim como no pagamento da dívida externa, levaram a 

desestruturação do Estado, ao descontrole inflacionário, a elevação do desemprego e a 

diminuição do poder de consumo das famílias. De forma concomitante, o país passava por 

importantes avanços políticos, como o fim do regime militar, a reconstituição do Estado de 

direitos, a volta das eleições diretas para a Presidência da República e a ascensão do 

sindicalismo e dos movimentos sociais.  

A tabela a seguir mostra que ao longo da década 1980 houve uma deteriorização do 

poder de compra e das condições de vida dos trabalhadores, em relação a década anterior e no 

decorrer dos anos 1980. Se em dezembro de 1980 o valor total de uma cesta básica  era o de 151

151 horas e 09 minutos de trabalho humano, no final da década, em 1990, fim do governo 

Sarney, a quantidade de trabalho para comprar a mesma cesta básica era de 196 horas e 34 

 Dados combinados de duas pesquisas da Cesta normal média para a massa trabalhadora em atividades 151

diversas e para todo o território nacional, do DIEESE. Além de ampliar a abrangência da pesquisa, o DIEESE 
também atualizou a metodologia da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, a partir de janeiro de 2016. 
A mudança contemplou os seguintes itens: Estrutura das Cestas Básicas por região; Locais de coleta; Ponderação 
dos produtos por tipo de equipamento de comércio; Cadastro e amostra dos locais; Tipos, marcas e unidades de 
medida por produto; Modelos de questionários; Calendário de levantamento. Os alimentos constantes da cesta 
básica são: Carne; Leite; Feijão; Farinha; Batata; Legumes (Tomate); Pão Frances; Café em pó; Frutas (Banana); 
Açúcar; Banha/Óleo; Manteiga; alimentos, estes alimentos, assim como os demais produtos da Cesta Básica e 
suas respectivas quantidades mensais são diferentes por região e foram definidos pelo Decreto Lei no 399 de 
1938, que continua em vigor. A nota técnica sobre a metodologia e os dados completos podem ser acessados no 
endereço https://www.dieese.org.br

https://www.dieese.org.br
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minutos, o que evidencia o arroxo sob os trabalhadores. Tomando como base os mesmos ano, 

em 1980 era necessário o valor de R$ 3.784,52 para compra da cesta básica, já me 1990 era 

necessário o valor de R$ 7.895,84. 

  

Tabela 11 - Gasto total da cesta básica na cidade de São Paulo (1976-1990) 

Gasto total da cesta básica na cidade de São Paulo nos meses de 
dezembro dos anos selecionados.

Ano Gasto Mensal (em reais) -  
Total da Cesta

Tempo de Trabalho (em horas) -  
Total da Cesta

12-1976 483,71 151h09m 

12-1977 654,83 142h02m 

12-1978 947,90 145h49m 

12-1979 1778,69 145h33m 

12-1980 3784,52 156h54m 

12-1981 6025,68 121h14m 

12-1982 12502,92 127h19m 

12-1983 39351,01 165h20m 

12-1984 115902,90 167h00m 

12-1985 425684,50 170h16m 

12-1986 783,18 233h47m 

12-1987 2680,83 178h43m 

12-1988 31975,03 174h00m 

12-1989 531,32 148h18m 

12-1990 7895,84 196h34m 

Fonte: DIEESE - elaboração própria

(1) Série recalculada, conforme mudança metodológica realizada na pesquisa. 
(2)  Ver  nota
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Os dados acima arrolados evidenciam como o ajuste penalizou os trabalhadores, que 

manifestaram de modo crescente sua insatisfação, como vinha sendo desde o final da década 

de 1970.  

 David Maciel, em seu livro De Sarney a Collor: Reformas políticas, democratização e 

crise (1985-1990), de 2012, mostra que o esgotamento político e econômico do regime 

militar, a partir de meados da década de 1980, deu origem à chamada Nova República. O 

autor identifica este período como uma segunda transição, fase em que houve o processo de 

substituição definitiva da institucionalidade autoritária pela institucionalidade democrático-

liberal no Estado autocrático burguês, ela perpassaria todo o governo Sarney e constituiria a 

última etapa do processo de transição política iniciado em 1974. De modo que o novo 

governo, antes de representar uma ruptura com o período ditatorial anterior, foi tutelado por 

ele.  

 Em 1985 José Sarney de Araújo Costa foi empossado como presidente. No plano 

político, o governo Sarney obrigou-se a relevantes medidas de reabertura, estabeleceu a 

eleição direta para Presidente da República e para prefeitos de capitais, o direito de voto aos 

analfabetos e aos maiores de dezesseis anos, a liberdade plena de organização partidária e 

sindical. Silveira defende que essas medidas tiveram como resultado imediato um grande 

crescimento nas mobilizações populares, com greves  e ocupações de terras em todo o país.  152

 No plano trabalhista, foi nomeado um ministro do Trabalho, Almir Pazzianoto, que, 

como aponta Marco Antônio Oliveira,  já havia sido assessor jurídico de importantes 

sindicatos paulistas. O ministro reconduziu as lideranças sindicais que haviam sido cassadas 

aos seus cargos, acabou com o controle do ministério sobre as eleições sindicais e reconheceu 

a existência das centrais . O ministro também propôs a criação  de uma comissão tripartite 153 154

  O autor cita que, segundo o próprio Presidente da República, em sua Mensagem ao Congresso Nacional de 152

1990, foram mais de 10.000 movimentos grevistas no período. 

 Editou a Portaria Ministerial no. 3.100, de 25/03/1985,  que revogou a proibição de associação de caráter 153

intersindical e a Portaria Ministerial no. 3.117, de 28/03/1985, que estabelecia que a partir de 1. de março de 
1986 as eleições sindicais passariam a ser reguladas pelos respectivos sindicatos. 

 O autor apresenta que, tal iniciativa fazia parte de uma estratégia maior, que pretendia estimular a criação de 154

fóruns de contração social, todavia, logo se inviabilizou, graças a conjuntura instável, em virtude do caráter 
predominante conservador da Aliança Democrática, mas também pelo entraves existentes nas relações de 
trabalho. (Oliveira, 2002, p. 284)
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que teria o objetivo de encaminhar a reforma trabalhista, de elaborar uma nova política 

salarial e de criar um programa de seguro desemprego. (Oliveira, 2002, p. 284) 

 No plano econômico, Sarney conviveu de forma perene com crises. As três grandes 

tentativas  do governo de frear a inflação e realinhar a economia, visando à retomada do 155

crescimento do PIB, falharam fragorosamente, de modo que a economia permanecia um fator 

de desestabilização, já que os vários planos econômicos implementados desde 1986 - 

heterodoxos, semi-heterodoxos, ortodoxos, semi-ortodoxos - falharam na tentativa de estancar 

o processo inflacionário.  

 O Plano Cruzado foi a primeira destas tentativas, anunciado por meio do Decreto-Lei 

n°2.284, de 28 de fevereiro de 1986, veio na forma de um choque heterodoxo. Maciel, em seu 

livro De Sarney a Color (de 2012), apresenta que o Plano foi implementado por meio de 

decretos, portarias e instruções, de uma só vez, sem gradualismos anteriormente tentados. As 

principais medidas adotadas 

 Foram elas: Plano Cruzado, de 1986; Plano Bresser Pereira, de 1987 e; Plano Verão, de 1989.155
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foram: a reforma monetária , com a criação de uma nova moeda; o congelamento dos preços 156

e do câmbio ; o “gatilho” salarial e o seguro-desemprego . 157 158

 Filgueiras apresenta que, na ocasião, o governo assumiu o seguinte diagnóstico sobre a 

economia brasileira: a) O Governo já teria atingido o equilíbrio fiscal; b)  Os preços relativos 

dos bens e serviços estavam “alinhados”; c)  Os preços públicos estavam a níveis adequados; 

d)  A safra agrícola tinha sido um sucesso; e)  O câmbio não estava subvalorizado; f)  Havia 

um bom desempenho das exportações; g)  O nível de reserva era considerado bom; e h)  A 

disputa lucro/salário estava estabilizada. (2012, p. 79-80). Era a partir dessa leitura da 

realidade econômica do país, que se concluía que aquele era um bom momento para se dar 

início a um programa de estabilização. 

 O plano teve incialmente êxito no combate a inflação, também foram percebidos o 

crescimento da demanda e o aumento da produção e do emprego, enfim, ocorreu uma rápida 

remonetarização da economia. De acordo com Filgueiras, essa mudança foi influenciada pela 

 "A reforma monetária estabeleceu uma nova moeda nacional, o Cruzado, que substituiu o Cruzeiro na base 156

da conversa de mil cruzeiros (Cr$ 1000,00) para um Cruzado (Cz$ 1,00), cortando-se três zeros da moeda. A 
base do IPCA foi transferido para o dia 27.02.1986, apagando a inflação contada a partir de meados do mês e 
iniciando uma nova contagem do zero. Os preços foram convertidos em cruzados pelo valor do dia 27.02.1986 e 
congelados, com exceção das tarifas de energia elétrica, reajustadas em 20% e congeladas. Com isso pretendia-
se um 'choque neutro', ou seja, os padrões de distribuição de renda e riqueza vigentes antes do plano seriam 
mantidos, já que foram estabilizados independente de estarem atualizados ou defasados em relação à inflação”. 
(Maciel, 2012, p. 141)

 “No plano dos ganhos e perdas específicos, o Cruzado também causou alterações. Em primeiro lugar, o plano 157

congelou a taxa de cambio, sem desvalorização prévia, adotou uma política de juros baixos e proibiu a indexação 
de ativos financeiros com prazo inferior a um ano, prejudicando diretamente o capital ‘portador de juros, 
principalmente os bancos e setores exportadores. (…) Em segundo lugar,  o próprio governo saiu perdendo, na 
medida em que, ao eliminar a correção monetária afetou diretamente a atualização da carga tributaria e, além 
disso, congelou por baixo os preços de diversos preços e tarifas publicas, que ainda não haviam se recuperado da 
compressão do ano anterior, e de diversos artigos de consumo com forte tributação ou que era subsidiados. (…) 
Em terceiro lugar, ao congelar os preços, o plano estabeleceu uma disputa acirrada entre fornecedores e 
distribuidores , cada qual querendo aumentar seus lucros por meio da redução de custos em cima do outro setor. 
O conflito entre capital industrial e capital comercial se acirrou, gerando perdas de ambos os lados. (Maciel, 
2012, p. 146)

 Maciel apresenta que a questão dos salários foi complexa, pois a importância política da questão salarial 158

ganhou visibilidade, sobretudo com o fracasso do pacto social. Maciel aponta que: “Nessa mesma perspectiva, 
também foram criados o seguro desemprego e o gatilho salarial, ou seja, a escala móvel dos salários, segundo a 
qual haveria reajuste salarial quando a inflação acumulada pós-cruzado chegasse a 20%. Essa era uma decisão 
que feria claramente a coerência teórica do plano, pois inseria um elemento instabilizadora no processo de 
formada de preços e na taxa de inflação, ‘encurtando’ os períodos de reajuste. No entanto a necessidade de 
sustentação da política autorizou essa medida. Assim sendo, os salários foram congelados pela media dos 
últimos seis meses, com um abono de 8% para os salários em geral e de 16% para o salário mínimo. Os abonos e 
o próprio fim da inflação permitiram que a conjuntura econômica imediata e os trabalhadores, em geral, 
conquistassem ganhos, reforçados pelo crescimento da renda, do emprego e dos salários nos meses 
subsequentes. No entanto, em termos de médio e longo prazo, o congelamento prejudicou diretamente o 
conjunto dos trabalhadores, pois apagou da memória inflacionaria todo o histórico de arrocho salarial herdado da 
Ditadura Militar e interrompeu um movimento de recuperação da renda salarial que se desdobrava desde o ano 
anterior como resultado da luta grevista e sindical." (Maciel, 2012, p. 146-147)
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chamada “ilusão monetária” e por taxas de juros reais baixas, que levaram a fuga dos 

pequenos poupadores da caderneta de poupança. De forma adicional, isso provocou um efeito 

de valorização dos ativos reais e a necessidade dos bancos de se ajustarem, uma vez que já 

não poderiam mais viver, essencialmente, dos rendimentos das aplicações financeiras 

alimentadas pela inflação. (Filgueiras, 2012; Silva, 2013) 

 Observa Filgueiras que foram inúmeros os fatores que conspiraram contra o sucesso 

do Plano Cruzado, começando pelo diagnóstico da economia brasileira acima descrito, pois na 

realidade o déficit público não estava sob controle e os preços não estavam alinhados à velha 

moeda, o que é, por definição, impossível de ocorrer numa economia com altas taxas de 

inflação e, portanto, o congelamento, a passagem abrupta da velha para a nova moeda, apenas 

cristalizou essa mesma situação. (2012). Já Ramais, aponta que o plano sucumbiu diante 

também das cobranças de ágio e à queda do superávit comercial, gerada em razão de o 

mercado interno ter se tornado mais interessante que o externo para os produtores brasileiros, 

que então deixavam de exportar. (2009, p. 76). Maciel aponta que, entre outros fatores, "o 

desequilíbrio entre os preços e o desabastecimento permitiu o crescimento de uma inflação 

oculta, criada com a prática crescente da cobrança de ágios e de uma inflação reprimida”. 

(2012, p. 164) 

 O plano teve um papel político importante, na medida que, naquela  conjuntura, "o 

conflito distributivo foi temporariamente ‘congelado’, dando ao governo legitimidade política 

necessária para ‘ungir' Sarney na Presidência da República e garantir a vitória acachapante 

dos partidos governistas nas eleições de 1986 ”. (Maciel, 2012, p.135)  159

 De fronte de tal cenário, o governo precisaria realizar mudanças de rota, ou  a inflação 

voltaria a pipocar. Tornava-se necessário reduzir a demanda e o déficit público, ao mesmo 

 Para saber mais dos meandros políticos da transição confira David Maciel, 2012. 159
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tempo que o governo tentaria um plano de investimentos, o Plano de Metas de Sarney  e o 160

Cruzadinho , ambos com elementos do receituário ortodoxo, mas o governo se viu obrigado 161

a recuar diante dos impactos negativos e das respostas negativas dessas medidas na estratégia 

eleitoral do governo.  

 Após as eleições estaduais de 1986 é efetivado o Plano Cruzado II, desfazendo 

algumas medidas do plano anterior, liberando preços e alterando o cálculo da inflação. 

Ramais aponta que a postura do governo foi considerada estelionato eleitoral, já que o partido 

da situação havia sido amplamente apoiado nos estados, isso contribuiu para o insucesso do 

plano. (2009, p.76) 

Primeiramente, o governo estabeleceu o reajuste de alguns preços públicos 
essenciais, como combustíveis, energia elétrica, telefone, correios, alem de outros, 
como açúcar, remédios, taxis e leite. o IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) 
sobre produtos grande consumo, como automóveis, bebidas alcoólicas e cigarros, foi 
elevado em mais de 100%, com vistas a aumentar a arrecadação em 4% do PIB. O 
impacto inflacionário dessas medidas levou o governo a dar um novo golpe nos 
trabalhadores: expurgou os aumentos dos automóveis, cigarros e bebidas do índice 
inflacionário. diante da reação contraria generalizada , o governo voltou atras e 
passou a medir o IPC pelas ponderações do INPC, menos sensíveis aos aumentos 
autorizados. No entanto, para evitar que o disparo do gatilho salarial desencadeasse 
uma reindexação geral da economia, o governo estabeleceu que esse fosse disparado 
no limite de 20% de reajuste, sendo o restante “estocado" para o gatilho seguinte. 
(Maciel, 2012, p. 201) 

Tais medidas não só não contiveram a inflação, como penalizaram os trabalhadores 

com a perda do salário real. A inflação voltou a crescer e com ela a indexação da economia, 

nesse cenário o governo  surgia “favorecendo os ganhos do capital portador de juros”, como 

 O excerto a seguir faz parte do discurso de anuncio em Cadeia Nacional de rádio e televisão do Plano 160

Cruzado e plano de metas em 23 de julho de 1986 mostra a apresentação do Plano de Metas a população: 
“Agora, a terceira etapa: um ambicioso plano de metas, que deverá investir cem Bilhões de dólares -  dinheiro 
nosso - em quatro anos. Recursos orçamentários e provenientes do Fundo de Desenvolvimento Nacional hoje 
criado, que vai mudar a face do País.A finalidade do plano é preparar Nossa estrutura para o século XXI como 
uma nação com desenvolvimento econômico e sem pobreza. O objetivo é um Brasil rico, com nível de vida para 
toda a população igual ao da Europa mediterrânea. Sem a vergonha da fome. Podemos sonhar alto ponto final 
vamos investir no setor social, transporte,  energia, Ciência e Tecnologia, educação, saúde; reduzir os desníveis 
nacionais ponto final abrir as janelas que colocaram o Brasil a salvo dos abalos econômicos e 
institucionais.Renovar, transformar, criar, motivar a juventude e todo o povo para enfrentar o desafio de banir a 
miséria, dar dignidade a vida. Enfim, arrancada final deste país.” Discurso disponível na biblioteca da 
presidencia, no endereço virtual: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/jose-sarney 

 Em 23 de julho de 1986, é estabelecido um novo plano através do decreto-lei no 2.288 na tentativa de conter 161

o consumo acelerado no país e com a função de financiar um plano de investimentos em infraestrutura e metas 
sociais. Entre outras medidas, foi criado o imposto sobre a gasolina, os automóveis e as passagens aéreas 
internacionais e o FND (Fundo Nacional de Desenvolvimento), e os recursos deste financiavam o plano de metas 
do governo. O desenvolvimento do país e apoio à iniciativa privada na organização das atividades econômicas 
era prioridade. As taxas de juros foram levemente aumentadas. Os aumentos de preços provocados por esse 
pacote foram expurgados do índice oficial de inflação, a fim de evitar o acionamento do gatilho salarial. O 
descontentamento com o pacote foi geral: era insuficiente para conter o consumo e gerou poucos recursos para 
financiar o programa de investimentos anunciado pelo governo. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/jose-sarney
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bem destaca Maciel, por recolocar as minidesvalorizações cambiais diárias, criar as Letras do 

Branco Central (LBC), vinculadas aos contratos financeiros, permitir que os bancos pudessem 

emitir Certificados de Depósito Bancário (CDBs) pós-fixados. (2012, p. 201-202)  

 Com o agravo da situação econômica e política, diante do Cruzado II o governo 

Sarney chega a tentar um pacto social, mas não tem êxito. Silveira aponta que:  

O segundo Ministro da Fazenda daquele governo, Dílson Funaro, não aceitou fechar 
o novo acordo com o FMI, que se amparava no Plano Baker (Secretário do Tesouro 
Norte-Americano), era leonino e previa um crescimento do PIB da ordem de 2,5% a 
3% entre 1986 e 1990 para viabilizar o ajuste fiscal e a contenção dos preços. Em 
1987, com uma inflação galopante e reservas internacionais em franca redução por 
conta do déficit das balanças comercial e de pagamentos, honrar o serviço da dívida 
externa (4,5% do PIB brasileiro era drenado para o exterior naquele período 
histórico) e os custos das importações era algo seriamente comprometido. Por isso, 
em 20 de fevereiro, o Brasil declarou moratória, abstendo-se de pagar a dívida 
externa por prazo indeterminado. (2009, p. 76-77) 

  

O autor ainda destaca que, além da moratória e dos planos econômicos heterodoxos, o 

Governo Sarney deu outras sinalizes de uma postura não alinhada ao establishment 

econômico mundial. Já em 1985 o governo dá mostras disso: Em junho reata as relações 

diplomáticas com Cuba, que haviam sido rompidas pelo governo ditatorial militar. No mesmo 

ano, em agosto, o presidente Sarney declarou que o FMI trabalhava para impor ao país 

condições contrárias aos interesses nacionais, assinando junto com o presidente do Uruguai 

um documento afirmando que o pagamento das dívidas externas se daria, desde que não 

gerasse prejuízo ao crescimento sustentado ou ao nível de vida já alcançado pelas populações 

dos dois países. Em setembro, na Assembléia da Nações Unidas, o presidente declara que a 

dívida externa brasileira não seria paga com a recessão, o desemprego ou a fome, pois o povo 

brasileiro já estava no limite do suportável. Já em setembro de 1989, também na ONU, acusa 

os países desenvolvidos de adiar uma solução real para a dívida dos países em 

desenvolvimento, beneficiando com isto os bancos credores. (Silveira, 2009, p.77-78) 

 Ao analisar o fracasso econômico do Cruzado numa perspectiva histórica mais ampla, 

Maciel apresenta que: 

sua implantação interseccionou dois processos iniciados nos anos 70 e que passaram 
toda a década de 80: a crise do modelo econômico desenvolvimentista, 
particularmente em sua última versão, o padrão de acumulação capitalista 
dependente associado e a transição democrática. Numa conjuntura internacional 
extremamente desfavorável, como o "endurecimento" dos credores externos e a e a 
pressão dos países imperialistas, estes processos impuseram a necessidade histórica 
de se viabilizar um novo modelo de desenvolvimento capitalista, como padrão de 
acumulação, baseado numa ampla aliança político social construída numa situação 
de transição democrática, em que os recursos autoritários aos quais os blocos no 
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poder e o Estado recorreram historicamente não poderiam ser mobilizados da 
mesma maneira.(2012,  p. 211) 

 De modo que, o colapso do modelo nos anos 1980 se deu ao mesmo tempo da 

transição democrática, na qual a "pressão popular tornava crucial para qualquer tentativa de 

construção de um novo modelo econômico e de um novo padrão de acumulação - 

particularmente numa perspectiva endógena, autônoma e distributiva - um processo amplo, 

democrático e pluralista de negociação". Todavia, o caminho definido pelos "pais do 

Cruzado" foi outro, tendo o governo recorrido a ele somente quando sua perspectiva de pacto 

social fracassou. Assim, no lugar de ser resultado  um pacto social amplo e democraticamente 

negociado, o cruzado funcionou como substituto para sua inviabilidade. (Maciel, 2012, p.211) 

 Em 1987, com a falha dos Planos Cruzados, o retorno da inflação e a queda do 

Ministro Dílson Funaro, assume o Ministério da Fazenda o economista Luiz Carlos Bresser-

Pereira, que de pronto lançou um plano econômico que ganharia seu nome. 

O Plano Bresser foi um plano de estabilização econômica elaborado pelo ministro da 

fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira, que entrou em vigor em 12 de junho de 1987 por meio 

dos Decretos-Lei nº 2335/87,  nº 2336/87  e nº 2337/87 . O principal objetivo foi conter o 

avanço da inflação herdada de planos econômicos anteriores. As principais medidas do Plano 

Bresser foram: Congelamento de preços e salários: Foi progressivo, sendo realizado em 3 

etapas. Primeiramente, congelamento geral de preços, salários e aluguéis por 90 dias. Em um 

segundo momento, flexibilização desse mesmo congelamento. E por fim, descongelamento 

total dos preços. Criação de um novo indexador: A URP (Unidade de Referência de Preços) 

reajustaria salários e o teto para reajustes de preços; Criação de um novo indexador: A URP 

(Unidade de Referência de Preços) reajustaria salários e o teto para reajustes de preços; 

Manutenção da taxa de juros elevada: A taxa básica da economia, conhecida como taxa 

SELIC foi mantida em níveis elevados. Essa estratégia de política monetária foi usada para 

restringir o consumo e controlar a inflação; Desvalorização da taxa de câmbio: O câmbio foi 

desvalorizado em quase 10% para incentivar as exportações e aumentar as reservas 

internacionais do país. Era uma grande preocupação do governo aumentar as reservas 

internacionais, pois o país não tinha dinheiro para pagar a dívida externa. Inicialmente, esse 

plano econômico foi um sucesso visto que conseguiu efetivamente reduzir a inflação. Isso 

porque enquanto a inflação mensal era 26,1% em junho de 1987 (mês que o plano começou) 
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em julho, reduziu para 3,1%. Porém, logo depois, em agosto de 1987 a inflação voltou a subir 

e alcançou 6,4%. Além disso, o congelamento de preços não foi respeitado nem pelo próprio 

governo. Logo, o temor de um novo congelamento provocou uma remarcação generalizada de 

preços e a inflação voltou a subir. O plano durou 6 meses e assim como os anteriores não 

atingiu os resultados pretendidos. Dessa forma, Bresser-Pereira deixa o cargo em dezembro 

de 1987 com uma inflação anual beirando os 360%.  

