Aula 8 | Economia mundial
e capitalismo
Meta da aula
• Apresentar e discutir a estrutura do capitalismo na sociedade
contemporânea, levando em conta alguns aspectos políticos
relevantes para o bem-estar da sociedade.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar o funcionamento básico do capitalismo quanto à geração de riquezas e consumo;
2 reconhecer até que ponto a política é necessária para a regulação
das atividades capitalistas.

A importância de compreender o sistema
econômico mundial
Em nossa última aula apresentamos a importância que a compreensão do sistema político que governa o ocidente (a democracia) tem para o entendimento
de como se desenvolvem os processos políticos que regulam nossas vidas.
Vimos que é por meio da democracia que são exercidos os deveres e usufruídos
os direitos e que é através dela que se delegam poderes aos governantes e se traça o conjunto de decisões fundamentais para o desenvolvimento dos Estados.
No entanto, uma sociedade não pode ser definida somente por sua característica política. Existe outra grande estrutura que é fundamental para a
existência de uma sociedade: a estrutura econômica.
Esta aula irá expor a relação de interdependência e equilíbrio entre forças
políticas e econômicas. Vamos lá?
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Diferenças básicas entre política e economia
Qual é a diferença entre estrutura política e estrutura econômica?
Basicamente, a estrutura política define de que maneira os cidadãos têm
direitos e deveres em relação aos benefícios de que um Estado dispõe sem,
contudo, se tratar de um modelo de produção de riquezas. Ou seja, os sistemas políticos não produzem riquezas por si mesmos, mas, antes, regulam as
formas por meio das quais essas riquezas podem ser produzidas e, principalmente, compartilhadas entre os cidadãos.
Para ficar mais claro, vamos dar alguns exemplos bem interessantes para
ilustrar o que estamos apontando. Tomemos duas das maiores empresas do
Brasil e do mundo: a Petrobras e a mineradora Vale.
A Petrobras é uma empresa estatal, ou seja, a maior parte de suas ações
pertence ao governo brasileiro. A mineradora Vale, que era uma estatal, foi
vendida, tornando-se assim uma empresa particular, com cerca de 49% de
suas ações pertencentes ao governo federal.
Ambas as empresas geram riquezas para o país. No entanto, decisões políticas
tomadas no período do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (de
1995 a 2003) fizeram com que uma delas continuasse sob administração direta
do governo, enquanto a outra passasse a ter uma administração privada.
Essas duas empresas estão igualmente inseridas na dinâmica da economia
mundial, porém as decisões políticas tomadas pelo governo brasileiro em
relação a como se aproveitaria parte das riquezas das mesmas para o país
foram diferentes.
É importante notar que, como dissemos, as decisões políticas não produzem
diretamente a riqueza em nenhuma das duas empresas. É a movimentação
econômica dentro do mercado, através da compra, venda, investimento em
tecnologia e outras variantes, que faz com que as indústrias, estatais ou privadas, tenham lucros. A função da política se refere mais ao direcionamento
da riqueza do que à produção da mesma.
Não está se afirmando aqui que política e economia são aspectos possíveis
de serem isolados. Na verdade, não existe economia sem política nem política sem economia. Ambos os aspectos fazem, simultaneamente, parte da
estrutura das sociedades humanas.
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Dessa forma, assim como na aula passada foi realizada uma exposição sobre
a democracia como estrutura política predominante no Ocidente, faremos
aqui a exposição do capitalismo como estrutura econômica, não só do Ocidente, mas do mundo.

Fonte: www.riobranco.org.br/arquivos/sites2008/6_agosto/grupo4/site/images/Plataforma_Petroleo.jpg

A origem do capitalismo
Existem muitas teorias históricas, sociológicas e econômicas, que explicam
detalhadamente o conjunto de acontecimentos que levaram ao surgimento
do que hoje chamamos de capitalismo.
Nesta aula não será feito um estudo detalhado desses aspectos, mas, antes,
serão indicadas algumas características e definições básicas desse sistema
econômico que rege o mundo em que vivemos.
Um fundamento básico para a compreensão da origem do capitalismo é entender o conceito de “capital”. Vamos adotar a seguinte definição dada por
André Lalande: Capital é “Toda riqueza, enquanto não serve para o consumo
imediato, mas enquanto é destinada a tornar a produção das riquezas mais
abundante ou mais fácil”. Ou seja, o capital é uma riqueza que visa à produção de mais riqueza. O capital tende sempre ao acúmulo, à multiplicação.

Aula 8 | Economia mundial e capitalismo

143

e-Tec Brasil

Vamos usar um exemplo para que fique mais claro. Imagine que um indivíduo receba quarenta reais por um dia trabalhado.
Agora imagine que, ao final deste dia, ele vá ao mercado e compre produtos
alimentícios. O dinheiro que esse cidadão recebeu não foi tratado como capital, porque ele não utilizou-se dele para “fazer” mais dinheiro. Ele o usou
gastando com sua alimentação.

