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Resumo 
 

 

 

O Brasil do século XXI reflete fielmente a sua característica dependente, se voltando 

às bases agrícolas para geração de saldos positivos na balança comercial, de maneira 

a cobrir os enormes déficits estruturais da Conta de Transações Correntes. Pretende- 

se analisar os impactos econômicos que o lançamento do agronegócio traz para a 

sociedade brasileira ao concentrar e centralizar ainda mais os recursos naturais, o 

capital e a produção, submetendo nossas riquezas naturais em prol do lucro. A 

especialização primária e o processo de desindustrialização da pauta exportadora 

brasileira acirra ainda mais a dependência externa do Brasil por recursos financeiros, 

tecnologia, etc. Para tanto, se faz necessário vincular a questão agrária com a Teoria 

Marxista da Dependência, fundamentando o debate a partir da perspectiva de que o 

Brasil, como país periférico e dependente, se insere no mercado mundial capitalista 

subordinado às economias imperialistas. A história da questão agrária no Brasil se 

encontra em paralelo com diversas outras questões, e se vincula intensamente aos 

problemas atuais da economia brasileira no que tange o debate sobre a dependência 

e sobre o agronegócio, o estudo sobre a renda da terra é importantíssimo para 

embasar teoricamente as questões do campo. 

 

Palavras-chave: agronegócio, renda da terra, dependência, concentração, 

especialização primária, questão agrária. 



Abstract 
 

 

 

The twenty-first century’s Brazil faithfully reflects the dependent feature, turning to its 

agricultural bases to generate positive results in the balance of trade, in order to cover 

the enormous structural deficits in the current account. The aim is to analyze the 

economic impacts of launch of agribusiness to the brazilian society by concentrating 

and centralizing even more natural resources, capital and production, submitting our 

natural resources in order to achieve a profit. The primary specialization and the 

process of deindustrialization of the country’s exporter list stirs up the submission of 

Brazil to external financial resources, technology, etc. To this end, it is necessary to 

bind the agrarian issue with the Marxist Theory of Dependency, basing the debate on 

the perspective that Brazil, as peripheral and dependent country, is part of the capitalist 

world market as subject to imperialist economies. The story of the agrarian matter in 

Brazil is parallel to several other issues, and is heavily linked to the current problems 

in the brazilian economy regarding the debate on dependency and on agribusiness, 

the study on the land income is extremely important to theoretically support the field 

issues. 

 

Keywords: agribusiness, land income, dependency, concentration, primary 

specialization, the agrarian matter. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como intuito elencar os 

impactos econômicos que o relançamento do agronegócio, e o consequente pacto 

virtual de economia política – parceira estratégica dos complexos agroindustriais, da 

grande propriedade territorial e do Estado –, traz para a economia e para a sociedade 

brasileira: concentração e centralização do capital, das terras e da produção, as 

oscilações nos preços das terras e nos preços dos produtos agrícolas, as 

consequências para a renda fundiária e para a extração do excedente econômico, as 

dificuldades das pequenas propriedades e de agricultores familiares se 

desenvolverem, bem como a necessidade de reformas sólidas nessa estrutura. 

O Estado proporciona nessa nova fase (de relançamento do agronegócio) 

condições específicas para a acumulação de capital e para a extração do excedente 

econômico pelos grandes capitalistas do setor rural, estrangeiros e especulativos, 

crescendo a importância da renda fundiária: isso ocorre pelo aumento da 

superexploração dos recursos naturais (um exemplo disso é o Pré-Sal1). A 

superexploração do trabalho é também um desdobramento do agronegócio, pelas 

jornadas excessivas, manejo de produtos agrotóxicos e pelas relações precárias na 

contratação de trabalhadores rurais nas demandas sazonais das safras agropecuárias 

e nas péssimas condições de trabalho a que todos os trabalhadores rurais são 

expostos. Porém, como o Brasil é um país dependente, o contexto internacional influi 

maciçamente sobre as decisões governamentais e econômicas do país, sendo 

fundamental analisarmos a concretude da evolução das relações de exploração entre 

nações desigualmente desenvolvidas, como forma de entendermos a inserção do 

Brasil em uma nova divisão internacional do trabalho, que suscitará em uma expansão 

dos déficits nas contas públicas do país, e, numa consequente especialização primária 

da pauta exportadora brasileira. 

Para isso, além dos autores críticos que analisam a questão agrária no período 

recente, como Stédile e Delgado, serão utilizados os autores clássicos que estudam 

a  questão  agrária,  tal  como  Marx,  Kautsky,  e  também  a  Teoria  Marxista      da 

 
1 O Pré-sal é um recurso natural (grandes reservas de óleo e gás encontradas em áreas profundas do oceano). 
Nos últimos anos o Brasil se empenhou em buscar explorar ainda mais esse recurso natural. O pagamento para 
alugar aquela região que contém o Pré-Sal é a renda fundiária, renda de petróleo, um arrendamento pago ao 
governo por empresas que exploram esse recurso natural. 
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Dependência de Ruy Mauro Marini e de Ernest Mandel elaboradas na década de 

1970. Esta teoria caracteriza a dependência dos países subordinados em relação aos 

países imperialistas, que a partir das categorias econômicas “desenvolvimento 

desigual e combinado”, “troca desigual” e “superexploração do trabalho” 

desenvolvidas por esses autores, explicitará as relações de dependência e embasará 

teoricamente a relação entre o subdesenvolvimento do Brasil e a especialização 

primária. 

O Brasil tem historicamente uma Conta de Transações Correntes 

estruturalmente deficitária, e para isso utilizam as commodities agrícolas para suprir o 

déficit no Balanço de Pagamentos, por conta da relação de dependência do país que 

é periférico em relação aos desenvolvidos. Reproduz-se, dessa forma, o modelo típico 

de subdesenvolvimento. O Balanço de Pagamentos brasileiro demonstra a partir da 

conta Serviços nas Transações Correntes o quão preso o Brasil está aos juros 

proveniente da Dívida Pública destinado ao pagamento dos credores, 

predominantemente estrangeiros. Ademais, o envio do lucro das multinacionais 

instaladas no Brasil para as matrizes internacionais e a dependência do Investimento 

Direto Externo são outros fatores que aumentam o déficit do BP (Balanço de 

Pagamentos) e expressa a relação de subordinação brasileira ao imperialismo (nas 

últimas décadas, principalmente o imperialismo estadunidense). 

Este trabalho está estruturado em capítulos, sendo o primeiro capítulo dedicado 

ao estudo sobre a renda fundiária, nele estarão presentes as principais categorias de 

Marx e Kautsky sobre as diferenciações entre preço e valor, renda fundiária e sua 

gênese, tipos de renda, extração do excedente econômico pelos capitalistas do setor 

rural, lucro diferencial e a renda da terra, o limite da pequena propriedade no contexto 

da capitalização da agricultura. No capítulo 2 será abordado a “Teoria Marxista da 

Dependência”, utilizaremos os estudiosos Ruy Mauro Marini e Ernest Mandel. A 

proposta deste capítulo é a de examinar as relações de dependência, exploração e 

apropriação de valor entre nações desenvolvidas desigualmente, que garante a 

continuidade do modelo capitalista de produção, no qual existem inevitavelmente 

nações subdesenvolvidas para garantir o desenvolvimento de outras, e é a relação de 

produção e de circulação no mercado mundial capitalista entre condições de produção 

capitalistas, semicapitalistas e pré-capitalistas que permitem a reprodução desse 

modelo. 
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Já o capítulo três objetivará o foco principal do trabalho de conclusão de curso, 

pois traz em pauta o relançamento do agronegócio na década 2000 e o 

aprofundamento da relação dependente perante o capital estrangeiro, a partir de uma 

especialização primária. Os impactos econômicos para a sociedade brasileira, as 

políticas de estado construídas para atender os interesses da elite rural, estrangeira e 

financeira, e a relação do quadro atual da conjuntura da brasileira serão apurados. 

Verificaremos antes disso o contexto histórico, político e econômico anterior ao 

relançamento do agronegócio, desde a primeira fase da “modernização conservadora” 

da agricultura na ditadura militar (1964-1985) até os anos 2000. Para consubstanciar 

a referida teoria, serão apresentados, no capítulo três, dados, tais como do Balanço 

de Pagamentos brasileiro, a pauta exportadora, centralização e concentração das 

terras e da produção, da estrangeirização da terra, etc. 
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1 - A categoria econômica renda da terra e suas especificidades na 

análise da questão agrária 

 
A questão agrária é uma área da ciência que busca estudar e entender a 

história da organização socioeconômica de determinado lugar, no que tange a 

propriedade, o uso e a posse da terra, concomitante com suas relações e problemas 

derivados das três características analisadas. Segundo Stédile (2012, p. 643) a forma 

como é organizada a utilização dos recursos naturais pelo homem varia de sociedade 

para sociedade, e a produção e o uso dos bens agrícolas depende das necessidades 

de determinado povo. Da mesma forma que o uso dos produtos derivados da terra 

depende do corpo social local, a posse e a propriedade da terra também são inerentes 

a história e o desenvolvimento das forças produtivas daquele espaço. A posse da terra 

refere-se portanto a “quais pessoas e categorias sociais moram em cima daquele 

território e como vivem nele” e a propriedade é 

 

[...] uma condição jurídica, estabelecida a partir do capitalismo, que garante 
o direito de uma pessoa, empresa ou instituição que possua dinheiro-capital 
comprar e ter a propriedade privada de determinada área da natureza 
(STÉDILE, 2012, p. 643). 

 

Como a terra não tem valor, visto que não é uma mercadoria, a condição 

jurídica citada por Stédile é um papel autenticado que comprova a propriedade do 

dono em relação à uma parcela do território. Na mesma região, em períodos históricos 

distintos, encontra-se diferentes problemas agrários. Para Marx a terra não é uma 

mercadoria, visto que não tem valor. O valor de uma mercadoria está no trabalho 

abstrato empregado nela, ou seja, nas horas de trabalho socialmente necessárias 

para se produzir determinada mercadoria2. Por isso a terra não tem valor pois é um 

recurso natural e não deveria ser comercializada como mercadoria. 

Autores clássicos se propuseram a estudar o desenvolvimento do capitalismo 

na agricultura, assim como os fenômenos agrícolas que impulsionaram o nascimento 

do Capital Industrial, da Grande Indústria. Marx estudou a “via inglesa” no período de 

nascimento do capital industrial. Karl Kautsky se concentrou em estudar a Alemanha, 

no período que compreende o final do século XIX e ínicio do século XX, e chamou de 

 

2 É uma média social do tempo dos trabalhadores inseridos no comércio mundial e que produzem a mesma 
mercadoria. 
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“via prussiana”. Vladimir Lênin analisou a Rússia, “via junker” e analisou a forma 

particular do desenvolvimento da agricultura nos Estados Unidos, chamada de “via 

farmer,” por ter sido uma forma democrática de distribuição de terras, 

predominantemente agricultura familiar-capitalista, como descreveu Stédile (2012, p. 

644). 

No estudo da questão agrária é possível analisar e pesquisar em diversas áreas 

do conhecimento os impactos e desdobramentos do desenvolvimento capitalista na 

agricultura brasileira. Aqui nos limitaremos a estudar na esfera da economia as 

consequências do desenvolvimento agrário no Brasil, principalmente após a década 

2000 com o relançamento do agronegócio, e a constante necessidade de se gerar 

saldos comerciais positivos para resolver o problema estrutural da Conta de 

Transações Correntes. 

Antes de mais nada é necessário compreender que a agricultura não é 

dissociada do modo de produção capitalista, a atividade agrícola, assim como a 

atividade fabril e todas as atividades da esfera da produção, são subordinadas aos 

anseios dos capitalistas. Por isso, na produção agrícola também existe a exploração 

capitalista visando o lucro. O que os diferenciam dos capitalistas industriais é o setor 

em que se emprega o capital. Dessa maneira, as características de um modo de 

produção capitalista existem em todas as esferas de produção, tais como a taxa igual 

de lucro médio, produção e apropriação de mais-valia, classes sociais bem definidas, 

entre outros. 

Existiram ao longo da história outras formas de se estruturar a produção 

agrícola, tal como a economia escravagista, o modo de produção feudal ou mesmo a 

forma de pequena economia camponesa de subsistência. No entanto, foi o modo de 

produção capitalista que expropriou o trabalhador agrícola da propriedade e da posse 

da terra, ou seja, de suas condições de produção, e que o subordina a um capitalista 

que explora a agricultura com a finalidade de obter lucro. A proposta de Marx 

principalmente no Volume VI - livro terceiro de “O capital” era a de examinar as 

especificidades das relações de produção e de circulação, originadas pela aplicação 

do capital na agricultura. É necessário compreendermos que a condição essencial 

para a existência da renda da terra no mundo contemporâneo é a propriedade privada 

e  a  inserção do  capital  na agricultura.  Para  Marx (2008a, p.  826) o monopólio da 
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propriedade da terra é inerente ao modo de produção capitalista e todos os outros 

modos “que se fundamentam de uma forma ou de outra na exploração das massas”. 

A propriedade fundiária significa que certas pessoas dotam de dinheiro-capital 

para adquirir porções do globo terrestre, pautadas por um poder jurídico. A renda da 

terra ou renda fundiária é o pagamento pelo direito de uso da terra que é imposto pelo 

capital, o proprietário da terra recebe uma renda capitalizada sem trabalhar 

produtivamente para recebê-la, pelo fato dele dispor do direito jurídico sobre 

determinada porção do território. 

Para tanto, com o objetivo de explicitar o referencial teórico que norteia a 

pesquisa, o capítulo um divide-se em dois tópicos principais, além desta introdução. 

O primeiro tópico chamado de “A lei do valor e as categorias econômicas 

fundamentais de Karl Marx” abordará as categorias marxistas essenciais que serão 

utilizadas ao longo de todo o trabalho de conclusão de curso, e que são a base da 

teoria marxista (a teoria do valor, como por exemplo). 

O segundo tópico denominado “A renda da terra: a peculiaridade na reprodução 

do capital agrícola” concentra-se em analisar a categoria econômica renda da terra, a 

partir dos estudos de Karl Marx e Kautsky. O estudo sobre a renda fundiária é de 

fundamental importância para a maioria das pesquisas relacionadas à questão 

agrária, sendo uma categoria essencial e peculiar para o entendimento do 

desenvolvimento agrário. Por isso, para a compreensão real dos problemas agrários 

oriundos da inserção do capital na agricultura estudaremos a renda da terra e suas 

especificidades. Divide-se o segundo tópico em outros quatro subtópicos, o primeiro 

intitulado de “A gênese da renda fundiária e a conformação da estrutura fundiária no 

desenvolvimento do capital agrícola” demonstrará a forma como se constituiu a renda 

fundiária ao longo do tempo e como se estruturam as relações sociais e de trabalho 

no campo entre as classes sociais que dele derivam. O segundo subtópico, chamado 

de “A perspectiva de autores da Economia Política precedentes a Karl Marx” abordará 

visões de autores da Economia Política anteriores a Karl Marx, tal como Adam Smith, 

David Ricardo e Malthus, a principal razão para a análise da teoria desses autores em 

relação a renda da terra refere-se ao fato de Marx ter se inspirado e criticado as teorias 

dos referidos autores para compor a sua. O terceiro subtópico denominado de “A 

renda diferencial (tipo I e tipo II) e a renda absoluta: diferenciações do tipo de renda 

na abordagem marxista”, expressará o estudo de Marx sobre a renda da terra, e   as 
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diferenças entre cada tipo de renda. O quarto e último subtópico “A pequena 

propriedade e seu limite ao desenvolvimento no capitalismo” trará a discussão para 

as pequenas propriedades rurais e a dificuldade em se desenvolverem num ambiente 

no qual majoritariamente as atividades agrícolas são capitalizadas e centralizadas. 

 

1.1 A lei do valor e algumas categorias econômicas fundamentais de Karl 

Marx 

 

Serão expostas nesse tópico algumas categorias marxistas para o 

entendimento de valor, preço, preço de mercado, e de produção. É primordial 

destacarmos a teoria do valor da mercadoria de Karl Marx antes de aprofundarmos o 

tema sobre as especificidades da agricultura capitalista. De acordo com essa teoria, 

o valor de uma mercadoria se mede pelo trabalho abstrato empregado nela, ou seja, 

nas horas de trabalho socialmente necessárias para se produzir determinada 

mercadoria. Para um produto se tornar uma mercadoria e ter, portanto, valor, é preciso 

que o produto tenha valor de uso, e não somente para quem o produz, mas para quem 

o receberá por meio da troca. Por isso para uma “coisa” se tornar mercadoria e ter 

valor é essencial a utilidade para quem o irá consumir e o tempo de trabalho 

socialmente3 gasto na produção da mercadoria, originando o valor e sendo possível 

efetuar a troca. 

De acordo com Kautsky (2011, p. 48-49), uma mercadoria é fruto do trabalho 

humano, dela o produtor não tem necessidade, e deve trocá-la com outra pessoa por 

um artigo de que tenha necessidade. Quanto mais desenvolvida é a fabricação de 

mercadorias, e “quanto mais a troca se regulariza, tanto menos essa relação se 

subordina ao acaso”, é possível observar que esse fenômeno é regido por uma lei, 

cada mercadoria tem, em dadas circunstâncias, um valor de troca fixo. Em um grau 

mais avançado da evolução, a troca se torna venda, e a mercadoria se transforma em 

moeda, dinheiro, possuinte de valor de uso para todas as pessoas, passando a servir 

de medida de valor para todas as outras mercadorias. Quando se tem   determinada 

 
 

 

3 O tempo de trabalho socialmente gasto na produção de uma mercadoria refere-se ao fato de que o valor de 
determinada mercadoria é medido pelas horas de trabalho despendidas pelos trabalhadores inseridos no 
comércio mundial e que fabricam o mesmo produto, faz-se uma média, e dessa forma, se tem o valor desse 
produto. 
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quantidade fixa de moeda que se paga por um produto, chama-se preço. (KAUTSKY, 

2011, p. 48-49). Para o autor, o 

 
[...] valor da mercadoria só aparece como tendência, como lei orientada no 
sentido de reger o fenômeno de troca ou de venda. O resultado desse 
processo é a relação de troca real num momento dado, por outras palavras, 
o preço real (KAUTSKY, 2011, p. 49). 

 
 

O preço-valor é “o preço que expressa diretamente o valor (de mercado), ou 

seja, um preço que não se desvia do valor. É o próprio valor (social ou de mercado), 

expresso em dinheiro” (NETO, 2001, apud MAGALHÃES, 2004, p. 71). Osório (2013, 

p. 52) traz em seu artigo uma explicação significativa sobre valor, preço, preço de 

produção, preço de mercado, em que o preço pode se diferenciar de seu valor, mas 

sempre orbita em torno deste: 

 

[...]Em primeira instância, o valor se apresenta sob a forma de valor de troca, 
e este em sua forma preço e forma dinheiro. A forma preço, por sua vez, se 
expressa como preço de produção e como preço de mercado. Neste 
processo de desdobramento e manifestação, vão ocorrendo distorções, entre 
as quais estão as diferenças entre valor e preço. Os preços de produção e de 
mercado colocam em evidência que nem todo capitalista se apropria do valor 
produzido, mas sim de uma mais-valia que pode estar acima ou abaixo do 
referido valor. No entanto, a variação dos preços tem um ponto de gravitação, 
e este é o valor. 

 
Em torno do preço se acomodam as pressões de oferta e demanda, e que na 

realidade, determinam os preços: 

 

[...] se a oferta e a procura regulam o preço de mercado, ou antes, os desvios 
que os preços de mercado têm do valor de mercado, por outro lado, o valor 
de mercado rege a relação entre a oferta e a procura ou constitui o centro em 
torno do qual as flutuações da oferta e procura fazem girar os preços de 
mercado. (MARX, 1981, p. 205). 

 
 

Dessa forma, pode-se compreender que o preço de determinada mercadoria 

orbita em torno do seu valor e é expresso em dinheiro (equivalente universal). O preço 

pode vir sob a forma preço de produção e preço de mercado. O preço de mercado é 

regulado pela oferta e procura daquela mercadoria, no entanto, o valor continua sendo 

o centro, o ponto de gravitação, em que as flutuações da oferta e demanda 

determinam seu preço de mercado. 
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1.2 A renda da terra: a peculiaridade na reprodução do capital agrícola 
 
 

A renda fundiária é uma particularidade das relações capitalistas desenvolvidas 

na agricultura moderna, a existência da renda da terra é condicionada diretamente à 

existência da propriedade privada, que permite juridicamente a comercialização de 

parcelas do globo terrestre. Caso o proprietário tenha em mãos um documento que 

comprove que ele é o dono, ele poderá exigir um pagamento pelo arrendamento do 

seu território. Isto ocorre pois na capitalização da agricultura o proprietário de terras 

descola-se das condições de produção e exploração do território e dos trabalhadores 

intentando o lucro. A propriedade privada separa o produtor dos seus meios de 

produção, o dono das terras pode, dessa forma, arrendar o território que o “pertence” 

para os capitalistas, chamados de arrendatários, que poderão realizar inversões nas 

terras visando a reprodução do capital. O dono das terras também tem a possibilidade 

de ser o próprio capitalista ou o produtor imediato, no entanto, por conta da 

capitalização da agricultura e do caráter capitalista de concentração e centralização 

das terras, do capital, da produção, etc., há sérias dificuldades em os produtores 

imediatos terem a propriedade da terra. Como já dito, é a propriedade privada que 

impede a economia camponesa de subsistência ou a agricultura familiar de prosperar, 

pois o preço das terras se torna inviável, além disso os terrenos mais férteis ou de 

melhor localização estão dominados pelos grandes latifundiários brasileiros. 

 

1.2.1. A gênese da renda fundiária e a conformação da estrutura fundiária no 

desenvolvimento do capital agrícola 

 

Na época feudal as relações sociais de trabalho eram predominantemente 

entre os produtores imediatos (servos) e os senhores feudais, no qual os próprios 

donos de terras exploravam os produtores imediatos, e, por isso, a renda era 

equivalente a mais-valia. Ao transformar as sociedades agrícolas feudais em 

industriais, e quando o comércio mundial se tornou mais competitivo, houve uma 

mudança no comportamento do ser humano, que passou a buscar um 

desenvolvimento acelerado e constante do capital, explorando cada vez mais os 

trabalhadores e os recursos naturais. É no sentido de entender como se estruturou a 

gênese da renda fundiária, desde o modo de produção feudal até o modo de produção 
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atual, capitalista, Marx (2008a) desenvolve ao longo do Capítulo XLVII “Gênese da 

Renda Fundiária Capitalista” os três tipos de renda que coexistiram. 

A renda em trabalho, a mais simples das rendas, consistia nos produtores 

imediatos trabalharem determinados dias nas terras dos senhores feudais, e o 

restante dos dias na sua própria gleba, podendo desenvolvê-la, receber acima dos 

produtos necessários para sua subsistência e ter um excedente econômico (o que era 

difícil naquele período, o que poderia acontecer eram trocas fortuitas entre os servos, 

ou entre homens livres). Independia a produção e a produtividade para os senhores, 

os servos tinham que trabalhar os dias pré-determinados e de forma coercitiva, o 

produto excedente todo era destinado para o dono das terras. Ou seja, o produtor 

imediato paga uma renda em forma de trabalho para o proprietário de terras pelo uso 

de um pedaço da propriedade para produzir seus próprios meios de subsistência, a 

renda nesse caso é equivalente a mais-valia. 

A renda em produtos na essência não se altera sob o enfoque econômico da 

renda em trabalho. Porém, já é um estágio mais desenvolvido das forças produtivas 

do trabalho do produtor direto e da sociedade, pois nessa fase o produtor passou a se 

responsabilizar por toda a produção. Isso porque o produtor passou a produzir em 

suas terras, no solo em que ele explorava, não mais na terra do proprietário, 

empregando seu tempo inteiro de trabalho na produção agrícola e a parte excedente 

produzida era destinada ao proprietário das terras (sob a forma de renda), e o produtor 

ficava com o necessário para sua sobrevivência. O “trabalho do produtor para si 

mesmo, e o que fornece ao proprietário da terra não se separam mais de maneira 

palpável, no tempo e no espaço” (MARX, 2008a, p. 1051), isso significa também que 

os próprios produtores eram os donos dos meios de produção (subtraindo a terra) 

empregados na produção e por isso precisavam repô-los. Criou-se uma indústria 

doméstica de produção ou beneficiamento do produto. 