 Com o Plano Bresser-Pereira  a moeda foi desvalorizada em 15% e novas medidas 162

de estabilização foram tomadas. Dois graves problemas persistiam: a falta de negociação da 

dívida externa e o déficit fiscal até então não enfrentado pelo governo Sarney. Bresser-Pereira 

é demitido  do Ministério da Fazenda em dezembro de 1987, enquanto fazia a negociação 163

 O Plano Bresser foi um plano de estabilização econômica elaborado pelo ministro da fazenda Luiz Carlos 162

Bresser-Pereira, que entrou em vigor em 12 de junho de 1987 por meio dos Decretos-Lei nº 2335/87,  nº 2336/87  
e nº 2337/87 . O principal objetivo foi conter o avanço da inflação herdada de planos econômicos anteriores. As 
principais medidas do Plano Bresser foram: Congelamento de preços e salários: Foi progressivo, sendo realizado 
em 3 etapas. Primeiramente congelamento geral de preços, salários e aluguéis por 90 dias. Em um segundo 
momento, flexibilização desse mesmo congelamento. E por fim, descongelamento total dos preços. Criação de 
um novo indexador: A URP (Unidade de Referência de Preços) reajustaria salários e o teto para reajustes de 
preços; Criação de um novo indexador: A URP (Unidade de Referência de Preços) reajustaria salários e o teto 
para reajustes de preços; Manutenção da taxa de juros elevada: A taxa básica da economia, conhecida como taxa 
SELIC foi mantida em níveis elevados. Essa estratégia de política monetária foi usada para restringir o consumo 
e controlar a inflação; Desvalorização da taxa de câmbio: O câmbio foi desvalorizado em quase 10% para 
incentivar as exportações e aumentar as reservas internacionais do país. Era uma grande preocupação do governo 
aumentar as reservas internacionais pois o país não tinha dinheiro para pagar a dívida externa. Inicialmente, esse 
plano econômico foi um sucesso visto que conseguiu efetivamente reduzir a inflação. Isso porque enquanto a 
inflação mensal era 26,1% em junho de 1987 (mês que o plano começou) em julho, reduziu para 3,1%. Porém, 
logo depois, em agosto de 1987 a inflação voltou a subir e alcançou 6,4%. Além disso, o congelamento de preços 
não foi respeitado nem pelo próprio governo. Logo, o temor de um novo congelamento provocou uma 
remarcação generalizada de preços e a inflação voltou a subir. O plano durou 6 meses e assim como os anteriores 
não atingiu os resultados pretendidos. Dessa forma, Bresser-Pereira deixa o cargo em dezembro de 1987 com 
uma inflação anual beirando os 360%

 A esse respeito Ramais Silveira traz duas curiosidades bem interessantes. A primeira é uma fala do Secretário 163

do Tesouro Norte-Americano, James Baker, em reunião com o Ministro Bresser, nos EUA, sobre a dívida 
externa brasileira. Essa fala é bastante representativa da visão dos EUA sobre a economia mundial e países em 
desenvolvimento, como o Brasil. Barker diz: “(...) o verdadeiro poder e centro das decisões sobre este tema [da 
reestruturação da dívida] está aqui em Washington, neste prédio, nesta sala. E devo dizer que a sua proposta de 
securitização compulsória e unilateral da dívida externa brasileira é um non-starter”. (Silveira, 2009, p.76). A 
segunda está em um trecho do livro Memórias de um trader, de Roberto Giannetti da Fonseca, onde o autor 
relata, “Recentemente, durante uma reunião de negócios em Nova Iorque, Paulo Brito teve a oportunidade de 
encontrar e conversar com o ex-Secretário Nicholas Brady, agora um bem-sucedido (sic) empresário do mercado 
de capitais. Ao perguntar-lhe sobre as origens de seu plano para a dívida externa, Brady não hesitou em dizer 
com franqueza que havia se inspirado na proposta brasileira elaborada no ano anterior à sua posse e que nosso 
erro havia sido a precipitação no lançamento da proposta, sem que antes tivéssemos obtido um consenso com os 
principais credores, de forma a tornar a iniciativa uma solução conjunta e voluntária. O tempo acabou dando-nos 
razão, mas a razão não trouxe nem jamais trará de volta as dezenas de bilhões de dólares que foram inutilmente 
gastos pelo Brasil, por conta da sanha conservadora de quem insistiu em pagar a todo custo uma dívida que o 
próprio mercado já considerava impagável”. (Idem)
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da moratória da dívida brasileira . Sua demissão, de certo modo, representou uma derrota 164

final da perspectiva desenvolvimentista, mesmo nos debates da constituinte, após sua saída e 

com a entrada de Nobrega há uma postura mais dura da direita na negociação dos direitos 

sociais. Daí para a frente vem a ofensiva neoliberal.  

 Dias depois de decretado o Plano Bresser, o Ministro do Trabalho anunciou o Projeto 

de Lei no. 164 de 1987 , que permitia o pluralismo sindical e que previa a extinção 165

gradativa da contribuição sindical obrigatória. Todavia, o projeto apresentado foi recebido 

com certa indiferença pelos setores sociais, pois o projeto encampava o princípio da unicidade 

sindical, mas, sobretudo, porque a esse tempo estavam mais preocupados com o novo plano 

de estabilização e com a realização da Assembleia Nacional Constituinte. (Oliveira, 2002, p.

286)  

O principais pontos do projeto eram: liberdade sindical de acordo com a opção de 

empregados e empregadores, garantida a escolha do sistema a adotar, de unidade voluntária 

ou não; número mínimo de associados no caso de fundação de um segundo sindicato na 

mesma base; possibilidade de criação de sindicatos por categoria, por profissão, por empresa 

ou por estabelecimento; permissão de centrais sindicais; proibição de intervenção ministerial 

nos sindicatos e de cassação dos dirigentes eleitos; possibilidade de dissolução de sindicatos 

por decisão do Ministério Público em casos previstos na lei; extinção gradativa da 

contribuição sindical em cinco anos, quando então os sindicatos estipulariam a parte de sua 

receita destinada as federações e confederações; receitas sindicais provenientes de 

mensalidades dos associados, cotas fixadas em acordos coletivos, rendas provenientes de suas 

 Ainda citando o livro Memórias de um trader, de Roberto Giannetti da Fonseca, Ramais destaca a narrativa, 164

daquele autor, então integrante da negociação da moratória brasileira de 1987, no qual aponta o que considerou 
um equívoco para o Brasil a demissão de Bresser-Pereira do Ministério da Fazenda em dezembro de 1987, 
quando, segundo ele,  estava para se completar a renegociação da dívida com um deságio de aproximadamente 
30% (na casa de nada menos do que 19 bilhões de dólares). (Idem)

 O principais pontos do projeto eram: liberdade sindical de acordo com a opção de empregados e 165

empregadores, garantida a escolha do sistema a adotar, de unidade voluntaria ou não; numero mínimo de 
associados no caso de fundação de um segundo sindicato na mesma base; possibilidade de criação de sindicatos 
por categoria, por profissão, propor empresa ou por estabelecimento; permissão de centrais sindicais; proibição 
de intervenção ministerial nos sindicatos e de cassação dos dirigentes eleitos; possibilidade de dissolução de 
sindicatos por decisão do Ministério Publico em casos previstos na lei; extinção gradativa da contribuição 
sindical em cinco anos, quando então os sindicatos estipulariam a parte de sua receita destinada as federações e 
confederações ; receitas sindicais provenientes de mensalidades dos associados, cotas fixadas em acordos 
coletivos, rendas provenientes de suas atividades e de aplicação de patrimônio; sindicato como pessoa jurídica de 
direito privado; funções de sindicato decididas por assembleia geral da categoria; criação do sindicato mediante 
deposito do estatuto e registro no Ministério do Trabalho; e direito de voto restrito aos associados e regulado 
pelos estatutos.
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atividades e de aplicação de patrimônio; sindicato como pessoa jurídica de direito privado; 

funções de sindicato decididas por assembleia geral da categoria; criação do sindicato 

mediante depósito do estatuto e registro no Ministério do Trabalho; e direito de voto restrito 

aos associados e regulado pelos estatutos. 

 Com o fracasso das articulações em torno do Projeto de reforma sindical apresentado 

por Almir Pazzianotto, a Constituinte acabou por se tornar o fórum privilegiado para o debate 

sobre as legislações sindical e trabalhista, de modo que para lá convergiram as atenções. 

Foram nas comissões e subcomissões temáticas da Constituinte que se desenhou as principais 

propostas da reforma trabalhista, que foram posteriormente consagradas pela Constituição 

Federal de 1988. Este novo texto constitucional deu as novas bases jurídicas das relações de 

trabalho e marcou o cameçcomeçoo das novas iniciativas da reforma trabalhista que iriam 

ocorrer  na próxima década , já não mais sob a marca da expansão dos direitos coletivos e 

individuais dos trabalhadores. (Oliveira, 2002, p. 286-287) 

 Maílson da Nóbrega assumiu o ministério da Fazenda, conduzindo uma política 

econômica que ficou conhecida como feijão com arroz, em janeiro de 1988 decretou o fim da 

moratória, pagando integralmente os juros atrasados, numa medida ortodoxa e conservadora, 

que atendeu integralmente os interesses do capital especulativo internacional. Todavia, pagar 

os juros não foi suficiente, houve novo acordo com o FMI, um rearranjo da dívida com os 

credores, mesmo assim, em 1989 o Brasil estava de novo sob o cerco da hiperinflação e com 

dificuldades para o pagamento da dívida externa. 

 Veio então o Plano Verão, em janeiro de 1989, novamente de natureza ortodoxa, com 

congelamento de preços e salários, diminuição dos índices de rendimento da poupança, 

criação de uma nova moeda, o Cruzeiro Novo, que foi inicialmente atrelada ao dólar. Este 

plano teve grande oposição dos Trabalhadores e seus sindicatos, por isso não conseguiu ser 

aprovado na íntegra pelo Congresso Nacional.  

Maciel aponta que o Plano Verão foi a última tentativa programada e globalmente 

articulada de combate à inflação pelo governo Sarney. Retomando o hibridismo do Plano 

Bresser, o Plano Verão combinou um variado elenco de medidas ortodoxas com algumas de 

conteúdo heterodoxo, sendo as principais uma reforma monetária e um "choque" de 

desindexação. Em 14 de janeiro, entrava em vigor o Cruzado Novo (NCz$), valendo Cz$ 

1.000 Cruzeiros; todos os mecanismo de reindexação da economia foram extintos, 
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principalmente ao URP e a OTN. Os salários foram convertidos para a nova moeda pela 

média dos 12 meses anteriores, acrescida de 26,1% relativo ao URP prevista para Janeiro. A 

partir disso, os reajustes salariais seriam livremente negociados até a definição de uma nova 

política salarial, a ser definida entre governo e os participantes do pacto em no máximo três 

meses. Os preços foram congelados "no pico" por tempo indeterminado, a partir de 15 de 

Janeiro, apesar de o governo ter autorizado reajustes para diversos produtos e tarifas antes da 

edição do Plano. Para conter uma nova explosão de demanda, com congelamento, e a 

especulação com estoque de produtos e com a moeda estrangeira, o governo aumentou 

significativamente a taxa de juros e desvalorizou o câmbio, "congelando" o dólar em 1 

Cruzado Novo por tempo indeterminado. (Maciel, 2012,p.348) 

 O Plano Verão continha apelos claramente neoliberais, propondo uma reforma 

administrativa de vulto, como a proposta de privatização de empresas estatais, o controle do 

crédito para evitar inflação, o corte de gastos públicos com a exoneração de funcionários 

contratados nos cinco anos anteriores ao pacote, a política de desembolsos estatais vinculados 

à arrecadação, a extinção dos Ministérios da Habitação e Bem-Estar Social, da Reforma e 

Desenvolvimento Agrário, da Irrigação, da Ciência e Tecnologia e da Administração, tudo 

isso acenava claramente para as cartilhas das Instituições Financeiras Internacionais. No plano 

da política monetária, também seria assumida uma postura contracionista, com o  aumento 

dos juros, redução dos créditos e outras medidas. Já a questão da dívida externa, um grave 

problema da balança de pagamentos passou ao largo das medidas adotadas neste plano. 

(Silveira, 2009, p.78; Maciel, 2012, p.348) 

 Além disso, foi adotada pelo governo uma estratégia baseada numa abertura ainda 

maior da economia aos investimentos estrangeiros, movimento apoiado por amplos setores do 

alto empresariado brasileiro. Para tal, tornava-se necessário manter um bom relacionamento 

com o FMI  e isso significava assimilar suas determinações. Esse movimento fomentou um 

novo debate sobre o papel do Estado. De forma mais ampla, esse debate se materializou nas 
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defesas de duas concepções bastante distintas que se enfrentariam nas eleições presidenciais 

de 1989 . 166

 Os três pacotes econômicos falharam no objetivo de dinamizar a economia e retomar o 

desenvolvimento nacional, e ao final do governo Sarney a inflação e a dívida externa 

continuaram sendo um problema para o país. Os sucessivos insucessos deixaram no 

descrédito qualquer nova tentativa da mesma natureza, em particular o combate à inflação 

através do congelamento de preços. Ao final dos anos 1980, tanto as políticas de cunho 

ortodoxo quanto as de caráter heterodoxo mostravam-se ineficazes no combate à inflação, isto 

em razão de uma série de fatores objetivos e subjetivos, com especial destaque para as 

condições internacionais extremamente adversas. Na prática, os fracassos da política 

econômica penalizaram os trabalhadores, que viram seu salário real se desvalorizar a cada dia, 

diante do aumento consecutivo dos itens básicos . 167

 Foi nesse ambiente de desânimo e descrença, de persistência da estagnação econômica 

e beirando a hiperinflação que, no final da década, as ideias neoliberais e suas políticas 

encontraram campo para se desenvolver e, com as eleições de 1989, alcançarem o poder no 

Brasil.  

 Foi na década de 1990 que o neoliberalismo implanta-se no Brasil com toda a força, a 

partir do Governo Collor. O discurso liberal radical, combinado com a abertura da economia e 

o processo de privatizações, inaugura o que poderíamos chamar da era liberal no Brasil.  

 Silveira exemplifica essas distintas concepções destacando dois trechos de falas de Mantega e Collor, que são 166

exemplares:“(…) Do Estado espera-se um importante recuo em sua intervenção econômica, alienando a maioria 
de suas empresas e mantendo um orçamento mais equilibrado, sem tantas despesas. E aqui repete-se a 
argumentação muito usada na atualidade pelos mentores intelectuais do liberalismo, não apenas para transferir 
para a iniciativa privada empresas estatais lucrativas como também, e principalmente, para promover o corte de 
serviços de assistência social conquistados ao longo do tempo pelos trabalhadores com o chamado Estado de 
Bem-Estar Social. O mais curioso é que os empresários falam em privatização e retração do Estado, em tese, 
mas na prática impedem que o governo retire os subsídios que suas empresas recebem sistematicamente do 
erário público.” (MANTEGA, 1989)."Tudo o que o Governo está aplicando foi proposto em nossa campanha. Eu 
propus a redução do tamanho do Estado, meu adversário pregava o crescimento do Estado; eu pregava o fim do 
corporativismo, ele pregava sua manutenção; eu pregava a privatização, ele a estatização; eu a negociação 
vantajosa com o Fundo Monetário Internacional, ele o rompimento com o FMI e não pagamento da dívida 
externa". [Entrevista concedida pelo já Presidente Fernando Collor (MELLO, 1990a)]. Apud Silveira, 2009, p.
79)

 Segundo dados da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), em janeiro de 1986, ainda no 167

princípio governo Sarney, as taxas de variação acumuladas para o índice de preços ao consumidor (IPC) para 
habitação alimentação, transporte, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação era de 111.342,061, já em 
dezembro de 1989, último mês de governo Sarney, as taxas para as mesmas categorias são de 104.976,1047, 
esses dados evidenciam o insucesso do governo Sarney no enfrentamento da inflação. (Silva, 2013, p.115).
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 Mesmo o governo Sarney tendo ensaiado passos nesse rumo e de uma já forte 

massificação da propaganda dessa doutrina nos meios de comunicação de massa, houve uma 

grande resistência a era liberal, alicerçada sobretudo na ascensão política dos movimentos 

sociais e do sindicalismo durante toda a década de 1980.  

 De modo que não podemos simplesmente definir o governo Sarney como neoliberal, 

esse governo exerceu um papel importante na reabertura política. Já no campo econômico foi 

marcado por uma atuação desastrada e incoerente, procurando revitalizar elementos do 

desenvolvimentismo da ditadura num ambiente interno e externo completamente novo. Os 

crescentes embates entre as concepções neoliberais e desenvolvimentistas se deram no largo 

de um governo que já assumiu com problemas de legitimidade política e que não tinha muita 

margem para manejar um rumo claro para a economia nacional.  

 Resgatando as palavras do presidente Sarney, na última mensagem presidencial ao 

Congresso Nacional , é possível evidenciar as dificuldades que o fizeram chegar ao final do 168

mandato sem ter encontrado uma direção para a política econômica do país:  

(...) Tive a tarefa gigantesca e quase impossível de administrar e dar equilíbrio a uma 
aliança de forças heterogêneas que fora construída, em precária engenharia política, 
para possibilitar a travessia do regime autoritário para o pleno estado de direito. Há 
um tempo de semear e um tempo de colher. É possível que o tempo de colher seja 
mais glorioso. Mas é o tempo de semear que determina o que se vai colher. Num 
período de múltiplas transições internas e externas, que vivemos nos últimos cinco 
anos, coube-me plantar e poucas vezes colher. (...) A diretriz era a de, sob qualquer 
sacrifício, criar uma sociedade verdadeiramente democrática, e não um exercício 
simulado de elites. (...) Confesso, com humildade, que não alcançamos êxito nas 
tentativas heróicas de mudar a economia. Não me faltou vontade nem coragem. 
Faltou-me a colaboração de algumas forças sociais que colocaram seus interesses 
acima da coletividade, forças dos que se favoreceram da miséria coletiva. Não 
conseguimos ganhar a batalha contra esse manifestação anti-patriótica do egoísmo. 
Setores que se beneficiaram desse período nos negaram apoio na hora das 
dificuldades. Os problemas estruturais de nossa economia são grandes e escapam da 
nossa decisão. Dentre eles está a dívida externa, a maior do mundo. Sem apoio, 
tivemos de enfrentar nossos credores, e o fizemos com coragem e sem concessões. 
Na moratória, isolados, sofremos sanções e combate, sem o necessário respaldo 
interno. Cercados, ilhados, enfrentamos o boicote da comunidade financeira 
internacional, a suspensão de investimentos. Resistimos. Não entregamos um 
milímetro da soberania nacional, como contrapartida para qualquer negociação. A 
inflexível postura do mundo desenvolvido em face da dívida é preocupante. O 
remédio por eles proposto até hoje tem melhorado a saúde financeira dos credores. 
Para os devedores, uma receita de estagnação e empobrecimento. Sem a retomada 
do crescimento, nenhuma solução é leal, e não é possível crescer quando se remete 
para o exterior, todos os anos, cerca de um terço da poupança interna. Sem 
desenvolvimento não há solução, e não se pode pagar a dívida com a desgraça do 
povo. Em todos os organismos internacionais levantei a tese, hoje aceita, do 
tratamento político da dívida, solução que até agora não veio. (...) Paguei custos 

 Trechos da introdução da Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional, assinada por Sarney e enviada 168

para em 15 de fevereiro de 1990. Disponível em: Brasil. Presidente, (1990) (J Sarney). Mensagem ao Congresso 
Nacional, na abertura da 4a sessão legislativa da 48a legislatura . Brasilia, Presidencia da Republica, p. XI-XXII. 
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políticos de grande envergadura pela ausência de resultados no combate à inflação e 
tornei-me o mais agredido e combatido Presidente do Brasil. (p. XI-XXII) 

A Constituição Cidadã de 1988  
  

 Chamada de Carta Cidadã, a Constituição Federal de 1988 foi a expressão maior da 

repulsa da sociedade brasileira ao neoliberalismo, esse foi um dos motivos que fizeram dela 

um importante alvo do governo Collor e posteriormente do governo Cardoso, que recolocou 

alguns anos depois o projeto liberal sobre os trilhos.  

 Durante quase todo o ano de 1988 se desenrolaram os trabalhos finais do Congresso 

Constituinte, que, como assinala David Maciel, iriam formalizar a substituição da 

institucionalidade autoritária pela institucionalidade democrática por meio da 

Constituição .(2012). De modo que os debates e a aprovação da CF se tornaram um palco 169

das mais variadas disputas de interesse . 170

 A nova Constituição foi promulgada pelo Congresso Nacional em outubro de 1988, 

tornando-se desde logo o principal marco legal da nova institucionalidade democrática. Foi 

apelidada de Constituição cidadã, ja que incorporava uma série de conquistas democráticas e 

de direitos sociais, que estavam em boa medida antenados com o que havia de mais avançado 

nas democracias burguesas mais participativas. Todavia, como reflete Maciel, mesmo que 

pareça o contrário, a velha institucionalidade autoritária, gerada pela Ditadura Militar, não foi 

abolida pela nova legalidade, pois o caráter conservador do processo de transição democrática 

e o predomínio das forças políticas autocráticas nos trabalhos constituintes permitiram a 

conservação de uma série dos seus elementos centrais, mesmo que transfigurados. (Maciel, 

2012, p.330; Silva, 2013, p.116) 

 Com o início da Assembleia Constituinte, as novas lideranças sindicais decidiram 

privilegiar as demandas trabalhistas que unificavam o movimento, deixando em segundo 

plano os temas sindicais, sob os quais haviam ainda muitas divergências. Oliveira observa 

que, na verdade, o tema da reforma da legislação sindical não era mais uma prioridade, 

 Para o autor, a nova constituição absorveu pouco dos clamores sociais por mudanças da sociedade brasileira 169

desde a crise da Ditadura Militar. Ele reflete que, na verdade, a institucionalidade democrático liberal instalada 
manteve elementos fundamentais da institucionalidade autoritária, combinando uma legalidade extremamente 
funcional para preservação da autocracia burguesa no Brasil. (Maciel, 2012)

 Não nos interessa entrar em detalhes a cerca desse tema, todavia, quem se interesse pode pode conferir o 170

livro de David Maciel. De Sarney a Collor, 2012.
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inclusive, muitos lideres sindicais já se sentiam parcialmente contemplados com o fim dos 

instrumentos mais explícitos de intervenção estatal. (Oliveira, 2002, p. 287)  

 A Constituição de 1988 expressou a configuração de um sistema de direitos sociais 

mais universalizante, esse sistema seria, nos anos 1990, especialmente a partir de sua segunda 

metade, questionado e apresentado por setores empresariais e pelo governo federal como um 

empecilho à competitividade. 

 Caminhemos para uma necessária apresentação de alguns dos principais direitos 

garantidos na nova Carta Magna, sobretudo no que se relaciona ao trabalho e a proteção 

social. Torna-se  importante destacar aqui que, os avanços sociais e as conquistas 

democráticas e direitos sociais contidas na nova Constituição, foram, em boa medida, frutos 

das mudanças levadas a cabo ainda na fase final da institucionalidade autoritária. De modo 

que, como sintetiza Maciel, a nova Constituição carrega um caráter ambíguo e limitado. 

 No âmbito dos direitos trabalhistas e da proteção social previstos pela Constituição, 

podemos destacar: a proteção do emprego contra a demissão arbitrária ou sem justa causa; o 

Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário; o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); o Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, que deveria ser 

capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família como moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim; o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; a 

irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; a garantia de 

salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; o décimo 

terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; a 

remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; a proteção do salário na forma da lei, 

constituindo crime sua retenção dolosa; a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada 

da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido 

em lei; o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos 

termos da lei; a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 

quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 

acordo ou convenção coletiva de trabalho; a jornada de seis horas para o trabalho realizado 

em turnos interruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; a ampliação da licença-
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maternidade para 120 dias; a criação de licença-paternidade; o aumento do tempo de 

imprescritibilidade dos direitos trabalhistas de dois para cinco anos, sendo que até dois anos 

após o término do contrato de trabalho, tanto para trabalhadores rurais quanto urbanos e; não 

menos importante, o direito de greve, que mesmo dependendo de regulação posterior, era uma 

conquista importante por si mesma; 

É preciso ressaltar que esse conjunto de medidas ampliaram bastante os mecanismos 

de controle político sobre a movimentação do capital e por isso estavam em contradição com 

a perspectiva da financeirização, até disso impunham custos ao processo produtivo, limitando 

o circuito D - D. É necessário ainda refletir que na côntemporaneírdade finaceirização e 

neoliberalismo se unem (no aspecto financeiro) para possibilitar a toda liberdade ao capital, 

sendo a desregulamentação é uma das faces desse processo. 

 No âmbito dos direitos sociais mais amplos, destacaram-se: a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que tornou universal o acesso a saúde pública; a criação do sistema de 

seguridade social, com a universalização do direito de aposentadoria, inclusive para os 

trabalhadores rurais, e com uma mudança na base de cálculo, que permitiu o aumento dos 

benefícios; a criação de direitos específicos para criança, adolescente e idosos. 

 No âmbito dos direitos fundamentais, a Constituição de 1988 é considerada a mais 

avançada da nossa história, pois ampliou e consolidou a igualdade civil entre os indivíduos; 

ampliou significativamente os direitos das mulheres; reconheceu os direitos das minorias 

étnicas, como negros e indígenas; criou mecanismos de proteção e fiscalização contra a 

arbitrariedade estatal, como mandado de segurança coletivo, o Ministério Público 

independente do Poder Executivo o habeas data; proibiu a prisão arbitrária; criminalizou a 

tortura entre outros. (Maciel, 2012, p.331) 

 No âmbito dos direitos políticos, a CF ampliou o direito de voto para analfabetos e 

menores de 16 anos; estabeleceu novos mecanismos de consulta popular, como o plebiscito e 

o referendo; confirmou elegibilidade dos cargos executivos e legislativos; confirmou a 

liberdade de organização partidária; proibiu a censura; confirmou a liberdade de reunião, de 

manifestação e de pensamento; estabeleceu o concurso público como método fundamental de 

acesso ao serviço público; etc. (Maciel, 2012, p.332) 

 No âmbito da organização do Estado, a C.F. atendeu o anseio geral por uma maior 

desconcentração dos poderes e do recursos públicos. O poder Legislativo e o poder Judiciário 
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foram investidos de autonomia financeira e organizativa em relação ao Executivo; o 

Congresso Nacional passou a ter diversas prerrogativas novas, como a de poder legislar sobre 

matéria orçamentária, financeira, cambial e monetária, fixar e modificar o efetivo das Forças 

Armadas, fiscalizar as contas do executivo e aprovar a nomeação para vários cargos 

importantes como a presidência do do Banco Central; já os estados e municípios 

conquistaram maior autonomia financeira e administrativa, ampliando a sua participação nos 

recursos da União e ganhando novas prerrogativas. (Maciel, 2012, p. 332) 

 Por último e muito importante, no âmbito econômico, a Constituição confirmou o 

papel do Estado como regulador, indutor e produtor, lhe atribuindo o controle dos setores de 

interesse nacional por meio do monopólio ou do direito de regulação mediante aprovação do 

Congresso Nacional.  Maciel destaca que há também um caráter nacionalista, presente na 

valorização da empresa nacional e do mercado nacional; a Carta reconhece o direito à 

propriedade privada, mas mediante o cumprimento de sua função social, estabelecendo a 

possibilidade de sua desapropriação por interesse social, reconhecendo a reforma agrária com 

uma demanda social. (Maciel, 2012, p.332) 

A Constituição Federal também limitou, em seu artigo 192, parágrafo 3 a taxa de juros 

anual a 12% ao ano, de modo a contrariar os princípios da finaneirfinanceirizaçãoização:  

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será 
regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:  
§ 3º. As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão 
ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será 
conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos 
que a lei determinar.” (Brasil, 1988) 

  

Todavia, mesmo antes da da necessária Lei Complementar o Art. 192 da Constituição 

já foi reformado pela Emenda a Constituição n° 40, de 25 de maio de 2003,  que revogou seu 

parágrafo terceiro que dispunha sobre a limitação as taxas de juros. De modo que o controle 

estabelecido pela CF virou letra morta.  