Rawku5

Agora suponha que esse mesmo cidadão pegue os quarenta reais de seu dia
trabalhado e compre um produto qualquer, que ele vá vender por sessenta
reais, e que depois ele pegue estes sessenta reais e compre um outro produto para vender por oitenta reais. Já teríamos aqui o emprego do dinheiro
como capital, pois o dinheiro estaria sendo usado para se “fazer” mais dinheiro, para acumular.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1201127

Figura 8.1: O acúmulo de capital (dinheiro) é fundamental para o capitalismo.

Pois bem, entendida a característica básica do capital, devemos agora nos
perguntar: como a sociedade ocidental desenvolveu o capitalismo?
Primeiramente, é preciso entender um pouco sobre o sistema econômico
que regulou as nações europeias antes do capitalismo: o mercantilismo.
O mercantilismo foi um sistema econômico fundado na expansão dos territórios europeus para colônias de exploração. Esse era o caso do Brasil, por exem-
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plo, onde era utilizada mão de obra escrava para a exploração de riquezas
como o ouro e o cultivo de monoculturas agrícolas, como a cana-de-açúcar.
Todas as riquezas extraídas e produzidas nas colônias eram enviadas para as
nações europeias. Esse longo processo promoveu o enriquecimento de boa
parte da Europa.
No entanto, dentro do mercantilismo a ideia central não é fazer com que
a riqueza produza mais riqueza (capital), mas, antes, procurar explorar ao
máximo a riqueza de outras terras (colônias).
Dessa forma, o sistema mercantilista se desenvolveu enriquecendo alguns
países europeus, sobretudo Inglaterra, Portugal e Espanha, até atingir um
ponto máximo, e depois começou a entrar em declínio.

Estado absolutista

Mercantilismo (exploração
das colônias pelas metrópoles)

Meios:

Objetivos:

• Barreiras alfandegárias

• Reforço do poder do Estado
nacional

• Aumento da população
• Incentivo às manufaturas
nacionais
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• Busca da balança comercial
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A decadência do sistema mercantilista teve vários motivos, dentre os quais
podemos apontar o custo cada vez mais elevado do tráfico negreiro, o esgotamento de algumas riquezas coloniais – ouro, por exemplo – e a desvalorização das monoculturas agrícolas coloniais – no caso do Brasil, sobretudo o
açúcar –, devido ao crescimento do cultivo em outras regiões.
Neste panorama marcado pelo fim das práticas mercantilistas, surge,
na Inglaterra, uma nova maneira de promover o acúmulo de riquezas.
Essa nova maneira não mais se pautava na “simples exploração” colonial e
nas monoculturas agrícolas trabalhadas pela mão de obra escrava.
Surgia um novo pensamento que visava
ao investimento da riqueza na produção
de mercadorias industrializadas. O surgimento das máquinas a vapor na chamada
primeira Revolução Industrial (século XVII)
transformou completamente o desenvolvimento econômico ocidental, rompendo
definitivamente com os principais pilares
Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/1639/imagens/revolucao-industrial.jpg
do mercantilismo (monocultura, mão de
obra escrava e colônia) e caminhando para a configuração do que hoje chamamos de uma maneira geral de capitalismo.
As máquinas mostraram-se muito mais eficientes para a geração de riqueza
do que qualquer outra atividade humana já realizada. Mercadorias começaram a ser produzidas em grande quantidade e em um tempo cada vez mais
curto. Trocou-se a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, que,
de uma maneira mais lucrativa que a escrava, movimentava a produção industrial, adquirindo os próprios produtos que produziam. Os investimentos
na evolução tecnológica das máquinas tornaram-se cada vez mais intensos,
uma vez que quem consegue produzir mais rápido e melhor consegue maior
mercado consumidor.
Seguiu-se, então, a segunda Revolução Industrial, marcada pelo aço e pela
eletricidade (final do século XIX e meados do século XX) e a recente terceira
revolução (a partir da segunda metade do século XX), marcada pelas tecnologias eletrônicas.
Esta última revolução tornou possível que muitas das maiores empresas do
mundo, como, por exemplo, a Microsoft e a Google, sejam empresas que
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não “produzem” mercadorias “físicas”. São fabricantes de programas e oferecem serviços digitais.