Marx (2008a, p. 1052) afirma que não necessariamente toda a produção 

excedente (retirando o necessário para os produtores se reproduzirem) iria para o 

pagamento da renda. Essa forma de renda (em produtos) fazia com que os produtores 

tivessem mais tempo para produzir de maneira geral seus produtos, alguns produtores 

diretos poderiam se destacar, desenvolver mais sua produção agrícola e até se tornar 

exploradores do trabalho alheio. Entretanto, o mais comum eram produtores sem   o 
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mínimo vital para sua reprodução e para repor os meios de produção, uma vez que o 

proprietário extraia e extorquia parcelas enormes da produção excedente. 

A renda em dinheiro foi resultante da metamorfose da renda em produtos (que 

era renda em trabalho anteriormente). É mister compreender que o produtor direto a 

partir de agora precisaria converter seus produtos em mercadorias, e produzi-los 

como tal, para se ter um equivalente, efetuar a troca na esfera da circulação de 

determinado contexto social, e por isso, obter valor. Ao se ter um produto e ter um 

equivalente universal para trocá-lo, o dinheiro, o produto têm preço. O produtor se 

insere nas relações sociais de produção e de circulação do produto, passando para o 

proprietário, em forma de renda, o preço (dinheiro), e não mais uma quantidade de 

produtos. 

Dos custos de produção, a proporção constituída de desembolsos variáveis em 

dinheiro passa a ser decisiva; em todo o caso, agora é fator determinante o excedente 

que a parte, convertendo-se em dinheiro, do produto bruto, forma em relação à parte 

que tem de servir de meio de reprodução e de meio de subsistência imediato. Sem 

ser a terra, os instrumentos agrícolas e outros meios de trabalho eram de direito dos 

produtores imediatos e na renda em dinheiro esse fator se torna mais forte. Os 

produtores realizavam a sua produção, e uma parcela do produto excedente era 

destinado ao pagamento da renda para o proprietário de terras. Essa forma de renda 

pressupõe um desenvolvimento grande do mercado, do comércio, da indústria, da 

cidade, da circulação monetária. Necessita que os produtos tenham preço de mercado 

e que sejam vendidos aproximadamente pelo seu valor, o que nas outras rendas não 

era preciso. 

A medida que se desenvolve a renda em dinheiro, a relação entre o proprietário 

e o produtor imediato passa a se limitar a um contrato puramente monetário 

estabelecido anteriormente ao arrendar a propriedade fundiária, o produtor imediato 

se torna um arrendatário e passa a pagar a renda em dinheiro, os modos de renda 

anteriores em que a mais-valia era quase ou equivalente ao produto excedente são 

dissolvidos. Nasce igualmente uma nova classe de jornaleiros, que alugam suas 

forças de trabalho e não possuem terras, são explorados pelos novos arrendatários 

podendo ser camponeses que se desenvolveram mais que outros e que agora 

exploram os jornaleiros na produção agrícola, aumentando a possibilidade desses 

camponeses  virarem  arrendatários  capitalistas.  O  desenvolvimento  da  classe de 
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arrendatários se limita ao desenvolvimento geral da produção capitalista, com as 

condições de fora do campo e acelerada em determinadas circunstâncias (MARX, 

2008a, p. 1055). 

 

[...]Com a interferência do arrendatário capitalista entre o dono da terra e o 
que efetivamente a cultiva dissolvem-se todas as relações oriundas do velho 
modo rural de produção. O arrendatário se torna o comandante efetivo 
desses trabalhadores agrícolas e o verdadeiro explorador do trabalho 
excedente que efetuam, enquanto o proprietário só mantém relação direta, e 
de caráter puramente monetário e contratual, com esse arrendatário 
capitalista (MARX, 2008a, p. 1056). 

 

 

A renda deixa de corresponder a forma normal da mais-valia e do trabalho 

excedente e reduz-se a sobra do trabalho excedente, “a qual aparece depois de 

deduzida a parte que se apropria o explorador capitalista sob a forma de lucro”, além 

disso: 

 

[...]o montante da renda a pagar tem por limite o lucro médio proporcionado 
pelo capital nos ramos de produção não agrícolas, e os preços de produção 
não agrícolas que o lucro médio regula (MARX, 2008a, p. 1056). 

 
 

Nesse momento, a mais-valia passa a corresponder ao lucro, e não mais a 

renda. A renda faz parte de uma ramificação da mais-valia, o lucro suplementar 

(excedente do lucro médio). A dificuldade da política moderna na hora de analisar a 

inserção do capital na agricultura está em explicar a origem do suplemento da mais- 

valia produzido pelos capitalistas, que é destinado ao proprietário de terras (em forma 

de renda), depois da igualação da mais-valia para os diferentes capitais, ao nível do 

lucro médio4. Por isso, o obstáculo ao analisar a renda fundamentava-se na explicação 

do excedente do lucro agrícola sobre o lucro médio, portanto, não a mais-valia e sim 

a mais-valia suplementar específica desse ramo agrícola de produção. 

Na esfera da produção capitalista está contido a geração de mais-valor, valor 

sendo definido pela junção do capital constante (capital fixo, máquinas, matérias- 

primas, etc.), do capital variável (valor da força de trabalho, calculado pelas horas de 

trabalho socialmente necessárias para a reprodução da força de trabalho) e da mais- 

 
 

4 O lucro médio é a mais valia global que o capital produziu em todas as esferas da produção e é repartido 
igualmente, o “lucro médio é resultado, formação do processo social que se efetua dentro de relações históricas 
bem determinadas de produção, resultado que, conforme vimos, supõe uma série de mediações” (MARX, 2008a, 
p. 1038). 
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valia (excesso de valor gerado pela força de trabalho). A mais-valia5 equivale à fração 

do valor da força de trabalho dispendida pelos trabalhadores que não é paga pelo 

capitalista, sendo uma produção excedente e que vai além do pagamento do salário 

dos trabalhadores. O capitalista se apropria de parte da produção do operariado, por 

exemplo: um operário trabalha 12 horas por dia e apenas 4 horas de trabalho por dia 

durante um mês na produção de mercadorias já pagaria o salário médio daquele 

trabalhador, então ele trabalha as outras 8 horas para o capitalista “de graça”, em 

forma de mais-valia, que norteia a taxa de lucro6. 

A renda fundiária é uma apropriação de determinada parcela da mais-valia, 

traduzida em fração do lucro que seria destinado ao arrendatário, ou também, parte 

do salário normal pago aos trabalhadores rurais. É mais comum dentro do sistema 

capitalista que o arrendatário transferirá para os trabalhadores rurais o fardo do 

pagamento da renda fundiária, diminuindo o salário desses e o transferindo para o 

bolso dos donos das terras. 

No pleno desenvolvimento das relações capitalistas agrícolas de produção, as 

três classes sociais subsistentes no sistema de produção da agricultura capitalista 

aparecem de forma mais clara: o trabalhador assalariado, o arrendatário – capitalista 

industrial, e o proprietário de terras. Os donos das terras recebem uma renda pelo 

arrendamento (aluguel) da terra paga pelo arrendatário, em um contrato (tal contrato 

é realizado em prazos fixos e a quantia estipulada anteriormente) acordado entre 

ambas as partes, essa renda é chamada de renda fundiária ou renda da terra. A 

propriedade fundiária adquire assim sua forma puramente econômica, dissociando o 

proprietário da produção, como condição de trabalho, “para quem a terra nada mais 

representa que um tributo em dinheiro que o monopólio lhe permite arrecadar do 

capitalista industrial, o arrendatário” (MARX, 2008a, p. 827). 

Os trabalhadores agrícolas são os que trabalham de fato nas terras, os 

agricultores efetivos, explorados pelos arrendatários, já estes investem seu capital na 

produção agrícola com a única finalidade de gerar lucro, obtido pelo aumento da 

 

5 A taxa de mais valia é definida pela mais valia (excesso de valor gerado pela força de trabalho) /capital variável 
(valor da força de trabalho). Taxa de mais-valia = (s/v). 
6 Taxa de lucro é igual a (s/v+c). Em que s é a mais-valia, v o capital variável e c o capital constante. A composição 
orgânica do capital é a relação entre capital constante e capital variável (c/v). Se v e a mais valia permanecem 
constantes, e c aumenta, então a taxa de lucro sofre queda. No desenvolvimento das forças produtivas 
capitalistas há uma tendência pelo aumento do capital constante, que não é acompanhada pelo aumento da 
mais-valia se o capital variável permanece inalterado, isso ocorre porque a geração da mais-valia provêm da 
exploração e apropriação da produção excedente gerada pelos trabalhadores. 
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produção e da produtividade. É realizável comparar os proprietários de terras, que 

não são ao mesmo tempo os capitalistas industriais – arrendatários, com os 

capitalistas da esfera financeira e especulativa, que se apropriam de parcela da mais- 

valia produzida por outros capitalistas. Marx faz uma analogia da renda fundiária com 

o juro proveniente do capital especulativo, onde a terra alugada seria como o dinheiro- 

capital emprestado, a renda fundiária equivalente ao juro, visto que a renda da terra é 

o mecanismo em que se realiza economicamente, se valoriza a propriedade da terra 

(MARX, 2008a, p. 827-828). 

O arrendatário ao arrendar a propriedade, aplica nela o capital necessário para 

a produção, realiza algumas construções e benfeitorias, melhora a qualidade da terra, 

podendo ser melhorias fixas ou transitórias, e assim valorizá-la. Entretanto, as 

melhorias ficam na propriedade e quando o contrato se encerra o dono das terras 

pode alugá-la novamente, para o mesmo arrendatário ou para outro capitalista, e as 

melhorias feitas são fixas ao solo e por isso ficam com o proprietário. No próximo 

contrato de arrendamento, as melhorias feitas pelo antigo arrendatário irão valorizar a 

terra e a renda fundiária aumentará. Se o antigo arrendatário acorda o contrato 

novamente, irá pagar mais pelas melhorias que ele mesmo empreendeu, 

desestimulando as inversões na agricultura e causando um obstáculo pela 

racionalização da agricultura. Os proprietários de terras exploram os arrendatários, 

ganham juros e não participam do processo produtivo “pois nasceram para consumir 

os frutos” do trabalho alheio (MARX, 2008a, p. 829). 

Importante destacar que a renda fundiária é composta pela renda propriamente 

dita, aquela que independe da qualidade da terra, existindo justamente por ter uma 

condição jurídica permitindo a propriedade privada. E o juro, que também compõe a 

renda fundiária, é o que valoriza a terra, pelas melhorias realizadas pelos capitalistas 

industriais – arrendatários ou mesmo por condições econômicas do período. 

Por conseguinte, Marx exemplifica como se dá o preço de compra ou o valor 

do solo, o que pode ser considerado irracional, visto que a terra não possui valor por 

não ser produto do trabalho humano. Se a taxa média de juro é de 5%, a renda 

fundiária anual total é de 200 libras esterlinas, podemos calcular que a renda fundiária 

é juro de um capital (terra) de 4000 libras esterlinas7. 

 
 
 

7 O cálculo é apenas dividir 200/0,05 = 4.000 libras. 
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[...]Por isso, na Inglaterra, o preço de compra das terras é calculado segundo 
o número de rendas anuais, o que é apenas outra maneira de expressar a 
capitalização da renda fundiária. É na realidade o preço de compra, não do 
solo, mas da renda fundiária que ele proporciona, calculando-se esse preço 
de acordo com a taxa corrente de juro. Essa capitalização da renda, porém, 
supõe a renda, enquanto reciprocamente a renda não pode ser derivada da 
própria capitalização nem por ela explicada. (MARX, 2008a, p.832-833). 

 
 

Digamos que a taxa de juro média caia de 5 para 4%, mantendo a renda 

fundiária constante (200 libras esterlinas), o preço da terra será então 5000 libras 

esterlinas. O preço da terra pode variar inversamente a variação da taxa de juros, “é 

um movimento do preço da terra, independente do movimento da própria renda 

fundiária” e do preço dos produtos agrícolas, “e regulado apenas pela taxa de juro” 

(MARX, 2008a, p. 833). Mas é a renda fundiária, que nada mais é do que a receita 

capitalizada do aluguel da terra, que determina o preço da terra, digamos que a taxa 

de juro média se mantém a 5%, e a renda fundiária se eleva para 500 libras esterlinas, 

o preço de compra da terra será de 10.000 libras esterlinas. Há uma relação 

diretamente proporcional entre a renda fundiária e o preço da terra, da mesma forma 

que essa relação é existente entre a renda fundiária e o preço dos produtos agrícolas. 

Como já foi dito anteriormente a terra não é uma mercadoria, e por isso não 

poderia ser comercializada, posto que a terra é um recurso natural e não tem valor. 

Contudo, no modo de produção capitalista para uma coisa ser vendida e ter preço, 

“basta que seja suscetível de monopólio e alienável” (MARX, 2008a, p. 845). 

Segundo Kautsky (2011), o solo não se constitui por meio de uma elaboração 

do trabalho humano, por isso o seu preço não é determinado pelo trabalho necessário 

à sua produção e muito menos pelas despesas de produção, o autor escreve que o 

preço do solo é determinado pela renda territorial. O autor analisa que na sociedade 

capitalista o valor de uma porção do território ou de um bem se assemelha a de um 

capital cujo rendimento fosse igual ao montante da renda fundiária do solo, o valor 

desse capital é, portanto, o valor comercial da terra, “este é, pois, determinado de um 

lado pelo montante da renda fundiária, de outro pela taxa usual de juro” (KAUTSKY, 

2011, p. 71). 

A renda fundiária somente se desenvolve como renda monetária no sistema de 

produção das mercadorias (produção capitalista), quando o produto agrícola, que 

antes era meio de subsistência e não era alienado no mercado, agora se torna 

mercadoria  e  possuinte  de  valor  de  troca  e  de  valor.  Produtores  e agricultores 



21 
 

 

isolados não produzem valor ou mercadoria, um produto só se torna mercadoria em 

determinados contextos sociais, quando o tempo de trabalho configure porção do 

tempo de trabalho social, e também quando o “caráter social do trabalho imprima 

caráter social ao produto, por meio do caráter monetário e da permutabilidade geral 

do produto, determinada pelo preço” (MARX, 2008a, p. 850-851). 

 

[...]Não constitui característica peculiar da renda fundiária a circunstância de 
os produtos agrícolas se tornarem valores e se desenvolverem como tais, e 
a de os produtos não-agrícolas os confrontarem como mercadorias, ou a de 
eles se desenvolverem como expressões particulares do trabalho social. A 
característica peculiar consiste em que, com as condições em que os 
produtos agrícolas se desenvolvem como valores (mercadorias) e com as 
condições em que se realizam esse valores, desenvolve-se o poder do 
proprietário fundiário de apropriar-se de porção crescente desses valores 
criados sem interferência dele, e porção crescente da mais-valia se 
transforma em renda fundiária (MARX, 2008a, p. 851). 

 
 

Desse modo, não há dificuldade em explicar a forma que o capital agrícola gera 

o produto excedente e a mais-valia, e sim de onde deriva o complemento de mais- 

valia pago pelo arrendatário ao proprietário da terra sob a forma de renda, após a 

mais-valia se igualar ao nível do lucro médio, para os diferentes tipos de capitais. Para 

isso, analisaremos mais à frente os diferentes tipos de rendas e como elas se 

diferenciam entre si, em relação ao modo como o sobre lucro é formado e apropriado 

pelo proprietário de terras em cada um dos tipos de renda. 

 

1.2.2 A perspectiva de autores da Economia Política precedentes a Karl Marx 
 
 

Foram os autores da escola clássica que se propuseram a estudar a categoria 

econômica renda da terra, os primeiros foram os fisiocratas, acreditavam que a terra 

era a única geradora de riqueza. Mais à frente, Adam Smith em seu livro A Riqueza 

das Nações, publicado em 1776, entendia o trabalho como produtor de valor, e se 

dedicou a estudar a renda fundiária. Lenz (2007, p. 9) sistematiza a ideia de Smith, 

onde a renda da terra é um excedente, não ganho com o trabalho, e apropriado pelo 

proprietário das terras por conta de seu poder de monopólio, ou seja, para Smith a 

renda fundiária “representa um preço pago pela existência da propriedade privada da 

terra”. Para Adam Smith a renda da terra não representa lucro ou juro pelo capital 

empregado na terra pelo proprietário nas benfeitorias, e sim, a renda da terra 

corresponde ao fato de existir a propriedade privada e consequentemente o poder de 
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monopólio (LENZ, 2007, p. 10). O desenvolvimento das sociedades depende 

diretamente da renda da terra, como é possível perceber na passagem de Smith 

abaixo. 

 

[...] toda melhoria da situação da sociedade tende, direta ou indiretamente, a 
elevar a renda real da terra, a aumentar a riqueza real do proprietário da terra, 
seu poder de comprar trabalho, ou a produção do trabalho de outras pessoas. 
A expansão das melhorias e do cultivo da terra tende a elevar a renda da 
terra de maneira direta. A parcela do proprietário da terra na produção 
necessariamente aumenta com o crescimento da produção. (SMITH,   1996, 
p.70 apud NABARRO; SUZUKI, 2010, p. 2). 

 
 

Segundo Nabarro e Suzuki (2010, p. 2-3) para Smith, o desenvolvimento das 

sociedades faz com que o preço das mercadorias diminua, aumentando a renda paga 

aos proprietários de terras de forma indireta, e caso haja estagnação das forças 

produtivas o contrário aconteceria: o preço das mercadorias aumentaria e a renda da 

terra diminuiria. A sociedade para Adam Smith é dividida em três classes sociais 

(categorias de pessoas), as que vivem da renda da terra, as que sobrevivem com o 

lucro proveniente do capital e as que subsistem com o salário. Os interesses do 

proprietário estão inteiramente ligados aos interesses das outras duas categorias de 

pessoas, pois a renda dos donos de terras não depende de trabalho e nem de cuidado, 

vem “independentemente de qualquer plano ou projeto” (SMITH, 1996, p. 272 apud 

NABARRO; SUZUKI, 2010, p. 2). Para Lenz (2007) os fundamentos sobre a renda da 

terra em Riqueza das Nações de Smith se vincula com a propriedade privada da terra 

e com a conceituação de existência da renda absoluta, enquanto que Ricardo contesta 

admitindo a existência somente da renda diferencial, que é explicada com detalhes 

mais à frente por Marx. 

Kautsky (2011, p. 55) averigua que Smith, em seu capítulo VII, observou a 

existência na sociedade de uma taxa média de salário, de lucro e de renda territorial, 

sendo que essas taxas médias poderiam ser chamadas de taxas naturais, quando o 

preço de determinada mercadoria contém a soma de dinheiro para se retirar dela sua 

taxa natural da renda territorial, do lucro do capital empregado, e do salário, então, 

pode-se dizer que a mercadoria é vendida ao seu preço natural. Marx examinou em 

períodos distintos essas discussões a respeito das taxas médias oriundas do 

desenvolvimento da sociedade capitalista em O capital. 

Malthus publicou sua obra Princípios de Economia e Política em 1820, e definiu 

a renda da terra como: 
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[...] a parcela do produto total que fica para o proprietário da terra depois de 
pagas todas as despesas, de qualquer tipo, referentes ao seu cultivo, 
inclusive os lucros do capital empregado, estimados segundo a taxa usual e 
ordinária de lucro do capital agrícola no período considerado (MALTHUS, 
1996, p. 81, apud NABARRO; SUZUKI, 2010, p. 3). 

 
 

Thomas Robert Malthus criticou Smith em seu livro no que tange a 

conceituação da renda da terra ser oriunda de um monopólio comum, e também critica 

a explicação dada sobre a relação entre a renda da terra e o aumento dos preços das 

mercadorias de primeira necessidade e das mercadorias monopolizadas (NABARRO; 

SUZUKI, 2010, p. 4). Malthus busca compreender a partir de três elementos o preço 

alto dos produtos agrícolas (e dessa forma, da renda da terra), em primeiro lugar a 

qualidade da terra é fator determinante da renda da terra, em segundo lugar o caráter 

do produto, que cria sua demanda, e por último a escassez das terras mais férteis. A 

qualidade da terra é o fator mais importante do que até o poder de monopólio, para 

Malthus a fertilidade da terra é um presente da natureza ao homem e por isso é 

essencial na formação da renda fundiária (LENZ, 2007, p. 7). Mesmo Malthus 

reconhecendo a fertilidade da terra como principal fator para apropriação de uma 

maior renda pelo proprietário, somente em Marx que a fertilidade natural da terra foi 

analisada com maior ênfase quando formulado o conceito de renda diferencial I. 

 

[...] a fertilidade da terra resulta na capacidade de produzir renda, ao produzir 
uma quantidade dos bens indispensáveis que excede as necessidades de 
subsistência dos próprios agricultores. A característica específica dos bens 
de primeira necessidade, quando distribuídos de maneira adequada, tende 
nítida e constantemente a valorizar esse excedente fazendo surgir uma 
população que o consuma (MALTHUS, 1996, p.86 apud NABARRO; SUZUKI, 
2007, p. 4). 

 
 

Partindo da definição de renda da terra de Malthus, Ricardo formula a sua 

definição, em que a renda da terra se constitui como parte do produto da terra paga 

ao seu proprietário pelo uso das forças originais do solo, a renda da terra é: 

 
 
 

[...] a parte do valor do produto total que resta ao proprietário após o 
pagamento de todas as despesas de qualquer espécie correspondente ao 
cultivo, incluindo-se nestas despesas os lucros do capital empregado, 
calculados segundo a taxa usual e comum dos lucros do capital agrícola no 
período de tempo considerado (RICARDO, 1988, p.194 apud 
NABARRO;SUZUKI, 2010, p. 5). 
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David Ricardo foi o principal consolidador da economia clássica. No que tange 

suas publicações houveram dois momentos principais, o primeiro foi a publicação do 

artigo Ensaio Acerca da Influência de um Baixo Preço do Trigo Sobre os Lucros do 

Capital de 1815, e o segundo está representado pelas três edições dos Princípios de 

Economia Política e Tributação publicados entre 1817 e 1821. Lenz (2007, p. 4) afirma 

que Ricardo elaborou sua teoria da renda da terra se baseando em Malthus, no 

entanto, o Ensaio trouxe “uma visão inovadora da teoria da renda da terra, na medida 

que a apresentava juntamente com uma teoria sobre os lucros bem como a tendência 

à queda da taxa de lucro no decorrer do processo de desenvolvimento do capitalista”. 

Ricardo define a Lei da Renda Fundiária, em que os produtos das terras mais  

férteis são produzidos a um custo menor (maior produtividade), no entanto, são 

vendidos ao mesmo preço dos demais produtos, propiciando aos seus proprietários 

uma renda fundiária igual a diferença entre os preços de produção das terras férteis e 

das demais terras. 
 
 

[...]Se todas as terras tivessem as mesmas características, se fossem 
ilimitadas na quantidade e uniformes na qualidade, seu uso nada custaria, a 
não ser que possuíssem particulares vantagens de localização. Portanto, 
somente porque a terra não é ilimitada em quantidade nem uniforme na 
qualidade, e porque, com o crescimento da população, terras de qualidade 
inferior ou desvantajosamente situadas são postas em cultivo, a renda é paga 
por seu uso. Quando, com o desenvolvimento da sociedade, as terras de 
fertilidade secundária são utilizadas para cultivo, surge imediatamente renda 
sobre as de primeira qualidade, sendo que, a magnitude de tal renda 
dependerá da diferença de qualidade daquelas duas faixas de terra. 
(RICARDO, 1988, p.35 apud NABARRO; SUZUKI, 2010, p. 6). 