 Muitos foram os avanços estabelecidos pela nova C.F. , todavia, é preciso observar 

que, do ponto de vista do sindical, a C.F. de 1988 também conjugou alguns preceitos de 

inspiração liberal “com fundamentos típicos de um ordenamento de inspiração corporativa, 

dando lugar ao que se convencionou chamar de um ‘sistema híbrido’, cheio de incoerências e 

contradições”. Com base em Oliveira (2002, p. 289-290), apresentaremos as mais relevantes. 
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 1) No artigo 8o. do novo texto constitucional foi consagrado o livre direito de 

associação profissional e sindical e, no inciso I, vedou ao poder público a interferência e a 

intervenção na organização sindical, inclusive a exigência de autorização prévia para a criação 

de sindicato, ressalvada apenas o registro em órgão competente. Todavia, no inciso II do 

artigo em questão, se proíbe a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau 

representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, o que 

contraria o princípio da liberdade sindical, mas também implicou na manutenção da unicidade 

sindical e fez sobreviver o sistema confederativo. O que gerou um problema conceitual e 

minou a autonomia sindical na medida em que, mesmo havendo uma liberdade sindical, não 

há autonomia para os trabalhadores se organizarem da maneira que quiserem. Isso porque, 

mesmo se podendo criar um novo sindicato, ele precisaria ter uma representatividade 

exclusiva e chancelada pelo Estado. De modo que, mesmo que de forma enfraquecida a 

estrutura sindical estatal continua.  

 2) A proibição da intervenção do poder público na organização sindical teoricamente 

anulou as normas de enquadramento sindical, no entanto, a ressalva sobre o registro legal não 

veio acompanhada da definição terminante do órgão competente, de modo que isso suscitou 

uma diversidade de interpretações jurídicas e levou o Ministério do Trabalho a continuar 

desempenhando  o papel de órgão responsável pelo enquadramento, amparado em decisões do 

STF e em suas próprias instruções normativas. Isso também possibilitou a criação ou 

desmembramento de categorias profissionais e econômicas, tendo como base mínima o 

município. 

 3) Ainda no artigo 8o, em seu inciso IV do mesmo artigo, manteve-se a contribuição 

para o custeio do sistema confederativo, sendo fixada em assembleia geral e tendo o desconto 

em folha, no caso de categoria profissional, conforme o texto do último anteprojeto, mas com 

o adendo “independente da contribuição prevista em lei”.  Isso permitiu criar uma nova fonte 

de custeio para os sindicatos, sem prejuízo da contribuição sindical obrigatória, recolhida de 

todos os trabalhadores, da contribuição assistencial, fixada em convenção coletiva, e da 

contribuição de associação dos filiados.  

 4) No artigo 9 foi reestabelecido o direito de greve, cabendo aos trabalhadores decidir 

sobre sua oportunidade e objetivo, o que a principio representava a ausência de restrições a 

qualquer tipo de greve, até mesmo as greves políticas e de solidariedade . Porém, ao se prever 
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a regulamentação do exercício do direito de greve nos serviços e nas atividades essenciais, 

bem como atendimento às necessidades inadiáveis da população, se abriu espaço para a 

restrição desse direito de greve aos servidores públicos civis, que, conforme o artigo 37, 

inciso VII, “será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar” .  171

 5) O artigo 114 prevê, no seu parágrafo 1o, a possibilidade de recurso à arbitragem, 

uma vez frustrada a negociação coletiva, mas manteve em seu caput a competência da Justiça 

do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 

empregadores, abrangendo a administrava pública direta e indireta dos Municípios, do 

Distrito Federal dos Estados e da União, ou seja, foram preservado os tribunais e o poder 

normativo da Justiça do Trabalho. 

 Não há duvida que foram importantes os avanços no plano institucional que refletiram 

a dinâmica das relações de trabalho, como a extensão aos servidores públicos civis o direito 

de greve e de sindicalização; o direito de representação dos trabalhadores nas empresas com 

mais de 200 empregados; e o direito a participação dos trabalhadores e empregadores nos 

colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários são 

objeto de discussão e deliberação. Todavia, também é preciso observar que "a Constituição de 

1988 ficou a meio caminho entre o reconhecimento formal e a definição de instrumentos de 

garantia efetiva do direito.” (Oliveira, 2002, p. 291) 

 Assinalamos o fato de que os novos direitos sindicais e o agravamento da crise 

favoreceram um processo de intensificação das greves em 1989. Os novos direitos sindicais 

salvaguardados pela Constituição provocaram um estimulo a onda grevista e favoreceram a 

organização dos trabalhadores.  

 De modo que, apesar do principio da unicidade sindical, a Constituição de 1988  

espelhou o empenho da maioria das lideranças sindicais em dar legitimidade 
constitucional aos sistema de representação de interesses vigente. Ela refletiu, 
também o esforço unanime de legalizar o que ja fora logrado na pratica social: a 
autonomia diante do Estado, a sindicalização dos servidores públicos, as 
contribuições compulsórias viradas por assembleia, a participação obrigatória dos 
sindicatos nas negociações coletivas”, e o direito a greve. Além disso, “refletiu o 
empenho do conjunto das lideranças sindicais de forçar, por dispositivo 
constitucional, o que não obtivera por pressão social: o direito de organização nos 
locais de trabalho. Oliveira, 2002, p. 292) 

 Lei no. 7.783, de 27 de junho de 1989, que limitou o âmbito e a amplitude do direito de greve; limitou a 171

greve aos casos de frustração de negociação coletiva ou de arbitragem, exigiu pré aviso de 48 horas para a sua 
realização; definiu uma lisa extensa de serviços e atividades essenciais e, substituiu a noção de ilegalidade pela 
de “abusividade" do direito de greve. 
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 De fato, a Constituição Federal assinala importantes garantias quanto aos direitos 

sociais fundamentais e aos direitos trabalhistas, característicos Estado do Bem-Estar Social. 

Todavia, é facilmente perceptível que a Constituição está imbuída de um caráter 

maioritariamente democrático-liberal, fixando a liberdade individual, a igualdade jurídica e 

política; tornando o sistema de representação política indireto e baseado na pluralidade 

partidária, na relativa independência entre os poderes, na rotina eleitoral e na liberdade de 

manifestação etc. Contudo, ao observar o caráter sincrético do Estado burguês brasileiro, se 

torna importante reconhecer que os elementos democráticos estabelecidos na CF se unem aos 

elementos autoritários, oligárquicos e até fascistas que foram herdados da institucionalidade 

autoritária e atualizados . (Maciel, 2012; p. 332-333; Silva, 2013, p.112-113) 172

 Sem embargo, desde o início da década de 1990, já são colocadas em curso mudanças 

estruturais que explicitam a adoção de um projeto de desenvolvimento conservador. Esse 

projeto é marcado, ao longo da década, pelas tentativas de desregulamentação dos direitos 

aprovados na CF de 1988, ao invés de buscar a regulamentação destes. 

 Os seguidos ataques aos direitos trabalhistas consagrados pela CF mostram que a força 

de trabalho é tida como custo e não como agente fundamental no processo de produção, os 

direitos são tidos como entraves e não como garantias para a diminuição das desigualdades 

sociais e para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Direitos trabalhistas e sociais são 

confundidos, de modo que, os ataques aos direitos trabalhistas consagrados na Constituição 

Federal afetam a todo o sistema de proteção social construído no Brasil.  

A guisa de conclusão 

 Diante do exposto, Maciel infere que "resta a constatação de que o caráter autocrático-burguês do Estado 172

brasileiro foi reformado, mas não abolido, conferindo-lhe uma nova dinâmica e vitalidade. A institucionalidade 
democrática criada a parte de 1988, cujo marco legal principal é a chamada "Constituição cidadã" substituiu a 
antiga institucionalidade autoritária criada a partir de 1964, anulando os aspectos mais radicais do despotismo 
burguês e combinando a formas mais "suaves" de dominação. As grandes modificações operadas nesse quarto de 
século em que durou a transição de uma institucionalidade a outra foram o fim do cesarismo militar, com sua 
metamorfose em tutela militar, e o processo de dinamização, ampliação e pluralização da esfera de representação 
política, cujo ápice foi eleição presidencial de 1989. O aspecto mais visíveis dessa mudança - rotina eleitoral, 
eleições diretas, pluralismo partidário, liberdade e política ideológica, semiliberdade de organização sindical etc. 
- permitiram constatação de que "alguma coisa havia mudado”. No entanto, sobre a casca do mudancismo, havia 
os aspectos pouco visíveis da herança autoritária - supremacia do executivo, tutela militar constitucionalizada, 
aparato repressivo e informações, partidos institucionais, estrutura sindical estatal - garantindo que a essência 
autocrática da nova institucionalidade não fosse revelada e destruída”. (Maciel, 2012, p.342-343)
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A Ditadura Militar jogou papel importante para o sucesso do capital monopolista no 

Brasil, ao especular com o título da dívida pública fomentou uma financeirização da 

economia nacional, fornecendo as bases para uma maior abertura econômica e  para que o 

país pudesse ingressar de modo subordinado na nova ordem econômica do capitalismo 

mundial a partir da década de 1980. Segue-se a década de 1980, fase da entrada na era 

neoliberal com o governo Sarney.  

 A orientação da política econômica norte-americana adotada a partir de 1979, com 

todos os seus efeitos aqui discutidos, nos levou a uma interrupção do fluxo de crédito externo, 

ficando evidente as fragilidades do modelo desenvolvimentista, em voga desde 1930 e 

fortemente dependente da absorção de recursos externos. Neste cenário, o padrão de 

acumulação vigente até então, comandado pela articulação dos interesses do capital externo, 

do Estado e do capital privado nacional foi inviabilizado.  

 Enquanto nos países desenvolvidos difundia-se o processo de reestruturação 

produtiva, a globalização (e sua consequente mundialização financeira) se evidenciava, e o 

neoliberalismo espalhava-se a ponto de tornar-se hegemônico. No Brasil convivia-se com a 

crise do fordismo periférico. Na esteira da dívida da crise externa, que alcançou todos os 

países periféricos, a crise do Modelo de Substituição de Importações ficou explícita.  

 As condições globais do mercado de trabalho brasileiro agravaram- se na década de 

1980. A interrupção abrupta dos recursos externos, associada à reorientação da política 

econômica, que se voltou prioritariamente para o ajuste do balanço de pagamentos, 

condicionaram seriamente o desempenho da economia brasileira na década de 1980. Nesse 

quadro, a resposta ao desequilíbrio das finanças públicas induziu transformações na 

orientação e articulação do crescimento econômico. (Pochmann e Mattoso, 1998, Souza, 

2007)  

 As maiores expressões da crise foram a estagnação econômica e a inflação. Nesse 

contexto, constatou-se uma redução da participação das remunerações do trabalho na renda 

total, principalmente em razão das elevações desproporcionais dos preços dos bens e serviços, 

da taxa de câmbio e da taxa de juros comparativamente às variações no valor nominal dos 

salários. Diante desse quadro, a piora da distribuição de renda constituiu a principal 

característica do período (Souza, 2007) 
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 Todas as tentativas de combate a inflação, colocadas em curso pelo governo Sarney, 

por meio dos Planos econômicos, falharam. De forma que, ao final dos anos 1980, tanto as 

políticas de cunho ortodoxo quanto as de caráter heterodoxo mostravam-se ineficazes no 

combate à inflação, isto em razão de uma série de fatores objetivos e subjetivos, com especial 

destaque para as condições internacionais extremamente adversas. Foi nesse ambiente de 

desânimo e descrença, de persistência da estagnação econômica e beirando a hiperinflação 

que, no final da década, as ideias neoliberais e suas políticas encontraram campo para se 

desenvolver e, com as eleições de 1989, alcançaram o poder no Brasil. (Filgueiras, 2012; 

Goldeinstein, 1994, Silva, 2013)  

 Baltar, Dedecca e Henrique (1996) e Souza (2007) destacam que, a deterioração das 

condições de vida da população brasileira só não foi mais pronunciada na década de 1980 

devido à presença de alguns fatores compensatórios: (i) a experiência continuada de vida 

urbana sob condições de redemocratização, que possibilitou uma crescente organização social 

e uma maior pressão sobre o Estado para que este equacionasse os graves problemas sociais; 

(ii) o forte aumento do emprego público, principalmente nas atividades sociais; (iii) a redução 

acentuada do crescimento da população, do ritmo das migrações rural-urbana e, portanto, da 

população urbana; e, por fim, (iv) a manutenção praticamente intacta da estrutura produtiva 

nacional, que não se modernizou, mas também não sofreu grandes regressões ou 

reestruturações. Somam-se a esses fatores a intensificação das exportações, incentivada pelo 

governo com o objetivo de gerar excedentes para o pagamento da dívida externa.  

 Apesar da existência de iniciativas nesse sentido durante o Governo Sarney e de uma 

já forte massificação e propaganda dessa doutrina nos meios de comunicação de massa, havia 

uma forte resistência a essa era liberal, calcada principalmente na ascensão política dos 

movimentos sociais e do sindicalismo durante toda a década de 1980. 

 O clima de redemocratização e justiça social parece ter em boa medida contaminado a 

Assembleia Constituinte a ponto de inibir, ao menos no momento, o impulso conservador dos 

representantes dos interesses empresariais, mas, mesmo antes da regulamentação de boa parte 

dos direitos conquistados fosse regulamentada em lei, já se iniciou uma ofensiva 

conservadora que recaiu no mundo do trabalho.   

A Constituição Federal promulgada em 1988 foi a expressão maior dessa repulsa da 

sociedade brasileira e, talvez por isso mesmo, ela tenha sido um importante alvo dos 
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Governos Collor e Cardoso, este, que recolocou alguns anos depois o projeto liberal sobre os 

trilhos. A CF expressou a conformação de um sistema de direitos sociais mais universalizante, 

esse sistema seria, nos anos 1990, especialmente a partir de sua segunda metade, questionado 

e apresentado por setores empresariais e pelo governo federal como um empecilho à 

competitividade. 
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CAPÍTULO 03  - GOVERNOS COLLOR E ITAMAR: A EFETIVAÇÃO DO 
NEOLIBERALISMO NO BRASIL NUMA INSERÇÃO MUNDIAL SUBORDINADA 

 Apresentação 

 Neste capítulo trataremos da efetiva implementação do ideário neoliberal nas ações 

políticas do Estado brasileiro a partir do Governo Collor e do Governo Itamar Franco. A 

ebulição política e social ocorrida em 1980 de certa forma mascarou o início do ataque do 

capital à produção que iria assumir novas proporções sob a era neoliberal, iniciada por estes 

governos.  

 Essa ocultação do desenvolvimento da ofensiva do capital é, segundo Giovanni Alves, 

em seu artigo Do “Novo Sindicalismo” à “Concertação Social” ascensão(e crise) do 

sindicalismo no Brasil (1978-1998), publicado no ano 2000, algo que "os analistas sociais, 
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principalmente de esquerda, tenderam a não perceber, imersos que estavam em sua 'cegueira 

analítica', em uma leitura meramente política do processo de luta de classes no país. "Eles 

tenderam a não ver o espaço da produção como um espaço privilegiado da luta de classes e 

onde a burguesia instaurava as bases materiais para um novo consentimento operário”. Na 

verdade, "ocorriam mutações estruturais que produziam impactos relevantes no mundo do 

trabalho, na própria base de organização sindical da classe operária". (Alves, 2000, p.113) 

 A partir dos Governos Fernando Collor e Itamar Franco, temos, nos anos 1990, o 

início de um profundo alinhamento histórico do capitalismo brasileiro com o capitalismo 

mundial, sendo promovido por estes governos uma inserção dependente e subalterna na 

mundialização do capital, isso sob o signo das políticas neoliberais. Alves apresenta que essa 

foi a tarefa histórica dos governos neoliberais da década: 

É o novo tempo da era neoliberal que iria dar um novo ritmo no movimento social e 
político no Brasil. Instaurou, na verdade, uma descontinuidade importante. A 
“explosão do sindicalismo” seria seguida, a partir dos anos 90, com maior 
intensidade, de uma crise do sindicalismo que assumiria diversas formas. O mundo 
do trabalho estruturado (e integrado), das indústrias e dos serviços, base do 
sindicalismo de classe organizado no país, que lutou (e construiu) o “novo 
sindicalismo”, iria ser alvo de um ofensiva do capital na produção. Surgiria, a partir 
daí, um novo (e precário) mundo do trabalho. (Alves, 2000, p.112) 

 Essa ofensiva do capital na produção alcançou categorias assalariadas importantes  173

e provocou, desde o início da década de 1990, significativas transformações tecnológicas e 

organizacionais nas empresas brasileiras, impulsionadas pela política neoliberal de abertura 

comercial.  

Essas mudanças tem marca a  características o estimulo ao enfraquecimento dos 

trabalhadores enquanto classe, não apenas de modo subjetiva, mas objetivo. De tal modo que 

a captura da subjetividade do trabalho através de uma forte luta ideológica, demonstrada, 

como observa Alves, "nos investimentos em estratégias de manipulação do consentimento 

operário, tais como os Programas de Qualidade Total, CCQ’s etc. Por outro lado, mais cruel 

ainda, a destruição do coletivo operário, através da terceirização, da descentralização 

produtiva”, soma-se o desemprego, uma dos maiores legados das políticas neoliberais. (2000, 

p.113)  

 Um resultado desta política foi o aumento do desemprego em massa no país, com 

seus componentes estruturais, o que certamente contribuiu em grande medida para o 

 Como bancários e metalúrgicos, base do sindicalismo organizado no país.173
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enfraquecimento do movimento sindical que, mesmo vindo de uma efervescência na década 

de 1980, era ainda estruturalmente frágil, tanto no aspecto organizativo quanto no aspecto 

político-ideológico . De modo que, é ante a ofensiva capitalista sobre a produção, facilitada  174

nos anos 1990 pelos governos neoliberais da nossa jovem república, que o sindicalismo 

brasileiro se apresenta, com todas as suas debilidades estruturais  e históricas, incapaz de ir 175

além de suas limitações políticas, organizativas e estruturais. (Alves, p. 113) 

 A partir dos anos 1990 o curso da desestruturação do Estado Social ganhou potência e 

se objetivou por meio da busca constante da desestruturação das bases institucionais e 

financeiras formalmente delineadas na Carta de 1988, abriu um novo ciclo de reformas, agora 

contra-reformas, liberais e conservadoras.  

Em suma, foi somente em 1988 que o Brasil incorporou o paradigma adotado pelos 
países capitalistas centrais a partir de 1945. Quando o fez, esse paradigma já estava 
na contramão do movimento do capitalismo em escala mundial; e, no plano interno, 
o estiolamento de suas possibilidades foi favorecido pelo esgotamento do Estado 
Nacional Desenvolvimentista e pela nova recomposição das forças políticas 
conservadoras, que se deu em torno do modelo liberal. (Fagnani, 2005, p. 378) 

 De modo que, o cenário era altamente adverso a cidadania recém conquistada na 

Carta de 1988. "O embrião de Estado Social esboçado pela Constituição de 1988, emergiu 

praticamente natimorto”. Na década de 1990, sob esse contexto, de sentido oposto aos 

processos estruturais mais amplos nos âmbitos internacional e nacional, assistiu-se à derrota 

definitiva do projeto reformista e se abriu um novo ciclo de contra-reformas liberais. No 

campo social, o  principal foco e contra- reforma foi o desmonte dos direitos assegurados em 

1988. 

 Privatizar, descentralizar e focar os gastos sociais nos grupos mais pobres são  

também vetores estruturantes das reformas de programas sociais preconizadas pelo 

neoliberalismo, “principalmente quando suas recomendações se dirigem a países latino-

americanos em processos de ajustamentos econômicos”. (Fagnani, 2005, p. 386) 

 Para Alves, isso se deu em decorrência da pobreza política e ideológica dos “intelectuais orgânicos” da classe 174

trabalhadora, uma debilidade histórica que perpassa os comunistas dos mais diferentes matizes a católicos e 
trabalhistas de esquerda. (Alves, 2000, p. 113)

 Com “estruturais”, Alves quer salientar "os limites intrínsecos à pratica sindical tout court, da luta 175

corporativa, diante de uma situação de avanço do processo de reestruturação produtiva, principal- mente numa 
sociedade capitalista perversa, de um capitalismo dependente e subalterno, onde a hegemonia burguesa ganhou 
profundas raízes no imaginário social e a esquerda revolucionária sempre teve imensas dificuldades de uma 
inserção na luta política, ideológica e cultural na sociedade, principalmente em virtude de uma débil socialização 
da política.” (Alves, 2000, p. 113)
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 Como vimos na parte anterior desta tese, a aceitação das políticas e reformas 

econômicas liberalizantes foram impostas no processo de renegociação das dívidas externas 

dos países subdesenvolvidos, sob o comando do Banco Mundial e do FMI, num contexto de 

pressão pela adoção de políticas macroeconômicas de estabilização, acompanhadas de 

reformas estruturais liberalizantes (ajuste fiscal, desregulamentação dos mercados, 

privatização do setor público e redução do Estado, desmontagem dos sistemas de proteção 

social, flexibilização do mercado de trabalho etc.).  

 Para Mattoso, o surgimento de um novo padrão industrial, em meio à desestruturação 

da ordem econômica internacional e à ruptura do compromisso keynesiano, acarretou um 

aumento crescente da insegurança do trabalho observada em diferentes níveis: insegurança no 

mercado de trabalho, insegurança no emprego, insegurança na renda, insegurança na 

contratação e insegurança na representação do trabalho (Mattoso, 1995:76-77). 

 Foi assim, que, desde o início do governo Collor, a necessidade de retirada do Estado 

da economia orientou as (contra) reformas econômicas e sociais, subordinando também as 

estratégias empresariais numa conjuntura de crescente incerteza e competitividade, com 

claros desdobramentos para os trabalhadores. O ajuste conservador, pautado pelas regras do 

Consenso de Washington, começou a ser sentido no plano das relações de trabalho. O governo 

brasileiro editou Medidas Provisórias e enviou ao Congresso Nacional Projetos de Lei a fim 

de controlar e enfraquecer o movimento sindical, além de muitas  outras medidas que 

penalizaram as condições de vida dos trabalhadores, como veremos à frente.  

 Governo Collor: O Início das Políticas Liberais 

 Pode-se dizer que a conjuntura favorecia uma certa recusa daquele modelo de Estado 

estamental-burocrático herdado do regime militar. Esta visão, que, impulsionada pelo caos das 

crises econômicas e da hiperinflação, além dos brados das elites econômicas e empresariais, 

galgou adeptos em amplos setores das classes médias, certamente foi um dos elementos mais 
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relevantes para a vitória de Fernando Collor na primeira disputa direta pela Presidência da 

República desde o começo da redemocratização . (Silveira, 2009, p.82). 176

Foi com o governo Collor que o Brasil assistiu a uma ruptura econômica e política que 

marcou definitivamente a trajetória do desenvolvimento do país na década de 1990. Foi com 

ele, que,  pela primeira vez, para além de uma política de estabilização, surgiu uma proposta 

de um projeto de longo prazo, que articulava o combate à inflação com a implementação de 

reformas estruturais na economia, no Estado e na relação do país com o resto do mundo, com 

características nitidamente liberais. Filgueiras (2012) observa que, no entanto, esse projeto, 

foi conduzido de maneira bastante inábil e por isso, acabou por se inviabilizar naquele 

momento. 

Enquanto candidato, Collor já tratou de criar as condições políticas para que, 

posteriormente, no Governo, pudesse assumir uma espécie de postura “bonapartista” que 

marcou boa parte de seu breve mandato. 

 O programa de Collor tinha seis eixos principais, dos quais o governo elegeu como 

prioridade “a inflação como inimigo maior” e “a reforma do Estado e a modernização 

econômica”, dando mostras claras do sentido liberal do seu projeto. Em seu discurso de posse 

perante o Congresso Nacional, em março de 1990, Fernando Collor apresentou uma série de 

premissas e metas de seu Projeto de Reconstrução Nacional.  