Stephanie Hofschlaeger

O sistema capitalista e o grande investimento tecnológico que marca a produção industrial são os grandes responsáveis pela imensa variedade de produtos disponíveis para nosso consumo. Podemos perceber de maneira muito
imediata que quase tudo o que nos cerca em nosso dia a dia teve uma origem industrial, desde as roupas que vestimos até o asfalto que pisamos.
Nunca antes da industrialização o homem teve tanto acesso a tantas variedades de produtos para consumo.
Também nunca o homem esgotou tanto os recursos naturais como o fez a
partir da Revolução Industrial. Os grandes problemas ecológicos com os quais
Fonte: www.sxc.hu/photo/1215844
temos de conviver hoje (efeito estufa,
desaparecimento da camada de ozônio, escassez de água potável, contaminação do solo, da água e do ar etc.) são frutos deste acelerado processo de
desenvolvimento da indústria.
Voltando ao ponto central do capitalismo, que, como vimos, refere-se a fazer dinheiro com o próprio dinheiro (o capital), vamos pensar: como essa
lógica se aplica dentro do funcionamento da indústria?
Basicamente, podemos entender assim: quanto mais a indústria fabrica, mais
ela vende; quanto mais ela vende, mais ela pode investir em novas máquinas, novas tecnologias para fabricar ainda mais e vender ainda mais.
No entanto, para que algo seja vendido, é necessário que haja alguém que
compre este algo. Dessa forma, quanto mais a indústria produz, mais ela
precisa de mercado consumidor.
O acúmulo de riquezas característico do capitalismo industrial está diretamente
ligado a esta lógica. Todas as vezes em que na história do capitalismo houve
muito mais produção que consumo, aconteceram crises do sistema onde as
mercadorias passaram a valer pouco e o dinheiro a valer muito (deflação).
Para isso ficar ainda mais claro, vamos entender bem os conceitos de inflação e deflação?
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Inflação e deflação são nomes dados aos desequilíbrios relativos ao valor que
o dinheiro representa no mercado.
Complicado, não é? Vamos entender melhor.
Suponha uma área muito pobre dentro do território brasileiro. Agora imagine se não seria uma solução se o governo distribuísse dinheiro para as
pessoas desta região. Afinal de contas, o governo é quem imprime o papel
moeda chamado dinheiro. Não se poderia resolver o problema de regiões
pobres simplesmente distribuindo dinheiro?
A resposta para essa pergunta é: não, o governo não pode simplesmente
distribuir dinheiro. Mas por que não?
Na verdade, o dinheiro em si mesmo não tem qualquer valor. O valor do
dinheiro está naquilo que ele pode representar enquanto bem de consumo.
Uma nota de cem reais não pode servir como alimento, mas eu posso trocar
uma nota de cem reais por uma compra de mercado. Ou seja, o valor do
dinheiro se refere àquilo que ele pode comprar, e não a ele mesmo.
Agora imagine que o governo distribua centenas de milhares de reais em
uma cidadezinha do sertão nordestino que tenha, por exemplo, somente
uma mercearia como comércio. Teríamos uma situação onde haveria muito
dinheiro para pouca mercadoria a ser adquirida, e a consequência disso é que
o preço das mercadorias iria subir muito e o dinheiro iria se desvalorizar.
Quando isso acontece, temos um desequilíbrio econômico chamado INFLAÇÃO.
Na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, a escassez de mercadorias foi
tão grande devido à destruição causada pela guerra que as pessoas levavam
sacos de dinheiro para comprar pães.
Agora vamos pensar em uma situação contrária. Imagine que uma determinada
indústria tenha produzido muita quantidade de mercadoria para ser comercializada e que não haja compradores suficientes para essas mercadorias.
No caso da inflação, sobrava dinheiro e faltava mercadoria; neste caso, sobra
mercadoria mas falta dinheiro, e aí temos a DEFLAÇÃO.
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Eduardtrag
Fonte: www.sxc.hu/photo/1192803

Figura 8.2: Tanto a INFLAÇÃO quanto a DEFLAÇÃO são muito ruins para a economia de
um país. Por isso é preciso sempre manter um equilíbrio entre a quantidade de mercadoria disponível para consumo e a quantidade de dinheiro emitido pelo governo.

CRISE DE 1929: A Grande Depressão
A crise de 1929 caracteriza-se pela quebra da bolsa de valores de
Nova Iorque, em 1929.

Glossário

Quando uma empresa começa a vender muito, crescer no mercado, suas ações na bolsa tendem a subir, e quando a empresa passa
por qualquer dificuldade suas ações tendem a cair de preço.

Bolsa de valores
O lugar onde as ações das
empresas são negociadas.

O que aconteceu com as ações das empresas dos Estados Unidos
da América em 1929 foi que houve uma queda brusca no volume
de importações europeias.
Depois da Primeira Guerra Mundial, empresas norte-americanas
lucraram muito com a reconstrução da Europa. No entanto, em
1929, os países europeus que mais compravam dos EUA reduziram
muito suas importações. Com isso, houve uma crise onde havia
muita produção industrial e um mercado consumidor incapaz de
absorver essa produção. O resultado foi a profunda desvalorização
de ações das indústrias estadunidenses e o surgimento de uma
profunda crise econômica marcada justamente por uma deflação
violenta, que provocou muitas falências e desemprego.
Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lange-MigrantMother.jpg
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Fonte: Domínio público

O equilíbrio entre produção e consumo não é fácil de ser atingido dentro do
capitalismo. Isso ocorre justamente porque o capitalismo não busca o equilíbrio, busca sempre e continuamente a geração de lucros.
Dessa forma, é necessário sempre produzir mais e melhor para vender e
lucrar cada vez mais. Se alguma indústria decidir “parar” nos níveis de lucro
e produção onde se encontra, a concorrência rapidamente desenvolverá tecnologias melhores e conseguirá tomar o mercado da indústria que decidiu
estabilizar sua relação de produção e venda. Não pode haver estabilidade de
lucros para a empresa capitalista. Ou seus lucros estão crescendo ou, certamente, vão diminuir.
Assim como a democracia, o capitalismo não apresenta os mesmos níveis de
desenvolvimento em todas as nações. Fala-se muito de um capitalismo global
como se o mesmo fosse um acontecimento uniforme em todos os lugares.
É preciso entender que o nível de desenvolvimento industrial dos países é
diferente e que o desenvolvimento do capitalismo está diretamente ligado à
indústria. Além disso, a estrutura política de cada país influencia diretamente
nos níveis em que este sistema econômico pode acontecer.
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Isso porque um dos pressupostos centrais do capitalismo é que o Estado,
que as forças políticas, interfiram o mínimo possível nos fluxos de mercado.
Essa teoria é do filósofo inglês Adam Smith e é conhecida como liberalismo.