 
 

 

Na análise ricardiana a respeito da formação da renda, ao longo do 

desdobramento do processo, a taxa de lucro cai, “ao passo que a renda aumenta, seja 

porque novas terras dão origem a rendas diferenciais, seja porque aumentam as 

rendas onde elas já se registravam” (LENZ, 2007, p. 4). É possível perceber que para 

Ricardo a renda da terra é oriunda das diferenciações na produção entre as terras 

mais férteis e menos férteis, bem como Marx analisa à frente em sua conceituação 

teórica a respeito da renda da terra, coexistindo a renda diferencial tipo I e tipo II. 

Em relação aos interesses dos proprietários de terras e do Estado, Malthus 

concorda com Smith quando “este disse que os interesses dos proprietários de terras 

estão intimamente vinculados aos interesses do Estado”, e contesta Ricardo em seu 
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posicionamento, pois ele afirma que os interesses dos proprietários de terras são 

sempre opostos aos das outras classes (NABARRO; SUZUKI, 2010, p. 6). 

 

[...]Se essa concepção da teoria da renda da terra fosse concreta, e fosse 
realmente verdade que os rendimentos do proprietário de terras aumentam 
devido à dificuldade e diminuem devido à maior facilidade de produção, o 
conceito estaria indubitavelmente bem fundamentado. Mas se, ao contrário, 
verificamos que os rendimentos do proprietário de terras dependem na 
prática da fertilidade natural do solo, de melhorias na agricultura e de 
invenções que poupem trabalho, ainda podemos pensar, como Adam Smith, 
que o interesse do proprietário de terras não se opõe ao do país. (MALTHUS, 
1996, p.115 apud NABARRO; SUZUKI, 2010, p. 6). 

 
 
 

Ao tratarmos a respeito da propriedade privada da terra, Adam Smith elaborou 

seu conceito de que a renda da terra refere-se ao preço pago à existência da 

propriedade privada da terra. Porém, Malthus afirma que mesmo se não existisse a 

propriedade privada, a renda da terra não seria abolida, visto que para ele haveria 

uma transferência de todas as rendas aos agricultores, tornando-os nobres e os 

estimulando a cultivarem suas terras sob supervisão de trabalhadores 

“desinteressados e descuidados, no lugar de um vigilante de um senhor, o qual é 

afastado do descuido pelo medo da ruína e estimulado ao interesse pela busca da 

competência” (MALTHUS, p. 1984, p. 222 apud NABARRO; SUZUKI, 2010, p. 7). 

Mesmo com divergências em suas elaborações teóricas no que tange a renda 

da terra, Ricardo, Smith e Malthus trouxeram contribuições fundamentais para a 

formação da teoria da renda da terra. Enquanto Smith admitia a existência da renda 

da terra sob a forma unicamente da renda absoluta, Ricardo pensava a renda da terra 

nos moldes da renda diferencial e somente dela. Marx, no livro terceiro d’O Capital foi 

o autor mais influente na análise da renda da terra, se baseando nas teorias da escola 

clássica, Marx formulou uma completa e ampla gama teórica sobre a renda da terra, 

divergindo em vários pontos dos outros autores aqui citados. Marx apresentou em sua 

teoria a existência de três tipos de renda e as peculiaridades em cada uma delas, são 

elas: a renda absoluta, a renda diferencial tipo I e a renda diferencial tipo II. 
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1.2.3 Renda diferencial (I e II) e a renda absoluta: diferenciações nos tipos de 

renda na análise marxista 

 

É preciso supor inicialmente que os produtos agrícolas sejam vendidos por 

seus preços de produção8. Os preços de venda, em média, correspondem aos preços 

de produção; os preços de venda são iguais aos elementos do custo, ou seja, capital 

constante e capital variável consumidos, mais o lucro determinado pela taxa geral 

(média) do lucro e calculado sobre o capital adiantado, consumido ou não (MARX, 

2008a, p. 855). 

A renda diferencial é proveniente da produtividade empregada pelo trabalho 

humano na produção agrícola, isto porque sem o trabalho humano a terra é estéril. 

Essa renda constitui uma parte da mais-valia que retorna ao bolso do proprietário de 

terras após a igualação da taxa de lucro média, isso é, o sobre lucro, a mais-valia 

extraordinária. A mais-valia extraordinária provêm da diferença entre o tempo de 

trabalho individual na produção de uma mercadoria e o tempo médio (social) na 

produção daquela mercadoria. Tanto a renda diferencial I, quanto a renda diferencial 

II, resultam: 

 
[...] em apropriação do lucro suplementar ou extraordinário, entendido este 
como a diferença entre o preço individual de produção de uma determinada 
mercadoria e o preço social de produção. Em outras palavras, a diferença 
entre o tempo de trabalho individual e o tempo de trabalho necessário 
socialmente é a origem do lucro suplementar (CARIO; BUZZANELO, 1986, 
p. 35). 

 
 

Uma produtividade maior do trabalho individual acarreta em uma diminuição do 

valor (menos horas de trabalho para produzir a mesma quantidade de mercadoria do 

que anteriormente), diminui o preço de custo e em consequência o preço de produção 

da mercadoria (MARX, 2008a, p. 857). O lucro extraordinário está ligado a 

produtividade, a uma diminuição dos custos de produção da mercadoria pelo 

incremento de novas técnicas de trabalho, maiores níveis de investimento, 

maquinarias,  etc.;  importante  destacar  que  “os  desvios  das  taxas  de  lucro  nos 

 

 

8  O preço de produção “não é determinado pelo custo individual de cada produtor industrial, mas pelo preço 
de custo médio da mercadoria nas condições médias do capital no ramo de produção todo. É na realidade o 
preço de produção do mercado, a média do preço de mercado, distinguindo-se das oscilações dele. Em suma, é 
na figura de preço de mercado e, mais, é na figura do preço regulador do mercado ou no preço de produção do 
mercado que se revela o valor das mercadorias” (MARX, 2008a, p. 855-856). 
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diferentes ramos de produção tendem continuamente a anular-se, estabelecendo o 

lucro médio” (MARX, 2008a, p. 859). Isso significa dizer o método utilizado por 

determinada empresa para aumentar a produtividade e obter o lucro suplementar 

pode ser difundido, o preço de custo geral cai, e a taxa média de lucro se restabelece 

em um patamar acima, não existindo mais o lucro suplementar. 

De acordo com Kautsky (2011, p. 60), se um capitalista obtém seu lucro 

extraordinário, isso despertará a inveja de outros capitalistas, “estes outros procurarão 

organizar explorações nas mesmas condições de produção”, por isso, de uma forma 

ou de outra, as condições vantajosas são difundidas para os outros capitalistas, a 

oferta do produto aumentará, os preços baixarão, “e o lucro extraordinário do 

capitalista que primeiro introduziu esses aperfeiçoamentos desaparecerá”. Entretanto, 

isso ocorre para os setores da indústria, na agricultura, onde, segundo Kautsky (2011, 

p. 61) o lucro extraordinário é resultante da fertilidade desigual das espécies de 

terrenos, tal desigualdade deriva de condições naturais, e em algumas condições de 

técnica. 

 

[...]Mesmo admitindo-se que todas as outras condições de produção sejam 
absolutamente idênticas para os diversos agricultores, existirá sempre a 
diferença da qualidade do solo. A renda territorial não é, por conseguinte, 
como o lucro extraordinário na indústria, um fenômeno passageiro: é um 
fenômeno permanente (KAUTSKY, 2011, p. 61). 

 

 

Kautsky (2011) afirma então que ao contrário do capital industrial, em que o 

lucro extraordinário é um fenômeno passageiro, no capital agrícola o fenômeno é 

permanente e depende de outros fatores, como as condições naturais. 

Uma das origens da renda fundiária reside na circunstância de o capitalista 

poder, ao lado do lucro usual e burguês, realizar ainda um lucro extraordinário, 

originado pelas diferenciações da produção de terreno para terreno, e 

consequentemente, se transformando em lucro extra econômico, e depois em renda 

diferencial (que vai direto para as mãos dos donos das terras) no capital agrícola 

(KAUTSKY, 2011, p. 59) 

No que tange à renda diferencial, o valor de mercado está sempre acima do 

preço de produção global da quantidade produzida. Se por exemplo 10 quarters de 

trigo são vendidos a 600 xelins (isso ocorre pois o preço de produção do pior terreno, 

A, é de 60 xelins por quarter, determinando o preço de mercado), de acordo com a 
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tabela abaixo o preço real de produção de 10 quarters é 240 xelins, porém são 

vendidos a 600 xelins, 250% mais caro. O preço médio real de 1 quarter é 24 xelins, 

250% mais caro do que 60 xelins que é o preço de mercado. 

 
 

Quarter  Xelins  Quarter  Xelins 

A 1 = 60 
 

1 = 60 

B 2 = 60  1 = 30 

C 3 = 60  1 = 20 

D 4 = 60  1 = 15 

Total 10 = 240 Média 1 = 24 
Fonte: Extraído e adaptado de Marx (2008a, p. 879). 

 

 
Segundo Marx isso ocorre pois: 

 
 

[...]É a determinação pelo valor de mercado, tal como se impõe no sistema 
de produção capitalista por meio da concorrência, que gera falso valor social. 
O fenômeno decorre da lei do valor de mercado, à qual estão sujeitos os 
produtos do solo. A determinação do valor de mercado dos produtos, 
inclusive dos produtos do solo portanto, é um ato social, embora sua 
realização social não seja consciente nem intencional e se funda 
necessariamente sobre o valor-de-troca do produto, não sobre o solo e sobre 
as diferenças de sua fertilidade (MARX, 2008a, p. 879-880). 

 
 

A renda fundiária existe porque constitui um monopólio do respectivo 

proprietário de terras ou de determinada força natural, essa renda é chamada de renda 

diferencial pois não é fator determinante no preço geral de produção, “decorre da 

diferença entre o preço individual de produção do capital particular que dispõe da força 

monopolizada, e o preço geral de produção do capital empregado no conjunto do ramo 

considerado” (MARX, 2008a, p. 862). 

A propriedade fundiária não cria a parte do valor que é transformada em lucro 

suplementar, apenas capacita o proprietário da terra, a extrair do fabricante esse lucro 

suplementar e embolsá-lo; não cria o lucro suplementar, porém o transforma em renda 

fundiária (MARX, 2008a, p. 863). Marx concorda com Ricardo em alguns pontos, como 

quando Ricardo em seu livro Principles diz que a “renda é sempre a diferença entre 

os produtos obtidos com o emprego de duas quantidades iguais de capital e trabalho” 

(Principles, p. 59 apud MARX, 2008a, p. 867), além disso, no que tange a renda 

diferencial, Ricardo observou que: 
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[...]Todo fator que diminui a desigualdade no produto que se obtém no mesmo 
ou em novo solo tende a rebaixar a renda fundiária, e todo o fator que 
aumenta essa desigualdade produz necessariamente efeito contrário, e tende 
a elevá-la. (Principles, p. 59 apud MARX, 2008a, p. 868). 

 
 

O sobre lucro na renda diferencial I é formado pelas diferenciações de 

fertilidade e da situação das terras (localidade), aplica-se, em condições iguais, o 

mesmo trabalho e o mesmo capital na mesma quantidade de terras, e os resultados 

são desiguais, isto ocorre pelas diferenças, como já mencionadas, de fertilidade e 

localidade dessas terras. A condição prévia para a existência do lucro suplementar 

são as diferenças nas taxas de lucro, aplica-se diferentes investimentos de capital, no 

entanto, em porções iguais, a exemplo de 100 libras de cada capital, gera resultados 

desiguais. Marx abstrai a questão da situação das terras, e traz apenas as 

diferenciações da fertilidade natural das terras como determinante para a apropriação 

do lucro suplementar pelo proprietário de terras. A renda não é determinada pelo 

rendimento absoluto dos terrenos e sim pelas diferenciações de rendimento. O lucro 

extra, nesse caso, origina-se pelo fato de o preço de mercado ser determinado pelo 

preço de produção da terra com a pior qualidade. A renda diferencial estabelece que 

o pior terreno não produz renda (MARX, 2008a, p. 871-877). 

Marx desenvolve a sua contradição fundamental com a tese da renda 

diferencial presente em Malthus, Ricardo, West, para estes autores a renda supõe 

necessariamente a passagem para terrenos cada vez piores ou fertilidade sempre 

decrescente da agricultura, Marx demonstra que a renda diferencial pode surgir tanto 

em escala descendente (passagem dos melhores solos para os piores solos), quanto 

inversamente (indo dos piores para os melhores), ou em ziguezague (alternando as 

direções). A condição de existência da renda diferencial é a desigualdade dos tipos 

de solo, a renda diferencial também pode aparecer com preços agrícolas invariáveis 

(MARX, 2008a, p. 877-878).9 

Koslov (1980 apud CARIO; BUZZANELO, 1986, p. 36) estabelece o motivo pelo 

qual o preço de produção é baseado a partir do pior terreno, a escassez da terra é o 

principal fator, as melhores terras ao serem ocupadas por proprietários capitalistas 

fomentam a monopolização da terra, como a terra é escassa, outros capitalistas não 

 

 

9 Para maiores detalhes: MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Tradução de Reginaldo Sant’Ana. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008a. Volume VI, livro terceiro: o processo global de produção capitalista. 
p. 867-892. 
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conseguem obter os melhores terrenos, ficando para eles os terrenos de pior 

qualidade. Todavia, os proprietários capitalistas não investem seu capital se o preço 

dos produtos agrícolas não recuperar os gastos de produção e não obter o lucro 

médio. 

A tabela 1 foi elaborada por Koslov (apud CARIO; BUZZANELO, 1986, p. 37) e 

explica muito bem como se dá a formação da renda diferencial I. O terreno I é o de 

pior qualidade (produz menos) e forma o preço social do produto, todos os produtos 

são vendidos a US$ 24,00, entretanto, o terreno II e o terreno III possuem um custo 

de produção menor, e por isso possuem a renda diferencial I de US$ 24,00 e US$ 

60,00 respectivamente. Importante destacar que o proprietário de terras que se 

apropria da renda diferencial I, o arrendatário capitalista recebe apenas o lucro médio. 

 

Tabela 1: Formação da renda diferencial I 

 
Unidade monetária = US$ 

 
 

Terrenos de 
diferentes 

fertilidades 

 
 

Investimento 
em Capital 

(C+V) 

 
 
 

Lucro 
médio 

 
 
 
 

Produção 

Preço do produto Preço social Renda 

 
De toda 

a      
produção 

 

 
De um 
kg 

 
De total 
de 
produção 

 
 

 
De um Kg 

 
 

 
Diferencial I 

I 200 40 10 240 24 240 24 - 

II 200 40 12 240 20 264 24 24 

III 200 40 15 240 16 300 24 60 
Fonte: Extraído e adaptado de Koslov (1980, apud CARIO; BUZZANELO, 1986, p. 37). 

 

 
A renda diferencial II tem por base e ponto de partida a renda diferencial I, pela 

cultura simultânea de terrenos diferentes pela situação e fertilidade. A renda 

diferencial II advém da intensificação do capital na agricultura, representa a fase de 

maior penetração do capitalismo na produção agrícola, a utilização de maquinário e 

equipamentos, venenos agrícolas, etc. é o que forma a base da renda diferencial II. 

Todavia, é preciso levantar duas questões pertinentes, a primeira é o cuidado para 

não confundir a fertilidade natural do solo com a fertilidade proveniente das inversões 

capitalistas no terreno. E a segunda é a contradição encontrada na renda diferencial 

II entre o capitalista arrendatário e o proprietário das terras, pois é o arrendatário que 

investe seu capital na agricultura, originando a renda diferencial II, contudo é o 

proprietário de terras quem fica com o terreno e as melhorias investidas nele, e se 

apropria de parte do produto excedente do arrendatário. Ao terminar o contrato de 
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arrendamento, o proprietário das terras acresce no contrato as inversões realizadas 

pelo arrendatário, podendo aumentar a renda paga e prejudicar os capitalistas- 

arrendatários (CARIO; BUZZANELO, 1986, p. 38). 

A tabela 2 esquematizada por Koslov (1980 apud CARIO; BUZZANELO, 1986, 

p. 39) foi elaborada a partir da tabela 1, na tabela 2 é preciso acrescentar ao terreno 

III um investimento de US$100,00. Na primeira situação (tabela 1) a produção foi de 

15kg, agora com mais investimento a produção foi para 35kg, uma produção adicional 

de 20kg, como é possível observar no terreno II. A renda diferencial foi de US$ 60,00 

pago ao proprietário do terreno pelo uso do solo, e o terreno I continua sem renda. 

 

Tabela 2: Formação da renda diferencial II 
 

 
Unidade monetária = US$ 

 
 

Terrenos de 
diferentes 

fertilidades 

 
 

Investimento 
em Capital 

(C+V) 

 
 
 

Lucro 
médio 

 
 
 
 

Produção 

Produção Individual Preço social de produção  
 

Renda 
Diferencial 

II 

 
De toda 

a      
produção 

 

 
De um 
quintal 

 
De  toda 
a 
produção 

 
 

 
De um quintal 

I 200 40 10 240 24 240 24 - 

II 200 40 20 240 12 300 24 60 
Fonte: Extraído e adaptado de Koslov (1980, apud CARIO; BUZZANELO, 1986, p. 39). 

 

 
A renda absoluta depende de dois fatores para existir, o primeiro seria o 

monopólio da propriedade da terra (caracterizada pela existência de propriedade 

privada), permitindo que os arrendamentos inseridos em qualquer tipo de solo 

necessariamente paguem renda, obstante isso, segundo Cario e Buzzanelo (1986, p. 

41): 

 

[...]o pior solo tem que gerar uma renda para que possa viabilizar a aplicação 
de capitais, pois o arrendatário não será estimulado a aplicar estes capitais, 
e, por outro lado, o proprietário não terá nenhum fator estimulante em cedê- 
la. Neste sentido, não é a localização e nem a fertilidade os determinantes, 
mas a existência do monopólio da propriedade privada do solo a condição 
existencial da renda absoluta. 

 
 

O proprietário do pior terreno, que não proporciona nenhuma renda diferencial, 

também reivindica seu “quinhão”, desse modo, ele apenas ordena o aproveitamento 

do seu solo na hora em que os preços dos produtos ultrapassem o seu preço de 
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produção, de forma a assegurar, igualmente, um lucro extraordinário (KAUTSKY, 

2011, p. 66). Caso o proprietário do pior terreno obtiver renda, qualquer outro terreno, 

necessariamente terá a sua, no entanto, Kautsky (2011) alerta para o fato de que o 

preço dos produtos, na maioria da vezes, tende a ser maior do que seu valor (isso se 

torna tendência entre os preços de monopólio), elevando o preço das mercadorias, 

prejudicando os consumidores e a sociedade como um todo. E isto ocorre para ser 

possível a geração do lucro extra econômico, e o proprietário do pior terreno obter a 

renda absoluta. 

O segundo fator para a existência da renda absoluta é a “inter-relação entre os 

setores agrícolas e industrial na formação e distribuição do valor em função da 

diferença na composição orgânica do capital” (CARIO; BUZZANELO, 1986, p. 41). A 

composição orgânica do capital nos setores industriais tendem a ser maiores do que 

a composição orgânica do capital nos setores agrícolas, logo, podemos concluir que 

o capital constante (capital fixo) é maior do que o capital variável (mão-de-obra) nas 

economias industriais, produzem menos mais-valia, menos massa de valor (posto que 

para a análise marxista o trabalho humano, vivo, que produz mais-valia, o trabalho 

morto, capital fixo, não produz valor). Assim sendo, as economias agrícolas produzem 

maior massa de valor, mais-valia. Essas diferenciações na composição orgânica do 

capital entre setores agrícolas e industriais advém das oscilações entre valor e preço 

de produção, no qual o valor é o trabalho socialmente necessário e o preço é a 

expressão do valor em valores monetários, e por isso o preço pode se diferenciar do 

valor, mas sempre o tendo como ponto gravitacional (como mencionado no tópico 2). 

Tal diferença entre valor e preço de produção provêm da concorrência entre diferentes 

tipos de capital, que determina a taxa média de lucro entre os setores, e converte os 

valores em preços médios. Ao repartir a mais-valia global igualmente (e determinar a 

taxa média de lucro) “é criada maior quantidade de mais-valia de um ramo para outro, 

e ao ser distribuída em função da composição orgânica do capital, causa a diferença 

entre os valores e os preços de produção” (CARIO; BUZZANELO, 1986, p. 41). 

Se o valor de uma mercadoria for maior do que seu preço de produção, significa 

dizer que a composição orgânica do capital individual (de determinado ramo de 

produção) é menor do que a composição orgânica do capital social, pois produz mais 

trabalho excedente. Da mesma forma, caso o valor de uma mercadoria for menor do 

que seu preço de produção, a composição orgânica do capital individual será   maior 
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do que a composição orgânica do capital social, produzindo menos trabalho 

excedente. 

Quem tem o maior progresso técnico (setores com a maior composição 

orgânica do capital) se apropria da mais-valia de setores com menor avanço científico. 

Isso ocorre pois a composição orgânica do capital determina a produtividade social do 

trabalho, representa um maior avanço na base técnica de produção. Na distribuição 

da mais-valia global, “ocorre a canalização dos valores gerados nos capitais mais 

atrasados para os capitais mais avançados”, por isso “o estabelecimento da taxa de 

lucro decorre da luta entre os capitais apropriarem-se da mais-valia social” (CARIO; 

BUZZANELO, 1986, p. 39). O valor gerado na produção agrícola é superior ao seu 

preço de produção, sendo assim, a composição orgânica do capital é menor na 

agricultura do que na indústria, e os setores industriais se apropriam de parcela da 

mais-valia dos setores agrícolas. Ou seja, o capital agrícola produz maior massa de 

valor não significa que ele terá maior lucro, pelo ao contrário, como a agricultura é 

mais atrasada cientificamente do que a indústria (menor a composição orgânica do 

capital), os setores industriais se apropriam da massa de valor produzida pela 

agricultura na hora da repartição da mais-valia global. 

A renda absoluta é então, segundo Koslov (1980, p. 233-234, apud 

CARIO;BUZZANELO, 1986, p. 43): 

 

[...] resultante do excedente de mais valia sobre o lucro médio, que se forma 
devido ao fato da composição orgânica do capital na agricultura ser mais 
baixa que na indústria. Na agricultura cria-se maior massa de valor e de mais- 
valia. 

 

 

A tabela 3 demonstra por meio de números a formação da renda absoluta, as 

mercadorias provenientes da agricultura são vendidas pelo seu valor (US$ 140) e não 

pelo preço social de produção (US$ 120), o excedente gerado é resultado do 

monopólio da propriedade fundiária e é apropriado pelo proprietário por meio da renda 

absoluta (US$ 20). 
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Tabela 3: Formação da renda absoluta 
 
 

Unidade monetária = US$ 
 

Composição 
Orgânica do 

Capital 

 

Massa 
de mais- 

valia 

 
 

Valor das 
mercadorias 

 
 

Taxa de 
lucro (%) 

Distribuição da Mais-Valia 

Lucro 
Médio 

Renda 
Absoluta 

 

Indústria Transformadora 

 

80c + 20v 20 120 20 20 - 
 

 
Agricultura 

 

60c+40v 40 140 40 20 20 
 

Fonte: Extraído e adaptado de Koslov (1980, apud CARIO; BUZZANELO, 1986, p. 44). 
 

 
Segundo Cario e Buzzanelo (1986, p. 45) a renda diferencial permaneceria 

existente caso fosse abolida a propriedade privada na sociedade capitalista, contudo, 

a renda absoluta despareceria, visto que ela provém justamente do monopólio da 

propriedade das terras. 