(...) Não se pretende mais salvar o homem pela política, nem alcançar a miragem de 
paraísos sociais pela hipertrofia voluntarista das funções do Estado. (...) senti (...) a 
justa revolta do povo brasileiro (...) contra aqueles que, ocupantes de cargos 
públicos, desservem o Estado pelo mandonismo ou absenteísmo, o proveito próprio, 
o nepotismo, ou simplesmente a ociosidade remunerada, com o dinheiro do 
contribuinte, por conta de funções supérfluas (...) Farei realizar rigoroso 
levantamento e racionalização do setor público (...) Conduzirei um governo que fará 
da austeridade, ao lado da eficiência, a marca constante da atuação do Estado (...) a 
meta número um de meu primeiro ano de gestão, não é conter a inflação: é liquidá-
la. Concentrarei todas as energias do Executivo, pedirei todo o apoio do Congresso 
para erradicar definitivamente da economia brasileira a erva daninha da inflação, 
nossa velha indulgência com a fúria emissionista e o déficit público. (...) Farei da 
estabilização monetária e financeira a prioridade absoluta de todos os primeiros 
passos deste governo. (...) Não poderemos edificar a estabilização financeira sem 
sanear, antes de tudo, as finanças do Estado. É imperativo equilibrar o orçamento 
federal, o que supõe reduzir drasticamente os gastos públicos. (...) Tudo isso, 
Senhores Congressistas, possui como premissa maior uma estratégia global de 
reforma do Estado. Para obter seu saneamento financeiro, empreenderei sua tríplice 
reforma: fiscal, patrimonial e administrativa. (...) Essa perversão das funções estatais 

 Todavia, Collor assume o poder em março de 1990, amparado em um partido irrelevante, o Partido da 176

Reconstrução Nacional (PRN), e sem uma concertação política capaz de lhe garantir estabilidade no Congresso 
Nacional, fatores que indiscutivelmente foram decisivos para a ocorrência de seu impeachment em 29 de 
dezembro de 1992 (A base de apoio parlamentar era composta por PFL, PDS, PL e PTB, além de partidos 
conservadores nanicos. (2009, P.83)
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(...) exige que se redefina, com toda a urgência, o papel do aparelho estatal entre 
nós. Meu pensamento, neste ponto, é muito simples. Creio que compete 
primordialmente à livre iniciativa - não ao Estado - criar riqueza e dinamizar a 
economia. Ao Estado corresponde planejar sem dirigismo o desenvolvimento e 
assegurar a justiça. (…)  (Mello, 1990) 177

  

As prioridades apresentadas pelo governo foram colocadas em curso com a reforma do 

Estado e no Plano Brasil Novo ou Plano Collor, como ficou conhecido.  

Filgueiras (2012) aponta que, Collor, sob o argumento de que havia sido eleito 

democraticamente, radicalizou sua postura de intransigência, avessa a qualquer tipo de 

entendimento que não fosse no interior de seu projeto. Decretou e conduziu um plano de 

estabilização de forma extremamente autoritária, sem qualquer tipo de negociação com os 

setores organizados da população, com os quais entrou em conflito desde a campanha 

eleitoral. Coerente com sua postura bonapartista, governou, fundamentalmente, através de 

Medidas Provisórias e desqualificou, sistematicamente, os poderes do Legislativo e do 

Judiciário. 

 Sobre isso Maciel (2012) comenta que a supremacia do poder Executivo sobre os 

poderes Legislativo e Judiciário (garantida, entre outras coisas, pelo uso da medida provisória 

e pela indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República) foi 

fundamental para a execução de medidas decisivas na implantação e desenvolvimento do 

projeto neoliberal, como os planos econômicos Collor I (1990), Collor II (1991) e Real 

(1994), o Programa Nacional de Desestatização (1990) e a política de abertura comercial e 

financeira.  

Vale ressaltar que a condição essencial que permitiu tal postura foi a gravidade da 

crise econômica, com o país beirando a hiperinflação e a população esgotada com sucessivas 

experiências heterodoxas, bem como nas eleições de 1989, o confronto radicalizado de dois 

projetos políticos, para o país, diametralmente opostos. Nessas circunstâncias, o total e 

incondicional apoio das elites a Collor, a partir do segundo turno das eleições, permaneceu 

firme durante uma boa parte do seu governo.  

O Plano Collor (Medida Provisória n°168, de 16/3/1990) foi anunciado já no dia  16 

de março, dia seguinte a posse presidencial, se caracterizou como um programa de 

estabilização articulado com um projeto de mudanças estruturais, de mais longo prazo. Seu 

 Trechos do discurso de posse do Presidente Fernando Collor de Mello, proferido a 15/03/1990, no Congresso 177

Nacional. (Mello, 1990b)
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conjunto constituiu-se de uma reforma monetária, um ajuste fiscal e uma política de rendas 

associados a medidas de liberalização do comércio exterior e a uma nova política cambial. 

A reforma monetária constituiu-se pela substituição da velha moeda (Cruzado Novo) 

pela nova (Cruzeiro) e por uma política de controle rigoroso da liquidez da economia. Aqui se 

tomou uma medida inédita, até então, na política econômica. A totalidade dos ativos 

financeiros do país atingida por um confisco – que reduziu a liquidez da economia de 25% 

para 10% do PIB – que seguiu a seguinte regra: dos depósitos à vista e da poupança, os 

titulares da conta puderam sacar um limite máximo de Cr$ 50 mil e, das demais aplicações, 

um limite máximo de Cr$ 25 mil ou 20% do total. Esses recursos foram bloqueados em conta 

do Banco Central por 18 meses, rendendo correção monetária e mais 6% ao ano, sendo 

liberados, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais. Durante 180 dias foi 

permitida a transferência de valores entre contas devedor-credores para pagamentos e o 

cumprimento de contratos (Filgueiras, 2012; Maciel, 2012). 

Houve ainda o congelamento de preços e prefixação dos salários como forma de 

indexação. Um forte ajuste fiscal, extinção de 24 empresas públicas e demissão dos 

respectivos funcionários, início das privatizações e demissões de funcionários públicos 

considerados “desnecessários”, liberação da taxa de câmbio e eliminação de incentivos 

fiscais. (Silveira, 2009, P.85-86) 

As medidas heterodoxas, como tributação dos rendimentos de capital, imposto sobre 

grandes fortunas, imposto de renda sobre a agricultura e as exportações, elevação do IPI e do 

IOF, foram, contudo, mal recebidas pelos capitalistas. A liberalização do comércio exterior, 

com os impactos que ela trazia para a indústria interna, também causou grande estranhamento 

por parte da elite empresarial brasileira. Era um plano de emergência para combater uma 

inflação que fora de 84% em março de 1990, além de enfrentar alguns antigos entraves para 

colocar o Brasil na senda da economia de mercado, o maior deles era considerado o déficit 

público. (Silveira, 2009, P.85-86) 

 A segunda fase do Plano Collor, foi iniciada em 15 de maio, baseou-se na estratégia 

da recessão e da redução do valor real dos salários para enfrentar a inflação. Com exceção do 

mês de julho, a inflação não cedeu, e por outro lado houve redução do PIB na casa de 7,8% no 

segundo trimestre de 1990 e de 26% da produção industrial em abril de 1990 em comparação 

com abril de 1989. As medidas ortodoxas, por outro turno, conduziram a economia a uma 
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baixíssima liquidez e o país a uma recessão já em outubro, que abalou politicamente o 

Executivo. Ao final de 1990, o PIB caiu para US$ 433 bilhões, quando havia sido de US$ 453 

bilhões em 1989.(Silveira, 2009, P.86) 

Goldenstein (1994) apresenta que, a concepção básica do plano, fundava-se na 

percepção da existência de uma riqueza financeira, sob a forma de moeda indexada, de 

enorme magnitude e liquidez que, segundo seus autores, impedia o sucesso de qualquer plano 

de estabilização. Bloqueando essa riqueza esperava-se impedir seu deslocamento para 

consumo e/ou mercados especulativos e, dessa forma, evitar as pressões inflacionárias que 

decorriam desse deslocamento. Acreditava-se que assim o principal “furo” do plano cruzado 

seria evitado: com o congelamento, o efeito da riqueza decorrente da queda repentina da 

inflação provocara uma exacerbação do consumo e a corrida para ativos especulativos. 

Esperava-se, portanto, congelar a riqueza financeira e deixar um volume de liquidez apertado 

que impedisse a inflação, porém, suficiente para a economia operar. 

Goldenstein (1994) apresenta ainda que, apesar de a recomposição da liquidez ter sido 

maior do que previam e/ou queriam os formuladores do Plano Collor, não se pode negar que 

foi possível atuar sobre a riqueza financeira que pairava autônoma, sem nenhuma forma de 

controle por parte das autoridades. Não só se conseguiu retê-la por dezoito meses como 

desvalorizá-la por intermédio de inúmeras medidas como: a imposição de um Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) para todos os valores bloqueados; a correção bastante inferior à 

inflação no mês da decretação do plano; a subestimação da correção monetária devido à 

prefixação do item aluguel por três meses a partir de junho de 1990, entre outras . 178

Maciel (2012) diz que o Plano Collor I anunciou, na verdade, “a aurora da era 

neoliberal”, em que o combate à inflação era apenas o aspecto inicial de um ambicioso 

processo de redefinição do padrão de acumulação capitalista e de ofensiva contra os direitos 

sociais e trabalhistas. Todavia, o autor infere que o compromisso do novo presidente com o 

projeto neoliberal extremado mostrou-se precipitado, pois entre as frações do bloco no poder 

não havia unidade suficiente em torno do conjunto do ideário neoliberal. Se havia consenso 

em relação ao corte de gastos estatais, inclusive sociais; à redução do funcionalismo público; 

ao controle do déficit público e à revisão dos direitos sociais e trabalhistas garantidos pela 

 Goldenstein (1994) afirma que existe uma enorme dificuldade de se fazer uma avaliação da redução da 178

riqueza financeira provocada pelo Plano Collor. Mas indica que a avaliação mais confiável estima que ela pode 
ter alcançado cerca de US$ 38 bilhões, dos quais 85% implicariam redução da divida publica.
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Constituição, havia, nas questões da abertura comercial e da privatização das estatais, 

divergências fortes o suficiente para atrapalhar a formatação de uma base de apoio sólida do 

governo no Congresso.  

O ajuste fiscal, segundo Filgueiras (2012), tinha como objetivo fundamental a 

obtenção de um superávit operacional de 2% do PIB, através de um esforço fiscal que 

corresponderia a 10% do PIB. Ele consistiu-se de medidas tributárias; de uma reforma 

patrimonial e de uma reforma administrativa. 

No entanto, os resultados no combate à inflação mostraram-se limitados desde o início 

da vigência do plano. Se a inflação cai da incrível taxa de 81,3% no mês de março de 1990, 

para 11,3% em abril, 9,1% em maio e 9,05 em junho; em julho retoma-se uma tendência de 

alta que leva ao índice de 21,1% em fevereiro de 1991 (Maciel, 2012). 

Ao mesmo tempo e como parte do mesmo processo trilhou-se o caminho para a 

redefinição do papel econômico e social do Estado, reduzindo suas obrigações, promovendo a 

venda de estatais, e a extinção de órgãos e os primeiros cortes de pessoal no funcionalismo 

público. Em seu governo, Collor privatizou 18 empresas estatais, por um montante de 5371 

milhões de dólares, incluindo valor de venda e dívidas transferidas. 

Assim, as privatizações, desde o início, foram um elemento central em todo o projeto, 

contando, de saída, com a emissão por parte do Governo dos chamados “Certificados de 

Privatização” (CPs), que foram adquiridos compulsoriamente pelos bancos (Filgueiras, 2012) 

– trabalharemos melhor essa questão adiante. 

 A política de renda formou-se, essencialmente, na tentativa de desindexação da 

economia, através da prefixação de preços e salários, além do realinhamento das tarifas e dos 

preços públicos e administrativos. Segundo os formulários do Plano, essa política teria como 

objetivo administrar o conflito distributivo e evitar a recessão. 

Já a política industrial e de comércio exterior se apoiou na liberalização das 

importações, expondo abruptamente a indústria brasileira à competição internacional. Essa 

mudança de postura representou uma transformação drástica em relação ao período anterior, 

tido como protecionista. Na fala oficial do governo, este dizia estar promovendo uma indução 

forçada da economia doméstica, colocando-a em novos patamares de competição, dos quais 

estaria afastada na década anterior. 
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Paralelamente a isso, conduziu-se a adoção de medidas de flexibilização do câmbio. A 

partir daí a taxa de câmbio não seria mais fixada pelo Governo, através do Banco Central, e 

sim pelo mercado, através de agentes econômicos autorizados a operarem com moeda 

estrangeira (Filgueiras, 2012). Os favoráveis à abertura defendiam que ela traria uma 

reestruturação produtiva que modernizaria o parque industrial brasileiro. A fim de promover 

uma rápida liberalização, o governo justificou-a sob o argumento de que uma política 

moderada esbarraria em interesses internos, que acabariam por ser um impeditivo para sua 

consecução, lembrando que desde 1989 estava ocorrendo uma valorização cambial que 

facilitaria a elevação das importações.  

Tabela 12 -  Taxa de câmbio real brasileira (1985-1994) 

 Nesse cenário é válido citarmos o pensamento de Maciel (2012). O autor aponta que  

a postura das frações do grande capital foi de apoio ao discurso de “modernização” 
pregado por Collor, variando-se o entendimento sobre o conteúdo, a abrangência e o 
ritmo de tal processo. O ataque aos direitos sociais e trabalhistas e ao movimento 
social organizado foi o que unificou as frações burguesas após a redemocratização. 
Este foi o eixo fundamental da “união sagrada” mais do que um pretenso 
convencimento em torno da “modernidade” do projeto neoliberal. Se na segunda 
transição (1985-1990) as frações burguesas procuraram reformar a autocracia 
burguesa para superar a crise de hegemonia, após este período o combate ao mundo 
do trabalho foi o que norteou a ação estratégica burguesa. Portanto, apesar das 
divergências em torno do ritmo e da abrangência da abertura comercial e do futuro 
papel econômico do Estado, o eixo fundamental da unidade da burguesia em torno 
do neoliberalismo foi a desregulamentação do mercado de trabalho e a ofensiva 
contra os movimentos sociais. Antes, como agora, este é o núcleo duro do 
neoliberalismo no Brasil. (Maciel, 2012, p. 29-30). 

Brasil - Taxa de câmbio real. 1993 = 100

1985 – 1988 (média) 135

1989 – 1992 (média) 111,5

1993 100

1994 91

1995 83,7

Fonte: Boletins do BACEN (vários números) – 

Elaboração própria.
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O autor ressalta que se há uma concordância geral em relação ao corte de gastos 

sociais e à flexibilização dos direitos trabalhistas, mas há divergências quanto ao ritmo da 

abertura comercial. Também, o avanço do processo de desindustrialização e o agravamento da 

recessão abalaram a confiança de muitos setores industriais no governo, contribuindo para sua 

deslegitimação à medida que uma coalizão política passou a ser construída em torno de Itamar 

Franco. De fato, a liberalização aconteceu de forma brusca e o governo Collor não conseguiu 

apresentar (ou não tinha mesmo) uma política para a indústria brasileira (contribuindo 

ativamente – ou seria, passivamente? – para o negativo desempenho da indústria sob seu 

governo, conforme apresenta a tabela abaixo, mostrando que os seus interesses não estavam 

alinhados com o do setor produtivo doméstico.  

Tabela 13 - Brasil. Taxas de crescimento industrial (1990-1992) 

Por outro lado, evidencia Maciel (2012), em concordância com seu projeto neoliberal, 

Collor buscou flexibilizar cada vez mais os direitos sociais e trabalhistas cortando os gastos 

Brasil - Crescimento industrial (1990-1992)

Anos e  
Bimestres

Taxas de crescimento  
Industrial.

1990 – I -2,70

II -15,40

III -12,80

IV -4,80

1991 – I -6,00

II 12,60

III 0,00

IV -3,80

1992 – I -2,00

II -2,00

III -1,50

IV 4,30

Fonte: Dados do Boletim Conjuntural. Elaboração 

própria.
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sociais do Estado, reduzindo o funcionalismo público e achatando sua remuneração (como 

mostra a tabela 14) e tentando quebrar a legislação trabalhista e o movimento sindical ao fazer 

prevalecer o negociado sobre o legislado nas negociações entre capital e trabalho.  

Tabela 14 -  Brasil. Administração Pública (1990-1993) 

Tabela 15 - Brasil. Administração Pública (1990-1993) 

Os resultados do Plano Collor são sentidos prontamente, como todos os seus 

antecessores, de natureza heterodoxa. O mais significativo foi a queda abrupta da inflação 

Brasil – Administração pública (1990-1993). 

Ano
 Carga Tributária  

 (% do PIB)

Variação (%) de ativos  
Líquidos reais.  

Máquinas e equipamentos
Consumo Final da  

Administração Pública

1990 29,6 1,14 258.356.464,06

1991 24,43 -2,03 307.294.732,67

1992 24,96 -2,84 289.156.623,73

1993 25,3 -1,56 268.527.447,20

Fonte: Ipeadata. Para o consumo final da administração Pública Reais de 2004. Elaboração própria.

Brasil - Administração pública (1990-1993)

Ano

Remuneração a  
empregados (gov. federal).  

Salários e ordenados  
brutos. R$ mil.

Subsídio à produção  
 (-) R$ mil.

Dívida total líquida  
do Governo Federal  

e Banco Central.  
R$ milhões

1990 45.945.602 -20.598.386,64 81.661,35

1991 35.553.632 -21.723.165,76 214.542,70

1992 32.718.536 -26.671.505,14 199.935,10

1993 37.185.971 -6.816.359,64 158.633,20

Fonte: Ipeadata. Para o consumo final da administração Pública Reais de 2004. Elaboração própria.
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(gráfico 2), porém à custa de uma enorme recessão: queda do PIB de 4% em 1990, do 

crescimento do desemprego e da redução da renda. Posteriormente, com a remonetização da 

economia, ela voltou, iniciando-se o processo de instabilidade institucional bastante 

conhecido. 

Entre os fins de 1990 e o primeiro semestre de 1991, o governo Collor tentou impor a 

um Congresso enfraquecido e sem legitimidade um novo pacote de medidas com o Plano 

Collor II, uma espécie de costura ao Plano Collor. Maciel (2012) observa que, para Collor, o 

fracasso desta nova empreitada o obrigou a promover ajustes na composição do seu governo, 

buscando pela primeira vez ampliar o apoio político junto aos partidos, ao Congresso e às 

próprias frações burguesas.  

Gráfico 2 -  Evolução da inflação durante o Plano Collor 

!  
Fonte: Filgueiras, 2012, p. 89. 

Assim, como aponta Lídia Goldenstein (1994), a experiência brasileira de cinco planos 

de estabilização em seis anos mostra a fragilidade da moeda indexada como solução 

permanente e, ao mesmo tempo, a insuficiência desses planos para se atingir o ponto 

fundamental: a reconquista da confiança na moeda nacional, se é que isso ainda é possível em 

um país periférico, sem moeda conversível, altamente dependente de uma articulação 
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internacional, quer financeira, quer tecnológica, num mundo altamente competitivo, cujo 

processo crescente de internacionalização financeira obriga-o a remunerar suas moedas. 

A autora completa comentando que a inflação é, entre outras coisas, a expressão dessa 

luta que vem se travando entre os diferentes segmentos de capitais na definição do papel que 

caberá ao país na nova divisão internacional do trabalho. Sem essa definição, abortam-se 

novos investimentos e a busca de uma valorização financeira passa a ser o caminho natural 

para os capitais líquidos. Enquanto isso, a renda dos trabalhadores diminui – o gráfico 2.5, a 

seguir, demonstra uma crescente queda da parcela salarial no PIB.   

Gráfico 3 - Parcela salarial no PIB – em % 

!  
Fonte: Ipeadata, apud Miguel Bruno 2007, p.4. 

Com menos de um ano de mandato, Collor anunciava um novo plano econômico, o 

Collor II, que também se mostrou ineficaz no combate a inflação. De acordo com Maciel 

(2012), além do acelerado aumento da taxa de desemprego e da redução dos salários, a taxa 

de crescimento do PIB, que já tinha sido fortemente negativa em 1990 (-4,4%), elevou-se 

timidamente em 1991 (1,1%), para cair novamente em 1992 (-0,9%), configurando uma clara 

recessão econômica. Aliado às dificuldades financeiras e uma série de outros elementos, 

sabidamente conhecidos, levou ao clima de instabilidade política e ao impeachment e 

destituição de Collor.  
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 Em março de 1991 o governo lança o Projeto de Reconstrução Nacional , com o 179

qual buscava legitimidade social e política para levar adiante as medidas “modernizantes” de 

Collor. Ficou conhecido como o Projetão e era mais uma reafirmação de vários preceitos já 

defendidos pelo Presidente no sentido da redução do Estado, adicionado de mais algumas 

medidas pontuais como a redução da estabilidade dos funcionários públicos, a substituição da 

aposentadoria por tempo de serviço, pela aposentadoria por idade e a introdução do ensino 

superior pago, privatizando as universidades federais. 

 Com o recrudescimento da inflação e a grande baixa da popularidade do Presidente, 

no início de maio de 1991, cai a Ministra da Economia e assume o seu lugar, não por 

coincidência, o então embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Marcílio Marques Moreira. 

"Com grande trânsito no mercado financeiro internacional, o novo titular da Economia adota 

o Plano Marcílio (também conhecido como “Plano Nulo”), sem quaisquer medidas 

heterodoxas". Foram elevadas as taxas de juros, eliminado o controle de preços e 

implementada uma série de medidas para abrir o mercado de capitais aos investidores 

estrangeiros. A emissão monetária foi contida e, "como um de seus primeiros atos, o novo 

Ministro pagou dívidas de usineiros alagoanos junto a um banco inglês, numa clara 

demonstração de alinhamento ao establishment". A redução das alíquotas de importação foi 

acelerada e se deu mais incentivos à modernização do parque industrial e de serviços. Foi 

assinada, no final do segundo semestre de 1991, uma carta de intenções com o FMI para 

obtenção de um empréstimo stand by no valor de US$ 2 bilhões destinado à rolagem da 

dívida externa. Em contrapartida, o Brasil se comprometia a adotar um ajuste fiscal cada vez 

mais drástico (com metas draconianas de superávit fiscal e primário), levar a cabo um amplo 

programa de privatizações e manter a recessão (com meta de crescimento zero para 1992). 

(Silveira, 2009, p. 88-89) 

Em outubro de 1991 é efetivado o Programa Nacional de Desestatização, instituído 

pela Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990, que por sua vez foi oriunda da conversão da 

Medida Provisória no 155, de 15 de março de 1990 (integrante do Plano Collor). Nas palavras 

do presidente:  

O Programa Nacional de Desestatização (PND) tem por objetivo promover a 
reordenação do Estado na economia, transferindo para a iniciativa privada as 

 Com o documento intitulado Brasil: Um Projeto de Reconstrução Nacional.179
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atividades econômicas que não necessitam ser exploradas pelo setor público, 
permitindo a concentração de esforços da administração pública nas áreas onde sua 
presença é insubstituível. (Brasil, 1992, p. 34)  

 De outubro de 1991 até o final de 1992 foram vendidas treze empresas públicas e, 

terminado o ano de 1993, já no governo Itamar, outras 12 estatais também seriam repassadas à 

iniciativa privada. Silveira aponta que esta dilapidação do patrimônio nacional trouxe poucos 

resultados ao controle do déficit público, pois o pagamento foi feito com títulos vencidos e a 

vencer de dívidas da própria União. (2009, p .90) 

 Entre 1990 e 1993, o quadro recessivo causado pelas medidas de estabilização 

macroeconômica do governo Collor, via elevação dos juros e controle da liquidez, contribuiu 

para que o processo de reestruturação produtiva não fosse tão expressivo a ponto de 

consolidar a hegemonia do capital naquele momento. Os ajustes neoliberais implantados na 

economia brasileira recaíram sobre a classe trabalhadora, desencadeando o desemprego em 

massa, a precarização dos salários e do trabalho. Tudo isso, somado às novas formas de 

gerenciamento e de contratação da força de trabalho, fez com que mesmo os sindicatos mais 

combativos recuassem e a resistência da classe trabalhadora adquirisse um caráter 

neocorporativo. (Oliveira, 2005, p. 30) 

 O governo Collor buscou por diferentes meios legais flexibilizar, desregulamentando 

os direitos trabalhistas. Suas iniciativas via Projeto de Lei ao Congresso Nacional 

fracassaram, então o governo criou a Comissão de Modernização do Trabalho, em junho de 

1992, com o propósito de restabelecer o sentido original de suas propostas. Todavia, como 

aponta Marco Antonio de Oliveira, na sua tese de doutoramento intitulada Política trabalhista 

e relações de trabalho no Brasil da Era Vargas ao Governo FHC, defendida em 2002 na 

Unicamp, essa comissão só concluiu seus trabalhos em novembro de 1992, ou seja, depois do 

impeachment do presidente Collor, quando o novo ministro do trabalho, Walter Barelli, já 

havia manifestado a intenção de promover um amplo debate sobre contrato coletivo e relações 

de trabalho. Mesmo assim, suas sugestões foram incorporadas pelos Projetos de Lei 

Campistas, que também foram esquecidos em razão das novas circunstâncias políticas, mas 

que refletiam posições que se revelariam importantes no debate que iria ocorrer sob o governo 

de Itamar Franco. (Oliveira, 2002, p. 298) 
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Esses projetos tinham um claro viez neoliberal e buscavam esvaziar a constituição, 

exemplo é o PL no. 821/91, que dispunha sobre organização sindical e negociação coletiva, 

como aponta Oliveira, o projeto pretendia regulamentar o artigo 8o. da Constituição Federal, 

no intuito de  

atribuir poder ao Ministério do Trabalho e Previdência Social para o reconhecimento 
do sindicato como representando legal da categoria, para dirimir controvérsias sobre 
enquadramento e para baixar instruções sobre representatividade sindical. Previa, 
ainda, a obrigatoriedade da participação sindical nas negociações coletivas, 
diretamente ou por credenciamento especifico, em qualquer tempo, quando não 
fossem considerados esgotados os esforços de autocomposição de interesses; a 
possibilidade de flexibilizar direitos por meio da negociação coletiva e de substituir 
o contrato individual pelo contrato coletivo flexibilizado; a limitação de vigência 
dos instrumentos normativos ate seis meses após o seu vencimento; a regimentação 
da representação na empresa por meio de convenção ou acordo coletivo e a 
limitação de suas atribuições á implementação da PLR; a aquiescia do trabalhador, 
manifestada perante a empresa, par ao desconto de contribuição sindical; a restrição 
do papel do sindicato como substituto processual; a limitação de garantia de 
emprego ao numero de 24 diretores sindicais;  e  a aplicada de multas por condutas 
obstativas à negociação coletiva.   Em tramitação sob regímen de urgência, que fixa 
o prazo de 90 dias para sua votação, esse projeto foi logo desmembrado e alterado 
pelo próprio poder executivo, sob a forma dos Projetos de Lei no. 12331/91 e no. 
1232/91, que passaram a tratar da organização sindical e da negociação coletiva, 
respectivamente. No entanto, ambos projetos foram rejeitados pelo retalho, o 
deputado federal Aldo Rabelo, cujo parecer foi aprovado por unanimidade na 
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Publico da Camara Federal. Em 
virtude da divergência com as proposições originais e ao grande numero de emendas 
(426) encaminhadas a comissão, optou-se por apresentar dois substitutivos que 
desfiguravam as propostas do governo, mas que não propunham na reforma global 
do sistema de relações de trabalho, tratando apenas de preservar os dispositivos do 
artigo 8o. da Constituição Federal. (Oliveira, 2002, p. 296-297) 