Adam Smith e o liberalismo
Adam Smith, economista e filósofo escocês que,
por suas teorias, é considerado o pai da economia moderna, é visto até hoje como o mais importante teórico do liberalismo econômico.

Fonte: Domínio público

As teses do liberalismo foram criadas no século
XVIII, a fim de combater o mercantilismo, visto
que esse sistema não atendia mais às exigências
do capitalismo.

No liberalismo, a ideia central previa a emancipação da economia
de qualquer organismo externo a ela mesma. Isto é: os economistas desta época eram contrários à intervenção do Estado na
economia.
Segundo Adam Smith, o próprio mercado se “autorregularia”, não
havendo necessidade de intervenção do Estado.
Esse pressuposto é tão forte dentro do capitalismo que o próprio
governo estadunidense não alterou suas políticas quanto à liberdade comercial da indústria dentro de seu território, mesmo depois
de, recentemente, o mundo passar por uma crise econômica que
forçou o governo dos Estados Unidos a investir quase 800 bilhões
de dólares em bancos, montadoras de automóveis e outras empresas que ameaçaram pedir falência.

Talvez o maior exemplo de como possam existir variações do capitalismo seja
dado pela China, que tem um sistema econômico capitalista e um sistema
político socialista.
Certamente que ser capitalista na China deve significar algo consideravelmente diferente do que ser capitalista nos Estados Unidos, dada a maior
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influência que o Estado chinês tem sobre as operações comerciais em seu
país, influência essa que, a propósito, ajudou a proteger a China dos efeitos
da recente crise financeira mundial.

A bandeira da China Comunista

Fonte: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
bandeira/internacional/china.jpg

“A bandeira da República
Popular da China foi adotada
em 27 de setembro de 1949.
A cor predominante é a vermelha, que simboliza a revolução e o Partido Comunista
da China, que tomou o poder
na guerra civil de 1949.“

“No canto superior esquerdo estão dispostas uma estrela grande e
quatro pequenas, sendo todas na cor amarela e de cinco pontas. A
estrela grande simboliza o PCC (Partido Comunista da China) e as
quatro menores o povo chinês. O amarelo das estrelas representa
o brilho da luz no solo chinês. O posicionamento das estrelas representa a união e o engajamento entre o povo chinês e o Partido
Comunista da China.”
Fonte: www.suapesquisa.com/paises/china/bandeira_china.htm

Existem outras variantes de cada cultura que fazem com que a mentalidade
do acúmulo, que é o centro do capitalismo, esteja mais presente em algumas
culturas que em outras.

Fonte: www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/
Image/conteudos/imagens/ingles/2brindians.jpg
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O modo de vida das tribos indígenas da
Amazônia, por exemplo, em nada se
aproxima do acúmulo. O índio entende que ele deve trabalhar para suprir
a sua necessidade diária, deve caçar
para que possa se alimentar naquele
dia e que enquanto houver comida
não há necessidade de nova caça.
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O acúmulo não faz sentido para todas as sociedades. Houve, inclusive, um
grande sociólogo alemão, chamado Max Weber, que associou, em uma famosa obra chamada “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, o
desenvolvimento do capitalismo com o pensamento religioso protestante.
Existem muitas variantes quanto ao que configura o nível de pensamento
capitalista dentro de dada sociedade. No entanto, é necessário admitir que
o capitalismo é a forma econômica dominante no planeta.
Politicamente os governos podem até divergir, mas economicamente qualquer país que queira construir alguma riqueza no cenário atual precisa se
adequar aos processos ligados ao capitalismo.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
O processo de substituição da mão de obra humana por robôs em grandes
indústrias se apresenta, muitas vezes, como uma alternativa mais barata e
capaz de realizar o trabalho de maneira mais precisa e rápida que um conjunto de operários.
Baseado no que foi exposto nesta aula sobre a manutenção do sistema capitalista, responda: O que aconteceria com o capitalismo se a mão de obra
humana fosse drasticamente substituída pelo trabalho das máquinas?