 

1.2.4 A pequena propriedade e seu limite ao desenvolvimento no capitalismo 
 
 

Na forma de pequena propriedade, a propriedade parcelaria, o camponês é 

proprietário livre da terra, ele não paga arrendamento e a renda não aparece como 

mais-valia. Essa forma de produção exige que o mercado e o modo capitalista de 

produção não esteja muito bem desenvolvido, o lucro suplementar (acima do lucro 

médio) produzido pelo camponês pertence a ele próprio. Não importando a forma que 

é formado o preço médio de mercado dos produtos agrícolas, “a renda diferencial, a 

sobra que o preço deixa para as mercadorias obtidas nos terrenos melhores ou melhor 

situadas, é aí patente como no modo capitalista de produção”, mesmo nos contextos 

sociais em que não se gerou preço geral de mercado, o produto excedente 

suplementar existe (MARX, 2008a, p. 1061-1062). O preço da terra no modo de 

produção da pequena propriedade está incluso nos custos efetivos de produção do 

camponês, podendo ele pedir empréstimo por hipoteca para comprar sua terra. A 

renda da terra será, nesse caso, o pagamento de juros ao banco ou à uma instituição 
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financeira que emprestou o dinheiro; uma parcela ou o lucro médio em sua totalidade 

produzido pelo camponês pode ser destinado ao pagamento do juro, não 

necessariamente é o lucro suplementar. 

O camponês necessita de meios de subsistência e meios de trabalho (ou 

reposição destes), após extraído essa parte, o restante do produto excedente é 

destinado para o pagamento de juro da hipoteca ou se destina ao produtor imediato. 

Ou seja, não necessita ter um lucro suplementar para o pagamento da renda (juro, 

nesse caso), pode ser proveniente do próprio lucro médio. Por isso, nesse caso, não 

é preciso que o preço de mercado atinja o valor ou preço de produção do produto, por 

isso os preços agrícolas tendiam a queda. A propriedade parcelaria livre do próprio 

cultivador da terra era a forma dominante na Inglaterra e muitas partes do mundo, era 

a forma normal da pequena exploração agrícola, ter a propriedade da terra é condição 

fundamental para o desenvolvimento da agricultura. Porém, o limite dessa forma de 

produção se encontra no desenvolvimento do capitalismo, o aumento da concorrência, 

por meio de inversões altas de capital na produção agrícola, fez com que os preços 

agrícolas caíssem pelo aumento da produtividade, além deste fator a usurpação de 

grandes proprietários de terras, a constante concentração e centralização do capital e 

das terras, prejudicou totalmente a forma de produção da pequena propriedade 

agrícola. Os agricultores pequenos tinham que desembolsar capital para comprar as 

terras, os impossibilitando de usar esse capital para investir na produção, e, dessa 

forma, melhorar a produção e a produtividade. 

O preço da terra não é investimento do capital agrícola, a terra para esses 

camponeses compõe alto custo de produção, diferentemente do arrendatário 

capitalista, “o preço da terra é elemento do preço de custo do produtor e não é 

elemento do preço de produção do produto” (MARX, 2008a, p. 1.069). Além de 

regulada pela taxa de juro, o preço da terra também depende da oferta e da procura 

pelas propriedades fundiárias, quando a terra é vendida em parcelas alcança um 

preço mais elevado do que se vendida em grandes pedaços de terra, pois muitas 

pessoas estão dispostas a comprar pequenos pedaços, já em relação às grandes 

propriedades, o número de compradores é reduzido. 

Segundo Kautsky (2011, p. 81), “além do sistema de arrendamento e do 

sistema hipotecário, uma terceira combinação é possível: o dono da terra pode ser ao 

mesmo tempo um capitalista”, isso significa dizer que o proprietário-capitalista recebe 
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o lucro e toda a renda fundiária. Kautsky (2011, p. 81) deixa claro que esta fusão do 

proprietário territorial e do capitalista em uma mesma pessoa tem sido menos 

recorrente na história, a razão para isso segundo o autor está “de um lado, na 

superioridade da grande exploração relativamente à pequena, e de outro, na 

propriedade individual do solo”. 

A propriedade privada aparece como limite ao desenvolvimento da 

agricultura. Na pequena propriedade agrícola os camponeses se prejudicam por 

dispender capital na compra de terra, como resultado da propriedade privada, tal 

capital poderia ser utilizado para aperfeiçoar seus conhecimento científicos, comprar 

materiais de trabalho e melhorar a produção agrícola. Os arrendatários também se 

prejudicam, pois o valor pago na renda poderia ser destinado à inversões na produção. 

Isso faz com que haja uma exploração exacerbada do solo para produzir cada vez 

mais e gerar taxas maiores de lucro, sem os investimentos para o tratamento 

adequado da terra. No desenvolvimento do modo de produção capitalista: 

 

[...]A grande indústria e a grande agricultura industrialmente empreendidas 
atuam em conjunto. Se na origem se distinguem porque a primeira devasta e 
arruína mais a força de trabalho, a força natural do homem, e a segunda, mais 
diretamente, a força natural do solo, mais tarde, em seu desenvolvimento, 
dão-se as mãos: o sistema industrial no campo passa a debilitar também os 
trabalhadores, e a indústria e o comércio, a proporcionar à agricultura os 
meios de esgotar a terra (MARX, cap. XLVII, p. 931). 
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2 - A Teoria Marxista da Dependência e a sua aplicabilidade nas 

relações econômicas contemporâneas no mercado mundial capitalista 

 
O capítulo dois do presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo 

evidenciar a Teoria Marxista da Dependência, que tem ganhado espaço nas 

discussões a respeito das relações econômicas realizadas no mercado mundial 

capitalista entre nações desenvolvidas desigualmente. Alguns autores não a 

consideravam uma Teoria, e sim um Enfoque10, no entanto, com o crescente uso 

dessa vertente, o emprego do preceito ‘Teoria Marxista da Dependência’ têm se 

expandido entre os pesquisadores. 

Após a Segunda Guerra Mundial alguns estudiosos voltaram seus esforços 

para estudar as relações de dominação existentes entre as nações hegemônicas e as 

nações periféricas, especificamente nas relações de produção e de circulação entre a 

América Latina e os imperialistas. O objetivo desse grupo de pesquisadores é o de 

desenvolver uma análise histórico-concreta das peculiaridades e contradições 

presentes nesse tipo de relação de subordinação através de uma nova conjuntura 

internacional, marcada pela reconstrução das nações europeias no pós-guerra, e, a 

presença maciça do capital financeiro e estrangeiro atuando nas interações entre os 

países inseridos no mercado mundial. Nesse contexto é engendrada uma nova divisão 

internacional do trabalho, como forma de garantir a continuidade da acumulação de 

capital nas economias imperialistas. 

Surge, nesse cenário, a formulação teórica dos estruturalistas, uma corrente 

conceitual de não-marxistas, cuja organização ocorre em torno da CEPAL11, que 

preconizava o desenvolvimento socioeconômico do capitalismo nos países da 

América Latina e do Caribe, em um contexto no qual a teoria keynesiana do Estado 

do bem-estar social estava em ascensão. A CEPAL postulava que a industrialização 

era o principal caminho para combater o subdesenvolvimento dessas regiões, 

abrangendo teoricamente os estudiosos do desenvolvimentismo     latino-americano, 

 

10 Paz (1981) não chama de “Teoria da Dependência”, e sim “Enfoque de la dependencia”, para ele não se pode 
chamar de Teoria visto que os autores possuem articulações teóricas distintas, porém com aproximações 
analíticas. Paz (1981) deixa claro que os autores são marxistas, porém com imprecisões conceituais. 
11 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), criada em 1948 pelo Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas com o intuito de estimular a cooperação econômica entre seus membros. Reúne uma 
vertente de autores do pensamento desenvolvimentista latino-americano, e que acreditavam na industrialização 
como saída para o subdesenvolvimento e a dependência da economia da América Latina. 



38 
 

 

incluindo Celso Furtado, Aníbal Pinto, O. Sunkel. Buscavam a viabilização de um 

“capitalismo nacional autônomo” para os países latino-americanos, por meio de um 

Estado promotor no processo de industrialização, favorecendo a burguesia nacional e 

não solucionando as contradições existentes no modo de produção capitalista. Já na 

década de 1960, a Teoria Marxista da Dependência se desenvolve com influências 

dos estruturalistas, entretanto, foi criada para contrapor as contradições existentes na 

teoria cepalina. Paz (1981) diferencia os estruturalistas dos marxistas da Dependência 

em vários aspectos, a primeira corrente é ligada a economia política burguesa e utiliza 

modelos de crescimento. Já os autores da Teoria da Dependência são em grande 

parte marxistas, e entendem que é inviável um capitalismo nacional autônomo nos 

países dependentes (periféricos), visto que na totalidade do sistema capitalista, é 

necessário a lógica existente de desenvolvimento e subdesenvolvimento, como forma 

de garantir a reprodução e acumulação capitalista nas economias imperialistas. 

A Teoria Marxista da Dependência é uma formulação teórica desenvolvida por 

autores críticos e marxistas como Ruy Mauro Marini, André Gunder Frank, Theotonio 

dos Santos, Vânia Bambirra, entre outros. Tratavam em suas teorias sobre o processo 

de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do capitalismo mundial. A 

dependência expressa subordinação, desse modo, o desenvolvimento dos países 

periféricos estaria submetido ao desenvolvimento dos países centrais, cuja existência 

se dá pela inserção dessas economias no capitalismo total dada pelo imperialismo. A 

superação do subdesenvolvimento apenas vêm por meio da ruptura com a 

dependência e não com a industrialização econômica, o que pode implicar o 

rompimento com o próprio capitalismo. 

O objetivo do capítulo dois consiste em trazer uma contextualização histórica, 

política e econômica das relações de subordinação entre as nações latino- 

americanas, especialmente o Brasil, e as nações hegemônicas, dentro das diversas 

fases de desenvolvimento do sistema de produção capitalista. Para essa finalidade 

utilizaremos Ernest Mandel e Ruy Mauro Marini, os autores aparentemente não 

conheciam as teorias uns dos outros, isso porque Mandel é alemão e teve sua obra 

mais marcante (O capitalismo Tardio) lançada em 1972 como tese do seu PHD. Já 

Marini, além de ser brasileiro, escreveu Dialética da Dependência, em 1972, o livro 

considerado a sua grande obra e que abrangia as categorias econômicas troca 

desigual e superexploração do trabalho, e o livro  Subdesenvolvimento e    revolução 
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lançado em 1969 cujo tema principal era o subimperialismo. Apesar disso, os autores 

possuem aproximações analíticas, teóricas e categóricas, fundamentais para a 

compreensão real-concreta do subdesenvolvimento latino-americano, pois ambos 

abordam em seus estudos as relações de dependência e de subordinação, sob o 

ponto de vista marxista, entre nações historicamente atrasadas em relação a nações 

historicamente avançadas. Contudo, as teorias dos autores apresentam divergências 

entre si, no que tange a conceituação das categorias apresentadas e a sua vinculação 

com a teoria do valor descrita por Marx. Apesar de pequenas diferenças nas análises 

histórico-concretas da expressão do capitalismo dependente no Terceiro Mundo, é 

consenso a ocorrência, mesmo que oculta, das categorias troca desigual e 

superexploração do trabalho nas economias dependentes. 

Para tanto, o capítulo dois é dividido em três partes considerando a introdução. 

A segunda parte baseia-se em explicar o processo de acumulação original 

desenvolvida pela Inglaterra, originando as bases para o nascimento e reprodução do 

capitalismo, e somente possibilitada pela expropriação do camponês do campo e pela 

exploração das colônias. A terceira parte denominada “A (in)dependência” propõe 

explicar o conceito da dependência e as correlações de exploração e apropriação de 

valor entre nações desiguais, em termos de desenvolvimento, que existem desde os 

tempos da colonização da América até o que hoje podemos chamar de 

neoimperialismo. Pois somente a forma como o Terceiro Mundo é explorado que se 

transformou, mas, o conteúdo dessas relações é o mesmo. E também para expor o 

papel real das nações imperialistas na reprodução do subdesenvolvimento das 

nações atrasadas, não permitindo a acumulação de capital nestes últimos. Para isso, 

a terceira parte é dividida em outras duas partes, a primeira “O (inexistente) 

nivelamento das taxas de lucro e o superlucro em Mandel” propõe desenvolver a partir 

de Mandel como as diferenças nas taxas de lucro possibilitam a apropriação de valor 

das economias atrasadas pelas economias avançadas, por meio do superlucro. A 

segunda parte do terceiro tópico, nominada “O capitalismo tardio e a troca desigual 

como principal forma de exploração: uma análise de Marini e Mandel”, se dedica a 

explicar, com mais características e cuidados, a fase do capitalismo tardio, e como a 

relação de subordinação se intensifica, e, ao mesmo tempo, se esconde nos 

mecanismos econômicos de exploração e apropriação do produto excedente gerado 

pelas  nações  com  menor  produtividade.  Utilizaremos  Florestan  Fernandes  para 
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explicitar a hegemonia dos Estados Unidos nessa nova fase do imperialismo. Inclui- 

se nessa parte as categorias superexploração do trabalho e troca desigual, suas 

diferenças e semelhanças nas análises de Mandel e Marini. 

 

2.1 A acumulação primitiva como ponto de partida no processo inicial do 

capitalismo e o papel das colônias 

 

O modo de produção capitalista originou-se a partir da destruição das antigas 

relações feudais de trabalho, de exploração e de produção. A aristocracia feudal 

relutara por seus privilégios, contudo, a burguesia nascente e todas as condições 

direcionadas para o acúmulo de capital, além das circunstâncias provocadas pelas 

ruínas do feudalismo, propiciaram o desenvolvimento do capital e o nascimento da 

grande indústria. Por isso, o movimento efetivo do capital inicia por meio das relações 

não capitalistas de produção, e prossegue dentro de um quadro de exploração entre 

relações capitalistas, semicapitalistas e não capitalistas de produção. 

O sistema capitalista prevê a reprodução constante do capital no processo de 

produção da mercadoria, em que a mais-valia se reproduz gerando mais capital, 

pressupondo a acumulação capitalista. No entanto, é mister compreender que para o 

nascimento e a reprodução do capital é necessário uma acumulação original, o ponto 

de partida no processo inicial do capitalismo, oriunda das relações antigas pré- 

capitalistas dos países que desenvolveram o capital pioneiramente, e também das 

relações que estes países desenvolvem com os não capitalistas e que garantem a 

maior parte da mais-valia acumulada (MANDEL, 1985). 

Marx (2011) estabelece que essa acumulação original, primitiva, provêm da 

separação entre os produtores imediatos e a propriedade das suas condições de 

trabalho, transformando os produtores em trabalhadores assalariados, e a 

propriedade em meios de produção. Por meio de Marx (2011), é possível interpretar 

que todo o desenvolvimento do capital e por isso o desenvolvimento industrial, teve 

base no campo. Isso porque para o desenvolvimento da indústria é necessário um 

contingente de operários, na Inglaterra a maioria dos operários que trabalhavam nas 

grandes indústrias no período da Revolução Industrial eram provenientes do campo. 

Entretanto, para a esfera da produção agrícola liberar mão-de-obra para a cidade, é 

necessário uma alta produtividade do trabalho agrícola, pois o reduzido    número de 
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trabalhadores rurais (reduzidos por conta da inserção do capitalismo na produção 

agrícola) precisa ser suficiente para produzir meios de subsistência para os 

trabalhadores rurais e não-rurais e matérias-primas para as indústrias. Quanto maior 

a produtividade agrícola mais trabalhadores livres para as indústrias e mercado 

interno para estes e outros produtos. Para tornar os antigos servos trabalhadores foi 

preciso tirar-lhes seus meios de subsistência, desse modo, eles teriam que se 

submeter ao trabalho assalariado para sobreviver, “a expropriação da base fundiária 

do produtor rural, do camponês, forma a base de todo o processo” (MARX, 2011, p. 

8). Marx em seu Capítulo XXIV “Acumulação Original” retrata a acumulação primitiva 

na Inglaterra, a forma clássica, local onde teve início a Revolução Industrial, 

originando a grande indústria. A maioria da população no século XV era constituída 

de camponeses livres e autônomos, os trabalhadores agrícolas eram grande parte 

camponeses que trabalhavam nas terras dos senhores feudais, e recebiam uma 

pequena parte das terras, para que no tempo livre pudessem se dedicar a produção 

de subsistência. Além disso, existiam as terras comunais para que as pessoas que ali 

habitavam pudessem caçar, buscar lenha, etc. 

As bases do modo de produção capitalista originaram no século XV e nas 

primeiras décadas do século XVI, a partir do cercamento, grande parte dos 

camponeses foram lançados no mercado de trabalho, como trabalhadores livres12. 

Dessa forma, é possível compreender que a desapropriação dos camponeses de suas 

terras proporcionou para a indústria nascente um número alto de operários livres, e 

um alto exército industrial de reserva. Além disso, como os ex-camponeses não teriam 

como produzir seus próprios alimentos, por não terem terra e nem os meios de 

produção, eles precisariam comprar seus meios de subsistência e os produtos 

manufaturados que eles mesmos produziram. Assim sendo, a expropriação dos 

trabalhadores do campo criou uma nova classe de operários assalariados e um 

mercado interno para venda de seus produtos. A revolução agrícola fez com que 

novas técnicas fossem utilizadas na agricultura, de maneira a aumentar a produção e 

a produtividade, por isso, menos trabalhadores conseguiam produzir o necessário 

para toda a população rural e não-rural. 

 
 
 

12 Livres no duplo sentido, livre das relações servis de trabalho e livres dos meios de produção, pois os 
trabalhadores não possuiriam mais terras para colher sua subsistência, somente a sua mercadoria livre força de 
trabalho. 



42 
 

 

Entretanto, de maneira dialética o cercamento promovido na Inglaterra ocorreu 

em consonância com a expansão das relações comerciais por meio das grandes 

navegações, culminando na colonização da América Latina pelos europeus no início 

do século XVI, e exercendo papel fundamental na acumulação primitiva capital nas 

economias metropolitanas. Marini (1973) inicia seus estudos demonstrando que 

desde a colonização da América Latina as colônias já deram as condições 

fundamentais para o estabelecimento da grande indústria, e portanto, do capitalismo 

industrial nascente no período da Revolução Industrial. As colônias forneciam matéria- 

prima para as indústrias, e bens de subsistência para os novos operários das 

indústrias inglesas, de modo a contribuir para o êxodo rural nos países desenvolvidos 

e permitir a formação de uma nova classe nos países europeus. A colonização da 

América Latina permitiu uma expansão dos fluxos de pagamento e de mercadorias no 

comércio mundial, contribuindo para o desenvolvimento do capital comercial e 

bancário. 

Marini (1973) também postula a respeito da mais-valia relativa e a sua 

importância para as economias imperialistas, isso porque há uma contradição 

fundamental na produção de mais-valia entre as nações hegemônicas e periféricas, 

enquanto que a primeira é baseada na mais-valia relativa13 (ou seja, depende-se mais 

da capacidade produtiva do que da exploração direta do trabalhador), a segunda 

baseia-se na mais-valia absoluta (exploração direta do trabalhador). Sendo que os 

países latino-americanos contribuem diretamente para o incremento da mais-valia 

relativa dos países hegemônicos, visto que esses fornecem matéria-prima (capital 

constante) mais barata, de forma a aumentar a capacidade produtiva e obter taxas de 

lucro mais altas, e também ao reduzir o preço dos bens-salários dos operários das 

economias imperialistas. 

Marini (1973) verifica que a mais-valia relativa está ligada à desvalorização dos 

bens-salários, e não necessariamente a produtividade do trabalho, isso porque o que 

determina a taxa de mais-valia é o grau de exploração do trabalho, ou seja, a relação 

entre o tempo de trabalho excedente (o que não é pago pelo capitalista e apropriado 

 

13 Para Marini (1973) a mais-valia relativa é ligada a desvalorização real da força de trabalho, ou seja, ao reduzir 
o valor da cesta de consumo do trabalhador. Uma maior capacidade produtiva por si só, não assegura a mais- 
valia. É o aumento da produtividade que cria mais produtos, reduzindo o valor individual da mercadoria, e não 
criando mais valor. O aumento da produtividade é ligado diretamente à mais-valia extraordinária, pois reduz o 
valor individual de cada mercadoria em relação as condições normais de produção dos concorrentes, obtendo 
uma mais-valia superior à concorrência. 
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por ele, a mais-valia) e o tempo de trabalho necessário (o que é pago pelo capitalista, 

o salário). 

Para aumentar a taxa de mais-valia é necessário alterar essa proporção, 

aumentando o tempo de trabalho excedente sobre o tempo do trabalho necessário, e 

isso pode ser feito ao reduzir o preço da cesta de consumo do trabalhador, inferindo 

no valor da mercadoria força de trabalho. Posto isto, a ampliação da oferta de 

alimentos (e a consequente baixa nos preços dos alimentos) proporcionou aos países 

que estavam se industrializando uma redução do valor da força de trabalho, 

permitindo, desse modo, que o incremento da produtividade propiciasse taxas de 

mais-valia cada vez mais altas para as economias avançadas. 

Assim como Marini (1973), Mandel (1985) verifica ao longo das fases do 

capitalismo que a exploração das economias coloniais e semicoloniais pelas 

economias metropolitanas sempre ocorreu, contudo, mudou-se a forma de se 

explorar, mas o conteúdo dessa relação é o mesmo. A primeira fase do capitalismo, o 

capitalismo comercial ou mercantil, foi fundamental para gerar a acumulação primitiva 

necessária para a grande indústria, desse modo, as regiões recém-descobertas 

tiveram um papel essencial para o desenvolvimento do capital na Europa Ocidental. 

Inicialmente a relação era de colônia para metrópole, o modo de produção de 

plantation, a mão-de-obra escrava e o genocídio da população indígena, 

condicionaram as bases necessárias para a expansão da burguesia nascente. Na fase 

do capitalismo concorrencial ou industrial, já no século XIX, as colônias apareciam 

fornecendo matéria-prima barata para a recente indústria e alimentos para a nova 

classe operária da Europa, as metrópoles haviam usurpado as minas latino- 

americanas, levando nossas riquezas naturais para servir de meio de pagamento para 

o capital industrial e bancário. 

Por conseguinte, é possível afirmar que as economias nas quais foi possível a 

acumulação original primordial, como a Inglaterra, mesmo que de forma coercitiva e 

exploratória, conseguiram desenvolver o capital mais rapidamente, criar e expandir 

grandes indústrias, e por isso, são chamados de nações avançadas. As nações 

chamadas de atrasadas são as que não conseguiram uma acumulação suficiente para 

disputar concorrência com os países avançados, e isso se deu pela história de 

exploração e apropriação de valor que estes sofrem pelos países desenvolvidos 

desde os tempos da colonização americana, e do sempre interesse dos países 
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capitalistas, principalmente os da Europa Ocidental, de intentarem civilizar outras 

sociedades de acordo com seus próprios benefícios. Dessa forma, o desenvolvimento 

das nações que se relacionavam nas esferas de produção e de circulação no mercado 

mundial, se deram de forma desigual, mas, combinada (MANDEL, 1985). 

 

2.2 A (in)dependência dos países latino-americanos 
 
 

Com a independência política das antigas colônias (o Brasil teve a sua 

independência de Portugal em 1822) a relação entre colônias e metrópole se modifica, 

dando lugar a uma nova relação de subordinação entre nações formalmente 

independentes politicamente, em que as nações subordinadas são inseridas em uma 

nova divisão do trabalho, de forma a atender as novas demandas das nações 

hegemônicas e de assegurar a reprodução ampliada da relação de dependência. 

Segundo Marini (1973) é quando os países se tornam independentes politicamente e 

passam a ter relação direta com a metrópole inglesa, que o papel dos países 

dependentes se torna mais claro na divisão internacional do trabalho a partir das 

exigências da Inglaterra, na nova fase do capitalismo, o capitalismo industrial. As 

relações de produção entre as nações dependentes e a antiga metrópole inglesa (bem 

como outras nações desenvolvidas) são condicionadas a fim de assegurar a 

reprodução do subdesenvolvimento nas nações subordinadas e garantir a expansão 

do desenvolvimento nas nações hegemônicas. 