Nos chamados projetos campistas, de autoria do deputado federal Carlos Alberto 

Campista, se sobressaíram as proposições de: liberdade sindical de empregados e 

empregadores para "a promoção e defesa de interesses profissionais, econômicos e sociais”; 

2) a extinção da contribuição sindical obrigatória, se mantendo somente a contribuição para 

custeio do sistema confederativo e se proibindo a superposição de contribuições da mesma 

natureza; a "cessação imediata de ato anti-sindical desde que configurada a violação da 

liberdade sindical diante da Justiça do Trabalho"; reconhecimento em âmbito nacional do 

contrato coletivo "para estabelecer normas gerais para as negociações nos demais níveis", 

podendo vir a abranger um ou mais setores econômicos e profissionais; a possibilidade de 

prevalência do acordo coletivo sobre convenção coletiva "quando concomitantemente 

aplicável as mesas partes"; o recurso a mediação e arbitragem para a composição de conflitos; 

a regulamentação da representação dos trabalhadores por  empresa; e a definição de 
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abusividade do direito de greve no caso de paralisação após acordo coletivo, entrega de laudo 

arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. "Do ponto de vista das relações individuais de 

trabalho, previa-se ainda que: as obrigações resultantes de iniciativa do empregador ou de 

negociação coletiva seriam interpretadas estritamente”; teriam efeito de fato julgado o acordo 

e a transação celebrados, por escrito, com especificação dos motivos e direitos neles 

compreendidos, realizados com o apoio do Ministério do Trabalho, do sindicato ou do 

representante por este credenciado; "na falta de disposição legal, instrumento normativo ou 

contrato individual de trabalho, as autoridades judicial e administrativa decidiram, de acordo 

com a jurisprudência”, mas de modo que nenhum interesse de classe prevalecesse sobre o 

interesse publico; e "a prescrição seria regulada até para reclamações objetivando prestações 

sucessivas” (Oliveira, 2002, p. 299). Mesmo tendo sido abandonados diante das mudanças na 

s sucessivas conjunturas políticas, os projetos campista foram importantes na medida em que 

refletiam posições que se revelariam importantes no debate que iria ocorrer sob o governo de 

Itamar Franco. 
O arranjo institucional, por um lado, possibilitou aos atores interessados na 
preservação daquela legislação bloqueio de iniciativas que pudessem resultar num 
novo padrão de estruturação entre capital e trabalho; mas, por outro lado, esses 
mesmos atores não foram capazes de transformar em lei a grande maioria das 
propostas de legislação por eles apresentada, cujo objetivo era ampliar e assegurar 
benefícios sociais aos trabalhadores. Isso porque, na Camara dos Deputados, 
conseguiu-se reunir um grupo de parlamentares capazes de vetar as propostas que 
pudessem alterar o regime de regulação das condições de trabalho, principalmente 
no que diz respeito a legislação sindical, porem incapazes de fazer valer, em 
plenário, a aprovação dos projetos de lei por eles defendidos (Diniz, 1996, p. 61  
apud Oliveira, 2002, p. 300) 

 O impeachment do presidente Collor teve como consequência a interrupção 

momentânea das reformas liberalizantes que apenas começavam a ser esboçadas e que se 

estendiam ao âmbito das relações de trabalho. Com isso, houve um esvaziamento dos projetos 

que estavam em tramitação no Poder Legislativo e um breve fortalecimento do diálogo entre 

empresários, trabalhadores e poderes públicos sobre a possibilidade de mudanças nas normas 

jurídicas sobre negociação coletiva e relações de trabalho, envolvendo a participação das 

entidades mais interessadas em uma solução negociada para a reforma trabalhista. (Oliveira, 

2002, p. 300) 

O gráfico abaixo ratifica que a herança de Collor não deu bons frutos, evidencia o 

raquítico crescimento médio anual da atividade econômica no período abordado, de 1990 a 

1999. Ao mesmo tempo, o problema do desemprego aberto se apresenta com força alarmante 
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nesse período, tendo começado a década com taxas em torno de 4,65% e terminado 1999 com 

8,26%.  

Gráfico 4 - Brasil. Taxa de desemprego aberto e variação do PIB real (1990-1999) 

!  
Fonte: IBGE/PME – Elaboração própria 

Gráfico 5 - Brasil. PIB per capta, formação bruta de capital fixo, emprego assalariado regular 

e desemprego (1980-1997) 

!  
Fonte: Banco Central, IBEG e MT apud Mattoso; Pochmamm 1998, p.224. 
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O gráfico acima mostra que entre 1989 e 1992 não houve aumento da taxa de capital 

bruto produtivo ou de emprego, mas se evidencia um crescimento alarmante da taxa de 

desocupação. Ao mesmo tempo em que decisões de curto prazo foram privilegiadas pelos 

agentes privados, a abertura comercial, feita de forma abrupta e indiscriminada, expôs o setor 

produtivo nacional, especialmente a indústria, a uma concorrência predatória, que provocou o 

fechamento e a desnacionalização de parte do parque produtivo.  

A invasão de produtos via importação foi responsável pela substituição de uma parcela 

significativa da produção local por bens importados em diversos segmentos. Considerando o 

fato de que durante a década de 1980 a estrutura produtiva brasileira esteve estagnada 

(enquanto pelo mundo afora, ocorria a modernização produtiva e revolucionários avanços 

tecnológicos) as consequências da política comercial de Collor foram destrutivas. A par da 

nova conformação econômica do mundo, as empresas que se mantiveram instaladas no Brasil 

realizaram um intenso processo de reestruturação produtiva.   180

 Souza (2007) aponta que, como resultado, a estrutura produtiva brasileira se 

concentrou principalmente em setores de recursos naturais e mão de obra, setores nos quais o 

país teria, a chamada “vocação” para uma maior capacidade de concorrência, abrindo mão de 

setores industriais mais dinâmicos e baseados em recursos tecnológicos e no grande capital. 

Esse processo ficou conhecido como “especialização regressiva” e foi responsável pela 

ruptura de elos da cadeia produtiva brasileira, acarretando uma desarticulação intersetorial da 

indústria nacional e uma redução do valor agregado para um mesmo valor bruto da produção. 

O autor completa que, na prática, isso representou a eliminação de pontos de geração de 

emprego e renda. Em outras palavras, a perda de densidade industrial tornou-se um obstáculo 

importante à retomada do crescimento econômico, uma vez que estímulos setoriais perderam 

a ramificação necessária para alavancar a produção dentre os demais ramos da atividade 

econômica.  

 Todos esses fatores ocasionaram uma redução da elasticidade-produto do emprego e 

determinaram também uma significativa mudança da estrutura ocupacional, marcada pelo 

 Promoveram, então, significativos cortes de pessoal, desverticalização, focalização em nichos de mercado 180

nos quais possuíam maior capacidade de competição, redefiniram produtos e processos, adotaram técnicas de 
produção flexíveis, poupadoras de mão de obra, e pressionaram pela flexibilização das relações com seus 
trabalhadores. Colocaram em prática, também, um acentuado processo de descentralização produtiva, que 
transferiu plantas industriais para espaços geográficos caracterizados por níveis mais baixos de organização e 
remuneração da força de trabalho e maiores incentivos fiscais.
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crescimento da participação do emprego nos setores terciários e em pequenos e médios 

empreendimentos.   181

O gráfico 6 sugere que foram fortes os impactos da mudança na estrutura ocupacional 

brasileira, sobretudo no que diz respeito a qualidade dos vínculos empregatícios. Como se 

pode notar, o emprego com carteira assinada foi reduzido em contraposição à elevação do 

número de ocupações sem carteira assinada e conta própria. Os empregados com carteira 

assinada representavam 62,2% da população ocupada em 1992, tendo sua participação 

reduzida para 56,9 em 2002. Já os empregados sem carteira assinada, que representavam 

24,1% da população ocupada em 1991, aumentaram sua participação ao longo do período, 

alcançando 29,9% em 2002. 

Gráfico 6 – Participação ocupada por categoria de emprego (1992-2002) 

Fonte: IBGE, PNAD 1992-2003 – Nota: Em 1994 a Pnad não foi realizada. Elaboração própria.  

Todas essas transformações estruturais pelas quais a economia brasileira passou 

resultaram em um processo de transferência de renda que prejudicou a remuneração do 

trabalho. O gráfico 7 apresenta a trajetória da distribuição funcional da renda na década de 

 Segundo os entusiastas desse modelo de desenvolvimento, esse processo representaria a emergência de uma 181

sociedade de “serviços modernos”, assentada em uma estrutura econômica menos concentrada, na qual a 
presença dos pequenos e médios empreendimentos tornar-se-ia extensa e importante para a geração de emprego 
e renda. A experiência brasileira nos anos 90 mostra, entretanto, que a “grande maioria das ocupações foi criada 
pelos pequenos empreendimentos voltados para o consumo das famílias e indivíduos, sendo que a principal 
característica dessas ocupações é o baixo rendimento e a pouca qualificação, justificadas pela baixa 
produtividade obtida nesse tipo de atividade” (DEDECCA, 1999). Assim, é difícil acreditar que esse movimento 
tenha reduzido o espaço central que grandes empresas ocupam na acumulação capitalista. 
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1990, revelando que a parcela da renda apropriada pelos empregados e autônomos (conta 

própria) caiu de 52%, em 1990, para 44% do PIB em 1999. Já o excedente operacional bruto 

passou de 33% para 41% do PIB nesse mesmo período. Souza (2007) ressalta que vale 

observar um ligeiro aumento da parcela da renda nacional destinada aos impostos (líquidos de 

subsídios sobre a produção e importação), que expressa o esforço do governo em elevar a 

arrecadação para cumprir as metas de superávit primário. 

Gráfico 7 Brasil. Participação da remuneração dos fatores no PIB (1991-1999) 

!  
Fonte: IBGE, apud Souza, 2007, p.55. 

Essa modificação da distribuição funcional da renda em favor dos rendimentos de 

capital na década de 1990, está certamente associada à crescente participação dos rendimentos 

financeiros dentro do excedente operacional bruto. Adicionalmente, o movimento de fusões e 

aquisições que se processou ao longo dos anos 90 levou a uma tendência de concentração 

oligopolista na indústria brasileira que, associado ao enfraquecimento da organização dos 

trabalhadores, propiciou também uma redução da participação da renda do trabalho na renda 

nacional. 
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Souza (2007, p.56) conclui que  

o novo modelo de desenvolvimento econômico representou uma significativa 
mudança do papel do Estado na forma de intervir na economia. A agenda que se 
consolidou ao longo da década de 1990 estabeleceu que o mercado seria o motor 
primordial do processo de crescimento. Sob essa perspectiva, a atuação estatal 
priorizou oferecer um ambiente de estabilidade de preços e garantir a proteção dos 
direitos de propriedade, oferecendo sistemas legais, judiciais e normativos 
eficientes. Nesse processo, o caráter público do Estado foi redefinido diante de sua 
crescente incapacidade de planejar e comandar os destinos nacionais. O resultado da 
implementação dessas políticas pró-mercado ao longo da década de 1990 foi, assim, 
a desestruturação do setor produtivo e a ampliação da heterogeneidade do mercado 
de trabalho. Essa estratégia favoreceu não apenas o rentismo em detrimento do 
investimento produtivo, como também desencadeou um processo de reestruturação e 
concentração do capital produtivo, com constante pressão para a redução dos custos 
do trabalho. Na ausência de políticas setoriais defensivas, frente a uma abertura 
comercial e financeira, diante de elevados juros e sobrevalorização cambial até 1999 
e, em um contexto de aprofundamento do processo de financeirização da economia 
brasileira, o capital nacional se protegeu a partir de uma lógica de decisões de curto 
prazo.  

Desse modo, a abertura da finança internacional promovida pelo Governo Collor, além 

de não ter sido eficiente do ponto de vista produtivo, uma vez que os fluxos de capitais não 

foram capazes de financiar o investimento necessário para encorajar o desenvolvimento, 

provocou a precarização do trabalho e perda de seu valor em relação ao PIB.   182

 Neste contexto adverso, na contramão dos processos estruturais mais amplos nos 

planos interno e externo, assiste-se, a partir de 1990, à derrota definitiva do projeto reformista 

do período anterior, abrindo-se, desse modo, um momento de contra-reformas liberais e 

conservadoras. A partir desse cenário, analisaremos agora como as políticas sociais foram 

atingidas pelas contra reformas já no início da década de 1990 até outubro de 1992.  

 Em uma conjuntura altamente hostil para a cidadania recém conquistada pelo 

"embrião de Estado Social, universal e eqüitativo, esboçado pela Constituição de 1988” os 

direitos sociais já surgem sob ataque e com poucas chances de serem efetivados. (Fagnani, 

2005, p. 389). Nas políticas sociais  

o foco privilegiado dessa contra-reforma foi a desmontagem dos direitos 
assegurados pela Constituição de 1988. Embora ela expressasse o esboço mais 
acabado do projeto reformista, tratava-se, na verdade, de uma versão ainda frágil. O 
texto constitucional delimitou apenas princípios gerais e marcos genéricos. A efetiva 
consolidação dessas conquistas ainda dependia de uma etapa crucial: a 
regulamentação da legislação constitucional complementar. (Fagnani, 2005, p. 389) 

 Aliás, no Governo Collor se eliminou o consumo como fator de expansão do produto. Após um moderado 182

crescimento em 1991, o consumo das famílias continuou na trajetória de queda herdada da década passada.
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 De modo que, durante a tramitação da legislação complementar e nas sucessivas 

reformas posteriores, a Constituição foi gradualmente desfigurada e o projeto reformista foi 

vencido. Neste sentido, assiste-se, a partir de 1990, uma contínua tentativa de fazer regredir a 

cidadania formalmente conquistada em 1988. Há um longo e bem-sucedido processo de negar 

direitos constitucionais, em favor do crescente reforço da opção pelos programas focalizados 

de transferência de renda. (Fagnani, 2005, p. 390) 

 Os princípios neoliberais no âmbito da política social eram antagônicos aos da 

Constituição de 1988, o Estado de Bem-Estar Social foi substituído pelo Estado Mínimo; a 

seguridade social, pelo seguro social; a universalização, pela focalização; a prestação estatal 

direta dos serviços sociais, pelo Estado Regulador e pela privatização; e os direitos 

trabalhistas, pela desregulamentação e flexibilização. 

 Assim, o governo colocou as políticas sociais sob o manto da nova agenda de 

reformas, ao mesmo tempo, se mobilizou no sentido de obstruir a efetivação dos novos 

direitos constitucionais, sobretudo durante o processamento da legislação complementar. A 

estratégia do governo Collor para a política social foi marcada por dois traços principais: 

desfiguração dos direitos sociais e desorganização burocrática das políticas sociais. 

 A Constituição de 1988 já previa que ela própria poderia vir a ser revisada 

integralmente em 1993, pela maioria absoluta dos votos do Congresso Nacional. Este 

momento era aguardado pelos conservadores, que pretendiam acabar com todos os conteúdos 

que consideravam ultrapassados na jovem Constituição, tornando-a moderna.  

 Na expectativa dessa revisão, a estratégia central do Governo Collor para a política 

social foi a formulação de nova agenda de reformas para as políticas sociais. A versão geral 

mais acabada dessa agenda está consubstanciada no documento “Brasil: Um Projeto de 

Reconstrução Nacional” (Brasil, 1991). No campo social, a proposta buscava uma adequação 

à agenda neoliberal, sobretudo no tocante à defesa da focalização, da privatização dos 

serviços públicos e do ensino superior pago, entre outros aspectos. (Fagnani, 2005, p. 392) 
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 Além desse documento, destaca-se ainda a formulação, pelo governo, de propostas de 

revisão constitucional para setores sociais específicos , que não conseguiu ser viabilizada 183

diante das turbulências decorrentes do processo de impeachment do presidente Collor ao 

longo de 1992. Todavia, enquanto preparavam essa revisão constitucional (que acabou não 

acontecendo), o governo Collor deflagrava uma vigorosa estratégia que visava a obstruir ou 

desfigurar a legislação constitucional complementar. (Fagnani, 2005, p. 393) 

 Como vimos, o processamento da legislação complementar era uma etapa decisiva 

para a consagração dos direitos sociais previstos na Constituição de 1988, 

desafortunadamente concentrou-se nos dois anos iniciais do governo Collor, no ambiente 

hostil referido anteriormente. A intenção clara do governo era impedir ou retardar a 

consumação desses direitos, enquanto aguardava a revisão constitucional prevista para 1993. 

 É dentro deste entendimento que se situam os ataques do governo Collor visando 

desfigurar a Seguridade Social; o Orçamento da Seguridade Social; o Plano de Benefícios, 

Custeio e Organização da Previdência Social; a Lei Orgânica da Saúde (LOS); o veto integral 

ao Projeto de Lei Orgânica da Assistência Social (Loas); as contramarchas da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBE); as novas distorções no financiamento do 

Seguro Desemprego; e os desvios na regulamentação do artigo 8 da Constituição Federal, 

referente aos direitos trabalhistas e a organização sindical, dos quais já falamos. Essas medida 

caminharam no sentido de retirada de direitos para favorecer o processo de financerização. 

Com base em Fagani (2005) falaremos brevemente sobre cada uma delas a seguir.  

 No caso da previdência social, aconteceram novas tentativas de desvincular a correção 

dos benefícios previdenciários e o salário mínimo. Assim como fez Sarney, no mês de agosto 

de 1990 foi editada pelo Executivo a Medida Provisória n. 225/90, que desvinculava os 

benefícios previdenciários e o salário mínimo, de modo a estabelecer uma variação da cesta 

básica, calculada pelo IBGE, como indexador. Além disso, em novembro de 1990, o Collor 

vetou integralmente o Projeto de Lei n. 47/1990, que havia sido aprovado pelo Congresso em 

agosto de 1990, que criava as regulações do Plano de Benefícios, Custeio e Organização da 

 No caso da saúde e da previdência, por exemplo, o então presidente do INSS, José Rossi, divulgou, em 183

agosto de 1991, para o debate público, um conjunto de projetos que alterava profundamente o setor. A “Proposta 
Rossi”, como ficou conhecida, pregava, dentre outras medidas, a criação de um sistema complementar de 
aposentadorias e pensões e a criação de um seguro-saúde para os trabalhadores de renda média e alta, que 
permitisse, através das Instituições Privadas de Seguro, a cobertura de custos com saúde em modalidades 
assistenciais até então não cobertas pelo setor publico. (Fagnani, 2005, p. 392)
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Previdência Social. Posteriormente, em dezembro do mesmo ano, o Congresso Nacional 

derrubou o veto. Apenas em julho de 1991, depois de uma nova rodada de negociações, que o 

Plano de Benefícios da Previdência Social foi regulamentado. Todavia, a desfiguração do 

Orçamento da Seguridade Social, acima referido, impactou, sobremaneira, as possibilidades 

de financiamento da previdência social. (Fagnani, 2005, p.394-395). 

 A regulamentação do O Plano de Organização e Custeio da Seguridade Social se deu 

apenas após ter sido sancionada a Lei 15 Lei n. 8.213/91, que promoveu grandes distorções no 

financiamento da seguridade, pois determina (de forma contraria ao que fora aprovado pelos 

pelos constituintes), que a parte da “Contribuição da União” para a Seguridade Social 

deixasse de integrar o Orçamento da Seguridade Social e passasse a ser adicionada a ele, na 

cobertura de eventuais insuficiências financeiras, Essa medida foi na verdade um “inversão do 

espírito da Constituição de 1988, desfiguração da Seguridade Social e do Orçamento da 

Seguridade Social”. Já que, em vez de ampliar o compromisso fiscal da União com o 

financiamento da seguridade, essa Lei Complementar fazia o oposto, detia os recursos da 

seguridade para sustentar o orçamento fiscal do federal. (Fagnani, 2005, p. 394) 

 No tocante a Lei Orgânica de Saúde (LOS), Fagnani relata que o governo Collor, deu 

o veto presidencial a 25 itens da mesma, que havia sido aprovada pelo Congresso (sob o 

numero 8.080/90),  sendo a maioria nos dispositivos que tratavam do financiamento do SUS e 

da participação da sociedade civil no gerenciamento do sistema. De modo que a Lei n. 

8.080/90 sancionada pelo presidente feriu a "espinha dorsal" do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Seguiram-se outros ataques por meio da legislação, quais sejam: a Lei n. 8.142/91 e; a 

Norma Operacional Básica (NOB) n. 1 de 1991, que foram regulamentadas por uma série de 

portarias ministeriais,  essas medidas também foram no sentido de desvirtuar e deformar os 

mecanismos de financiamento do SUS. Fagnani destaca ainda que, “o aspecto mais paradoxal 

dessas medidas foi o reforço do INAMPS, ressuscitado como órgão central de planejamento, 

gestão e financiamento do SUS. O Inamps era o símbolo da política de saúde da ditadura, 

absolutamente incompatível com os princípios do SUS”. Sendo que, entre os poderes 

readquiridos pelo órgão, se destaca a centralização dos pagamentos de todos os prestadores de 

serviço do país, controlando os pagamentos dos prestadores privados e públicos, que, como 

apresenta o autor agora, “em tempos de supremacia do mercado, também passaram a receber 

e ‘faturar’ de acordo com sua ‘eficiência’ e ‘produtividade’”.(Fagnani, 2005, p.396-397) 
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 O veto integral do presidente Collor, ao projeto de regulamentação da Lei Orgânica da 

Assistência Social (Loas), em setembro de 1990, é parte também da contra-reforma na área da 

assistência social. O projeto fora elaborado e aprovado pelo Congresso Nacional, advindo de 

um processo foi iniciado ainda em  meados de 1989, sendo que, após o veto presidencial, 

apensa no mês de abril de 1991 a matéria voltou à pauta no Legislativo, e foi sancionada 

somente em dezembro de 1993 (sob a Lei n. 8.742), pelo já presidente Itamar Franco. 

(Fagnani, 2005, p.397) 

 Na área educacional, partiu do Legislativo ainda no final de 1988 a iniciativa pela 

regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE), mas a Lei só foi 

sancionada em 1996. Fagnani considera que dois fatores retardaram a tramitação a LDB: Em 

primeiro lugar, o ‘distanciamento’ do governo Collor, entre março e junho de 1990, fase 

decisiva de tramitação dessa peça legal importantíssima para a educação, no Brasil.Em 

segundo lugar, a postura dos deputados que conduziram o processo legislativo até o final de 

1990, os quais, “aceitando o isolamento do Executivo”, não buscaram envolvê-lo ou mesmo 

convocá-lo para que se posicionasse sobre o tema, nem, sequer, se tiveram empenho em 

sustentar algum consenso politico o executivo. (Fagnani, 2005, p.400-401) 

 A Lei n. 8.019, de 11/4/1990, sancionada pelo Governo Collor, reestruturou 

parcialmente o FAT, recuperando aspectos do projeto original aprovado pelo Congresso. No 

entanto, prevaleceu o veto do Executivo a um mecanismo central para o financiamento do 

seguro-desemprego, qual seja a instituição de um fundo único, cujos recursos seriam 

aplicados no seu conjunto pelo BNDES. Essa forma de gestão dos recursos do FAT pelo 

Tesouro Nacional, no contexto de inflação crescente em 1990 e 1991 implicou substancial 

perda de recursos para o financiamento do Programa do Seguro-Desemprego, na medida em 

que esses recursos eram repassados com atraso e sem correção monetária. Além da retenção e 

desvalorização dos recursos, iniciativa do governo acolhida pelo Congresso Nacional, a lei 

autorizou a utilização de recursos do FAT para finalidades não previstas pela Constituição. A 

Lei n. 8.352, de 28/12/1991, passou permitir a aplicação das disponibilidades financeiras do 

FAT em depósitos especiais remunerados nas instituições financeiras federais. Com base na 

lei, foram emprestados recursos do FAT ao Ministério da Saúde e ao Banco do Brasil, 

destinados a aplicações no setor agrícola. Esse expediente representou um grave precedente, 
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na medida em que o desvio de recursos do superávit de caixa comprometeu a formação de 

patrimônio do FAT (Fagnani, 2005, p.398-399) 

 Sob a ofensiva do capital na produção, o movimento sindical brasileiro é levado não 

só a repensar sua linha de ação, mas, principalmente, a reconhecer, cada vez mais, os próprios 

limites intrínsecos da prática sindical convencional sob a mundialização do capital: as 

corporações transnacionais tornam-se cada vez mais ágeis e capazes de desconstituir os 

obstáculos de resistência do sindicalismo organizado, seja através das inovações 

organizacionais e tecnológicas, seja através da descentralização produtiva. (Alves, 2000, p. 

122) 

 Alves acredita que, se pode dizer que existe uma crise do sindicalismo no Brasil, cujo 

principal sintoma político-ideológico é, por um lado, o desenvolvimento do sindicalismo 

neocorporativista de participação e, por outro lado, a ineficácia estrutural das estratégias 

sindicais “obreiristas”, de confronto, intrínsecas ao sindicalismo de classe. Para o autor, a 

crise do sindicalismo no Brasil é, na situação, o resultado político-ideológico da crise do 

mundo do trabalho (de caráter estrutural e não apenas conjuntural), caracterizado pelo 

surgimento de um novo e precário mundo do trabalho. (Alves, 2000, p. 122) 

O impeachment de Collor e sua substituição por Itamar Franco colocaram em sério 

risco a continuação do projeto liberal no Brasil. Embora destituído formalmente por questões 

éticas e morais, Collor e seu governo ficaram associados a uma política econômica que levou 

o país à maior recessão de sua história, com graves implicações sobre o emprego e a renda da 

população. 