Principais pontos positivos e negativos do
capitalismo
O sistema econômico capitalista é fortemente criticado mundo afora pela grande tendência que tem de concentrar a riqueza nas mãos de poucas pessoas.
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Frequentemente, este sistema econômico é acusado de promover a miséria
e a exploração. Mas será mesmo que essa crítica é tão absoluta?
É claro que, como vimos, esse sistema tende sempre a tornar mais ricos
aqueles que já detêm a riqueza, mas, ao mesmo tempo, vimos que as indústrias só podem enriquecer se houver mercado consumidor que impulsione
seu crescimento.
Ora, para que haja um forte mercado consumidor é preciso que as pessoas
se beneficiem financeiramente da riqueza produzida pela indústria por meio
do recebimento de seus salários.
Queremos aqui dizer que se o capitalismo promover a miséria em escala
muito ampla estará buscando sua própria ruína.
Curiosamente, as empresas serão tanto mais ricas quanto mais ricos forem
seus consumidores.
Não é por acaso que os níveis de pobreza da população nos países onde o
capitalismo é mais desenvolvido sejam muito menores que nos países onde
o capitalismo não é tão forte.
Alguns estudiosos afirmam que as nações ricas só são ricas porque exploram
as nações pobres. Mas será que seria justo pensar que a população desses
países ricos não trabalha para construir sua própria riqueza? Será justo pensar que todo sucesso dos ricos é fruto do fracasso dos pobres?
Nossa pobreza não seria, em grande medida, fruto de nosso não compromisso
com a construção de uma sociedade melhor, da corrupção de nossos políticos?
Essas perguntas não são simples de se responder e naturalmente todos nós
temos ou deveríamos ter uma opinião política sobre o assunto. No entanto,
é preciso tomar o cuidado de não reduzir toda a realidade do sistema capitalista à simples exploração e desigualdade.
Não se pode esquecer que usufruímos da riqueza produzida por esse sistema
econômico. Sem o capitalismo, a grande variedade de soluções tecnológicas
que torna nossas vidas mais confortáveis e melhores não existiria.
Os grandes laboratórios farmacêuticos, por exemplo, são fortes investidores
em pesquisas para o desenvolvimento de novos medicamentos.
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Obviamente, a intenção de investimento de um laboratório é conseguir um
produto que possa ser comercializado com sucesso, e isso significa produzir
soluções que possam ser vendidas.
Com isso ganham as empresas e, de certa forma, ganha a população, que
passa cada vez mais a contar com novos medicamentos. Muitas das drogas
que são utilizadas no tratamento da AIDS, por exemplo, são fruto de grandes esforços de laboratórios particulares.
O Brasil fornece, com dinheiro público, por meio do sistema de saúde, essas
drogas às pessoas portadoras do vírus.
Dessa forma, se a intenção do laboratório, ao desenvolver as pesquisas que
deram origem a estas drogas, foi simplesmente financeira, ou se existiam
também preocupações humanitárias, é uma questão, de certa forma, secundária. O importante é o fato de que, graças a essas pesquisas, hoje existem
drogas que aumentam a expectativa de vida de pessoas portadoras do HIV.
Por outro, lado é escandalosa e imoral a postura dos laboratórios europeus e
estadunidenses, que detêm as patentes destes medicamentos, não abrindo
mão dos royalties de produção destas drogas em países do continente africano, onde o índice de contaminação pelo HIV atinge os níveis mais alarmantes e os governos não podem pagar pelos caríssimos royalties de produção.
Muitas vezes a busca de grandes lucros dentro do capitalismo leva a atitudes irresponsáveis, imorais e desumanas por parte das grandes corporações
industriais. No entanto, essa não é uma prática absoluta dentro do sistema
e muitas empresas manifestam preocupação com a sociedade e com o meio
ambiente.

Glossário
Royalties
Quando determinada pessoa
ou indústria desenvolve uma
nova técnica de produção,
um tipo de substância ou
produto, e cria uma patente
(um registro de originalidade
da invenção ou descoberta),
essa empresa ou pessoa
passa a ter direito a receber
uma quantia pela utilização
de sua descoberta por
terceiros. O nome que se
dá a este tipo de direito é
royalty.

Conheça o filme...

Sessão Pipoca!
“O Jardineiro Fiel” é um belo filme dirigido pelo brasileiro Fernando
Meirelles. A trama do filme se passa em torno de jogos de interesses econômicos de grandes empresas farmacêuticas no continente
africano. A produção exemplifica como a falta de ética e a ganância
podem tornar o capitalismo um instrumento de tortura e exploração dos mais empobrecidos.
Se você gostou dessa sinopse, provavelmente vai adorar o filme!
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É muito comum observarmos nos discursos que criticam o capitalismo a
grande preocupação com os níveis de desemprego. Isso é causado pelas
demissões em massa que as multinacionais frequentemente têm que realizar
para pouparem gastos (ou para aumentarem os lucros – é discutível).
No entanto, deve-se considerar que essas mesmas multinacionais são também grandes empregadoras. Será que teríamos um mundo com mais empregos se as grandes corporações capitalistas privadas não existissem? Será
que o Estado seria capaz de garantir simultaneamente uma situação de produção de riqueza e de justiça social?
Karl Marx, criador da teoria política do socialismo, defendia a urgente eliminação do capitalismo como modelo econômico. Apontava que o sistema era
uma maneira cruel de exploração do trabalho humano.
Segundo Marx, a exploração do trabalho humano pela indústria era inaceitável. O operário tinha de ser dono de seu próprio trabalho, tinha de ser dono
dos meios de produção. O Estado deveria ser o grande administrador da
riqueza produzida e o mercado não poderia ser regulado por suas próprias
leis, mas, antes, pelas leis da necessidade do bem coletivo. Marx afirmou que
no capitalismo o homem era alienado de seu trabalho, ou seja, não era dono
daquilo que ele mesmo produzia.
Posteriormente ao socialismo sucederia o comunismo. Este seria um sistema
que, segundo Marx (1818-1883), iria ser fruto de um nível de consciência
política tão elevada dentro da sociedade, que o próprio controle do Estado
se faria desnecessário. Estaríamos em uma sociedade harmônica e livre de
exploração.
Essas idéias são muito fortes e visam a objetivos nobres, mas é preciso verificar quais foram os resultados que o socialismo obteve dentro da história.
Vamos lá?