 

[...]Em outros termos, é a partir de então que se configura a dependência, 
entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente 
independentes, em cujo marco as relações de produção das nações 
subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução 
ampliada da dependência (MARINI, 1973, p. 18). 

 
 
 

Segundo Carcanholo (2005) entende-se como economia periférica, o país ou 

a região que apresenta, em geral, trajetórias instáveis de crescimento, “forte 

dependência de capitais externos para financiar suas contas correntes (fragilidade 

externa), baixa capacidade de resistência frente a choques externos (vulnerabilidade 

externa), e altas concentrações de renda e riqueza”, em consonância com isso, é 

possível, então, caracterizar o Brasil como uma nação periférica/subdesenvolvida. 
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Carcanholo (2005) sistematiza o conceito de dependência, no qual para o autor, 

a relação de dependência se caracteriza numa situação em que uma economia está 

“condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra a quem está subordinada, 

isto é, a condição de subdesenvolvimento estaria conectada à expansão dos países 

centrais”. Tal condição, representa uma subordinação externa, porém com 

manifestações internas nas esferas sociais, políticas e ideológicas. O autor identifica 

três condicionantes histórico-estruturais fundamentais que caracterizam as relações 

de dependência. O primeiro é a recorrente redução dos preços dos produtos 

exportados pelas econômicas dependentes, evidenciando a perda nos termos de 

troca e a apropriação de valor feita pelas economias desenvolvidas, geralmente isso 

ocorre nas trocas entre os produtos primários e de baixo valor agregado em contraste 

com os produtos industriais e de maior valor agregado, importados dos países 

centrais. O segundo condicionante da relação de dependência é a remessa de 

excedentes dos países periféricos para os centrais, como juros, lucros, dividendos e 

royalties, amortizações, pelo simples fato das nações atrasadas importarem capitais 

das nações centrais. O último condicionante histórico-estrutural que caracteriza uma 

relação entre países no comércio mundial como de dependência é o fato das nações 

dependentes serem instáveis aos mercados financeiros internacionais, um exemplo 

seria volatilidade da taxa de juros internacional para o fornecimento de crédito, 

colocando os países periféricos a mercê da liquidez internacional (CARCANHOLO, 

2005). 

Mandel (1985, p. 32) interpreta a economia mundial capitalista como “um 

sistema articulado de relações de produção capitalistas, semicapitalistas e pré- 

capitalistas, ligadas entre si por relações capitalistas de troca e dominadas pelo 

mercado mundial” e que portanto 

 

[...] é unicamente dessa maneira que a formação desse mercado mundial 
pode ser entendida como produto do desenvolvimento do modo de produção 
capitalista – e não ser confundido com o mercado mundial criado pelo capital 
mercantil, que foi uma condição prévia para esse modo de produção 
capitalista – e como uma combinação de economias e nações 
capitalisticamente desenvolvidas e capitalisticamente subdesenvolvidas num 
sistema multilateralmente auto condicionante (MANDEL, 1985, p. 32). 

 
 

O subdesenvolvimento e o desenvolvimento são antagônicos e ao mesmo 

tempo complementares, em razão de os dois fenômenos pertencerem à mesma lógica 

capitalista de acumulação de capital em âmbito mundial, o subdesenvolvimento    de 
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algumas regiões ou países resulta no determinante do desenvolvimento dos demais. 

Para tanto, a lógica de acumulação de capital no comércio mundial possui 

características que produzem, ao mesmo tempo, o desenvolvimento em nações 

específicas e o subdesenvolvimento em outras nações, e “é esta dependência dos 

países periféricos, frente à acumulação de capital, centrada em determinadas regiões, 

que a teoria da dependência chamou a atenção” (CARCANHOLHO, 2005). 

 

2.2.1 O (inexistente) nivelamento das taxas de lucro e o superlucro em 

Mandel 

 

Ao tratar da reprodução do capital, numa escala mundial, os problemas 

relacionados ao desenvolvimento desigual e a concorrência entre as nações inseridas 

no comércio global capitalista aparecem. Mandel (1985) assinala que o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista conduz inevitavelmente a um 

desequilíbrio, sendo que o problema da expansão do capital a novas esferas da 

produção é estabelecido por uma diferença no nível do lucro: 

 

[...]o que significa que deve haver ao mesmo tempo um excesso relativo de 
capital, uma relativa imobilidade do capital e limites relativos para a 
igualização das diferentes taxas de lucro estabelecidas pelo monopólio. 
Segue-se que o processo de crescimento real do modo de produção 
capitalista não é acompanhado por um nivelamento efetivo das taxas de lucro 
(MANDEL, 1985, p. 51). 

 
 

Isto é, o desenvolvimento do capitalismo não é, necessariamente, 

acompanhado por um nivelamento das taxas de lucro em nível internacional. É pelo 

fato das taxas de lucro se diferenciarem entre si, o fator no qual causa desequilíbrios 

nas relações comerciais na esfera da produção e da circulação dentro do sistema 

capitalista. Uma das razões de haver superlucro (taxas de lucro acima da média 

mundial) é o fato de não haver equalização das taxas de lucro. 

Segundo Marx, o nivelamento das taxas de lucro em âmbito internacional é 

tendencial, originado da concorrência interramos14, e tenderia a ocorrer em um estágio 

 

14 É de fundamental importância diferenciarmos a concorrência intrarramos da concorrência interramos, a 
primeira tangencia as firmas estabelecidas em um mesmo setor, a concorrência verifica-se entre capitais com 
distintos métodos produtivos, dispendendo de diferentes quantidades de trabalho para produzir a mesma 
mercadoria, ocasionando diferenças no valor individual de cada mercadoria. Busca-se a apropriação da mais- 
valia extraordinária dentro do mesmo ramo, por meio do aumento da produtividade, e redução nos custos da 
produção, intenta-se a redução constante do valor individual da mercadoria, pois enquanto o valor de mercado 
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pleno de desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. A tendência à 

equalização das taxas de lucro ocorreria ao nível da taxa média de lucro, considerando 

um fluxo intenso de mobilidade de capital entre os diferentes setores existentes no 

mercado mundial capitalista visando capitais produtores de maiores taxas de lucro. 

Porém, Marx escreve sobre tendências, e que podem ou não acontecer, considerando 

as possibilidades de o capital se impor e modificar as relações em prol da acumulação 

de capital constante e expansiva. Mandel analisa a concorrência como monopolista 

no período do capitalismo tardio, por isso, não se pode falar de nivelamento de taxas 

de lucro em economias formadas por concorrências baseadas em oligopólios e 

monopólios, e é exatamente pelo fato das taxas de lucro se diferenciarem que as 

transferências e apropriações de valor acontecem. Mandel (1985) expõe a 

inexistência do nivelamento das taxas de lucro como suposição fundamental para o 

desenvolvimento desigual entre os países, ou seja, exatamente o fato de haver 

diferenciações significativas entre as taxas de lucro dos países, permitiria as 

transferências de valor ocorrerem das periferias para os imperialistas. 

Enquanto para Mandel o desenvolvimento da concorrência capitalista entre 

todos os setores originou na inexistência da equalização das taxas de lucro 

internacionais no mercado mundial, e na oposição à tendência de Marx do 

nivelamento das taxas de lucro, Marini parte desse pressuposto tendencial de Marx 

da formação da taxa média de lucro internacional, para explicar as transferência de 

valor. Há, nesse caso, uma discordância significativa entre os dois autores, pois 

Marini considera a tendência de Marx, e Mandel é contrário se baseando nas relações 

monopolistas de produção. Os autores possuem propostas diferentes em suas 

análises, e procuram entender questões especificas díspares. Importante salientar as 

diferenças consideráveis entre os autores, Mandel sendo alemão, procurou entender 

 

da mercadoria permanecer constante, o capitalista se apropria de maiores quantidades de mais valia 
extraordinária. Até o fator que gerou a redução do custo ser difundido entre os demais capitalistas, e o valor de 
mercado do produto ser reduzido. A concorrência intrarramos é um processo contínuo e incessante, pela busca 
dinâmica e constante do aumento da produtividade e da mais-valia extraordinária. Em relação a concorrência 
interramos, os diversos setores de produção com produtividade média acima da média social possuem 
composição orgânica mais elevada que a média, deste modo, possuem taxas de lucro menores que a taxa média 
geral de lucro. O contrário é válido, ramos com produtividade abaixo da média, possuem taxas de lucro mais 
elevadas em relação à média, isso causa disputa pela mais-valia global. À medida que se desenvolverem 
determinados setores de produção com taxas de lucro abaixo da média geral, os capitais se deslocarão para 
outros setores, tencionando maiores taxas de lucro, havendo assim uma tendência à igualação da taxa de lucro 
no nível correspondente à taxa média de lucro, há um fluxo ininterrupto de capital entre os ramos de produção, 
originando a tendência de equalização da taxa de lucro, de formação tendencial de uma taxa média de lucro. 
(AUGUSTO, 2012). 
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as relações mundiais de desenvolvimento e subdesenvolvimento, se baseando nas 

análises de concorrência entre/intra ramos em um contexto de grandes monopólios, 

comparando as economias mundiais desenvolvidas desigualmente. Marini é 

brasileiro, escreve sua obra A dialética da dependência no México, e propõe 

especificamente estudar as questões histórico-concretas das relações desenvolvidas 

entre países latino-americanos e países desenvolvidos, a proposta de Marini 

relaciona-se às relações de produção e de circulação ocorridas dentro do mercado 

mundial capitalista que provocam a reprodução do padrão de subdesenvolvimento da 

América Latina. 

 

[...]A transferência de lucros e, consequentemente, de mais-valia para os 
países industriais aponta no sentido de formação de uma taxa média de lucro 
em nível internacional, liberando, portanto, o intercâmbio de sua dependência 
estrita em relação ao valor das mercadorias; em outros termos, a importância, 
que, na etapa anterior, tinha o valor como regulador das transações 
internacionais cede progressivamente lugar à primazia do preço de produção 
(o custo de produção mais o lucro médio, que, como vimos, é inferior à mais- 
valia, no caso dos países dependentes) (MARINI, 1973, p. 90). 

 

 

Marini, em seu post-scriptum, postulou que a transferência de produto 

excedente dos países periféricos para os países desenvolvidos se relaciona com a 

existência da formação de uma taxa média de lucro em nível internacional. Ou seja, a 

existência da formação da taxa média de lucro significa dizer que há uma 

redistribuição da mais-valia, de forma que as nações com maior acumulação de capital 

(as economias com maior produtividade) e que produzem maiores quantidades de 

mais-valia relativa, se apropriam de uma parcela maior da mais-valia produzida nas 

economias atrasadas. Marini (1973) salienta que a formação da taxa média de lucro 

internacional acarreta mudanças na regulação das trocas internacionais, antes o valor 

aparecia como regulador, contudo, a partir do desenvolvimento do capitalismo 

dependente, o preço de produção passou a regular as relações comerciais entre as 

economias atrasadas e avançadas. 

Acredito que a formação de uma taxa média de lucro hipotética (a divisão de 

todo o lucro produzido, dividido igualmente entre as nações), se faz necessária para 

estabelecer a justaposição entre as nações que estão abaixo dessa taxa média de 

lucro e que se prejudicam na concorrência capitalista, e as nações que estão acima 

dessa taxa média e obtém o superlucro, e nesse cenário se estabelece as 

transferências de mais-valia. 
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A concorrência capitalista leva as economias a buscarem pelo superlucro (uma 

porção adicional de lucro acima da taxa de lucro média), os capitais que produzem no 

limite da taxa de lucro média ou que ficam abaixo dessa taxa se encontram em 

desvantagem em relação aos capitais detentores do superlucro. O superlucro significa 

que não há um nivelamento efetivo das taxas de lucro das empresas capitalistas 

inseridas no mercado mundial, ocasionalmente, há diferenças reais entre as taxas de 

lucro existentes por conta do desenvolvimento desigual das economias mundiais. 

(MANDEL, 1985). 

De acordo com Mandel (1985, p. 52), os superlucros podem surgir por meio de 

diversos movimentos do capital. O autor cita cinco mecanismos de se gerar esse lucro 

extra econômico. O primeiro mecanismo ocorre quando a composição orgânica de um 

capital for menor do que a média social, mas alguns fatores impedem que a mais-valia 

seja superior à média. Esse seria o exemplo da fonte de superlucro chamada de renda 

absoluta da terra, originado pelo monopólio da propriedade de determinada porção do 

território mundial. Essa é a fonte de todos os superlucros proveniente dos monopólios. 

A segunda fonte de superlucro refere-se aos capitais que possuem a composição 

orgânica acima da média social, isto é, quando os capitais possuem uma elevada 

produtividade em um dado setor, e, apropria-se de parcela considerável da mais-valia 

produzida por outras empresas naquele mesmo setor. O terceiro mecanismo de 

geração do superlucro refere-se a possibilidade, em algumas economias, de 

pressionar o preço pago pela força de trabalho até o nível abaixo de seu valor social, 

ou, “quando é possível comprar força de trabalho em países onde seu valor (preço 

médio) é menor do que seu valor (preço médio) no país em que as mercadorias são 

vendidas” (MANDEL, 1985, p. 53). A quarta fonte do superlucro diferencia da terceira 

fonte somente pelo tipo de capital, pois ao invés do capital variável, nesse caso há 

uma pressão para que o capital constante esteja a um nível abaixo da média social (o 

preço de produção), dessa forma, o capital circulante estando em queda constante 

garantiria um superlucro através de custos de produção mais baratos, como as 

matérias-primas, por exemplo. Já a quinta fonte do superlucro ocorre quando o tempo 

de rotação do capital circulante é menor do que o da média do capital circulante social, 

sem que seja generalizado a médio prazo. 

Os processos citados anteriormente não participam do processo de 

nivelamento a curto prazo, na verdade, esses mecanismos contribuem, na maioria das 
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vezes, a uma queda na taxa média de lucro, isso porque “esses superlucros foram 

retirados da massa de mais-valia a ser dividida entre os setores não monopolistas” 

(MANDEL, 1985, p. 53). 

Ao se unificar o mercado mundial, a produção capitalista de mercadorias não 

se preocupou em criar um sistema uniforme de preços de produção, e sim, um sistema 

de diferentes preços de produção nacionais que variam em relação aos preços de 

mercado, e que no comércio internacional essas diferenças se mantém. Este fator 

permitiu que os países capitalistas mais desenvolvidos obtivessem superlucros, 

porque suas mercadorias poderiam ser vendidas acima do “próprio” preço nacional de 

produção, mas abaixo do preço nacional de produção do país comprador. Esse 

sistema que produz valores diferenciados de mercadorias é explicado a partir de níveis 

variáveis de produtividade do trabalho. 

 

[...]O imperialismo, longe de nivelar a composição orgânica do capital em 
escala internacional – ou de conduzir a uma equiparação internacional das 
taxas de lucro – congelou e intensificou as diferenças internacionais na 
composição orgânica de capital e no nível das taxas de lucro. (MANDEL, 
1985, p. 57). 

 
 

A partir de Marx, Mandel (1985) demonstra que a imobilidade relativa do capital, 

a imobilidade predominante da força de trabalho, e a existência em larga escala de 

esferas não capitalistas de produção (dadas a combinação de relações de produção 

capitalistas, semicapitalistas e pré-capitalistas), dificultam o nivelamento da taxa de 

lucro em âmbito nacional, e mais ainda em nível internacional. 

De acordo com Mandel (1985) a lei do valor só resultaria em preços uniformes 

por todo o mundo se ocorresse uma igualização internacional geral da taxa de lucro, 

em resultado da completa mobilidade internacional do capital e da distribuição de 

capital por todas as partes do mundo, independentemente da nacionalidade ou origem 

de seus possuidores. Em outras palavras, somente se existisse, na prática, uma 

economia mundial capitalista homogeneizada, com um único estado mundial 

capitalista. 

Mandel (1985, p. 249) desconstrói a hipótese do nivelamento internacional das 

taxas de lucro, pois para ele tal hipótese “não se sustenta teórica nem empiricamente”, 

visto que pressupõe mobilidade internacional perfeita de capital, e isso significa nivelar 

todas as condições econômicas, sociais e políticas necessárias ao desenvolvimento 

do capitalismo moderno em âmbito mundial. Assim, o nivelamento das taxas de lucro: 
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[...]é contestado pela lei do desenvolvimento desigual e combinado que rege 
esse processo. No modo de produção capitalista, condições desiguais de 
desenvolvimento determinam tamanhos diferentes de mercados internos e 
ritmos irregulares de acumulação de capital (MANDEL, 1985, p. 249). 

 
 

Mandel analisa que o fato de determinadas mercadorias serem produzidas em 

condições pré-capitalistas ou semicapitalistas faz com que haja uma tendência maior 

das mercadorias serem exportadas abaixo de seu valor “nacional”, uma das razões 

seriam os “salários” dos proletários ou semiproletários que entram no valor da 

mercadoria e que podem descer muito abaixo do valor da mercadoria força de 

trabalho. 

E é por causa das diferenças entre valor das mercadorias e na produtividade 

do trabalho (e também por conta dos monopólios de produtos e setores) entre cada 

país integrado ao mercado mundial capitalista que “a lei do valor compele 

inexoravelmente os país atrasados a se especializarem, no mercado mundial, de 

modo desvantajoso para si próprios” (MANDEL, 1985, p. 49). O sistema capitalista 

total aparece, dessa forma, como uma estrutura hierárquica de diferentes níveis de 

produtividades, e também como consequência do desenvolvimento desigual e 

combinado de países, regiões e empresas, desencadeado pela busca incessante de 

superlucros. O sistema forma, assim, uma unidade integrada: 

 

[...] mas é uma unidade integrada de partes não homogêneas; e é 
precisamente a unidade que determina, nesse caso, a falta de 
homogeneidade. Por todo esse sistema o desenvolvimento e o 
subdesenvolvimento se determinam reciprocamente, pois enquanto a 
procura de superlucros constitui a força motriz fundamental por detrás dos 
mecanismos de crescimento, o superlucro só pode ser obtido às expensas 
dos países, regiões e ramos industriais menos produtivos. Por isso o 
desenvolvimento tem lugar apenas em justaposição ao subdesenvolvimento, 
perpetua esse último e desenvolve a si mesmo graças a essa perpetuação. 
(MANDEL, 1985, p. 69-70). 

 
 

Então, sem as regiões subdesenvolvidas não haveria transferência de mais- 

valia para as economias industrializadas, e nem ocorreria, nestas últimas nações, a 

aceleração da acumulação de capital. Em todas as fases do capitalismo, a existência 

do subdesenvolvimento é requisito fundamental para o desenvolvimento do capital. 
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2.2.2 O capitalismo tardio e a troca desigual como principal forma de 

exploração: uma análise a partir de Marini e Mandel 

 

A partir da segunda metade do século XIX, o Imperialismo divide as zonas de 

influência e de exploração (América Latina, Ásia e a África) entre as nações mais 

poderosas e desenvolvidas do período, a Inglaterra no auge da Revolução Industrial 

dominava diplomaticamente e economicamente diversas nações do Terceiro Mundo. 

As economias imperialistas passaram a exportar capital mais intensamente para as 

economias atrasadas, porém, os investimentos eram destinados para as áreas de 

interesse do capital estrangeiro, como os imperialistas não queriam concorrência e 

precisavam de bens primários, as economias periféricas correspondiam às demandas 

imperialistas. As economias imperialistas apareciam para “suprir” a acumulação 

primitiva insuficiente das economias atrasadas, exportando capitais, e isso intensificou 

a subordinação existente entre o desenvolvimento desiguais dessas regiões. Além 

disso, as trocas entre as nações eram desiguais e por isso os imperialistas se 

apropriavam de grande parcela da mais-valia produzida pelas nações 

subdesenvolvidas (MANDEL, 1985). Agiram, desse modo, impedindo a acumulação 

primitiva de capital e se apropriando do produto excedente das economias atrasadas. 

 

[...]A dominação do capital estrangeiro sobre os processos de acumulação de 
capital nos países subdesenvolvidos resultou num desenvolvimento 
econômico que, (...) tornou esses países complementares ao 
desenvolvimento da economia dos países metropolitanos imperialistas. 
Como se sabe, isso significou que eles deveriam concentra-se na produção 
de matérias-primas vegetais e minerais (MANDEL, 1985, p. 38). 

 
 

Mandel elucida que o capital estrangeiro buscava matérias-primas mais baratas 

como forma de baratear o capital constante, diminuir a composição orgânica de capital 

e aumentar a taxa de lucro. Também influiu sobre a mais-valia relativa das nações 

desenvolvidas, pois ao baratear os produtos de bens primários, desvalorizou o valor 

da mercadoria força de trabalho. Como a composição orgânica do capital era menor 

nas nações atrasadas, a taxa de lucro tendia a ser maior, e por isso há um fluxo de 

capital grande vindo das economias imperialistas para a América Latina e países do 

Terceiro Mundo. 

Entre a Primeira Guerra mundial, a crise de 1930 e a Segunda Guerra Mundial, 

o fluxo de investimentos externos caiu, mas após a Segunda Guerra mundial, se inicia 
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a fase do capitalismo monopolista ou financeiro, com a oligopolização e 

monopolização de grandes setores da economia e do capital bancário pelas regiões 

desenvolvidas, segundo Mandel (1985, p. 40), as regiões subdesenvolvidas além de 

atrasadas passaram a se tornar dependentes: 

 

[...]Com a exportação em massa de capital para os países subdesenvolvidos, 
para a organização nessas áreas, da produção capitalista de matérias- 
primas, a diferença quantitativa na acumulação de capital e no nível de 
produtividade entre os países metropolitanos e os economicamente 
atrasados foi transformada em uma diferença qualitativa. A dominação do 
capital estrangeiro sobre a acumulação de capital sufocou o processo de 
acumulação primitiva de capital, e a defasagem industrial em relação às áreas 
metropolitanas alargou-se regularmente. 

 
 

Mandel (1985) trouxe uma importante contribuição analítica acerca da fase 

mais recente do capitalismo, após o período do imperialismo “clássico”, o capitalismo 

tardio. Esse período específico também é chamado pelo autor de neocolonialismo ou 

neoimperialismo, entende-se que com o auxílio do prefixo “-neo”, haja um remonte 

das relações existentes nos períodos de colonialismo e imperialismo “clássicos”, no 

entanto, com outros aspectos que podem encobrir relações de exploração entre 

economias com desenvolvimentos desiguais. A fase do capitalismo tardio tem início 

após a Segunda Guerra Mundial, no início dos “anos dourados” do capitalismo, em 

que o Terceiro Mundo se insere em um contexto de uma nova divisão internacional 

do trabalho, e precisa se adequar as exigências imperialistas. Nesse estágio, houve 

uma penetração maciça do capital estrangeiro na produção de matérias-primas, 

conduzindo a uma revolução tecnológica nos métodos de organização industrial. 

Florestan Fernandes, em seu livro O capitalismo dependente chama a atenção 

para o novo imperialismo e a presença hegemônica dos Estados Unidos nas decisões 

políticas, econômicas e sociais da América Latina. De acordo com Florestan 

Fernandes (1975), os Estados Unidos exerceram, nessa nova fase, não somente o 

poderio político dos países latino-americanos, mas principalmente ele. Isso ocorre 

após a Segunda Guerra Mundial e com a existência de um regime socialista, bem 

sucedido, estabelecido com padrões de organização, tecnologia e produtividade bem 

próximos aos das economias capitalistas avançadas, causando preocupação para o 

novo imperialismo. Enquanto o imperialismo “clássico” constituía uma manifestação 

da concorrência nacional entre as nações avançadas capitalistas, o imperialismo 
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moderno representou uma luta contra o regime socialista, e pela sobrevivência do 

próprio capitalismo (FERNANDES, 1975, p. 21). 

O padrão do novo imperialismo é totalmente destrutivo para as economias 

latino-americanas, pois estes países não possuíam condições para um 

desenvolvimento autossustentado e para uma industrialização plena e rápida, 

entretanto, a medida que as oportunidades surgiam, o modelo europeu da revolução 

burguesa era minimamente objetivado pelos países capitalistas da América Latina. 