Segundo Maciel (2012, p.45):  

A primeira fase abrange o período de interinidade de Itamar Franco, confirmado no 
cargo apenas em dezembro de 1992, e a construção de uma ampla aliança política 
em torno do novo presidente, marcada pelo forte apoio militar e da maior parte dos 
partidos no Congresso Nacional.  

Os dois anos da administração de Itamar Franco (1993-1994) foram decisivos para a 

posterior história econômica do Brasil até os dias de hoje. A partir do governo de Itamar, 

foram implantadas, ou delineadas (para a próxima administração, de Fernando Henrique 

Cardoso), alterações da política econômica que engendrariam modificações radicais. De fato, 

a política de estabilização dos preços, com a criação da nova moeda (real), em 1993, viria 

acompanhada por um conjunto de medidas na política monetária, trabalhista, comercial e 
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industrial, e na administração do balanço de pagamentos, que permitiriam conferir de 1993 

em diante uma grande especificidade quanto ao período das administrações anteriores. 

(1985-1992) 

 Governo Itamar Franco 

 Em 29 de dezembro de 1992, após o impeachment do presidente Fernando Collor, 

Itamar  Franco assume, em definitivo, pois já ocupava interinamente o cargo desde o dia 02 

de outubro. O novo presidente empossado teve dificuldade para dar continuidade imediata à 

política implementada desde 1990, devido a pouca legitimidade pública que tinha Itamar 

como vice de um Presidente impedido. Somente no final de 1993 a agenda foi retomada, ao 

longo de 1994 um novo plano econômico foi adotado com diretrizes fiéis às já presentes no 

anterior, cujo sucesso esteve estreitamente ligado a uma grande injeção de recursos externos. 

(Dedecca, 2005, p. 105) 

 Foi um governo peculiar na história republicana brasileira, pois apesar de ter um forte 

caráter de transição, cumpriu um papel chave na consolidação de uma série de medidas de 

reforma do Estado. (Silveira, 2009, p. 95; ) 

O governo Itamar começa com um acordo de partidos em torno da governabilidade, 

num ambiente econômico pouco melhor do que existia na posse de Fernando Collor. Já em 

março cria um novo tributo, o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), 

incidente à alíquota de 0,25% sobre os cheques emitidos até dezembro de 1994. No mês 

seguinte, ocorre, conforme previsto na Constituição, o plebiscito em que o sistema 

presidencialista e o regime republicano triunfaram. (Silveira, 2009, p. 95) 

O discurso de Itamar Franco parecia divergir do de Collor de Melo no sentido que 

tinha tons mais nacionalistas – talvez por ter ele se valido do apoio de forças políticas anti-

neoliberais, não parecia estar obstinado ou envolvido com o projeto de implementação do 

neoliberalismo no país, todavia não representou nenhuma barreira ao neoliberalismo, na 

realidade, continuou as políticas de abertura econômica. 

A esse respeito, Schincariol, em sua dissertação de mestrado intitulada A acumulação 

de capital no Brasil sobre a crise do Fordismo, de 2006, apresenta dados do BNDES que 

demonstram que as tarifas de importação continuaram caindo, foram de 32,2 em 1990, para 
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25,3 em 1991, a 17,1 em 1993 e 14,2 em 1994. Além disso, as privatizações continuavam 

amealhando receitas bilionárias: 1,61 bilhões em 1991, 2,40 bilhões em 1992, 2,63 bilhões em 

1993 e 1,96 bilhões em 1994. (Schincariol, 2006, p. 91)  

 Ricardo Antunes, em seu livro A desertificação neoliberal no Brasil , critica a 184

incoerência entre os discursos e a prática do presidente Itamar Franco, pois se em seus 

discursos ele fala no “social”, na “miséria e sofrimento” dos compatriotas, na prática 

implementa um projeto com aparentes traços de continuação do Governo Collor: 

(...) critica a fome e concede mais de um bilhão de dólares aos usineiros; fala em um 
projeto autônomo e independente, mas dá continuidade às privatizações 
escandalosas, como a da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN); [...] em vez de 
impostos para o capital financeiro, tributa o assalariado que recebe pelos bancos. 
(Antunes, 2004, p.21). 

 Já que o governo Collor não conseguiu enfrentar com sucesso a problemática da 

inflação alta, que segundo dados do BC chegava a 1.156% em 1992, esta continua a ser a 

principal questão que o governo tinha a enfrentar. Isto em meio a um sentimento de 

impotência, já que foram sucessivas tentativas fracassadas nos governos anteriores.  

 Diante do cenário pouco promissor, o governo Itamar empreendeu três tentativas de 

estabilização, sendo a primeira em abril de 1993, era a tentativa de um plano de estabilização 

com programas setoriais de “justiça social”, que já nasceu fracassado devido a aceleração da 

inflação e dos rumos da política.  

 O segundo plano seria chamado de Programa de Ação Imediata (PAI), lançado já em  

junho de 1993 pelo novo Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o PAI partia do 

diagnóstico de que a recessão havia combalido a economia brasileira, mas que os 

fundamentos desta eram sólidos, podendo ela voltar ao crescimento com algumas medidas, a 

principal delas, o fim da hiperinflação. Era um plano que buscava a contenção dos gastos 

públicos e envolveu mais privatizações. 

 O governo argumentava que era preciso “colocar as contas em ordem”, para isso o 

orçamento público passaria por: 1) cortes e maior eficiência de gastos; 2) recuperação da 

receita tributária; 3) fim da inadimplência de Estados e Municípios em relação às dívidas com 

 O livro apresenta elementos para a compreensão das consequências do neoliberalismo no país, o autor 184

identifica que o receituário definido pelo Conselho de Washington se enraizou no Brasil desde o governo Collor 
e continua até a atualidade. O autor procura identificar quais são os traços de continuidade dos governos Collor à 
Lula (aparentemente tão diferentes), reflexão que tornas-se importante na medida em que contribui para a 
compreensão de por que os projetos alternativos, uma vez no governo, acabam sintonizados com o receituário 
neoliberal.
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a União; 4) controle e rígida fiscalização dos bancos estaduais; 5) saneamento dos bancos 

federais; e 6) privatização.  

O corte das despesas é tratado de modo detalhado no PAI, no Plano o ajuste fiscal era 

uma necessidade, um ponto de partida indiscutível para a ação governamental zerar o déficit 

público, assim conclui que era necessário cortar, já no orçamento de 1993, US$ 6 bilhões de 

todos os Ministérios, o que equivalia a cerca de 1,5% do PIB. 

Sobre a receita, Silveira aponta que o governo partia da avaliação de que para cada 

cruzeiro arrecadado, outro era sonegado, sendo necessário, portanto, um amplo esforço 

arrecadatório. Criou-se então o Cadastro Informativo dos Créditos Não quitados de órgãos e 

entidades federais (CADIN), como modo de coibir-se a sonegação. (Silveira, 2009, p.96) 

Quanto a inadimplência dos Estados e Municípios, o plano era suspender os repasses 

voluntários e buscar os pagamentos das dívidas com a União, que, como aponta Silveira, 

teriam somado, entre setembro de 1991 e dezembro de 1992, US$ 2 bilhões. A rolagem da 

dívida deveria ocorrer mediante retomada dos pagamentos. Os bancos públicos federais 

passariam a executar os contratos vencidos e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

passaria a dar às entidades da administração indireta de Estados e Municípios tratamento 

idêntico ao dos devedores privados. (Silveira, 2009, p.97) 

Quanto aos bancos estaduais, estes foram proibidos de emprestar dinheiro aos 

respectivos Estados, deixando de poder interferir no financiamento dos déficits fiscais das 

unidades federativas. Ao mesmo tempo em que se ensaiava o Proer, para os bancos privados, 

o Banco Central e o Tesouro Nacional foram impedidos de socorrer financeiramente os 

bancos estaduais. Seriam, ainda, descredenciados como agentes financeiros do BNDES, CEF, 

fundos e programas do orçamento das operações oficiais de crédito, os bancos estaduais cujos 

governos estivessem inadimplentes com a União e suas entidades. (Silveira, 2009, p.97) A 

última das medidas do PAI era a aceleração e ampliação das privatizações, esta nitidamente a 

mais neoliberal do plano. O argumento era o que o governo deveria concentrar esforços em 

outras áreas e deixar de gastar com empresas públicas que estavam tomadas por interesses 

corporativos, políticos e econômicos, precisava ser levado adiante o programa de 

privatizações já em curso. A prioridade seriam os setores siderúrgico, petroquímico e de 

fertilizantes, seguidos do elétrico e de transportes ferroviários. O governo envidaria esforços 
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para derrubar eventuais barreiras ainda existentes para a ampla participação do capital 

estrangeiro na compra de empresas privatizadas. (Silveira, 2009, p.97) 

Sobre a abertura comercial e o papel do Estado o PAI apresenta que: 

O governo dará prosseguimento à definição da segunda fase do processo de abertura 
do comércio exterior brasileiro. Quer assim encerrar um período de nossa história 
marcado pelo controle do estado, fechamento ao mundo exterior, exclusão social e 
instabilidade monetária. Quer também abrir as portas de uma nova etapa para o 
desenvolvimento do País em que se mantém o poder da regulação governamental e 
se passa a liderança para a iniciativa privada, aberta a competição global, voltada 
para a integração social e a estabilidade econômica. (BRASIL. Ministério da 
Fazenda, 1993a).  

De modo que a teoria por trás do Plano não era inovadora, se tratava da sugestão de 

que um plano de estabilização deveria envolver antes de mais nada um forte ajuste das contas 

públicas, tal como nos planos anteriores.  

Todavia, observa Schincariol (2006), que a própria equipe que implementou o PAI 

considerou sua ação insuficiente. Para os formuladores da política econômica, a expansão dos 

gastos públicos originava-se de um problema monetário, e não meramente fiscal. Segunda 

esta interpretação, o PAI não eliminava os mecanismos de indexação, e assim de 

realimentação da inflação, através da dívida pública interna – as chamadas quase-moedas. Daí 

a percepção da necessidade de reforma monetária, na óptica da equipe econômica, ela 

originava deste modo a formulação de um plano mais abrangente, com uma reforma 

monetária. 

Neste sentido, já em dezembro de 1993, o Ministro da Fazenda Fernando Henrique 

apresenta ao Presidente Itamar Franco a Exposição de Motivos no. 395, ali já constam as 

linhas gerais do Plano Real. O equilíbrio fiscal era meta prioritária apresentada na Exposição 

de Motivos, pois argumentava-se que seria precisamente a desordem financeira e 

administrativa do Estado a causadora maior da inflação crônica que se vivia à época . 185

Esta foi a segunda etapa do Programa de Estabilização Econômica, trazendo medidas 

de equilíbrio orçamentário para o próximo biênio (1994-1995), recomendações à revisão 

 Na ocasião Fernando Henrique disse:"Tenho dito sem cansar, correndo o risco de, por repeti-lo muitas vezes, 185

perder a atenção dos que me ouvem: sem o ajuste fiscal e a reorganização definitiva das contas públicas, 
qualquer esforço de combate à inflação terá curta duração e estará fadado ao fracasso.(BRASIL. Ministério da 
Fazenda,1993c)



	 	 	 �202

constitucional, que ira ocorrer no próximo ano, e a proposta de reforma monetária, que seria o 

Plano Real.  

Em termos de diagnóstico, além das recorrentes necessidades do ajuste fiscal e do 
realismo orçamentário, a EM no 395 vai à carga contra o alto grau de engessamento 
das contas públicas, que deixaria apenas um quinto do orçamento “livre” para o 
Executivo decidir a destinação. A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) e o 
déficit da previdência social eram apontados como grandes vilões do desequilíbrio 
financeiro. Como forma de buscar o déficit operacional zero, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, ambas de 1994, foram alteradas pelo 
governo, com cortes das despesas de custeio e investimento da ordem de US$ 12,9 
bilhões. Ainda assim, como o déficit estimado inicialmente para 1994 era de US$ 
22,2 bilhões e não havia mais o que cortar (segundo o governo) em despesas não 
vinculadas, restou lançar mão dos recursos rubricados constitucionalmente, como os 
percentuais de gastos em saúde e educação. Assim, seria possível fazer frente aos 
US$ 9,3 bilhões que faltavam. (Silveira, 2009, p. 99) 

 Dessa necessidade apresentada pelo governo, surge o Fundo Social de Emergência , 186

aprovado em fevereiro de 1994 como Emenda Constitucional de Revisão n. 1, mais conhecida 

como Emenda da Estabilização. O Fundo Social de Emergência desvinculava 20% dos gastos 

constitucionais até o final de 1995, esse recurso poderia ser destinado para o que melhor 

aprouvesse o governo federal dentro das áreas descritas na emenda. Dessa forma, o déficit 

orçamentário (dos US$ 9,3 bilhões) que ainda restaria em 1994 seria sanado, isso em conjunto 

com os cortes já processados. (Silveira, 2009, p. 99) 

 A Exposição de Motivos trata também, de forma mais geral, das propostas do 

Ministério da Fazenda para o processo de Revisão Constitucional que viria a ocorrer em 1994.  

Sobre isso, a propostas giravam em torno de: 1) Dar mais autonomia aos entes federativos, 

mas ampliar as fontes de financiamento para os Estados e Municípios, consolidando a 

primeira proposta de federalismo fiscal ; 2) Implementação do “realismo orçamentário”, que 187

seria materializado no fim do vinculado constitucional de percentuais de gasto em quaisquer 

áreas ; 3) Reforma tributária, aqui se buscava uma flexibilidade diante da conjuntura (para 188

 Foi criado ai o mecanismo da Desvinculação das Receitas da União (DRU), que, após o título de Fundo 186

Social de Emergência, se tornou Fundo de Estabilização Fiscal (até 1999) e em 2000 se tornou a DRU. Esse 
mecanismo criado tem relação direta com a expeculação financeira na medida me que reserva uma parte do 
orçamento apara a rolagem da divida publica, de modo que podemos inferir que está a serviço da divida e da 
especulação. 

 Entre outras atribuições, aqui se cogitava a possibilidade de estadualizar a educação superior.187

 Silveira aponta que essa medida seria também pela quebra do sistema, então vigente, de “interesses político- 188

regionais, sociais e econômicos” que seria responsável pela elaboração orçamentária.  (2009, p.100)
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isso defendia a desconstitucionalização do sistema tributário, remetendo-o à tutela de Lei 

Complementar ) e uma simplificação de tributos e do combate à sonegação; 4) Reforma 

administrativa, com o objetivo de flexibilizar a política de recursos humanos (facilitar 

demissões) e acabar com a vinculação de aumentos salariais dos aposentados com o pessoal 

da ativa; 5) Modernização da economia, aqui as propostas giravam em torno de ampliar a 

privatização e por fim as reservas de mercado ; 6) Mudanças na previdência, buscando a 189

implantação de um sistema que considerasse não só o tempo de serviço, mas também a idade, 

e acabasse com as aposentadorias especiais .  190

 De todas essas proposições apresentadas, apenas o Fundo Social de Emergência foi 

aprovado no processo de Revisão Constitucional, sendo os demais dispositivos barrados pelos 

Deputados e Senadores.  

 Após tratar das medidas de ajuste fiscal e da Revisão Constitucional, o último tema da 

Exposição de Motivos no. 395, foi a reforma monetária, anunciada como a medida de 

estabilização da economia que poria fim na inflação. Na proposta foram afastadas soluções 

imediatistas como o congelamento de preços, o fim brusco da indexação, e a dolarização. De 

modo que o processo de estabilização seria gradual, requerendo trabalho e tempo. Foi 

anunciada a criação da Unidade Real de Valor (URV), um indexador de atualização diária que 

permitiria à economia reduzir a memória inflacionária gradativamente, pois não estaria tão 

contaminado com a inflação pretérita. A nova moeda também era anunciada, devendo entrar 

em vigor, já estabilizada e forte, quando a economia tivesse absorvido a URV em sua 

plenitude. Não foram estabelecidos prazos claros para as medidas elencadas, que acabaram 

por se adequar ao calendário eleitoral de 1994 . 191

 A defesa da Fazenda era pelo aprofundamento do Programa Nacional de Desestatização, como forma de 189

redução da dívida (os títulos eram aceitos nos leilões – com grande ágio) e redução do gasto federal com 
atividades que poderiam ser desenvolvidas pela iniciativa privada. A livre entrada de capital estrangeiro em áreas 
como petróleo, telecomunicações, gás canalizado e exploração do subsolo e das fontes de energia hidráulica era 
vista como fundamental, cabendo à regulação estatal a garantia da “noção moderna” de soberania que então 
surgia. (Silveira, 2009, p. 100-101)

 O teto da previdência pública, a previdência complementar facultativa, pública e privada, e a equalização dos 190

sistemas estatal e privado de previdência também eram ali defendidos.

 Como se sabe, a criação do real obedecera a um timing essencialmente político, tendo sido realizada a três 191

meses do primeiro turno das eleições presidenciais, num contexto onde o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do 
Partido dos Trabalhadores, liderava as pesquisas de intenção de voto por larga margem até junho. Fernando 
Henrique Cardoso, ex-ministro da Fazenda, apoiado pelo governo e identificado como o construtor  do programa 
de estabilização, teve com a nova moeda sua principal vantagem.
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 No dia 1o. de março de 1994, o governo editou a Medida Provisória (MP) no 434, 

instituindo a URV, nos termos já adiantados pela EM no 395/1993. É interessante observar 

que, já na Exposição de Motivos desta Medida Provisória, o governo aproveita para  

anunciava a aceleração do programa de privatização, que ganharia uma ampliação substantiva 

do universo de empresas afetadas, o texto diz que "Um programa de estabilização sustentado 

não pode prescindir de uma profunda mudança no escopo de atividade do setor público, 

afastando-se daquelas que se sobrepõem às atividades típicas do setor privado e 

concentrando-se naquelas precípuas à função de governo" .  192

A moeda Unidade Real de Valor seria de início apenas unidade de valor, paralela ao 

cruzeiro. Schincariol aponta que a ideia era que a URV seria atrelada à variação da taxa de 

inflação, processo controlado pelo Banco Central. Aos poucos, todos os contratos, 

estabelecidos de acordo com diferentes indexadores, deveriam ser convertidos pela URV. 

Neste sentido é que se dizia que o Plano real “aperfeiçoou” os mecanismos de indexação, 

agora todos feitos sob a nova unidade de valor. Depois de atrelados todos os diferentes 

mecanismos de indexação à URV, cujos prazos de reajuste não poderiam ser inferiores a um 

ano, seria possível a desindexação geral dos contratos de preços e salários, que teriam como 

referência única, e supostamente segura, a nova moeda não inflacionada. Daí a última etapa 

seria a substituição da URV pelo Real, enquanto o cruzeiro, completamente desvalorizado, era 

também extinto. (2006, p. 93-94) 

 A última etapa do Programa de Estabilização Econômica foi a implantação do Real 

em 1° de julho . Como mecanismo de lastreamento da moeda, adotou-se a paridade do real 193

com o dólar, na proporção de 1 para 1. A expansão monetária passaria a ser coordenada por 

limites quantitativos determinados em lei. O argumento era o de que “para se estancar o 

processo inflacionário há que se restringir a emissão de moeda .” O único indexador 194

permitido a partir de então seria o IPC-r, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, e na base de reajustamento anual.  

 A Medida Provisória que instituiu o real criou também o Fundo de Amortização da 

Dívida Interna, formado por receitas oriundas da alienação de ações de empresas pertencentes 

 Trecho da Exposição de Motivos à Medida Provisória no 434, de 27 de fevereiro de 1994.192

 Por meio da Medida Provisória no 542, de 30 de junho de 1994.193

 Exposição de Motivos à Medida Provisória no 542, de 30 de junho de 1994.194
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à União ou das quais ela era acionista minoritária. O objetivo do Fundo estava expresso na 

sua própria denominação. Novamente o equilíbrio orçamentário é ungido à categoria de base 

fundamental do Plano Real, baluarte de todo o processo de contenção inflacionária. Como 

forma de enfrentar aumentos de preços de determinados setores que se aproveitaram da URV 

para aumentar margens de lucros, houve a redução pontual de alíquotas de importação 

“partindo do princípio de que a concorrência externa é o melhor freio aos abusos do poder 

econômico numa economia de mercado. ” (Silveira, 2009, p.104) 195

 Outro ponto a salientar é que a Exposição de Motivos deixa evidente a visão 

governamental de dar seguimento as ações de desregulamentação da economia. Diz-se 

expressamente: “O Governo está comprometido com a continuidade do programa de 

desregulamentação, e uma série de providências neste sentido encontra-se em estágio 

avançado de elaboração. ” A continuidade da liberalização comercial, com redução de 196

tarifas de importação, seria igualmente levada a cabo. As operações de câmbio foram 

facilitadas pelo fim da obrigatoriedade da intermediação das entidades corretoras. (Silveira, 

2009, p.104) 

Um subterfúgio paralelo do plano foi, na linha das recomendações traçadas pelo FMI 

aos países periféricos com alta inflação (reforma monetária, dolarização, e subsequentes 

privatizações e abertura da economia local), vincular o valor do real ao do dólar, e assim 

garantir a confiança na nova moeda. Essa decisão na prática era equivalente a uma 

dolarização disfarçada da economia.  

José Luis Fiori, em seu livro Os moedeiros falsos ·, apresenta que 197

Um plano único de ajustamento das economias periféricas, chancelado hoje pelo 
FMI e pelo BIRD em mais de sessenta países de todo o mundo. [...] Um programa 
ou estratégia seqüencial em três fases: a primeira consagrada à estabilização 
macroeconômica, tendo como prioridade absoluta um superávit fiscal primário 
envolvendo invariavelmente a revisão das relações fiscais intergovernamentais e a 
reestruturação dos sistemas de previdência pública; a segunda, dedicada ao que o 
Banco Mundial vem chamando de ‘reformas estruturais’: liberalização financeira e 

 Idem.195

 Exposição de Motivos à Medida Provisória no 542, de 30 de junho de 1994.196

 Este livro analisa as consequências que os moedeiros falsos e suas promessas modernas trouxeram para a 197

economia brasileira. Questiona a globalização, a filosofia neoliberal e o porquê de uma parte da esquerda 
marxista ter feito aliança política com a direita tradicional em prol das teses neoliberais. Uma análise 
transparente da nossa atual conjuntura política e uma crítica à nova ordem mundial norte-americana. A obra 
reúne um leque de estudos e analises criticas da política econômica brasileira desde o lançamento do Plano Real 
até a formação de uma coalizão política de centro-direita. 
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comercial, desregulação dos mercados, e privatização das empresas estatais. A 
terceira etapa, definida como a da retomada dos investimentos e do crescimento 
econômico. (FIORI, 1997, p.12) 

De acordo com Schincariol, a dolarização parcial foi feita mediante a reforma do 

regime cambial, que passou a ser o da política da banda assimétrica. Este prescrevia que se o 

valor do dólar ultrapasse um real, o Banco Central venderia dólares, forçando sua 

desvalorização. Por outro lado, o real poderia valorizar-se livremente abaixo desta cotação (a 

taxa de câmbio média ficaria em torno de 0,80 R$ até 1995). Essa estratégia foi permitida 

porque o valor das reservas estrangeiras à época havia se elevado muito. Como demonstra a 

tabela abaixo no fim de 1991, o país possuía aproximadamente nove bilhões de dólares em 

reservas internacionais; em 1993 elas ultrapassavam 32 bilhões. 

Tabela 16 - Brasil. Reservas internacionais em US$ Milhões. 

!  
Fonte: Ipeada, apud Schincariol (2006, p. 95) 

É inegável que, a partir da implantação do Plano Real, houve uma queda significativa 

de todos os índices de preços . Todavia, é igualmente inegável que o plano não viria a 

constituir meramente um plano de estabilização. Apesar de sua retórica que procurava se 

mostrar inversa à de Collor, Itamar Franco se aproximou e concedeu total liberdade de ação 

com o PAI e depois com o Plano Real ao grupo que aprofundaria o neoliberalismo no Brasil.  

Na realidade, as reformas liberalizantes não foram paralisadas e o Plano Real 

introduzia e aperfeiçoava as formas necessárias para a internacionalização da economia, 

buscando a completa flexibilização da conta de capitais do Balanço de Pagamentos, 
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possibilitando a arbitragem com moedas e a especulação com objetivo de ganhos com divisa 

forte e desvalorização dos ativos locais pela queda dramática dos preços e pela possibilidade 

do cálculo financeiro após sua aquisição. Esse era o motivo precípuo pelo qual a 

administração Cardoso teria como meta de política macroeconômica a manutenção de baixas 

taxas de inflação, estabelecendo uma política monetária e fiscal austera. Tal política se tornara 

essencial para o cálculo seguro dos investidores e especuladores internacionais numa 

economia internacionalizada. 

A dolarização era um dos pilares do plano e um dos motivos pelos quais a inflação 

sofrera queda brusca. Sua substituição pela flutuação do real seria acompanhada com 

apreensão pelo governo e investidores. Porém, a continuidade de uma rígida política 

econômica – agora sob a égide do regime de “metas de inflação” e dos superávits primários 

do FMI – lograria manter baixa a inflação e fazer prosseguir a manutenção deste ambiente 

econômico favorável àqueles agentes.  