Retrospectiva:
O primeiro grande exemplo de socialismo na história foi o da ex-URSS (União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas).
O que a história parece nos mostrar a respeito da experiência soviética do
socialismo, iniciada a partir da revolução Russa de 1917, é que o fato do
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Estado ser o dono de todos os meios de produção não garantiu a igualdade
social e a distribuição da riqueza.
Continuaram a existir ricos e pobres e o poder sempre estava nas mãos de
um governo com tendências ditatoriais como os de Stalin (URSS), Mão-Tsé
Tung (China) e Fidel Castro (Cuba).
Muitos argumentam que os níveis de educação, saúde, emprego e segurança
eram muito melhores na Rússia socialista do que na atual Rússia capitalista.
Se esses níveis eram ou não melhores não temos aqui como medir. O que
temos como afirmar com segurança é que o socialismo estabelecido na exURSS não conseguiu concorrer com a dinâmica de produção do capitalismo.
Assim como é muito claro que a base do sistema capitalista é o lucro, também é evidente que a base do sistema político socialista está mais comprometida com o bem-estar social.

Fonte: 4.bp.blogspot.com/_Mum_nAhiUbQ/ScP5zF5uaqI/AAAAAAAAAJ4/
ORAgNPiiCks/s400/socialismo+01.JPG

Glossário

Figura 8.3: A foice-e-martelo é o símbolo usado para representar o comunismo. A foice sobreposta ou entrelaçada ao martelo, de forma que apareçam cruzados, simbolizam os trabalhados industriais e o campesinato. A aliança entre essas duas classes é
tida como fundamental para o triunfo da revolução socialista.

Uma característica do capitalismo é a maior liberdade que empresas e cidadãos possuem para se manifestarem na estrutura social. Dentro do modelo
econômico capitalista é preciso que o Estado não seja tão controlador, gerando um ambiente social mais livre.
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Campesinato
Grupos sociais de base
familiar que, com diferentes
graus de autonomia, se
dedicam a atividades
agrícolas.
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Por esse motivo o capitalismo sempre combina com a democracia, já que
praticamente todas as experiências ditas socialistas na história tiveram tendências ditatoriais (exs.: URSS, Cuba, China), ainda que o próprio Marx tenha
defendido o socialismo como sistema não conflitante com a democracia.
Efetivamente ninguém é livre se está na miséria. Além disso, de fato, o capitalismo, enquanto modelo econômico que é, está diretamente muito menos
comprometido com a não promoção da miséria do que um modelo político
como o socialismo.
No capitalismo a liberdade é para quem pode consumir, e isso gera um problema social grave relativo à parcela da população menos favorecida economicamente.
Ainda sobre a crítica que Marx fez ao capitalismo de seu tempo, é preciso compreender que o sistema se desenvolveu e que não se pode afirmar que o capitalismo criticado por Marx é o mesmo que rege o mundo em que vivemos.
Muitos acontecimentos políticos e econômicos fizeram com que o capitalismo se configurasse de uma maneira muito mais favorável ao trabalhador
que na época de Marx.
Estabeleceram-se muitos direitos aos trabalhadores, legislações que visam
garantir condições de trabalho mais seguras e dignas.
Isso não quer dizer que chegamos a um ponto de excelência e que por isso
o capitalismo não precise sofrer outras muitas transformações e até mesmo
ser substituído por um sistema econômico melhor no futuro. Isso quer dizer
apenas que é preciso encarar a realidade do capitalismo com seus prós e
contras, porque, afinal, é o sistema vigente.
Sem um conjunto de ações políticas que visem proteger os mais pobres,
o capitalismo pode de fato representar uma grande ameaça. Temos como
grande exemplo disso os casos de emprego de mão de obra semiescrava na
China, Índia e África.
Grandes multinacionais europeias e americanas transferiram a produção de
seus produtos para a China porque lá o custo da mão de obra é absurdamente mais barato. Essa situação tem que ser mais bem controlada, pois o
ocidente não pode ser omisso em relação a uma situação de abuso da exploração da força de trabalho humana.
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Fonte: www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/conteudos/imagens/2geografia/7trabescravo.jpg

Figura 8.4: Não é só no Oriente que ainda hoje há a prática do trabalho escravo. Infelizmente, em todo o mundo essa prática ainda existe e aqui mesmo, em nosso país,
há a luta para que esse tipo de exploração seja extinta definitivamente.