Algumas medidas protecionistas eram tomadas, e nos momentos em que as 

influencias capitalistas externas decresciam, alguns Estados latinos conseguiam 

lograr indústrias básicas, por meio de empresas públicas ou semipúblicas, e, 

permitiram a inserção de empresas corporativas europeias e norte-americanas com o 

intuito de visar o desenvolvimentismo. Mais tarde, essas empresas estrangeiras 

instaladas nos países dependentes, revelaram sua natureza, e as estruturas 

econômicas existentes e suas funções foram adaptadas em torno dos interesses 

corporativos internacionais, empresas nacionais foram destruídas ou vendidas. Por 

consequência, as bases para um desenvolvimento sustentado das economias 

atrasadas e a integração nacional da economia ficaram à mercê dessas empresas e 

de seus interesses privados (FERNANDES, 1975, p. 23). 

O que torna a hegemonia dos Estados Unidos ainda mais perigosa para as 

nações latino-americanas é a concepção norte-americana de “segurança, fronteira 

econômica e ação conjunta contra mudanças radicais ou revolucionárias nos países 

vizinhos”. As empresas corporativas são as instituições que conseguimos ver exercer 

controle sobre as economias atrasadas, porém existem diversas instituições oficiais, 

semi-oficiais ou privadas, que conduzem as políticas nos Estados da América Latina, 

políticas estas de controle global das “finanças, da educação, da pesquisa científica, 

da inovação tecnológica, dos meios de comunicação em massa, do emprego 

extranacional das políticas, das forças armadas e dos governos” (FERNANDES, 1975, 

p. 24). Ou seja, os valores culturais e morais são mudados para atender os interesses 

capitalistas, trazendo consequências históricas seríssimas no que tange o aumento 

da pobreza, da desigualdade social, pondo em cheque a autonomia política, 

econômica, diplomática e social dos países dependentes. 

A exploração hoje pode-se dizer que ocorre de forma mais intensa do que antes 

(MANDEL, 1985), visto que existem diversos meios utilizados pelo capital imperialista 
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de se apropriar da mais-valia gerada nas colônias e semicolônias, sob a forma de 

juros da dívida pública, lucros líquidos enviados para o exterior, dominando a 

produção em diversos setores das economias atrasadas e na fusão e venda de grande 

parcela da propriedade de empresas de capital nacional ou público, etc. Além desses 

exemplos citados, a troca desigual é um dos principais mecanismos de exploração 

utilizado pelos imperialistas na fase do capitalismo tardio. 

Após a depressão mundial de 1929 e a Segunda Guerra mundial, o padrão das 

indústrias das economias imperialistas se alterou cada vez mais para a produção de 

máquinas, bens de capital e veículos. A proporção desse grupo de bens com maior 

teor tecnológico na pauta de exportações dos países tornou-se um indicador do grau 

de desenvolvimento industrial. Ademais, os capitalistas monopolistas precisavam de 

compradores para suas máquinas e bens de capital. Essa mudança no padrão 

industrial, trouxe consequências para as economias dependentes, pois além de 

amplificar as diferenças de produtividade e de desenvolvimento entre as economias 

desiguais, trouxe a fase da industrialização inicial para as nações atrasadas por meio 

das classes dominantes dos países hegemônicos. A industrialização do Terceiro 

Mundo não significaria um desenvolvimento autônomo nacional dos países atrasados 

e uma possibilidade de se tornarem economias desenvolvidas, como acreditavam os 

estudiosos da CEPAL, ou mesmo uma homogeneização do modo de produção 

capitalista sistêmico, significa somente “uma mudança nas formas de justaposição do 

desenvolvimento e do subdesenvolvimento” (MANDEL, 1985, p. 43). 

Ao decorrer dos “anos dourados”15 do capitalismo, e da mesma forma, com 

mais intensidade na liberalização comercial e financeira do período neoliberal da 

década de 1990, a expansão dos investimentos externos realizados por regiões 

imperialistas em economias dependentes é favorecida pelas diferenciações das taxas 

de lucro entre as nações. Os países atrasados possuíam um elevado exército 

industrial de reserva, os fluxos migratórios para essas localidades, a escravidão, e a 

pouca desenvolvida economia permitiram a existência de muitos trabalhadores para 

uma indústria incipiente. Isso propiciava nos anos dourados um capital variável mais 

barato e uma pressão constante para baixo nos salários dos trabalhadores, ou seja, 

como haviam muitos operários, a luta de classes por melhores salários e   condições 

 
 

15 “A Era do Ouro do Capitalismo” ou “Os anos dourados”, foi um período entre 1945 a 1973 em que houve um 
crescimento econômico e desenvolvimento acelerado nos países capitalistas. 
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para as classes operárias ainda não era consolidada. Segundo Mandel (1985, p. 45) 

nas economias periféricas “a mercadoria força de trabalho não é somente vendida ao 

seu valor decrescente, mas mesmo abaixo desse valor”, por isso, os capitalistas que 

investiam nessas localidades se apropriavam de parcela muito maior do produto 

excedente do trabalhador, podendo identificar essa evidência como uma confirmação 

da existência da superexploração do trabalho, categoria fundamental da análise de 

Marini (1973). Todavia, Marini observa a ocorrência da categoria superexploração do 

trabalho como maneira de compensar o mecanismo da troca desigual no mercado 

internacional, prejudicial para as economias atrasadas. Contrapondo à conjuntura 

histórica das condições trabalhistas das economias periféricas, nas regiões 

imperialistas os operários já se identificavam como classe e lutavam por melhorias na 

vida dos empregados, o exército industrial de reserva era pequeno, havia pouco 

desemprego, isso fazia com que a mercadoria força de trabalho fosse remunerada 

acima ou gravitando em torno do seu valor. 

Além do mais, o capital constante representava um custo menor para os 

setores localizados nas regiões atrasadas do que nas regiões avançadas (providas 

de maior tecnologia), sendo assim, a composição orgânica do capital era maior nestas 

últimas, e consequentemente, a taxa de lucro era menor. Dessa forma, para 

confrontar a queda tendencial da taxa de lucro trazida por Marx, os países 

imperialistas investiam seu capital nas regiões que lhes auferiam maiores 

rendimentos. 

Ao longo do capitalismo tardio, as nações atrasadas lograram a sua saga pela 

industrialização com base em máquinas obsoletas vindas da Europa Ocidental 

(MANDEL, 1985, p. 45) e também dos Estados Unidos da América, que no capitalismo 

tardio tem sido o grande imperialista e explorador das economias latino-americanas. 

Caso essas máquinas fossem modernas, a capacidade produtiva que elas possuíam 

não eram plenamente utilizadas pela deficiente organização industrial. Os 

imperialistas monopolizavam diversos setores industriais de produtos com alto valor 

agregado, e investiam seu capital nas esferas de bens acabados e matérias-primas 

em regiões atrasadas, para o capital local destas últimas localidades, restava os 

setores não industriais. Como resultado, 
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[...] é travada a concentração de capital, impedida a expansão da produção, 
promovido o escoamento de capital para esferas não industriais e 
improdutivas e ampliado o exército de proletários e semiproletários 
desempregados e subempregados. Aí reside o real “círculo vicioso do 
subdesenvolvimento”, e não na alegada insuficiência da renda nacional, 
acarretando uma taxa insuficiente de poupanças (MANDEL, 1945, p. 45). 

 
 

Com o avanço das economias imperialistas, as economias atrasadas e que não 

possuíam acumulação primitiva de capital subordinavam suas produções às 

demandas das nações desenvolvidas, pautando a exportação de acordo com as 

necessidades da burguesia imperialista, sujeitando-se ao grande capital europeu. 

No período do imperialismo clássico, antes da primeira guerra mundial e no 

período “entre-guerras”, a forma principal de exploração do Terceiro Mundo eram os 

superlucros, e a troca desigual aparecia como forma secundária. A mudança que se 

estabeleceu a partir da nova fase do capitalismo tardio, com a alternância da forma 

de exploração principal do superlucro para a troca desigual, se relaciona com as 

transformações estruturais da economia capitalista mundial e com o movimento 

internacional do capital. Como em uma relação dialética, os movimentos 

internacionais de capital reproduzem e ampliam constantemente o diferencial 

internacional de produtividade entre as nações, e esse diferencial de produtividade 

determina os movimentos internacionais do capital (MANDEL, 1985, p. 244-245). 

A principal forma de superlucro era proveniente das diferenças consideráveis 

entre as taxas de lucro das metrópoles e das colônias. Mandel (1985) analisa a 

existência de quatro fontes principais dessas diferenças. A primeira refere-se ao que 

já foi dito por Marx anteriormente, no qual a composição orgânica média do capital 

das colônias (produtoras de bens agrícolas) é menor do que nas metrópoles 

(produtoras de bens industriais), possibilitando maiores taxas de lucros nas regiões 

de menor composição orgânica média do capital. Um cálculo de órgãos oficiais norte- 

americanos da taxa de lucro dos investimentos de capital no estrangeiro de empresas 

norte-americanas fornecem uma confirmação perspicaz das teses de Marx a respeito 

das diferentes taxas internacionais de lucro, principalmente em relação a diferentes 

composições orgânicas de capital. Em 1970, 1971 e 1972, “as taxas de lucro para os 

investimentos norte-americanos no exterior eram respectivamente 20,1%, 21,8% e 

22,3% nas semicolônias, e 13%, 13,5% e 15% nos países imperialistas”   (MANDEL, 

1985, p. 250). 
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A segunda fonte que reproduz as diferenças entre as taxas de lucro relaciona- 

se com a taxa média de mais valia das colônias, que excede frequentemente a das 

metrópoles. Isso ocorre, pois, as colônias produzem maior quantidade de mais-valia 

absoluta, e a exploração do trabalho nas colônias excedem os limites possíveis nas 

metrópoles. A terceira fonte correlaciona com a presença de um elevado exército 

industrial de reserva nas colônias, tal fator permite que o preço da mercadoria força 

de trabalho fosse mais abaixo do seu valor nas economias atrasadas. A quarta e 

última fonte das diferenças entre taxas de lucro concerne o fato de que o sistema 

colonial transfere para as classes sociais nativas, a partir de impostos, os custos 

indiretos do funcionamento social do modo de produção capitalista, viabilizando um 

aumento na taxa de lucro líquida sobre o capital investido nas colônias. 

Apesar dessas diferenças na taxa média de lucro das colônias e das 

metrópoles, isso não representou uma aceleração de capital nas colônias, porém, ao 

invés disso, significou uma desaceleração da acumulação de capital nas colônias, 

“pois uma parte substancial da mais-valia (não apenas o superlucro, mas o lucro) 

produzido nas colônias era apropriado pelas metrópoles” (MANDEL, 1985, p. 244). 

O fluxo principal das exportações de capital não se dava mais de Estados 

metropolitanos para as colônias, mas entre os próprios países metropolitanos. Além 

do mais, com o desenvolvimento das empresas multinacionais, há uma ênfase do 

imperialismo para a exportação de máquinas, equipamentos e veículos, reforçando as 

diferenças na nova fase do capitalismo tardio. A estratégia das grandes empresas 

imperialistas era a de dominar o mercado mundial das colônias e semicolônias, 

investindo em setores que vendem para o mercado interno do Terceiro Mundo 

produtos de bens de consumo final, manufaturados. 

Além dos investimentos nas matérias-primas, o capital monopolista 

internacional passou a se interessar não somente pelo baixo custo da produção de 

bens primários, por meio dos métodos industriais avançados, mas também pela 

produção de bens acabados, produzidos nas regiões subdesenvolvidas e vendidos no 

próprio mercado interno a preços de monopólio, adentrando na economia local. Para 

a burguesia local dos países atrasados, acabou se tornando mais lucrativo investir em 

setores não industriais do que disputar concorrência no mercado interno de produtos 

acabados e no mercado mundial de produtos de bens de capital com as nações 

avançadas. 
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[...] Assim, a reprodução da divisão do trabalho criada no século XIX está 
entrando em colapso vagarosa mas firmemente, face à súbita expansão da 
produção de matérias-primas e a uma alteração nas taxas diferenciais de 
lucro provenientes da produção de matérias-primas e da produção de bens 
acabados (MANDEL, 1985, p. 43). 

 
 

Dessa forma, as empresas imperialistas privaram o capital nativo de sua 

preponderância na indústria manufatureira, combinando o capital nacional e o 

estrangeiro, o privado e o público, e isso se tornou um dos traços marcantes da fase 

do neoimperialismo. 

Mandel estabelece três processos distintos em que os imperialistas se 

apropriam do valor produzido nas colônias. Em primeiro, as empresas imperialistas 

encobrem parcela dos lucros produzidos nos países atrasados, como se tivessem sido 

gerados na metrópole. Isso acontece principalmente nas empresas que possuem 

monopólios integrados de toda a produção, ou seja, essas empresas controlam todos 

os estágios da produção e distribuição do produto, então, para elas independe a fase 

da produção que o lucro aparece. Em segundo, os superlucros provenientes da troca 

desigual são apenas uma forma disfarçada de superlucro produzido nas colônias. E 

em terceiro, as quantidades de mais-valia acumuladas nas colônias, disfarçadas em 

reservas ou outros acobertamentos, e que não entram como lucro nos balanços das 

empresas imperialistas, mas são apropriada por estes. 

Marini desenvolve a sua categoria troca desigual de forma clara e específica, 

segundo sua perspectiva, os preços ofertados no comércio mundial de alimentos e 

matérias-primas tendiam a ter seu preço sempre em queda, enquanto os preços dos 

produtos industriais estáveis, refletindo uma deterioração dos termos de troca e a 

consequente depreciação nos preços dos produtos primários. Porém, para Marini 

(1973), tal fator é contraditório, pois a produtividade nos países industriais é maior do 

que nos países agrícolas, então, os preços dos produtos oriundos dos países 

industriais deveriam ser mais baratos. Outra contradição está presente no que tange 

a mais-valia relativa e as nações industriais, ao se diminuir o valor da força de trabalho, 

o capital variável tende a cair em relação ao constante, elevando a composição 

orgânica do capital e ocasionando em uma possível queda da taxa de lucro. Tendo 

em vista que um incremento da produtividade é acompanhado por uma maior taxa de 

mais-valia relativa, o valor do capital variável cairá em relação ao capital constante, 

aumentando, assim, a composição orgânica do capital. A taxa de lucro não é   fixada 
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somente em relação ao capital variável, mas sobre todo o capital adiantado, “o 

resultado do aumento da mais-valia tende a ser – sempre que implique, ainda que 

seja em termos relativos, uma elevação simultânea do valor do capital constante 

empregado para produzi-la – uma queda da taxa de lucro” (MARINI, 1973, p. 27-28). 

Como mecanismo de compensar a queda da taxa de lucro é necessário uma massa 

de produtos cada vez maior e mais barata provenientes da América Latina como forma 

de impedir o declínio da taxa de lucro, posto que a matéria-prima é elemento 

fundamental do capital constante. 

A expansão desenfreada da produção de alimentos e matérias-primas na 

América Latina traz como desdobramento uma queda no preço desses produtos, 

relativamente ao preço alcançado pelas indústrias. O preço dos produtos industriais 

permanece estável ou tem uma queda lenta, e a deterioração dos termos de troca de 

fato reflete a depreciação dos bens primários. Marini (1973, p. 30) analisa que tal 

depreciação não corresponde “à desvalorização real desses bens, devido a um 

aumento de produtividade nos países não industriais, já que é precisamente ali onde 

a produtividade se eleva mais lentamente.” Por isso, Marini preconiza que a 

deterioração dos termos de troca entre as nações agrícolas e as nações industriais é 

consequência da própria base econômica que a torna possível, por meio da 

submissão das nações periféricas em relação às hegemônicas. À medida que o 

mercado mundial se desenvolve, o uso de violência política e militar na exploração de 

nações “débeis” se torna desnecessário, “e a exploração internacional pode 

descansar progressivamente na reprodução de relações econômicas que perpetuam 

e amplificam o atraso e a debilidade dessas nações” (MARINI, 1973, p. 32). Ou seja, 

os próprios mecanismos econômicos sustentam a exploração dos trabalhadores e das 

nações agrícolas pelo império do capital, não sendo mais preciso o uso da força física 

(como era o caso do modo de produção escravista). Ao mesmo tempo que o 

desenvolvimento das relações mercantis fornece as bases para uma melhor aplicação 

da lei do valor, cria as condições para que os mecanismos econômicos sejam burlados 

pelo capital. 

Por conseguinte, no intercâmbio de mercadorias entre as nações industriais e 

agrícolas, não há uma troca de equivalentes equitativa e sim uma troca desigual, de 

acordo com Marini passa por cima das leis da troca, e se expressando na forma como 

são fixados os preços de mercado e de produção. 



61 
 

 
 
 

[...] Teoricamente, o intercâmbio de mercadorias expressa a troca de 
equivalentes, cujo valor se determina pela quantidade de trabalho 
socialmente necessário que as mercadorias incorporam. Na prática, 
observam-se diferentes mecanismos que permitem realizar transferências de 
valor, passando por cima das leis da troca, e que se expressam na forma 
como se fixam os preços de mercado e os preços de produção das 
mercadorias (MARINI, 1973, p. 33). 

 
 
 

São expostos dois mecanismos de transferência de valor, a partir da troca 

desigual, o primeiro refere-se às nações com elevada produtividade, e que podem ter 

preços de produção abaixo de seus concorrentes, sem com isso diminuir seu preço 

de mercado, obtendo, dessa forma, o lucro extraordinário. Em contrapartida, tal 

fenômeno acontece mais na concorrência entre as nações industriais, visto que as leis 

capitalistas de troca são exercidas de maneira plena, mas também podem ocorrer nas 

nações agrícolas, principalmente quando se desenvolvem ali relações capitalistas de 

produção (MARINI, 1973, p. 34-35). O segundo mecanismo de transferência de valor 

acontece no intercâmbio de mercadorias entre as nações industriais e as nações 

agrícolas, que trocam produtos de distintas classes de mercadorias, para Marini 

(1973, p. 34-35): 

 

[...]o mero fato de que umas produzam bens que as outras não produzem, ou 
não o fazem com a mesma facilidade, permite que as primeiras iludam a lei 
do valor, isto é, vendam seus produtos a preços superiores a seu valor, 
configurando assim uma troca desigual. Isso implica que as nações 
desfavorecidas devem ceder gratuitamente parte do valor que produzem, e 
que essa cessão ou transferência seja acentuada em favor daquele país que 
lhes venda mercadorias a um preço de produção mais baixo, em virtude de 
sua maior produtividade. Neste último caso, a transferência de valor é dupla, 
ainda que não necessariamente apareça assim para a nação que transfere 
valor, já que seus diferentes provedores podem vender todos a um mesmo 
preço, sem prejuízo de que os lucros se distribuam desigualmente entre eles 
e que a maior parte do valor cedido se concentre em mãos do país de 
produtividade mais elevada. 

 
 
 

Marini (1973) sistematiza que ocorre uma dupla transferência de valor entre as 

nações agrícolas e as nações industriais, isso porque a nação que produz bens que 

as outras não produzem podem iludir a lei do valor, vendendo seus produtos acima 

do valor, e apropriando-se de parcela do valor da produção das nações 

desfavorecidas. Dessa forma, a maior parte do valor se concentra nas nações com 

elevada  produtividade,  permitindo  uma  maior  apropriação  de  parcela  do    valor 
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produzido pelas nações de baixa produtividade na hora de efetuar a troca na esfera 

da circulação. 

Apesar de ambos os autores (Mandel e Marini) relacionarem as trocas 

comerciais desenvolvidas entre economias avançadas e atrasadas às trocas 

desiguais, as análises de Mandel e de Marini se contrariam em algumas questões. 

Enquanto Mandel irá tratar das trocas desiguais originadas pela existência de trocas 

de mercadorias produzidas em condições desiguais, isto é, mercadorias produzidas 

com mais alta produtividade trocada por mercadorias produzidas em condições de 

mais baixa produtividade, Marini trata o problema da troca desigual a partir da 

deterioração dos termos de troca, onde as nações agrícolas e produtoras de bens 

primários trocam produtos com as nações industriais, e essas trocas não são 

equitativas, passando por cima das leis de troca e aparecendo na forma como são 

fixados os preços de mercado e de produção das mercadorias. Um dos problemas 

para Marini é a expansão desenfreada de alimentos e matérias primas produzidos na 

América Latina, causando uma queda nos preços dos produtos agrícolas. Para Marini 

a troca desigual representa trocas que iludam a lei do valor, mercadorias em que a 

troca não corresponde ao valor (quantidade de trabalho necessário para produzi-lo). 

Já Mandel conceitua a categoria troca desigual como a troca de mais quantidades de 

trabalho das economias atrasadas por quantidades constantes ou menores de 

trabalho das economias avançadas incorporados nas respectivas mercadorias. 

Segundo Mandel (1985) existem duas fontes principais da troca desigual, a primeira 

refere-se a produtividade e a segunda ao fato de não ocorrer nivelamento das taxas 

de lucro. As diferenças são evidentes da teoria de Marini, visto que este último, 

trabalha com a hipótese da tendência de formação da taxa média de lucro, porém, no 

que tange a produtividade ambos os autores postulam que as economias com maiores 

índices de produtividade, se apropriavam de quantidades maiores de valor das 

economias com menores índices de produtividade. Marini escreve que somente o fato 

dos países industriais produzirem bens que os agrícolas não produzem culminam na 

transgressão das leis de troca. 

Mandel (1985) escreve a respeito das trocas desiguais que acontecem na 

esfera de circulação e de produção do sistema capitalista, para o autor as economias 

atrasadas quando inseridas no mercado mundial capitalista estabelecem relações de 

produção e de troca com economias mais avançadas, e isto acaba por intensificar  e 
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reproduzir as condições de subdesenvolvimento, prejudicando também a acumulação 

primitiva e de capital nas nações periféricas. Isso acontece pois, no mercado 

capitalista mundial, as trocas de mercadorias produzidas em condições de mais alta 

produtividade do trabalho por mercadorias produzidas em condições de mais baixa 

produtividade gera uma troca desigual. Por conseguinte, se troca menos trabalho por 

mais trabalho, o que conduz a um escoamento, um fluxo de valor e de capital das 

economias atrasadas para as economias avançadas, de acordo com Mandel (1985). 

A troca desigual significa, segundo Mandel (1985, p. 244): 

 
[...]Troca desigual significa que as colônias e as semicolônias tendiam a 
trocar quantidades cada vez maiores de trabalho nativo (ou produtos do 
trabalho) por uma quantidade constante de trabalho metropolitano (ou 
produtos do trabalho). 

 
 

Para Mandel (1985) existem duas fontes de troca desigual na economia 

capitalista mundial, a primeira reflete o fato de que os países industrializados são 

considerados mais intensivos, produtores de mais valor no mercado mundial do que 

os países subdesenvolvidos. A troca ocorre independente se é entre nações 

industriais ou nações agrícolas, o diferencial de produtividade faz com que os mais 

desenvolvidos se apropriem da mais-valia dos atrasados. Diferentemente de Marini 

(1973), Mandel (1985) analisa a segunda fonte da troca desigual a partir do fato de 

não ocorrer nivelamento entre as taxas de lucro no mercado mundial, coexistindo 

diferentes preços nacionais de produção. 

A troca desigual se esconde no fato de que valores internacionais iguais 

representam, na verdade, quantidades desiguais de trabalho. E isso não reflete 

somente nos salários monetários, mas a troca desigual consiste, na esfera do 

mercado mundial, em que a hora de trabalho do país avançado é considerado mais 

produtivo e intensivo do que a do país atrasado. 

 
[...]A troca desigual leva portanto a uma transferência de valor (transferência 
de quantidades de trabalho, isto é, de recursos econômicos), não contra, mas 
em consequência da lei do valor – não por causa de um nivelamento 
internacional das taxas de lucro, mas a despeito da inexistência desse 
nivelamento (MANDEL, 1985, p. 255). 