 Nesse período, é perceptível a extrema incompatibilidade entre a estratégia 

macroeconômica e de reforma do Estado e as possibilidades efetivas de promoção de políticas 

sociais de inclusão e desenvolvimento. A estratégia governamental ampliou a exclusão social 

(evidente sobretudo pela desestruturação do mercado de trabalho) e ao mesmo tempo solapou 

a capacidade de intervenção do Estado brasileiro no geral, e das políticas sociais em 

particular. Estabelecendo uma tensão entre a estratégia macroeconômica e o desenvolvimento 

social, essa tensão é percebida na progressiva investida contra as fontes de financiamento 

vinculadas ao gasto social, instituídas  pela Constituição de 1988, foram desviadas para a 

gestão da dívida pública. 

 Itamar, dessa forma, deu  continuação ao processo de desfiguração da Constituição de 

1988, iniciado ainda no governo de José Sarney (1995-1990) e prosseguiu no governo 

Fernando Collor de Mello (1990- 1982). Até meados da década de 1990, esse movimento 

havia-se voltado, sobretudo, para a captura de recursos da seguridade social. A partir de 1994, 

essa ambição de captura de recursos voltou-se também para os recursos constitucionais 

garantidos aos estados e municípios. Nesse sentido, destaca-se a instituição do Fundo Social 

de Emergência (FSE), durante a fase preparatória do Plano Real.  

O FSE aumentou a carga tributária (aumento de 5% da alíquota sobre todos os 
impostos e contribuições) e ao mesmo tempo desvinculou receitas constitucionais 
garantidas aos estados e municípios (15% das transferências constitucionais a 
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estados e municípios, oriundas de recursos do FPE e FPM) e aos programas sociais 
do governo federal (20% da arrecadação de impostos e contribuições federais). 
Nesse último caso, isso representou a captura de parcela significativa de recurso das 
principais fontes de financiamento da seguridade social (FPAS, CSLL, Cofins, PIS- 
Pasep) e da educação (salário-educação), dentre outras. (Fagnani, 2005, p. 440) 

 O FSE representava um significativo montante de recursos , sobre os quais a área 198

econômica do governo passou a ter completa liberdade para alocar. O caráter permanente do 

FSE também ampliou o raio de manobra da área econômica na administração da dívida 

pública. 

 O Executivo federal também tentou empreender uma ampla reforma nos três regimes 

previdenciários existentes: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS); os Regimes 

Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos (RPPS); e o Regime de Previdência 

Complementar (RPC) . 199

 O ajuste fiscal foi um dos principais motores da ofensiva contra os direitos sociais em 

geral, e da previdência social em particular. O endividamento do setor público requisitou que 

a geração de superávits para pagamento de juros, restringindo-se as possibilidades de se 

utilizarem recursos fiscais no financiamento do gasto social. 

 De modo que, a estagnação da economia somada ao conjunto de mudanças 

principiadas, sobretudo pelo Plano Real (abertura comercial e financeira, sobrevalorização do 

câmbio, elevação das importações e desarticulação de cadeias produtivas, privatizações etc.), 

ao processo de reestruturação produtiva (modernização tecnológica em alguns ramos de 

atividade, avanço das terceirizações, subcontratações e da utilização do trabalho cooperado 

etc.) e as políticas neoliberais de flexibilização e desregulamentação do mercado de trabalho 

tiveram consequências dramáticas sobre o mercado de trabalho e as relações sindicais e 

trabalhistas (Mattoso, 1999; Baltar, 2003; e Pochmann, 1999; Fagnani, 2005; Silva, 2013). 

 No trabalho, a consequência mais destacada desse processo foi a evolução do quadro 

de grande desemprego para um quadro de desemprego estrutural e massivo, próximo do 

patamar de 20% no conjunto das regiões metropolitanas.  

 Segundo Fagnani, estimativas feitas à época davam conta de que o FSE representava recursos anuías da 198

ordem de US$ 16 bilhões.

 A contra-reforma implicou alterações radicais da Constituição de 1988. Em última instância, o objetivo do 199

governo era homogeneizar as regras do RGPS e do RPSP, caminhando, em ambos os casos, para o equilíbrio 
atuarial, substituindo o regime de repartição simples (pelo qual os trabalhadores em atividade contribuem para 
pagar as aposentadorias e pensões dos inativos e pensionistas) pelo regime de capitalização (que implicaria a 
formação de poupança individual para usufruto posterior). (Fagnani, 2005, p. 444)
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 O forte aumento do emprego precário  e de baixa produtividade em detrimento do 200

emprego formal  foi outra consequência da desorganização do mercado de trabalho. 201

Fagnani, pautado em Baltar, 2003, destaca algumas outras mudanças na estrutura do emprego 

que foram prejudiciais ao mundo do trabalho: 

destacam-se o aumento do emprego no setor de serviços em detrimento do emprego 
no setor industrial, cujo nível de ocupação declinou em termos absolutos; a queda do 
emprego público, sobretudo em decorrência das privatizações; o fechamento de 
postos de trabalho nas grandes empresas e no setor bancário; a ampliação do número 
de trabalhadores ocupados em pequenos negócios; a ampliação do trabalho 
doméstico; o aumento da contratação flexibilizada e das jornadas de trabalho 
superiores à legal; a eliminação de ocupações de níveis hierárquicos mais elevados; 
a ampliação da rotatividade, da terceirização, da subcontratação etc.. (Fagnani, 2005, 
p. 427) 

 A remuneração do trabalho, já historicamente caracterizada por baixos salários, 

também experimentou perdas substanciais, como evidencia a tabela a seguir. 

  

Tabela 17 - Gasto total da cesta básica na cidade de São Paulo (%) - 1990-1995 

Gasto total da cesta básica na cidade de São Paulo nos meses de dezembro dos anos 
selecionados.

Ano Gasto Mensal (em reais) -  
Total da Cesta

Tempo de Trabalho (em horas) -  
Total da Cesta

12-1985 425684,50 170h16m 

12-1986 783,18 233h47m 

12-1987 2680,83 178h43m 

12-1988 31975,03 174h00m 

12-1989 531,32 148h18m 

12-1990 7895,84 196h34m 

 Trabalho “por conta própria”, ocupações “não-remuneradas”,  etc.200

 Fagnani apresenta que, na década dos 90, foram “queimados” cerca de 3,3 milhões de postos de trabalho 201

formais, mais da metade dos quais entre 1995 e 1998 (Mattoso, 1999). A proporção de trabalho assalariado no 
total das ocupações declinou sensivelmente.  (2005, p. 427)
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 Esse cenário de crise do emprego e da renda enfraqueceu o poder dos sindicatos. O 

longo processo de restabelecimento e fortalecimento das negociações coletivas, da 

organização sindical e do seu papel na regulação do trabalho, iniciado no final dos anos 1970, 

foi interrompido com a ofensiva liberal intensificada já a partir de meados dos anos 1990. 

(Fagnani, 2005, p. 428) 

 Oliveira aponta que, frente as consequências devastadoras das políticas econômica e 

trabalhista, que levaram ao desmonte sistemático do Estado, aos processos reestruturação 

produtiva, que fizeram crescer o desemprego, a informalidade e a flexibilidade das relações 

de trabalho, ficava aparente que os sindicatos perdiam o dinamismo social. (2002, p. 346-347) 

Com a vigência dessas políticas houve declínio do ciclo de greves; pulverização 
sindical (com o aparecimento de sindicatos cada vez menores e menos 
representativos); descentralização das negociações coletivas; e estreitamento dos 
espaços de interlocução política que vinham sendo preenchidos pelas centrais 
sindicais. Com os sindicatos na defensiva, a política trabalhista foi marcada pela 
intensificação do processo de desregulamentação e flexibilização das relações de 
trabalho. As negociações coletivas passaram a ser descentralizadas e pulverizadas 
entre setores, no interior de cada categoria profissional ou até dentro de uma 
empresa. (Fagnani, 2005, p. 429) 

  

 Como mostra a literatura sobre o tema, os interlocutores do projeto liberal propalavam  

a falsa idéia de que o desemprego e a informalidade eram frutos da rigidez da legislação 

trabalhista e do alto custo do trabalho. Seguindo esse argumento, traziam a defesa de que num 

contexto de liberdade irrestrita de contratação e de redução dos encargos sociais, ou seja, um 

12-1991 50743,21 177h11m 

12-1992 595657,81 250h57m 

12-1993 16953,23 198h48m 

12-1994 87,42 274h44m 

01-1995 86,81 224h41m 

12-1995 91,52 201h20m 

Fonte: DIEESE - elaboração própria

(1) Série recalculada, conforme mudança metodológica realizada na pesquisa. 
(2)  Ver  nota
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ambiente de flexibilização e desregulamentação, o emprego aumentaria naturalmente. Foi 

esse ideário neoliberal que guiou a aniquilação dos direitos trabalhistas durante toda a década 

de 1990. 

Tabela 18 - Número de greves e de grevistas (1990-1995) 

 O inicio da era neoliberal também trouxe transformações qualitativas no chama“novo 

sindicalismo”, que mudou de uma orientação de confronto para uma orientação propositiva,   

o “sindicalismo de resultados”, que penetrou até em entidades mais a esquerda, como em 

parcelas da Central Única dos Trabalhadores (CUT), este tipo de sindicalismo está mais 

disposto ao diálogo do que ao confronto com o capital, num tipo de “neopragmatismo 

sindical”, que incorpora o discurso da “concertação social”, que representa somente uma 

estratégia política de sobrevivência das parcelas organizadas da classe num momento de 

ofensiva do capital a produção. (Alves, 2000, p. 120) 

 Na Tabela acima é possível perceber uma queda considerável sistemática da atividade 

sindical grevista, desde a implantação das políticas econômicas e trabalhistas dos governos 

Collor e passando pelo governo Itamar Franco. A prática sindical de greves gerais, de 

categorias e ainda por empresas, que caracterizou as mais diversas expressões da organização 

dos trabalhadores no decorrer dos anos 1980, estava regredindo.  

 Todavia, como aponta Alves , uma das principais causas dessa regressão das greves no 

inicio da década foi, certamente, a enorme recessão e o desemprego que crescia 

continuamente, ambos frutos do Plano Collor I, fatos que que desarranjaram o movimento 

sindical. Numa outra perspectiva, mas como parte do mesmo processo neoliberal, completa o 

autor que, não podemos deixar de creditar que as prática de inovação organizacional na 

indústria brasileira (que são parte do novo complexo de reestruturação produtiva) tenham 

colaborado significativamente  com o recuo das greves. (Alves, 2000, p. 120) 

Número de Greves grevistas no Brasil de 1990 a 1995

Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Número de Greves 810 680 250 480 300 230

Número de grevistas 2562385 3595770 2755619 2277894 2534960 808925

Fonte: Dieese - Elaboração própria
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 A mudança política e ideológica dos sindicatos no anos 1990 se traduz numa mudança 

também no modo de ação do movimento sindical, passando de um sindicalismo “da 

confrontação à cooperação conflitiva, explicando-a como uma conseqüência inevitável da 

democratização do país e da burocratização que seria própria de todo sindicalismo”, uma 

mudança de um sindicalismo de massa e de confronto para um sindicalismo “neocorporativo 

de participação”, Alves, com base em Boito, aponta a trajetória da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) como  exemplo dessa mudança:  

[a CUT,] desde o seu surgimento como movimento de massa em 1978, transitou de 
um sindicalismo que ‘tendia’ à ação unificada de amplos setores das classes 
trabalhadoras contra a política de desenvolvimento pró-monopolista e pró- 
imperialista do Estado burguês brasileiro – ou, pelo menos, contra a política salarial 
que era um aspecto fundamental da política de desenvolvimento – para uma ação 
sindical na qual os diferentes setores das classes trabalhadoras isolam-se em suas 
reivindicações específicas, desenvolvem uma nova segmentação corporativa, e 
procuram reduzir as per- das de seu setor particular numa conjuntura de crise, 
mesmo quando a redução das perdas implica a aceitação ativa da política de 
desenvolvimento pró-monopolista e pró-imperialista” (BOITO, 1994, p. 23 Apud 
Alves, 2000, p. 121) 

 De tal forma que, a mudança de um sindicalismo de massa e confronto para um 

sindicalismo com a marca do neo-corporativismo e da participação, segundo Alves, acontece 

sobretudo como resultante de uma conjuntura política pontual, desdenhando as necessidades e 

a contribuição decisiva de um novo e precário mundo do trabalho, advindo com da 

reestruturação produtiva, nas práticas sindicais neocorporativas. Alves exemplifica:  

a promulgação da Constituição de 1988 e a vitória da candidatura Fernando Collor 
de Mello, em 1989, seriam os acontecimentos políticos que incrementaram a 
tendência à segmentação corporativa, latente em setores importantes do sindicalismo 
da CUT). A partir do governo Collor, observa ele, as tendências neocorporativas de 
participação/negociação passaram a prosperar no sindicalismo brasileiro, a começar 
pela crise de perspectiva política da CUT, decorrente da nova conjuntura político-
ideológica no país: a política econômica recessiva, a crise do socialismo e a ofensiva 
ideológica do neoliberalismo, em escala internacional, atingiram, em cheio, a 
organização e a luta sindical no Brasil. (Alves, 2000, p. 122)  

 O cenário politico trazia assim, os "componentes ideológicos da nova situação”: 

modernização, abertura ao capital estrangeiro, concorrência, privatização, etc., acertaram em 

cheio o sindicalismo brasileiro, enquanto “valores e idéias”, que ganhavam força se 

fortaleciam, em agravo das lutas e “concepções operárias” e populares, tais como as reformas 
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equitativas, a soberania nacional, a independência econômica e a luta de classes,” (BOITO, 

1994, p. 26; Alves, 2000, p. 122) 

 As alterações nas relações de trabalho ocorreram nos principais espaços de 

normatização vigentes: legislação; sentenças normativas; negociações coletivas; e no poder 

discricionário das empresas, para estabelecer de forma unilateral as relações de trabalho. Se 

destacam, de modo geral, quatro eixos de medidas visando à flexibilização, quais sejam: 1) O 

conjunto de medidas com a finalidade de flexibilizar a contratação , com destaque para: o 202

contrato de trabalho por prazo determinado (Lei n. 9.601/94) e; as cooperativas profissionais 

ou de prestação de serviços (Lei n. 9.849/94); 2). O conjunto de medidas destinadas a 

flexibilizar a remuneração, onde uma das primeiras iniciativas foi a nova política salarial (MP 

n. 1053/94) desindexando os salários, proibindo as cláusulas de reajuste automático, e 

incentivando a “livre negociação”. Paralelamente, é introduzida a possibilidade do trabalhador 

ter participação nos lucros e nos resultados da empresa (MP n. 1.029/94)  203

 Além disso, o ministério do Trabalho, a partir de 1993, procurou redefinir e 

reestruturar o serviço do Sistema Nacional de Emprego (Sine) , criado na década dos 1970, 204

definindo diretrizes que promoviam a integração entre os ministérios, estados e municípios e 

reforçavam a participação de organizações empresariais e sindicatos de trabalhadores. 

(Fagnani, 2005, p. 435) 

 Indo a frente, Oliveira destaca que a preocupação fundamental que orientou as ações 

do Poder Executivo a partir de 1994, foi a tentativa de suprimir direitos sociais e de aumentar 

a flexibilidade das relações de trabalho, para amenizar o desemprego crescente, reduzir as 

alegadas pressões de custos resultantes de encargos sociais e incorporar novos imperativos de 

produtividade e competitividade. (2002, p. 335) 

 Posteriormente o contrato de trabalho em tempo parcial (MP n. 1.709/98) e; o trabalho temporário (Portaria 202

do MTb n. 2/96)

 Transformada na Lei n. 10.101/00), a chamada Participação nos Lucros e Resultados (PLR), amplamente 203

difundida, focaliza a negociação na empresa, retira o foco da mobilização por salário real via produtividade, não 
incide sobre encargos trabalhistas e não é incorporada ao salário. 

 A atuação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) foi ampliada, e o 204

ministério redimensionou as ações de combate ao desemprego, mediante o aumento da cobertura do programa de 
seguro-desemprego. O Sistema Nacional de Empregos (Sine) foi transformado em uma agência pública de 
emprego, que operaria de forma descentralizada, com a criação de comissões tripartites de emprego nos estados 
e municípios. Para a gestão do Sine foi instituída, em 1994, a Comissão Tripartite e Paritária do Emprego. 
Posteriormente, foram criadas comissões de emprego em todas as unidades da federação. (Fagnani, 2005, p. 435)
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Desse modo, o Plano real não pode de forma alguma ser compreendido apenas como 

um plano de estabilização, pois ele permitiu o aprofundamento da internacionalização da 

economia brasileira aos circuitos externos da globalização financeira, por meio da conjunção 

de circunstâncias externas  e da aceitação da burguesia local destas pressões. De fato, o 205

governo de Itamar, longe de um período “intermediário” entre as reformas de Collor e FHC, 

constituiu-se uma plataforma da eleição deste último. 

David Maciel destaca que a participação no governo Itamar, a ascensão de Fernando 

Henrique ao Ministério da Fazenda e a implementação do Plano Real, elevaram o PSDB à 

condição de protagonista do processo político, polarizando uma aliança de centro-direita 

capaz de barrar a vitória da esquerda e garantir a continuidade do programa neoliberal 

(Maciel, 2012, p.54). 

 A ascensão política das forças de esquerda no período demarca um cenário 

desfavorável ao projeto liberal, a expressão disso era o favoritismo do candidato à Presidência 

da Republica Lula da Silva, captado em todas as pesquisas de opinião. A perspectiva, então, 

era de uma disputa que colocaria de um lado as forças conservadoras e seu candidato – ambos 

identificados com o Governo Collor – e, de outro, um projeto ainda não testado, que 

despertava expectativas positivas (Filgueiras, 2012). 

Assim, até o terceiro trimestre de 1993, quando a disputa entre as diversas forças 

político-sociais pelo poder central do país se explicitou, o dilema do grande empresariado e 

das forças políticas conservadoras no Brasil se constituía na busca de uma “terceira via” para 

a sucessão presidencial, uma vez que os dois candidatos em mais evidência, e com maiores 

chances de ganhar, não lhes eram convenientes. Esperava-se um pleito extremamente 

polarizado, colocando em disputa dois projetos antagônicos, um deles representando por 

Antonio Brito, ministro da previdência e candidato do governo.– até então o projeto 

conservador tinha ao seu lado parcelas do governo e conservadores, do outro lado. O favorito 

nesse momento era Lula da Silva, candidato de esquerda e líder sindical. Ele significava a 

possibilidade de um novo projeto para o país, ganhou ascensão diante do cenário 

expressamente desfavorável ao projeto liberal que se desenhava. Todavia, Filgueiras (2012) 

apresenta que a solução desse dilema, para as forças conservadoras, começou a se desenhar 

 As pressões nas negociações da dívida no Plano Brady, na Rodada do Uruguai da recém criada Organização 205

do Mundial do Comércio, e do ideário do Consenso de Washington.
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com a nomeação, no mês de maio de 1994, do senador Fernando Henrique Cardoso como 

Ministro da Fazenda, consolidando de forma definitiva, com o anúncio e implementação do 

plano “econômico” e, posteriormente, com a sua candidatura à Presidência da República. 

Filgueiras (2012) destaca ainda que Cardoso já havia optado pelo projeto de 

modernização neoliberal, a partir de uma coalizão de forças políticas conservadoras e de 

centro-direita, desde 1991, ainda no desenrolar do Governo Collor – assumindo, e aceitando, 

como fato consumado, as relações de poder e dependência internacionais próprias da 

globalização financeira. Desse modo, naquela conjuntura, o ator era perfeito para o papel a ser 

representado, em razão de ser um intelectual respeitado, conhecido internacionalmente – 

apesar de ter solicitado o empresariado que esquecesse o que ele havia escrito antes de 

assumir o Ministério da Fazenda –, militante histórico contra a ditadura, tal como o candidato 

das esquerdas, um elemento fundamental naquela conjuntura: a esperança de algo novo e a 

posse de um currículo político inatacável, do ponto de vista ético e moral.  

Por isso, o cargo no Ministério da Fazenda – na função de quase primeiro ministro –, 

com exposição diária nos meios de comunicação do país, e, principalmente, a 

responsabilidade pela adoção de um plano econômico que acabou com a inflação – 

considerada já há alguns anos como o maior mal da nação – tiveram uma importância crucial 

para a estratégia eleitoral conservadora, constituindo-se nos instrumentos fundamentais que 

viabilizaram a “terceira via”. Assim, Cardoso passou a ser o candidato preferencial do grande 

capital e das forças político-sociais conservadoras do país, que nele enxergaram a única 

possibilidade de derrotar Lula. 

Com a adoção da nova moeda, a partir de 1°de julho de 1994, a candidatura do ex-
ministro decolou de forma avassaladora, chegando às eleições de 3 de outubro na 
seguinte circunstância: a inflação em Real próxima a zero, a atividade econômica 
em crescimento, o poder aquisitivo dos salários mantidos desde a introdução da 
URV e os seguimentos de baixa renda livres do imposto inflacionário e comprando à 
prestação. (Filgueras, 2012, p. 91). 

Dessa maneira, fica facilmente perceptível que o tempo econômico do Plano Real, 

desde o seu início, foi subordinado, de forma extremamente competente, ao tempo político-

eleitoral, em função da eleição presidencial. Assim, desde o seu anúncio, no último trimestre 

de 1993, até o início e o término de cada uma de suas sucessivas etapas, a lógica política foi o 

seu guia. A consequência disso foi a inflação ter pulado de 27% para 43%, entre o momento 



	 	 	 �216

de entrada e o de saída de Cardoso do Ministério da Fazenda, para em seguida, no momento 

certo – três meses antes das eleições – ser abatida de forma abrupta (Filgueiras, 2012). 

Posteriormente, já a frente do Governo, a manutenção da inflação em níveis baixos e 

descentes (conforme evidenciam os boletins do BACEN, na tabela 19) constitui o elemento 

essencial que deu capacidade de ação política e governabilidade a Cardoso, possibilitando-lhe 

comandar, durante quatro anos, um leque de alianças políticas até mais amplo do que aquele 

que sustentou a sua candidatura. Estes fatos foram os elementos fundamentais que explicam a 

rapidez com que o Governo FHC conseguiu, no primeiro ano de mandato, aprovar as 

reformas constitucionais da ordem econômica – a quebra dos monopólios estatais, a igualdade 

de tratamento entre as empresas nacionais e estrangeiras e a desregulamentação de algumas 

atividades consideradas, até então, estratégicas. 

Tabela 19 - Brasil. Indicadores anuais selecionados de inflação (%) - 1995-2001 

Em síntese: o Plano Real se constituiu numa complexa arquitetura político-

econômico-eleitoral, que possibilitou a derrota, mais uma vez, das forças de esquerda, 

recolocando na ordem do dia o projeto liberal urdido desde os tempos do Governo Collor 

(Filgueiras, 2012; Maciel, 2012). 

Assim, Maciel (2012) ressalta que diante disso, a vitória eleitoral de Fernando 

Henrique Cardoso assume um significado histórico importante, pois representa a ofensiva 

contra e a derrota do projeto histórico alternativo elaborado e defendido pelos trabalhadores e 

demais classes subalternas desde a crise da Ditadura Militar.  

Dessa forma, na década de 1990, quando os países desenvolvidos já haviam se 

reestruturado e a globalização se tornou avassaladora, o país adotou o liberalismo e as teses 

do Consenso de Washington, de forma acelerada, para poder recuperar o “tempo perdido”, 

Brasil - Indicadores anuais selecionados de inflação (%) - 1995-2001

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ICV-DIEESE 76,8 18,66 7,73 2,38 4,69 8,06 8,37

IGP-DI Geral 67,46 11,1 7,91 3,89 11,32 13,77 10,36

INPC (IBGE) 75,36 15,52 5,99 3,78 4,85 6,22 7,49

IPC (FIPE/USP) 76,82 16,48 6,44 1,43 2,55 6,64 5,73

Fonte: Boletins do Banco Central. (Vários números) – Elaboração própria.
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assumindo uma inserção subordinada no interior da nova ordem internacional. Por fim, 

quando o liberalismo começou a dar seus primeiros sinais de esgotamento no interior dos 

espaços nacionais dos países desenvolvidos, no Brasil ele se tornou hegemônico, de forma 

incontrastável, a partir do Plano Real.  

 A guisa de Conclusão 

 Vimos que, a partir dos anos de 1970 o movimento de ajuste global dos países 

capitalistas centrais foi intensificado com a crise do padrão monetário internacional desta 

década, esse curso foi seguido por movimentos de reafirmação da hegemonia americana, que 

modificaram a hierarquia das relações internacionais e provocaram desajustes globais. O 

ajuste de balanço de pagamento dos EUA e as tentativas para manter a hegemonia do dólar 

levaram os demais países da OCDE a formular respostas de reestruturação industrial, 

provocando acentuadas mudanças na divisão internacional do trabalho. Esse processo de 

ajuste macroeconômico e de reestruturação dos países capitalistas centrais, com a 

predominância dos interesses financeiros, ampliou a competição internacional e implicou uma 

rápida transformação industrial e tecnológica (Tavares, 1993; Fagnani, 2005) 

 No cerne destes processos, ocorreu a ruptura dos compromissos firmados nos “trinta 

anos gloriosos”. O movimento de ajuste global dos países centrais intensificou a concorrência 

internacional e a busca de melhores padrões de competitividade e produtividade. Esses 

processos criaram um ambiente favorável à ruptura do paradigma anterior e à emergência de 

um novo padrão tecnológico, produtivo e financeiro (Braga, 1993). Neste contexto, o 

compromissos keynesianos foram rompidos (Mattoso, 1995). 

 Vimos também que foi somente em 1988, com décadas de atraso, que o Brasil 

incorporou o paradigma do Estado de bem estar adotado pelos países capitalistas centrais. 