Conheça o filme...

Cineminha...
O filme “Diamante de Sangue” mostra a imoralidade do trabalho
escravo a serviço da exploração de diamantes na África. É importante notar no filme como o comércio internacional pode ultrapassar todas as condições de dignidade humana se não for regulado
por políticas internacionais.
Convide os amigos, prepare a pipoca e... bom filme!

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
O modelo político denominado socialismo é frequentemente utilizado para
criticar o capitalismo. Utilizar o socialismo para encontrar os problemas do capitalismo parece ser uma boa estratégia, uma vez que a principal preocupação
do socialismo enquanto sistema político é com o bem-estar comum, enquanto
que o foco principal do capitalismo como sistema econômico é o lucro.
No entanto, o primeiro grande pensador do capitalismo, Adam Smith, defende a ideia de que a parte fundamental da vida social é a economia e que,
portanto, a própria política deveria ser guiada pela economia.

Aula 8 | Economia mundial e capitalismo

159

e-Tec Brasil

Veja a citação de Fábio Konder Comparato, a seguir:
“Para Adam Smith, era evidente que a felicidade humana
dependia, principalmente, da geral prosperidade econômica. Portanto, o dever principal dos políticos é de trabalhar em vista desse objetivo supremo. As técnicas de
produção e a economia como um todo, nessa concepção,
deixam de ser simples atividades-meios, como pensavam
os antigos. Elas passam a dirigir a política, aquela esfera
da vida social que Aristóteles considerava superior a todas
as outras.”
Com base nas críticas ao capitalismo que foram realizadas, apresente quais
os principais riscos que uma política guiada pela economia pode oferecer
para uma sociedade.

Cabe aqui refletir que talvez o problema mais grave do capitalismo esteja diretamente ligado ao grande consumo dos recursos naturais. Na verdade, o
planeta não tem recursos suficientes para estender o padrão de vida de países
como os Estados Unidos e França para, digamos, metade da população mundial. Países como a China, a Índia e o Brasil caminham em um crescente de desenvolvimento industrial que, inevitavelmente, irá gerar um mercado consumidor cada vez maior, com consumo ainda mais elevado dos recursos naturais.
Só para se ter uma ideia do que estamos falando, a China e a Índia, juntas,
possuem quase 30% da população do planeta (cerca de 2 bilhões de habitantes). Se 25% dessa população possuísse um automóvel, isso significaria
a fabricação imediata de 500 milhões de veículos, o que seria como se cada
cidadão brasileiro tivesse três carros.
O impacto ambiental do sistema de produção capitalista é excessivamente
alto e, a menos que tecnologias revolucionárias sejam implantadas a curto e
médio prazos, parece não ser possível que o padrão de consumo dos países
de capitalismo bem desenvolvido se estenda às muitas outras nações.
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Talvez seja necessária uma quarta revolução tecnológica, inaugurada por
uma grande fonte de energia que não polua o ambiente. Essa deve estar
associada à contínua disseminação da consciência do não desperdício, do
uso consciente dos recursos naturais e de leis que obriguem cada vez mais
as indústrias a cuidar dos resíduos que produzem.

Conclusão
Nesta aula, vimos a importância de conhecer o sistema econômico que rege
a sociedade mundial. Vimos o conceito de “capital’ e a mentalidade do acúmulo como principais fundamentos do capitalismo.
Foi feito um pequeno apanhado histórico que aponta para alguns dos principais processos que fizeram com que o capitalismo surgisse como sistema
econômico dominante (fim do mercantilismo, Revolução Industrial) pela sua
grande capacidade de produzir riquezas e pela liberdade social, à qual o
mesmo quase sempre está associado.
A aula também considerou aspectos positivos e negativos do capitalismo,
levando em consideração a principal teoria política que é usada para criticálo: o socialismo.
Vimos que, assim como na democracia, não existe uma uniformidade quanto ao capitalismo. Ou seja, existem países mais capitalistas que outros, devido a diversas razões culturais e econômicas.
A aula também ressaltou a importância da ação política no processo de regulação do capitalismo para que o mesmo não se torne um instrumento de
opressão dos mais pobres. Essa ação política é necessária porque vimos que
o sistema tende ao acúmulo progressivo e que o equilíbrio na distribuição
das riquezas torna-se sempre uma dificuldade.
Afirmamos que não interessa ao capitalismo desenvolvido uma expansão
da miséria, porque quanto mais pobre for uma população, menos poder de
consumo ela terá, e sem consumo o próprio lucro não pode ocorrer.
Cabe aqui ressaltar que o exercício realizado nesta aula, de ver não só o lado
negativo do capitalismo, mas também seus pontos positivos, não pretende
encobrir os grandes problemas sociais que esse sistema econômico notadamente gera.
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O reconhecimento dos aspectos positivos do capitalismo promove uma crítica mais madura, uma vez que não se pode negar que existem vantagens em
uma economia tão dinâmica.