 

Para Mandel(1985), a troca desigual acarretou em maiores transferências de 

valor, em consequência da lei do valor e de acordo com o processo histórico real, pois 

permitiu entender a coexistência de altas taxas de lucro e baixos salários, o 

enriquecimento relativo das metrópoles às custas das colônias e semicolônias,  pela 
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transferência de valor provocado pela troca de quantidades desiguais de trabalho no 

mercado mundial capitalista. Já Marini (1973) desenvolve a troca desigual com base 

na análise de dois tipos de transferência de valor, o primeiro tendo em vista a 

produtividade e o segundo referenciando ao fato de que as economias desenvolvidas 

produzem bens que outras economias não produzem (isto é, possuem o monopólio), 

e que por essa razão, os produtos são vendidos a preços superiores ao seus valores. 

A partir da troca desigual, e da perda de valor sofrida pelas economias 

subdesenvolvidas, Marini (1973, p. 35) retrata que as nações agrícolas utilizam um 

mecanismo de compensação da perda de mais-valia, “trata-se do recurso ao 

incremento de valor trocado, por parte da nação desfavorecida”. Tais recursos são 

ligados à superexploração do trabalho nas nações agrícolas e superexploração dos 

recursos naturais, que aumentam a exploração do trabalhador como forma de 

compensar a transferência de valor realizada no comércio mundial, com o intuito de 

garantir altas taxas de lucro para a burguesia nacional e internacional. O aumento da 

exploração da força de trabalho seria ocasionado pelo aumento da intensidade do 

trabalho (criando mais valor no mesmo tempo de trabalho), aumento da prolongação 

da jornada de trabalho e diminuição do consumo do trabalhador via redução do nível 

dos salários. Apenas o aumento da intensidade do trabalho cria mais-valor, os outros 

recursos contribuem para aumentar a massa de valor realizada, elevando a oferta 

mundial de alimentos e matéria-prima. 

Ao invés de corrigir os desequilíbrios, as nações agrícolas compensam a 

transferência de valor no nível da produção interna, sobrecarregando os trabalhadores 

e os recursos naturais. Em relação aos mecanismos para aumentar a taxa de mais- 

valia nas nações desfavorecidas, tanto o aumento da intensidade do trabalho quanto 

o aumento da prolongação da jornada de trabalho interferem diretamente na mais- 

valia absoluta, aguçando os métodos de extração do trabalho excedente. A 

consequência para o trabalhador é que o seu desgaste se eleva, porém não é 

garantido ao proletário as condições necessárias para que ele reponha esse elevado 

dispêndio da sua força de trabalho, em razão do nível salarial cair. Além disso, como 

a capacidade produtiva das nações agrícolas é baixo, o aumento do grau de 

exploração do trabalhador faz com que baixe a composição orgânica do capital e 

aumente assim, a taxa de mais-valia e de lucro dos países periféricos (MARINI, 1973). 

No entanto, o incremento da taxa de mais-valia e de lucro nos países   subordinados 
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favorece uma parcela da burguesia nacional, mas principalmente o capital estrangeiro 

e especulativo, isso se dá pelo alto número de empresas estrangeiras instaladas no 

Brasil, o lucro é enviado para as respectivas matrizes, no qual grande parte são 

sociedades anônimas, controladas por grandes instituições financeiras, fundos de 

pensão, capitalistas especuladores estrangeiros, etc. 

Como o salário tende a permanecer o mesmo e o valor da força de trabalho 

aumenta (em razão da elevação do desgaste do trabalhador), os trabalhadores 

acabam por receber abaixo do seu valor da força de trabalho16, caracterizando dessa 

forma o que o Marini (1973) chama de superexploração do trabalho. 

 

[...]Além disso, importa assinalar que, nos três mecanismos considerados, a 
característica essencial está dada pelo fato de que são negadas ao 
trabalhador as condições necessárias para repor o desgaste de sua força de 
trabalho: nos dois primeiros casos, porque lhe é obrigado um dispêndio de 
força de trabalho superior ao que deveria proporcionar normalmente, 
provocando assim seu esgotamento prematuro; no último, porque lhe é 
retirada inclusive a possibilidade de consumo do estritamente indispensável 
para conservar sua força de trabalho em estado normal. Em termos 
capitalistas, esses mecanismos (que ademais podem se apresentar, e 
normalmente se apresentam, de forma combinada) significam que o trabalho 
é remunerado abaixo de seu valor e correspondem, portanto, a uma 
superexploração do trabalho (MARINI, 1973, p. 41-42). 

 
 

A superexploração do trabalho é uma consequência da relação de dependência 

e subordinação entre as nações ‘atrasadas’ perante as nações ‘avançadas’, pelo fato 

de coexistir a troca desigual na esfera mundial da circulação, prejudicando as nações 

periféricas vis-à-vis as nações hegemônicas. A superexploração aparece como 

elemento compensador da perda de valor na esfera de circulação do comércio mundial 

nas nações dependentes, e se estabelece quando os trabalhadores recebem abaixo 

do valor da mercadoria força de trabalho explicado no post-scriptum de Marini no livro 

A dialética da dependência. 

 
 
 

 

16 Entende-se que a mercadoria força de trabalho é uma mercadoria diferenciada em relação à outras 
mercadorias, e que para a formação do valor dessa mercadoria é preciso levar em conta a questão histórico- 
cultural, a cesta de consumo do trabalhador necessária para sua reprodução, os gastos para a reprodução da 
família do proletário e gastos relacionados com a sua aposentadoria, tudo isso tendo em vista que varia de região 
para região, e de contexto histórico para contexto histórico. Ao dizer que o operário recebe abaixo do valor da 
sua força de trabalho significa que ele recebe abaixo do valor da sua mercadoria força de trabalho necessário 
para a sua reprodução e de sua família, em determinada região e em determinado contexto histórico. Importante 
diferenciar o valor da mercadoria força de trabalho, com o valor que o trabalhador produz, visto que o operário, 
dentro do sistema capitalista, nunca receberá o valor real da sua produção. 
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No que está relacionado a acumulação de capital nas economias 

subdesenvolvidas, Mandel (1985) analisa que ela ocorreu a partir de rupturas nos 

processos pré-capitalistas de produção e de classes sociais no mercado doméstico, 

destruindo-se mais empregos do que criando, sendo assim, o exército industrial de 

reserva tendia a crescer, e os trabalhadores não conseguiram se organizar 

sindicalmente (ao contrário dos países desenvolvidos). Os salários reais caíam a 

longo prazo. Nos países avançados, mesmo quando a acumulação de capital 

estagnou, eles se voltaram para o mercado externo, sendo que no mercado interno 

houve um deslocamento de classes pré-capitalistas, criou-se mais empregos do que 

se destruía, isso porque os empregos que se destruíam localizavam-se nos países 

subdesenvolvidos. (MANDEL, 1985, p. 256). Isso explica a tendência de reduzir o 

exército industrial de reserva nas metrópoles, e aumentar nas colônias. As variáveis 

fundamentais que determinam os salários nas colônias e nas metrópoles são 

mutuamente determinantes, “pois representam dois movimentos complementares de 

um processo mundial único de acumulação de capital” (MANDEL, 1985, p. 256). 

Em relação a produtividade, segundo Mandel, a diferença inicial de 

produtividade (logo no início do processo de industrialização das nações 

desenvolvidas) é inadequada para explicar a diferença de produtividade 

contemporânea. Um exemplo seria o Japão que se industrializou um século depois da 

Inglaterra e a produtividade média do trabalho no Japão alcançou a da Inglaterra no 

tempo do capitalismo tardio. Mandel (1985, p. 257) cita Bettelheim e diz que para o 

autor, o diferencial de produtividade não precede o capitalismo, mas é produzido por 

ele. Trazendo de volta o problema da acumulação de capital em escala mundial, em 

que a estrutura especifica da economia capitalista, especialmente no imperialismo e 

antes disso, possibilitou a acumulação de capital industrial nas metrópoles frear 

definitivamente a acumulação de capital industrial no Terceiro Mundo. 

Mandel concorda com André Gunder Frank sobre a questão do próprio 

desenvolvimento do capitalismo produzir a justaposição do “superdesenvolvimento” 

das metrópoles e do “subdesenvolvimento” das colônias e semicolônias. A crítica feita 

por Mandel ao Frank é em relação a análise dos recursos que permitem a 

dependência dos países subdesenvolvidos: ele os vê na natureza capitalista da 

economia das colônias e semicolônias, enquanto que Mandel os vê na combinação 

específica de relações de produção pré-capitalista, semicapitalista e capitalistas, que 
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caracterizam a estrutura social desses países. Para Mandel, Frank utiliza o conceito 

modo de produção de forma inexata (MANDEL, 1985, p. 258). 

O neocolonialismo ou neo-imperialismo não muda a diferença de 

desenvolvimento ou produtividade entre as nações desiguais, assim como não 

elimina, de forma alguma, a troca desigual. Pelo contrário, as fontes de exploração 

imperialista metropolitana das semicolônias hoje fluem com mais abundância do que 

nunca. Em primeiro, mudou-se o mecanismo principal de exploração, anteriormente 

eram as fontes de superlucro, e na fase do neocolonialismo se tornou a troca desigual, 

e em segundo, a reestruturação produtiva do capital, que trouxe uma nova divisão 

internacional do trabalho, baseando as exportações das empresas imperialistas em 

máquinas, equipamentos e bens de capital. Expandindo ainda mais o hiato 

tecnológico existente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Somente 

“se houvesse uma homogeneização geral da produção capitalista em escala mundial 

é que as fontes de superlucros secariam. Sem essa homogeneização, tudo o que 

muda é a forma do subdesenvolvimento, não o seu conteúdo” (MANDEL, 1985, p. 

259). 

As nações atrasadas passaram a comprar máquinas obsoletas para iniciar seus 

processos de industrialização tardia e dependente, além disso, os países do Terceiro 

Mundo que compravam máquinas ótimas, acabavam por não utilizar a capacidade 

produtiva total destas últimas. Mandel (1985, p. 260) citou o autor Jacques 

Gourverneus, este estudioso provou que o pequeno tamanho do mercado interno e o 

baixo nível dos salários locais (determinado pelo elevado exército industrial de 

reserva) forçam as empresas capitalistas a usarem tecnologia “subótima”. Pode-se 

concluir que os bens industrializados produzidos com maquinaria obsoleta são 

incapazes de competir no mercado mundial com os bens produzidos nas metrópoles 

com maquinaria moderna. As exportações nas semicolônias, dessa forma, 

continuavam a estar concentradas no setor de matérias-primas. Conquanto, as 

colônias e semicolônias perderam o monopólio relativo do setor de matéria-prima no 

mercado mundial, no qual desfrutava no imperialismo clássico, assim, os preços das 

matérias primas exportadas pelas semicolônias e produzidas com técnicas industriais 

primárias e sem tecnologia avançada tendem a cair ao preço de produção das 

matérias-primas  produzidas  nas  metrópoles  com  a  mais  moderna      tecnologia. 
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Obrigando as nações subdesenvolvidas a importar maquinaria das metrópoles para 

seu processo de industrialização. 

 

[...]No mercado mundial, as metrópoles agora operam como vendedores 
monopolistas de máquinas e equipamentos, enquanto as semicolônias 
perderam sua posição de vendedores monopolistas de matérias-primas. Em 
consequência, há uma transferência constante de valor de uma zona para 
outra pela deterioração dos termos comerciais sofrida pela semicolônias 
(MANDEL, 1985, p. 261). 

 
 

Uma outra conclusão que podemos tirar é que o mercado mundial continua 

funcionando como um “sifão”, transferindo não apenas a mais-valia crescente, mas a 

mais-valia capitalizada, ou seja, capital, das economias subdesenvolvidas para as 

imperialistas. O déficit crônico do balanço de pagamentos das semicolônias que 

acompanha sua industrialização incipiente, é compensado pelo chamado “auxilio de 

desenvolvimento”, no entanto, essas subvenções levam a um endividamento ainda 

maior, de maneira que um parcela cada vez mais crescente dos retornos totais sobre 

as exportações das semicolônias deve ser convertida em juros reexportados para as 

metrópoles (MANDEL, 1985, p. 262). A penetração do capital imperialista na indústria 

manufatureira das semicolônias e a sua fusão com o capital nativo da burguesia 

nacional, significa que uma proporção cada vez maior da propriedade do capital 

desses países têm caído nas mãos das empresas imperialistas. 

É preciso, de acordo com Mandel (1985) enfatizar a existência de uma 

tendência oposta no setor das indústrias de trabalho intensivo que produzem produtos 

acabados, podem funcionar com máquinas relativamente baratas, tendo a 

possibilidade de disputar concorrência no mercado mundial. As indústrias de trabalho 

intensivo dos países imperialistas transferiram suas produções para as colônias e 

semicolônias, por conta da possibilidade de se exaurir elevadas taxas de lucro, a partir 

do diferencial de salários. Porém, quanto maior a tendência de transferir setores 

industriais leves para países com força de trabalho barata, mais aguda será a 

concorrência entre as empresas metropolitana. Tal fator eliminará as diferenças 

temporárias do custo de produção resultante das diferenças de níveis salarias, 

eliminando, do mesmo modo, os superlucros obtidos até agora por determinados 

países. 

Mandel escreve que na década de 1970 é inegável a existência de um processo 

de industrialização relativo em países do Terceiro Mundo, como no Brasil, e o   autor 
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cita até mesmo que esse processo gerou um capital financeiro autônomo nesses 

países, com certo grau de independência do imperialismo, “apesar de sua íntima 

associação política e militar com esse último” (MANDEL, 1985, p. 263). A respeito da 

formação de um capital financeiro autônomo, podemos indicar que este fato foi 

desmantelado ao longo desse quase meio século que separa o período que Mandel 

escreve da conformação das estruturas atuais, em que o capital financeiro das 

semicolônias é dependente do capital financeiro internacional e de instituições 

financeiras mundiais. 

O destino das semicolônias se torna preocupante quando assume a forma 

trágica com a subnutrição dessas nações, isso porque parcela crescente do território 

das colônias e semicolônias são utilizados para o monocultivo de produtos voltados 

para a exportação e para atender às demandas imperialistas. Esbarrando com as 

necessidades das populações locais e seguindo a lógica inversa da proposta no 

tocante a soberania alimentar17 das nações atrasadas. A crescente dependência, 

tanto por tecnologia, quanto pelas exportações imperialistas de alimentos é 

monetizada no mercado mundial capitalista, a partir de altos preços, fomentados pela 

restrição artificial da oferta. 

A conclusão de Mandel (1985) no que tange a industrialização tardia e 

dependente do Terceiro Mundo, continua sendo a impossibilidade da plena 

industrialização dos países subdesenvolvidos no âmbito do mercado mundial na fase 

do neocolonialismo. As diferenças regionais de desenvolvimento se expandem 

constantemente. A solução para o problema do subdesenvolvimento, segundo Mandel 

(1985, p. 264) está nos trabalhadores dessas regiões: 

 
[...]Os trabalhadores desses países precisam levar a revolução colonial até o 
ponto da libertação do mercado mundial capitalista, efetivada pela 
socialização dos principais meios de produção e do sobreproduto social, 
possibilite a solução do problema agrário e inicie a plena industrialização. É 
claro que a construção de uma economia socialista só pode efetivar-se em 
escala mundial. 

 
 
 
 
 

 

17 O conceito de Soberania Alimentar reflete o sentido da palavra ‘soberano’, pois permite que o povo decida 
seu próprio sistema alimentar e produtivo, defina os alimentos saudáveis e culturais de acordo com as suas 
próprias necessidades, e, permite adequar o sistema produtivo visando alimentar a população nativa. Que ela 
seja soberana de outras nações no que tange à alimentação. Sendo assim, a soberania alimentar coloca as 
exigências do povo, relacionados à saúde, economia e ecologia, à frente das exigências das grandes empresas. 
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3 - A especialização primária, o relançamento do agronegócio e o 

acirramento da dependência: o debate na década 2000 

 
O objetivo do capítulo três deste atual trabalho de conclusão de curso é o de 

identificar alguns impactos econômicos que o relançamento do agronegócio significou 

para a economia e para o povo brasileiro no início do século XXI. Depois de um 

período de hiperinflação e estagnação da economia brasileira na década de 1980, a 

chamada ‘década perdida’, a década de 1990 trouxe estabilidade econômica e 

mudanças para os ajustes inflacionários, como foi o caso do Plano Real (1994). Além 

do mais, as liberalizações comerciais e financeiras, as crises na liquidez internacional 

e as fugas de capital no Balanço de Pagamento na última década do século XX, 

suscitaram no pedido do socorro do Brasil ao FMI em três períodos (1999, 2001 e 

2002), e que resultou na adoção do regime do tripé macroeconômico – metas de 

inflação, câmbio flutuante e superávit primário, como forma de garantir que o Brasil 

saldasse sua dívida com seus credores. 

As crises cambiais e fiscais do Estado, a China aparecendo como grande 

parceira comercial do Brasil, e a nova inserção do Brasil nas demandas mundiais por 

commodities, foram os principais fatores que levaram Fernando Henrique Cardoso a 

adotar políticas de provimento do agronegócio no Brasil. Realizado com base em um 

pacto virtual de Economia Política fomentado entre o Estado, os grandes 

acumuladores do capital rural no Brasil e as multinacionais das agroindústrias. O 

capital financeiro e bancário apresenta-se como grande provedor do desenvolvimento 

do capital na agricultura. 

A indústria de base conquistada no Brasil ao final da década de 1970 foi 

desmantelada ao longo da década de 1980 e mais ainda com a liberalização18 

comercial e financeira da década 1990 (a partir das privatizações, fusões, aquisições 

do capital nacional e de empresas estatais). Na década 2000 houve o acirramento do 

caráter dependente da economia brasileira, visto que com a queda da produção   de 

 

18 Entende-se como liberalização comercial a abertura do mercado brasileiro, através da redução de barreiras 
alfandegárias de ordem tarifária, dessa forma, o país se abria às importações e permitia à sua indústria concorrer 
com os produtos elaborados no exterior, causando o fim de muitas empresas de capital nacional, e resultando 
na venda, fusão e privatizações de empresas estatais e nacionais, culminou no aumento do fluxo de vinda de 
empresas multinacionais para o Brasil. A liberalização financeira ocorre com a abertura do mercado financeiro 
brasileiro ao mercado financeiro internacional, com a venda, fusões e aquisições de bancos de capital privado e 
estatal para o capital internacional, e com a financeirização acentuada da economia brasileira. 
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bens manufaturados desde a década 1980 intensificou-se o processo 

desindustrialização da economia e de resultante especialização primária, marcando a 

pauta exportadora brasileira e reinserindo o Brasil em uma nova divisão internacional 

do trabalho, correspondendo, desse modo, aos anseios das demandas imperialistas 

por bens primários. Esse processo sucedeu justamente pela relação de dependência 

do Brasil no mercado mundial com nações desenvolvidas, acarretando nos seguintes 

desdobramentos: aumento da concentração de terras, da renda fundiária, da 

produção, intensificação da degradação das condições do trabalhador rural e da 

permanência da família no campo, oscilação nos preços das terras e nos preços das 

mercadorias produzidas, aumento do crédito público e financeirização das terras e da 

produção. Para mais, a inserção das multinacionais nas agroindustriais aumentam à 

medida que a agricultura é industrializada e mecanizada, resultando também na 

expulsão dos trabalhadores. Enfim, as consequências para a economia, e, 

principalmente, para a sociedade brasileira são enormes e trazem impactos a curto, e 

a longo prazo. 

A dependência em relação aos imperialistas é característica histórica das 

economias latino-americanas, observa-se mediante o Balanço de Pagamentos 

brasileiro o envio de renda direta de juros, lucros, dividendos, e por meio dos autores 

da dependência, como Mandel e Marini, é possível compreender as outras 

transferências de valor, que são encobertas pelos mecanismos econômicos impostos 

pelo Império do Capital, tais como a troca desigual, a apropriação do superlucro 

produzido nas colônias, a dominação dos meios de comunicação, tecnologia, mídia, 

etc. 

Para essa finalidade, o capítulo três está estruturado em duas partes, sem 

contar esta introdução, a primeira fundamenta-se em elaborar uma contextualização 

histórica da questão agrária brasileira anterior a década de 1960, e após esse período, 

com a “modernização conservadora” promovida na agricultura durante a ditadura 

militar. Da mesma forma, analisa-se o desmonte do aparato estatal no estímulo a 

industrialização da agricultura nas décadas de 1980 e mais intensamente na década 

de 1990 – com a liberalização do mercado brasileiro, até a década 2000, quando as 

políticas públicas se redirecionam para fomento da agricultura capitalista. A segunda 

parte do capítulo, expõe os desdobramentos do desenvolvimento agronegócio na 

economia  brasileira  na  atual  fase  do  capitalismo,  de  globalização  financeira    e 
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comercial19 na esfera da produção, e mais aguda na esfera especulativa, aliado a 

intensificação da concentração das terras, do capital e da produção nas mãos do 

capital estrangeiro e especulativo, com impactos profundos para a legitimidade da 

economia brasileira. Além disso, demonstra-se que as políticas públicas promovidas 

inicialmente no governo do Fernando Henrique Cardoso (1999-2002), e firmadas no 

governo do Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), em torno do agronegócio e da 

especialização primária da economia, não foram suficientes para solucionar os 

problemas do déficit estrutural da conta de Transações Correntes do Balanço de 

Pagamentos. Conforme será verificado mais à frente na tabela 6 e no gráfico 3, em 

razão de que se gerou saldos superavitários somente nos anos de 2003 a 2008, já em 

2009 o saldo da conta Transações Correntes volta a se tornar deficitário. Isso indica 

que somente a geração de divisas para suprir o déficit do Balanço de pagamentos não 

é suficiente para livrar o país da dependência externa por capital, e, que o fomento de 

políticas que favoreceram os grandes latifundiários, empresas imperialistas e de 

capital especulativo, aumentam ainda mais a dependência brasileira. Autores como 

Stédile, Delgado e Graziano da Silva serão as principais referências, e os dados serão 

fundamentais para sustentar a concretude das informações expostas. Ademais, os 

principais acontecimentos internacionais que se relacionam com a economia brasileira 

serão abordados para maior compreensão da dependência brasileira, a exemplo da 

inserção da China como grande potência mundial do século XXI. 

 

3.1 Uma contextualização histórica, política e econômica anterior ao século 

XXI 

 

No Brasil, a literatura dedicada ao estudo dos problemas agrários relacionados 

ao uso, a posse e a propriedade da terra apenas se intensificou a partir da década de 

1960. No entanto, desde a colonização portuguesa e espanhola (possibilitada pelo 

capitalismo comercial nascente) a exploração da agricultura na América Latina foi 

 

19 Autores como Carcanholo, Sabadini e Nakatani, analisam a existência, a partir da década de 1980, de uma nova 
fase do capitalismo, com a intensificação do já existente capital financeiro como gerador principal de “valor” 
para as economias, acentuando as crises do capital com a preponderância do capital fictício em detrimento do 
capital produtivo – o que realmente produz mercadorias constituídas de valor real. Referências: 
CARCANHOLO, Reinaldo Antônio; NAKATANI, Paulo. O capital especulativo parasitário: uma precisão teórica 
sobre o capital financeiro, característico da globalização. Ensaios FEE, v. 20, n. 1, p. 284-304, 1999.; 
CARCANHOLO, Reinaldo A.; SABADINI, Maurício de S. Capital fictício e lucros fictícios. Revista da Sociedade 
Brasileira de Economia Política, v. 24, p. 41-65, 2009. 
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fundamental para o estabelecimento da Grande Indústria na Europa, e dessa forma 

para o nascimento do Capitalismo Industrial, possibilitado pela Revolução Industrial. 

Os portugueses que chegaram no Brasil nos anos 1500 exploraram, além dos metais 

nobres, o solo rico e fértil do país, investindo no modelo de produção agroexportador. 