Todavia, quando o fez, esse paradigma já estava na contramão do movimento do capitalismo 

em escala mundial. No plano interno, o decesso de suas possibilidades foi favorecido pelo 

esgotamento do Estado Nacional Desenvolvimentista e pela nova recomposição das forças 

políticas conservadoras, amalgamadas por Collor, num primeiro momento, que rumaram para 

a aceitação subserviente do modelo liberal. 
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 Diante de todas as medidas arroladas no Consenso de Washington tomadas pelo 

governo Collor, de modo geral, o período 1990-1994 é marcado por: 1) pelo alinhamento 

passivo do Brasil à estratégia neoliberal de ajuste macroeconômico e de reforma do Estado; 2) 

Pelo início das reformas liberalizantes na economia, num contexto de inflação, combatida 

com planos heterodoxos de estabilização e políticas fiscais e monetárias restritivas; 3) Pelo 

agravamento da crise social, fruto do ajuste econômico, percebido, sobretudo, pela 

desorganização do mercado de trabalho, dada a queda da renda e o aumento do desemprego e 

da informalidade. Com os sindicatos na defensiva, houve redução dos conflitos trabalhistas e 

das paralisações gerais dos trabalhadores. As greves visavam, sobretudo, a conseguir que se 

cumprissem acordos coletivos e à preservação do emprego, e perderam eficácia como 

instrumento de organização sindical; 4) Pela a estratégia de ajuste macroeconômico que 

também afetou negativamente as finanças do setor público, em geral, e os mecanismos de 

financiamento das políticas sociais, em particular. Em decorrência, os gastos sociais 

declinaram de forma significativa. A centralidade do ajuste econômico deslocou ainda mais a 

política social para a periferia da estratégia global do governo. O extraordinário poder que a 

área econômica detinha, exerceu-se em detrimento dos demais ministérios, afetando 

diretamente os ministérios responsáveis pelas áreas sociais; 5) Pela reorganização das elites, 

que voltam ao centro do poder e ao controle do processo político. A candidatura vitoriosa de 

Fernando Collor de Mello à presidência da República foi o amálgama da rearticulação dessas 

forças e da consagração do consenso neoliberal. A candidatura de Cardoso deu 

prosseguimento a essa estratégia, onde o Plano Real foi elemento chave numa complexa 

construção política, econômica e eleitoral, que possibilitou a derrota das forças de esquerda e 

recolocou o projeto liberal nos trilhos; 6) pelo agravamento da crise estrutural do setor 

público, fruto de um conjunto de fatores relacionados à dinâmica imprimida por Collor e 

Itamar na gestão da máquina burocrática.  

 O resultado dessa política foi uma sensível piora nos indicadores sociais. Em um certo 

desalento seguimos a década de 1990 questionando ao lado de Antunes:  
Como é possível pensar numa ação que não impeça o avanço tecnológico mas o faça 
em bases reais, com ciência e tecnologia de ponta desenvolvida em nosso país? 
Como é possível um caminho que recupere valores socialistas originais, 
verdadeiramente emancipadores? Que não aceite uma globalização e uma integração 
imposta pela lógica do capital, integradora para fora e desintegradora para dentro? 
Como é possível, hoje, articular valores inspirados num projeto que olha para uma 
sociedade para além do capital, mas que tem que dar respostas imediatas para a 
barbárie que assola o cotidiano do ser que vive do trabalho? (Antunes, 1993, p. 91) 
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CAPÍTULO 04 - SÍNTESE FINAL 

Ao iniciar essa pesquisa, estabelecemos como objetivo central a intenção de 

compreender como se comportaram os sucessivos governos brasileiros no pós-ditadura (no 

período de 1985 a 1994) no tocante às políticas públicas voltadas para o trabalho, quais sejam: 

salarial, trabalhista, sindical e sociais, investigando em que medida as políticas trabalhistas 

estavam conectadas ao avanço do capital financeirizado em nível mundial e a fragilização e a 

desnutrição do mercado de trabalho brasileiro. 
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No decurso de nossos estudos, percebemos que o cerne desta tese se localizava no 

conflito imanente à relação entre o processo de financeirização da economia brasileira (cada 

dia mais intenso) e o mercado de trabalho. Aqui buscou-se, especialmente, evidenciar os 

antecedentes desta relação (internacionalmente situado no final da década de 1970 e 

internamente identificado ainda durante a ditadura militar) e, para além disso, evidenciar que 

essa é uma relação de tensão, onde a financeirização precisa necessariamente desvalorizar o 

mercado de trabalho para manter seus níveis de lucratividade, para tal, ampliando de modo 

crescente a superexploração dos trabalhadores e expropriação dos seus direitos. No caso 

brasileiro, aqui focado, o aval do Estado foi fundamental para garantir a efetivação desse 

movimento do capital internacional. Tendo, para tal, o Estado brasileiro transformado-se por 

um lado, no grande avalista da acumulação financeirizada, chegando a sustentá-la (via 

emissões de titulo, desvinculação de receitas, entre outros), enquanto, por outro lado, liquida-

se a si próprio e promove a desregulamentação e a flexibilização do mundo do trabalho.  

Mundialmente, esse processo se evidencia no final da década de 1970 e se torna 

notório na década de 1980, chegando ao Brasil nos anos 1990 de forma avassaladora sobre o 

mundo do trabalho. Ao tratar a problemática, buscamos firmá-la no movimento do 

capitalismo contemporâneo para compreender as raízes dessa nova configuração entre Estado, 

mercado e sociedade. No entanto, se evidenciou a necessidade de uma sustentação mais 

sólida, da captura do “modo de ser” dessa nova configuração do capitalismo em nível 

mundial.  A apreensão da essência desse movimento de reconfiguração foi feita a partir da 

busca por sua genealogia, realizada à luz dos estudos de Karl Marx, sobretudo o Livro III de 

O Capital, de onde extraímos os conceitos de dinheiro, valor e de capital fictício, que 

tornaram possível a compreensão da essência do capitalismo contemporâneo.  

A partir daí, pudemos caminhar também para discernir as particularidades da 

conformação de um padrão de acumulação mundial sob a lógica da dominância financeira, já 

no fim dos anos de 1970. Pudemos ver que, no cerne da fase atual desse movimento, situa-se 

um processo de redefinição dos Estados nacionais rumo a um novo modelo de 

desenvolvimento, no qual, o capital mundializado entende que o Estado deve funcionar 

prioritariamente como um avalista da economia e para isso deve abandonar outras funções 

que historicamente teve, como a de propulsor da economia local e garantidor dos serviços e 

direitos sociais.  
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Foi nesse contexto que se advogou e se conseguiu que a acumulação de capital se 

tornasse livre dos “entraves” institucionalizados após a Segunda Guerra, subordinando de 

modo crescente o conjunto da sociedade às leis do mercado. O mercado passou a ser visto 

cada vez mais como indutor do desenvolvimento econômico e social, assim, até mesmo as 

concepções de participação, inclusão social e de cidadania foram afetadas. Como resultante 

desse processo, as economias dos países atravessaram um período de pouco dinamismo 

econômico, progressiva precarização do emprego e aumento das taxas de desemprego aberto. 

Esse cenário, chamado por Robert Castel (2010) de crise da sociedade salarial, trouxe à tona 

uma nova questão social, integrada a um processo de fragilização das massas. 

No Brasil, essa dinâmica do capitalismo contemporâneo se efetivou com tudo já no 

início da década de 1990, a partir da implementação das reformas pró-mercado, num contexto 

de integração do país à nova ordem mundial. Desde então, foram promovidas mudanças 

estruturais na economia e a redefinição do Estado, as medidas tomadas e a estratégia de 

desenvolvimento econômico focada nos agentes privados reverberaram de modo negativo no 

mercado de trabalho, pois foi responsável por uma trajetória de baixa atividade econômica e 

retrocesso da estrutura produtiva. Desse modo, os problemas típicos do capitalismo 

contemporâneo, decorrentes do padrão de acumulação global predominantemente financeiro, 

se sobrepuseram aqui aos problemas relativos ao tardio capitalismo brasileiro.  

 Como parte do objetivo central de compreender como se comportaram os governos 

brasileiros no período de 1985 a 1994, no tocante às políticas trabalhistas,  

 salarial, sindical e social, investigando em que medida as políticas trabalhistas estavam 

conectadas ao avanço da mundialização do capital e a fragilização do mercado de trabalho 

brasileiro, somou-se a necessidade de: 1) Analisar as políticas trabalhistas , trazendo como 

abordagem fundamental à presente pesquisa o estudo do aspecto dos direitos trabalhistas, por 

meio da análise das legislações debatidas e aprovadas. Assim como por meio da perspectiva 

do debate sindical, como importante instrumento para manutenção de direitos e disputa de 

rumos no período estudado; 2) Analisar o contexto que levou o poder público brasileiro a 

estimular a financeirização da economia brasileira no período proposto, apontando como se 

deu o impacto dessa financeirização da economia no mercado de trabalho no período 

proposto; 3) Avaliar quais foram e como funcionaram os mecanismos de proteção social 

adotados pelo Estado, demonstrando o papel dos instrumentos de proteção social do Estado 
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(para manutenção e/ou ampliação dos direitos sociais dos trabalhadores) no contexto de crise 

da sociedade salarial, flexibilização de direitos e financeirização da economia no Brasil; 4) 

Estabelecer em que medida as outras políticas voltadas para o capital, como a 

macroeconômica, baseada no reajuste fiscal e o desajuste social, foram responsáveis pela 

penalização dos trabalhadores e dos gastos públicos no período estudado; 5) Identificar os 

motivos que levaram a decadência econômica que gerou a profunda desigualdade social no 

Brasil no período estudado. 

 De modo que, no decorrer desta tese, pudemos levantar alguns importantes debates 

sobre o tema aqui proposto, perfilaremos rapidamente alguns resultados das discussões.  

No primeiro capítulo vimos que, nas três décadas finais do século XX, o mundo 

capitalista passou por um dinâmico e complexo movimento de transformações econômicas, 

políticas e sociais. As mudanças foram colocadas em curso a partir dos países capitalistas 

centrais e tiveram graves efeitos no sistema econômico mundial, deixando em risco o modo 

de organização capitalista construído (do pós guerra até meados da década de 1970) e as 

sociedades, levando a uma ruptura da regulação social construída nas sociedades capitalistas 

industrializadas ao longo do século XX. 

Como desdobramento desse processo, surge a hegemonia neoliberal, fornecendo um 

arcabouço teórico oportuno para justificar e fomentar o combate aos direitos trabalhistas e à 

regulação pública, isso tudo sob o imperativo do livre mercado, numa economia 

crescentemente financeirizada.  

 Naquele final de século, diante do forte processo de mudanças pelas quais o 

capitalismo passava, a reorganização econômica, a reestruturação produtiva e a mundialização 

financeira se tornam importantes elementos desse processo de transformações, estão unidas 

sintetizando um ideal de acumulação flexível, que deve deixar o capital livre de entraves ou 

restrições de qualquer natureza em seu movimento e valorização. Tudo isso instrumentalizado 

pelo neoliberalismo (fornecendo o pano de fundo teórico para promover e justificar o ataque 

que houve à regulamentação estatal e aos direitos) e sob o auspício da defesa do livre 

mercado. Este ideal de flexibilização envolve todas as dimensões da acumulação desde a 

produção, a exploração da mão de obra até a comercialização, provocando uma forte 

desregulamentação do mercado de trabalho, que também deveria se orientar pelas variações 

de demanda do mesmo. 



	 	 	 �223

De modo que, este processo de reconfiguração do capitalismo, em nível mundial, 

impactou profundamente nas relações entre capital e trabalho, levando a diversas formas de 

precarização do trabalho. Alcançando até mesmo a identidade e representação de classe dos 

trabalhadores, por meio do recurso de destruição e segmentação dos sindicatos e coletivos de 

trabalhadores, por meio das práticas de subcontratação e de terceirização, que desvinculam 

parcelas crescentes dos trabalhadores das grandes empresas e agravam a crise dos sindicatos. 

 Vimos ainda que, a tendência de financeirização econômica se alimentou da 

depreciação do trabalho. Para além disso, evidenciou-se que a financeirização da economia 

em tempo algum poderia ter sido conduzida com a voracidade que ocorreu se a 

desvalorização do trabalho não tivesse se firmado como parte desta reorganização capitalista 

do final dos anos 1970 até os dias atuais. Financeirização e desigualdade aparecem como duas 

faces de um mesmo processo, que não é novidade na história do capitalismo, mas que no 

movimento contemporâneo de desregulação e desvalorização do trabalho traz o diferencial de 

ser chancelado pelas instituições do Estado.  

 Sobre isso é preciso destacar que, enquanto, no plano internacional, a economia e a 

política são homogeneizadas, o legado interno é de globalização do desemprego e da exclusão 

social, da instabilidade e das incertezas, enfim, se globaliza o mal estar, inclusive entre as 

parcelas privilegiadas das sociedades, de se estar destruindo um modo de vida sem, contudo, 

se ter ainda a clareza do que virá em seu lugar. 

No capítulo dois, tratamos da chegada das ideias neoliberais no Brasil como um 

processo mais geral de contraposição ao projeto nacional desenvolvimentista e como 

antecipação de uma realidade socioeconômica que viria a se afirmar como hegemônica apenas 

com a chegada dos anos 1990. Debatemos o valioso papel que a Ditadura Militar jogou para o 

sucesso do capital monopolista no Brasil, ao especular com o títulos da dívida pública 

fomentou uma financeirização da economia nacional, fornecendo as bases para uma maior 

abertura econômica e  para que o país pudesse ingressar de modo subordinado na nova ordem 

econômica do capitalismo mundial a partir da década de 1970. Segue-se à ela a década de 

1980, fase da entrada na era neoliberal, com o governo Sarney.  

Neste período, a orientação fundamental da política econômica teve de mover-se pelo 

ajuste, pela retração interna, os planos de estabilização não ultrapassaram esta orientação, e 

assim não fizeram mais que exasperar os problemas monetários. Não houve aumento da 
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capacidade produtiva,  seja por investimentos públicos ou privados. Restando apenas o 

combate metódico a uma inflação que, como destacava a literatura estruturalista, não era 

apenas inercial, caminhava paralelamente à recessão, com uma sensível piora nas condições 

de vida da população trabalhadora. Desse modo, a política do ajuste foi levando ao 

esgotamento dos parâmetros fordistas de acumulação de capital.  

Tudo com o aval das autoridades e das classes dominantes brasileiras, conforme 

mostrado. As condições para a renegociação da dívida externa e a volta do país ao Mercado 

Internacional de Capitais foram de acordo com as exigências das instituições externas, como o 

FMI e o Banco Mundial, diante da aplicação das determinações do Consenso de Washington, 

que traziam uma série de medidas para a política econômica que arquitetariam a completa 

reformulação do regime de acumulação nacional. Isso num momento em que as 

renegociações da dívida externa coincidiram com a ascensão ao poder no Brasil de forças 

fortemente conservadoras e atreladas ao status de dependência que havia na época.  

Desse modo, torna-se nítido que houve uma opção em seguir as determinações 

externas, o que obrigou uma reformulação da economia brasileira para atender aos interesses 

e necessidades de uma economia que em nível mundial já havia rompido com o fordismo se 

ligando aos circuitos globais de uma acumulação financeirizada.  

Ao final da década de 1980, se caminhava também para a reabertura política, o 

acirramento da luta dos movimentos populares pela democracia e por direitos, num período de 

intensa disputa política, que foi capaz, em grande medida, de superar a ação concreta do 

governo para implantar um novo sistema econômico no país. Assim, o projeto Neoliberal é 

implementado com toda força apenas nos anos 1990. 

As lutas sociais e sindicais, marca da redemocratização, culminam em 1988 com a 

aprovação e promulgação da nova Constituição Federal, alcunhada de Carta Cidadã. Além da 

ascensão da organização dos movimentos sociais, o caráter de avanços sociais da Constituição 

também se deveu a crise de hegemonia da burguesia nacional, que não conseguia ter clareza 

de um projeto único. 

A Constituição Federal expressou a conformação de um sistema de direitos sociais 

mais universalizante, esse sistema seria, nos anos 1990, especialmente a partir de sua segunda 

metade, questionado e apresentado por setores empresariais e pelo governo federal como um 

empecilho à competitividade. 
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De modo que, a Constituição Federal de 1988 se tornou a expressão maior de uma 

repulsa da sociedade organizada, ao projeto liberalizante, acredita-se que, por isso mesmo, ela 

tenha sido o grande alvo de ataque dos governos que a seguiram. 

No terceiro capítulo mergulhamos na efetivação do ideário neoliberal nas ações 

políticas do Estado brasileiro a partir dos Governos de Fernando Collor e de Itamar Franco. 

Neste período, a ofensiva do grande capital à produção assume novas proporções sob a ode ao 

neoliberalismo. 

No período 1990-1994, os Governos Collor e Itamar adotaram todas as medidas 

arroladas no Consenso de Washington, num alinhamento passivo do Brasil à estratégia 

neoliberal de ajuste macroeconômico e de reforma do Estado, isso se deu via a adoção de 

reformas liberalizantes na economia, levando ao agravamento da crise social, a 

desregulamentação e flexibilizada do mercado de trabalho, a queda da renda e o aumento do 

desemprego, da informalidade e também afetou negativamente o financiamento das políticas 

sociais. Outro aspecto foi a diminuição dos conflitos trabalhistas e das paralisações gerais dos 

trabalhadores. 

Já no começo da década de 1990, diante da busca absoluta pela liberdade do capital se 

promove a abertura econômica e o câmbio flexível, numa política econômica monetarista, que 

permitiu a queda rápida da inflação, a viabilidade da privatização dos ativos produtivos 

nacionais e a acumulação financeirizada em torno da dívida pública. Essa política teve efeito 

negativo, a prática de elevação das taxas de juros, num contexto de rápidas fugas de capital, 

elevou o endividamento interno do governo, que levou a uma crescente influência dos 

detentores da dívida pública sobre a política macroeconômica, que exigiu baixas taxas de 

inflação e contenção de gastos públicos, para ter maior confiança de que o governo 

procedesse com o pagamento dos compromissos assumidos. 

Ao fim desses governo, as elites se reorganizaram e voltaram ao centro do poder e ao 

controle do processo político com a candidatura vitoriosa de Fernando Henrique Cardoso à 

presidência da República, como o amálgama da rearticulação dessas forças e da consagração 

do consenso neoliberal. Para tal feito, o Plano Real foi elemento chave numa complexa 

construção política, econômica e eleitoral, que possibilitou a derrota das forças de esquerda e 

deu andamento ao projeto liberal, após o impeachment de Collor.  
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 Como foi evidenciado, ao longo das discussões aqui propostas, o resultado dessa 

política foi uma piora sensível nos indicadores sociais, e poderia ser diferente? Acreditamos 

que não no atual sistema econômico, pois não há regulamentação ou controle possível à 

financeirização, ela se afina ao neoliberalismo (no aspecto econômico) para provocar toda a 

liberdade ao capital, para que, num mundo globalizado, ele possa circular livremente, sem 

barreiras alfandegárias, mesmo que na mesma medida se internacionalize também, como a 

outra face deste movimento, a desigualdade social, promovida pela crescente exploração do 

trabalho humano.  

Desse modo, pretendeu-se do início ao fim desta tese tratar das questões relativas às 

transformações políticas e econômicas e seu impacto no mercado de trabalho brasileiro, 

enfocando a problemática da orientação do Estado e dos direitos trabalhistas, no período de 

1985-1994, quando se assistiu a uma massiva abertura do mercado nacional, aliada a nova 

ordem do capital mundializado e que traz consequências sérias para o mundo do trabalho, 

afetando diretamente a vida dos trabalhadores.  

Mesmo com os avanços sociais conquistados, a partir da constituição de 1988 há um 

cenário de perda de postos efetivos de emprego, a redução dos direitos trabalhistas na prática 

e de redução do poder de consumo, estes são alguns dos elementos que reforçam os índices de 

precarização do trabalho no Brasil. Mais do que o desemprego e o fim do trabalho, a 

reestruturação produtiva capitalista gera ao redor do mundo uma gama enorme de 

trabalhadores que são obrigados a se sujeitarem a condições cada vez mais precárias, com 

baixos salários, péssimas condições de trabalho, perda de direitos trabalhistas, extensão da 

jornada de trabalho, etc.  

Diante de tal cenário, pudemos ao longo dos estudos aqui realizados, ratificar as 

hipóteses elencadas desde o início de nosso projeto, numa síntese esquemática são elas: 

1) No pós-ditadura, a política trabalhista implementada pelo governo brasileiro não se 

bastou na simples organização do trabalho, ela fez parte de um processo que refletiu a busca 

pela inserção subordinada em uma nova etapa de acumulação do capitalismo em nível 

mundial. Dessa forma, a política trabalhista, além de promover uma ofensiva política contra 

os trabalhadores, teve uma dimensão econômica que fez parte de um novo movimento de 

acumulação do capital, onde ele busca se valorar a partir do que foi antecipado por Marx 

como capital fictício, nos levando a um regime de dominância financeira no capitalismo 
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contemporâneo. A partir desta compreensão é possível perceber que políticas voltadas para o 

trabalho nos sucessivos governos do imediato pós-ditadura, também estão ligadas a outras 

políticas para o capital, como a financeira, a industrial, etc. Assim, se incluem no processo 

global da luta de classes a partir da relação entre trabalhadores e Estado. 

2) Apesar dos avanços obtidos no âmbito da proteção social com a constituição de 

1988, a caminhada para a crescente financeirização da economia brasileira afetou diretamente 

a vida dos trabalhadores das seguintes formas: induzindo ao baixo crescimento econômico, a 

concentração da riqueza, ao enfraquecimento do mercado interno, a decadência dos salários, a 

flexibilização das relações de trabalho (dos direitos), ao desemprego e a perda do poder 

aquisitivo por parte dos trabalhadores. 

3) O período que aqui se pretende analisar é justamente um período final do processo 

de transição, de modo que, neste momento, a derrota do trabalho ainda não estava 

completamente configurada, tornando-se possível a partir das opções políticas e econômicas 

tomadas e levado a cabo com sucesso no decorrer dos anos 1990. 

4) O modelo econômico adotado no Brasil desde os fins da ditadura militar até a 

atualidade e a política econômica que os supõe foram formatados segundo os interesses das 

classes rentistas e da lógica da acumulação bancária financeira. Esse modelo não reflete uma 

estratégia de desenvolvimento econômico a longo prazo, pois está estruturado, 

prioritariamente, para viabilizar a revalorização dos capitais a partir da circulação financeira 

em mercados globais. 

5) Deve-se ter claro que somente uma conjunção de fatores e políticas públicas 

positivas e de longo prazo pode desarmar a conexão crise e desregulação do trabalho no país, 

dentre as quais três são particularmente relevantes e urgentes: 1) recuperação do crescimento 

econômico em bases mais sólidas e níveis mais elevados que os atuais; 2) construção de 

paradigmas mínimos civilizatórios para a regulação (estruturação e regulamentação) do 

mundo do trabalho; 3) promoção politicamente deliberada da distribuição funcional e pessoal 

da renda.  

Enfim, a compreensão do processo de mudança de paradigma das políticas voltadas ao 

trabalho e da tentativa de desmonte da articulação dos trabalhadores é importante pois torna 

perceptível a desnaturalização dos caminhos trilhados, reforça a capacidade de análise da 

realidade atual e a projeção de outros futuros possíveis. Na projeção de novas possibilidades é 
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necessária perspectiva positiva de integração social, não excludente como a que tem 

comandado as esferas de dominação política e econômica vigentes no país. Essa mudança de 

paradigma é essencial para que o Brasil supere os impasses nos quais está atualmente 

inserido. Podendo construir um futuro mais feliz para trabalhadores que são quem constroem 

cotidianamente as riquezas desse país. 

Portanto, como advertimos já em nossa dissertação de mestrado (que tratou sobre a 

financeirização econômica e o mercado de trabalho nos governos de FHC), a transformação 

deste estado de coisas do mundo financeirizado (com sua concentração ainda mais perversa 

de renda, a progressiva exclusão dos trabalhadores do processo produtivo e inserção mundial 

dependente) está sujeita a capacidade de mobilização dos trabalhadores e intelectuais 

avançados em lutar por políticas econômicas e sociais que os favoreça. De modo a, nos 

termos de Gramsci, elevar seu poder na disputa pela hegemonia. O discurso oficial, que 

manifesta os interesses das elites privilegiadas e que propagandeia a falta de alternativas no 

mundo capitalista, não passa de um simulacro para a realidade da luta de classes e para o fato 

de que essa ordem de coisas pode ser subvertida, sendo que as mudanças das condições 

econômicas e sociais, se advindas, se tornarão perdas para estas classes atualmente 

privilegiadas pela exploração do trabalho, sobretudo para seguimentos mais parasitários da 

mesma, que o capitalismo insiste em engendrar nas periferias do mundo.  

 Nesta perspectiva, a presente pesquisa contribui para compressão histórica da 

essência da relação entre financeirização e trabalho, na medida em que evidencia que a 

financeirização não poderia ter sido firmada com impetuosidade ocorrida sem que a 

desvalorização do trabalho tivesse se firmado enquanto parte do processo de reorganização 

capitalista a partir do fim dos anos 1970. De modo que financeirização e fragmentação do 

trabalho/desigualdade social são partes de um mesmo conjunto e fundamentam o regime de 

regulação econômica e social construído a partir dali.  

 A presente análise se torna também importante, pois nos oferece parâmetros para o 

estudo caso do Brasil, onde as proposições para enfrentar os dilemas econômicos e do mundo 

do trabalho foram também no sentido de flexibilizar as relações e o mercado de trabalho já 

instável. Aqui as mudanças no regime de regulação e suas resultantes desvalorização do 

trabalho e aumento da desigualdade, foram opções tomadas e ratificadas pelas elites 



	 	 	 �229

governamentais e pelas instituições do Estado como requisito para sua inserção em uma 

economia mundial financeirizada, mesmo que de forma subalterna e dependente.  

 Diante de tal estado de coisas, finalizamos ao lado do poeta, convocando o sonho e a 

luta por dias melhores, pois como acertadamente sentencia Brecht “nada é impossível de 

mudar”:  

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis 

o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, 

de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural 

nada deve parecer impossível de mudar. 

Bertold Brecht. 
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