Resumo
• As principais estruturas que configuram uma sociedade são a política e
a economia.
• A política não produz riquezas por si mesma, mas, antes, regula as formas pelas quais essas riquezas podem ser obtidas e distribuídas.
• Empresas estatais pertencem ao governo, são públicas. Empresas privadas são propriedades particulares.
• Não é possível isolar política de economia.
• O capitalismo é a estrutura econômica dominante no mundo.
• O fundamento básico do capitalismo é a noção de capital.
• Capital pode ser definido como o dinheiro que está a serviço da geração
de mais dinheiro.
• O fim do mercantilismo e a Revolução Industrial foram condições fundamentais para o surgimento do capitalismo.
• As bases do mercantilismo eram: mão de obra escrava, monocultura,
colônia de exploração.
• As bases do capitalismo são: mão de obra assalariada, produção industrial, liberdade de comércio entre Estados independentes.
• A primeira Revolução Industrial foi marcada pelas máquinas a vapor e
pelo ferro; a segunda pela eletricidade e pelo aço; e a terceira pelas tecnologias eletrônicas.
• O capitalismo é o grande responsável pela imensa variedade de produtos
disponíveis para consumo. Também é o grande responsável pelo rápido
esgotamento dos recursos naturais.
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• É preciso que haja um equilíbrio entre produção e consumo para que não
ocorram problemas econômicos como a inflação e a deflação.
• O equilíbrio dentro do capitalismo é sempre muito difícil de alcançar,
dada a natureza de contínua e acelerada tendência de expansão da produção e dos lucros dentro deste sistema.
• O capitalismo, assim como a democracia, apresenta variações de desenvolvimento dependendo da postura política e dos traços culturais de
cada nação.
• Adam Smith defendeu a mínima influência do Estado nas relações econômicas. Essa teoria é mantida pelas principais potências capitalistas,
com exceção da China.
• O capitalismo não visa à promoção da miséria generalizada, pois a miséria generalizada acabaria com aquilo que move o capitalismo: grande
produção e grande consumo.
• Tanto mais rica é uma empresa quanto mais ricos forem seus consumidores.
• Pensar que países ricos só são ricos porque exploram os pobres é desconsiderar o mérito que essas nações possuem de terem se organizado para
construírem uma sociedade próspera.
• Existem muitos problemas de desigualdade relacionados ao capitalismo,
mas ele também é uma grande fonte de produção de recursos e riquezas.
• Simultaneamente, o capitalismo produz altos níveis de emprego e desemprego.
• As experiências socialistas de até então falharam em garantir simultaneamente produção de riqueza e justiça social.
• Karl Marx foi o criador da teoria política chamada socialismo. Essa teoria
visava eliminar o sistema capitalista de produção.
• Para Marx, o capitalismo alienava o homem de seu trabalho, uma vez
que ele não é dono do que produz.
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• A base do socialismo é o comprometimento com a igualdade e com a
justiça social. No entanto, as experiências socialistas verificadas sempre
apresentaram tendências ditatoriais.
• O capitalismo apresenta um nível de liberdade social muito grande. Esse
aspecto incentiva o desenvolvimento da democracia.
• A liberdade dentro do capitalismo é uma liberdade diretamente ligada ao
poder de consumo do cidadão.
• O capitalismo que Marx criticou sofreu muitas mudanças e hoje apresenta
aspectos diferentes e melhores quanto à garantia de direitos e condições
de trabalho para aqueles que não são donos dos meios de produção.
• Os Estados precisam estabelecer contínuas ações para que o ímpeto de
lucro do capitalismo não promova situações onde o trabalho humano
seja excessivamente explorado, onde os direitos humanos não sejam
cumpridos em função de lucros mais altos.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula falaremos sobre o papel da educação dentro da construção
de uma sociedade melhor, mais cidadã e consciente. Até lá!

Resposta das atividades
Atividade 1
Por um lado, a automatização dos processos de produção gera uma maior
qualidade no produto e uma maior velocidade de produção, o que economicamente se traduz em maior venda e maior lucro para a indústria. Por outro
lado, não faz sentido para a estrutura do capitalismo ter muito produto e
pouco mercado consumidor. Ocorre que para que haja um forte mercado
consumidor é preciso que os níveis de desemprego sejam baixos. Dessa forma, a automatização só pode ser realizada até o limite em que não ofereça
grandes riscos aos níveis de emprego. Caso contrário, o que seria uma solução lucrativa para o sistema capitalista acabaria se tornando o motivo de
uma crise na capacidade de consumo.
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Atividade 2
A função da economia é, basicamente, traçar estratégias para a geração de
riquezas. É a política quem tem o papel de estabelecer como essas riquezas
devem ser distribuídas na sociedade. O risco de se ter uma política guiada por
uma economia capitalista reside principalmente na má distribuição social das
riquezas obtidas e na exploração abusiva dos recursos naturais e da mão de
obra humana, uma vez que o capitalismo tende por si mesmo sempre ao acúmulo. Valores essenciais à política, como justiça, igualdade e bem comum são
mais distantes da economia, ainda que sejam fundamentais à sociedade.
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