O modelo como organizavam a produção era o plantation20, isto é, grandes pedaços 

de terras com monoculturas, e trabalhadores predominantemente escravos na 

produção das monoculturas exportadoras e nas subsistências, os principais produtos 

eram o algodão, a cana-de-açúcar, o cacau, e mais tarde o café. Já a propriedade da 

terra não era privada, a Coroa obtinha o monopólio exclusivo do território e fazia 

concessões, chamadas de “concessões de uso” para capitalistas com intenções de 

investir dinheiro-capital e expandir as exportações da agricultura. Então, a Coroa 

concedia enormes porções de terras (sesmarias) para capitalistas-colonizadores 

realizarem inversões e aumentar o fluxo das mercadorias exportadas, cuja concessão 

poderia ser hereditária, ou seja, passada de pai para filho. 

A primeira lei de terras21 do Brasil foi promulgada em 1850. Esta lei deu origem 

a propriedade privada no país e, segundo Stédile (2011, p. 22-23), tal lei impediria que 

os escravos soltos não tomassem posse de parcela das terras e continuassem 

trabalhando para os senhores de terra nas diversas formas de relações sociais de 

trabalho. Graziano da Silva (1980, p. 10) detalha que a lei de terras garantiria, com o 

dinheiro da compra e venda dos terrenos, condições monetárias para financiar a vinda 

de colonos europeus para o Brasil, por meio da lei de terras resolveu-se dois 

problemas, de um lado, restringe ás terras somente para quem tivesse capital para 

comprá-las (impossibilitando que os novos homens livres se apossassem dos 

terrenos), e de outro lado forma um mercado de trabalhadores assalariados de 

maneira a substituir os escravos (com a vinda de imigrantes europeus), visto que se 

houvesse trabalhadores livres e terras livres, não haveria quem trabalhasse nas 

produções latifundiárias. Os escravos seriam substituídos pelos imigrantes europeus 

pobres, em um regime de colonato22, em que os europeus “recebiam” porções de 

terras e precisavam pagar por elas. 

 
 

 

20 O termo plantation é designado para referir a um sistema de produção agrícola baseado em monoculturas 
agroexportadoras mediante o uso de trabalho escravo e grandes latifúndios. 
21 Lei nº 601, de 18 de Setembro de 1850. 
22 Para aprofundar o tema, consultar: MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. São Paulo: Hucitec, 1986. 
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A lei de terras de 1850 veio antes da Lei Áurea (1888) pois algumas leis já 

haviam sido decretadas no Brasil em relação a abolição da escravatura: Lei Eusébio 

de Queirós (1850) proibiu o tráfico negreiro, Lei do Ventre Livre (1871) crianças livres 

ao nascer, Lei dos Sexagenários (1885) garantiu a liberdade para os escravos com 

mais de sessenta anos. Importante destacar que o Brasil foi o último país a abolir a 

escravatura (Lei Áurea - 1888) no hemisfério Ocidental (STÉDILE, 2011, p. 23). 

Do mesmo modo como a Coroa concedeu terras para os capitalistas- 

colonizadores que obtivessem dinheiro-capital para investir, a lei de terras de 1850 

venderiam as terras para quem tivesse condições de comprá-las, ou seja, tivesse 

capital monetário, e somente dessa forma. As melhores terras já haviam sido 

compradas pelos capitalistas-produtores, e sobra para os ex-escravos e despossuídos 

de capital as margens, os morros, as áreas mais íngremes, as chamadas “favelas”23 

(STÉDILE, 2011). 

Na década de 1930, com a crise no modelo agroexportador, surgiu o 

campesinato no Brasil existindo duas vertentes principais24, a primeira corrente é 

formada pelos imigrantes europeus que vieram em grande número para o Brasil 

(aproximadamente dois milhões de europeus pobres) – em regime de colonato. E a 

segunda vertente eram de trabalhadores pobres brasileiros, mestiços, ex-escravos, 

que deslocaram-se para o interior (para o sertão) com o intuito de ocupar terras (já 

que as regiões litorâneas já estavam ocupadas pelos grandes capitalistas 

exportadores) foram chamados de “sertanejos”, produziam para a própria subsistência 

e formaram a classe dos camponeses brasileiros (STÉDILE, 2011, p. 26-27). 

A consequência da crise do modelo agroexportador foi a queda da monarquia 

e o nascimento da República. Em 1930, após a hegemonia da oligarquia rural do café- 

com-leite, a burguesia industrial toma o poder com o governo do Getúlio Vargas e 

desde o seu primeiro mandato foi implantado um novo modelo de industrialização 

dependente, assim denominado por Florestan Fernandes (1975) por conta da 

dependência econômica aos imperialistas, entretanto, sem rompimentos com a 

oligarquia rural, que é origem das novas classes dominantes nacionais. Durante o 

 

23 Sobre o assunto ver: Ribeiro, DARCY. O povo brasileiro: a formação e o sentido Brasil. 4.ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004. 
24 Outros regimes e variadas formas de relação social, bem como a trajetória histórica dos negros após a 
abolição da escravatura pode ser visto em: MAESTRI, Mario. A aldeia ausente: índios, caboclos, cativos, 
moradores e imigrantes na formação da classe camponesa brasileira. In: STÉDILE, João Pedro (org.). A questão 
agrária no Brasil. Volume 2. São Paulo: Expressão Popular, 2005. 
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período da industrialização dependente25 a agricultura era subordinada à indústria, 

mas os latifundiários continuavam produzindo voltados para exportação e se 

mantinham como classe social, no entanto, sem o poder político. 

Graziano da Silva (1980) escreve que o período compreendido entre 1933-1955 

marca uma nova fase de transição da economia, no qual, o setor industrial passa a se 

consolidar, e o país vai deixando de ser “eminentemente agrícola”. A industrialização 

nessa fase se dá pelo processo de “substituição das importações”, ou seja, um produto 

que antes era comprado no exterior, passa a ter a sua produção fomentada pelo 

governo através de barreiras alfandegárias, incluindo impostos elevados até a 

proibição da importação do produto, contudo, essa substituição se torna cada vez 

mais difícil, visto que antes eram tecidos, louças, chapéus, agora são 

eletrodomésticos, carros, que precisam ser produzidos nacionalmente. Para isso, se 

torna fundamental implantar a indústria pesada no Brasil, de siderurgia, petroquímica, 

material elétrico, etc., e isto é realizado entre 1955-1961. Após a instalação de 

indústrias pesadas, Graziano analisa que o governo se volta para a industrialização 

da agricultura, pois diversos setores agroindustriais dependiam da produção das 

indústrias pesadas para existirem, “evidentemente a indústria de fertilizantes e 

defensivos químicos só poderia se instalar depois de constituída a indústria 

petroquímica; a indústria de tratores e equipamentos agrícolas, depois de implantada 

a siderurgia; e assim por diante” (SILVA, 1980, p. 11). 

O autor Graziano da Silva (1980) diferencia a questão agrícola da questão 

agrária, a primeira tange as questões: onde se produz, o que se produz e quanto se 

produz, já a segunda questão remete as perguntas relacionadas às transformações 

sociais e as relações de trabalho: como se produz, de que forma se produz. Entretanto 

ambas são internamente relacionadas, e podem ocorrer simultaneamente. A questão 

agrária pode ter suas raízes na crise agrícola, da mesma forma, que a questão 

agrícola pode ser originada a partir de uma crise agrária, mas isso não é uma regra, 

há casos na qual a solução da questão agrícola provoca uma crise agrária. Essa 

concepção da questão agrária enquanto problemas agrários restringe o real conceito 

metodológico da questão agrária, pois este conceito reflete todo o arcabouço teórico 

que trata do desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo na agricultura, em 

 
 

25 A tentativa de industrialização começou a partir dos anos 1930, com mais força após a Segunda Guerra, e 
durou até o final da década de 1970. 
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consonância com as suas transformações dialéticas. A questão agrária abrange as 

questões referentes ao uso, a posse e a propriedade privada26, e não se limita aos 

problemas decorrentes dele, mas sim ao estudo da totalidade das relações sociais, 

econômicas, ambientais, desenvolvidas na agricultura. 

O capitalismo tardio (MANDEL, 1985) trouxe consigo a ilusão de que os países 

subdesenvolvidos poderiam desenvolver suas indústrias e tornarem, assim, uma 

economia desenvolvida. Pensava-se que para a industrialização latino-americana ter 

êxito, era preciso uma agricultura moderna, capitalizada, que desse conta de 

aumentar a produção, de modo a fornecer matérias-primas às indústrias nascentes, e 

alimentos para a sociedade, e além disso, que o campo liberasse mão-de-obra para 

as novas indústrias. Caso a produção agrícola não correspondesse as demandas das 

indústrias e das cidades, instauraria uma crise agrícola. Com o aumento da crise da 

economia brasileira, especialmente entre 1961-1967, o governo voltou-se para 

políticas públicas que favorecessem a industrialização da agricultura e o estímulo em 

produtos voltados para a exportação, e não em produtos alimentícios no geral, como 

forma de mitigar os problemas oriundos da questão agrícola, e acentuando ainda mais 

os problemas da questão agrária. 

O desenvolvimento do capital na agricultura provoca diversas transformações 

na produção agrícola, com o uso de inseticidas, máquinas, sementes, com o cultivo 

mais intensivo da terra, isto é, a produção se torna muito mais intensiva no controle 

capitalista. Isso significa aumentar a produtividade do trabalho, para tanto, o capital 

utiliza adubos, máquinas, defensivos e etc., de maneira a “fabricar” a natureza com o 

intuito de obter maiores lucros, sendo assim, o solo que antes era infértil, com o uso 

de produtos agroindustriais torna-se possível plantar e produzir. 

Devido a capitalização da agricultura, o mercado agrícola e industrial se 

expandem, e a divisão do trabalho se intensifica. Antes, o que o agricultor fazia 

sozinho e de forma robusta, agora a agricultura modernizada e capitalista transforma 

cada etapa do trabalho do agricultor em grandes setores, favorecendo grandes 

capitais. A exemplo das sementes, dos venenos agrícolas, adubos, instrumentos de 

trabalho, das máquinas e das rações, remédios, e anabolizantes para animais, que se 

transformam em grandes indústrias para atender à produção agrícola capitalista. 

 

26 STÉDILE, João Pedro. “A questão agrária”. In: CALDART, R. S. et al. Dicionário da educação do campo. Rio de 

Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular (2012). p. 639-646. 
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Graziano da Silva (1980) expõe que a tecnologia utilizada pela agricultura capitalista 

favorece aos grandes produtores em detrimentos dos pequenos, no entanto, as 

necessidades mudaram ao longo das décadas, a população se expandiu, o campo e 

a cidade passaram a ter uma relação de interdependência, e ao mesmo tempo de 

subordinação. Dessa forma, é necessário que haja um aumento da produtividade 

agrícola, para que ocorra o desenvolvimento da indústria, o problema é a forma que 

ocorre o aumento da produtividade. Até mesmo em uma sociedade socialista, a 

agricultura precisa ser produtiva para a sociedade, pois é necessário alimentar a 

população e ter matérias-primas para as indústrias locais, sendo assim, precisamos 

utilizar a tecnologia para produzir conscientemente, em benefício do ecossistema. 

Surgem principalmente a partir do Pós-Guerra setores da indústria para atender 

as necessidades dos produtores agrícolas, como indústrias de insumos, máquinas, 

venenos agrícolas27. A agroindústria e as empresas de beneficiamento das 

commodities agrícolas também se desenvolvem nesse período, surge, desse modo, 

uma nova burguesia agrária, que busca a modernização capitalista da grande 

propriedade rural. Os pequenos produtores e camponeses precisaram adequar-se as 

leis e regras do mercado, de modo a se integrarem à indústria (STÉDILE, 2011, p. 

29). 

 
[...]As elites políticas – a burguesia industrial, agora no poder – fazem uma 
aliança com a oligarquia rural, tomam seu poder, mas a mantêm como classe 
social, por duas razões fundamentais: primeiro, porque a burguesia industrial 
brasileira tem origem na oligarquia rural, da acumulação das exportações do 
café e do açúcar, ao contrário dos processos históricos ocorridos na formação 
do capitalismo na Europa e nos Estados Unidos. A segunda razão: o modelo 
industrial, como era dependente, precisava importar máquinas, e até 
operários, da Europa e dos Estados Unidos. E a importação dessas máquinas 
só era possível pela continuidade das exportações agrícolas, que geravam 
divisas para seu pagamento, fechando o ciclo da lógica da necessidade do 
capitalismo dependente (STÉDILE, 2011, p. 28). 

 
 

Como o modelo é de um capitalismo dependente, era necessário importar 

máquinas, e para isso, utilizava-se a agricultura como meio de gerar divisas para o 

pagamento das importações. A mecanização da produção e a industrialização da 

agricultura no Brasil no período da “modernização conservadora” levou milhares de 

trabalhadores rurais para as fronteiras agrícolas em busca de terras, ou para as 

 
 

27 Consultar DELGADO, Guilherme C. Expansão e modernização do setor agropecuário no pós-guerra: um 
estudo da reflexão agrária. Estudos Avançados, São Paulo, v. 15, n. 43, p. 157-172/dez.2001. 
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cidades, sucedendo em um movimento forçado de êxodo rural. O referido movimento 

possibilitou um aumento no número de operários nas indústrias, formando um exército 

industrial de reserva e diminuindo o salário médio desse setor. Os camponeses e 

trabalhadores rurais assumiram o papel na produção de alimentos para a classe 

operária e na produção de matérias-primas para indústria (possibilitado por um 

aumento na produtividade), ademais, o Estado brasileiro regulava os preços agrícolas 

para que chegassem nas cidades mais baratos. A taxa de lucro da indústria 

apresentava elevadas taxas, posto que os salários eram baixos por conta da cesta de 

consumo do operário (alimentos necessários para a subsistência e reprodução do 

trabalhador) ser barata. 

 

[...] Assim, chegamos à década de 1960 num cenário que apresenta uma 
agricultura modernizada, capitalista, e um setor camponês completamente 
subordinado aos interesses do capital industrial (STÉDILE, 2011, p. 31). 

 
 

Para Delgado (2005) é após a Segunda Guerra que se inicia a elaboração 

teórica e analítica de autores defensores da “Reforma Agrária”, como Caio Prado Jr., 

Alberto Guimarães. Na época existiam quatro centros de debate sobre os problemas 

agrários e soluções propostas: PCB (Partido Comunista Brasileiro), setores 

reformistas da Igreja, CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) e os 

economistas conservadores. Alguns grupos, como a Cepal, analisavam que a 

concentrada estrutura fundiária seria um dos embargos na industrialização brasileira. 

O último grupo demonstra o pensamento mais conservador em relação a Reforma 

Agrária formado por economistas da USP, liderado pelo professor e depois Ministro 

da Fazenda Antônio Delfim Neto. Os defensores da Reforma Agrária tinham ideias 

divergentes quanto ao modo como seria realizada a Reforma Agrária, porém o 

consenso geral era a luta por melhores condições para o trabalhador rural, 

democratizar o acesso à terra para o camponês, uma agricultura sem grandes 

impactos ambientais e sociais, melhoria das condições econômicas para a sociedade 

e para trabalhadores vinculados a atividades da agricultura, e isso aconteceria com 

reformas consistentes em diversas áreas da política e economia do governo. 

A solução para o grupo mais conservador, liderado por Delfim Neto, propunha 

uma “modernização sem reforma”, e defendia essa ideia a partir das cinco “funções 

da agricultura no desenvolvimento econômico” propostas pelo funcionalismo norte- 

americano, que para ele o Estado deveria trabalhar para garanti-las, são elas: a) 
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liberalização de mão-de-obra a ser utilizada no setor industrial, b) gerar oferta 

adequada de alimentos, c) suprir matérias primas para a indústria, d) elevar as 

exportações agrícolas, e) transferir renda para o setor urbano. (DELGADO, 2005, p. 

4). Esta proposta dos economistas conservadores e a adoção das cinco funções da 

agricultura desconsidera as questões pertinentes às relações de trabalho e às 

estruturas fundiárias, ponderando apenas a produtividade e o aumento da produção, 

de forma a ignorar os problemas sociais, econômicos e ambientais provenientes da 

organização fundiária como está posta até os dias atuais. 

O embate teórico (Reforma Agrária versus modernização sem reforma) teve fim 

quando houve o Golpe Militar em 1964, e então por repressão e força militar e política, 

o grupo defensor da “modernização conservadora” conseguiu pôr em prática suas 

ideias a respeito do desenvolvimento capitalista da agricultura, seguindo as já citadas 

funções clássicas da agricultura e marcando o lançamento de um pacto virtual de 

Economia Política, entre o Estado, as oligarquias rurais e os setores agroindustriais, 

incluindo o capital estrangeiro e financeiro, o que hoje chamamos de agronegócio. As 

políticas aplicadas para solução dos problemas agrícolas não resolveram as questões 

em relação à concentração da terra e da produção, e pelo ao contrário, as acentuou. 

Tal aspecto pode ser analisado com os dados expostos por Graziano da Silva (1980, 

p. 14), no ano de 1975 existiam quase 5 milhões de estabelecimentos agrícolas, sendo 

que 50% destes estabelecimentos possuíam somente 2,5% da área recenseada. 

Assim, 2,5 milhões de produtores produziam em 8 milhões de hectares 

(aproximadamente 3 hectares em média para cada um estabelecimento). Enquanto 

que 1% dos estabelecimentos, usufruíam de 45% da área total, isto é, em média, 

3.000 hectares para cada estabelecimento. O elevado grau de concentração da terra 

e a sua manutenção no país acabou por acelerar o processo de urbanização, um 

exemplo seria que na década de 1960, a população ativa se distribuía igualmente 

entre agricultura e indústria, ou seja, 50% para cada setor. Já na década de 1970, 

40% das pessoas ocupadas se dedicavam a agricultura, e 60% à indústria (SILVA, 

1980, p. 15). 

O primeiro Governo militar foi presidido por Castelo Branco (1964-1967), o 

então  Ministro  do  Planejamento  Roberto  Campos  tentou  sistematizar  as    teses 
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reformistas do Estatuto da Terra28 em seu Plano de Ação Econômico do Governo 

(PAEG - Plano de Ação Econômica do Governo/1964-1966). Todavia, Delfim Neto 

resgata suas propostas de modernização para ir contra o Estatuto da Terra proposto 

por Roberto Campos e para afrontar as políticas cafeeiras que eram prioridade da 

União anteriormente. Em 1967, Delfim Neto assume o posto de Ministro da Fazenda 

e passa a colocar em ação seus planos para uma agricultura moderna e com reforma 

apenas nas áreas que ele considerava impedir o desenvolvimento pleno agrícola. O 

Estado passou a ser promotor fundamental na capitalização da agricultura, por meio 

de políticas agrícolas e comerciais, a exemplo do crédito rural, amplamente 

estimulado neste ínterim. Em 1967, Delfim Neto implantou o Sistema Nacional de 

Crédito Rural, reorientando as políticas agrícolas dos Institutos por produto, como (IAA 

– Instituto do Açúcar e do Álcool, IBC – Instituto Brasileiro do Café, CEPLAC – 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, etc). 

 

[...]Esse período histórico (1965-1982), constitui-se com muita clareza na 
“idade de ouro” do desenvolvimento de uma agricultura capitalista em 
integração com a economia industrial e urbana e com o setor externo, sob 
forte mediação financeiro do setor público (DELGADO, 2005, p. 6). 

 
 

Delgado denominou este processo de integração técnica-agricultura-indústria, 

pois além da mudança na base técnica dos meios de produção, com o aumento do 

uso de insumos industriais (a exemplo fertilizantes, sementes, corretivos do solo) e de 

máquinas industriais, ocorreu do mesmo modo uma integração da produção primária 

de alimentos e matérias-primas com vários ramos industriais (papel, fumo, têxtil, 

bebidas) (DELGADO, 2001, 164). 

As políticas agrícolas eram baseadas em liberalização do crédito rural, 

desoneração dos riscos de produção e preços, incentivos fiscais (tais como 

desoneração do Imposto de Renda e Imposto Territorial Rural), gasto público 

direcionada ao fomento produtivo dos clientes das entidades criadas/recicladas 

(SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural, Política de Garantia de Preço, 

PROAGRO – Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, etc). Os indicadores 

 
 

28 O Estatuto da Terra foi norteado pela lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Criado como forma de diminuir 
as tensões sociais e políticas e amenizar uma possível revolução camponesa. As propostas eram: assegurar os 
direitos trabalhistas, reformular a redistribuição fundiária, garantir melhor aproveitamento da terra e dos 
recursos naturais, ou seja, seriam pautados objetivos fundamentais da Reforma Agrária. No entanto, é visível 
que tais propostas ficaram apenas no papel. 



81 
 

 

técnicos da modernização agropecuária melhoraram no período, ocorreu aumento da 

produção e uma alteração no padrão técnico rural (DELGADO, 2001, p. 165). Nota-se 

o favorecimento dos latifundiários pela União. 

 
[...]Em certo sentido, pode-se visualizar nele um pacto agrário modernizante 
e conservador, que, em simultâneo à integração técnica da indústria com a 
agricultura, trouxe ainda para o seu abrigo as oligarquias rurais ligadas à 
grande prioridade territorial e ao capital comercial. Regionalmente identificado 
com segmentos produtivos organizados a partir de 1930 nos institutos 
federais de fomento e defesa setoriais, ou reassimilado em programas e 
projetos especiais, o latifúndio obteve inúmeras linhas de apoio, além de 
defesa na nova estrutura fiscal e financeira do setor rural (DELGADO, 2001, 
p. 165). 

 

 
Graziano da Silva (1980) destaca o fato de que a modernização da agricultura 

no Brasil tenha ocorrido parcialmente, isto é, a modernização se restringiu a algumas 

regiões e produtos. A produção do café, da cana-de-açúcar, da soja, do trigo, etc., foi 

modernizada de maneira a atender as exportações, enquanto que o milho, o leite, o 

feijão, não receberam tantos investimentos em suas produções. A região do Centro- 

Sul29, além de concentrar o maior parque industrial, também concentra a produção 

agrícola. Na década de 1970, a região do Centro-Sul absorvia 80% das máquinas e 

dos equipamentos agrícolas, fertilizantes e defensivos, e ao longo da década 

aumentou, pois as fronteiras agrícolas do Centro-Sul eram as que o capital mais 

expandia (SILVA, 1980). O autor chama a atenção para a presença dos grandes 

capitais na agricultura após o estímulo estatal pela modernização da agricultura, 

aumentando a presença desse tipo de capital na produção agropecuária, bem como 

controlando o processamento dos produtos agrícolas (dominando os setores 

agroindustriais) e a venda dos insumos para os agricultores. Ou seja, os grandes 

capitais, principalmente capitais imperialistas passaram a investir seu capital nos 

setores de commodities agrícolas e industriais dos países subdesenvolvidos e a 

dominar a produção do agronegócio no Brasil, e em outras regiões latino-americanas. 

De 1967-1973, o período do “milagre econômico”, a economia cresceu 

significativamente, a agricultura recém-industrializada gerava saldos comerciais 

positivos e a indústria de base se consolidara, porém, para Graziano da Silva (1980), 

 
 
 

 

29 A região do Centro-Sul abrange os Estados do Sul, Sudeste e Centro do país. 
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de 1974 em diante a economia não gerava as mesmas taxas elevadas de crescimento 

dos anos anteriores, e de 1975-1977 se instaurou mais uma crise agrícola. 

O gráfico 1 traz os dados referentes a variação anual do PIB brasileiro, observa- 

se que no período do milagre econômico as variações apresentaram as maiores taxas, 

já em 1974 há uma queda considerável da produção interna bruta do Brasil, e nos 

inícios dos decênios da década de 1980 e de 1990 representaram as mais 

significativas variações negativas do Brasil. Entre 2003-2008 houve uma elevação da 

produção do país, havendo queda após a crise financeira internacional de 2008. 

 

Gráfico 1: Variação anual do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (%) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE. 

 

 
O contexto internacional também não favoreceu os países inseridos no 

mercado mundial capitalista, as duas crises do petróleo, nos anos de 1973 e no ano 

de 1979, impactaram fortemente a economia mundial, com a alta nos preços do 

produto, o Balanço de Pagamento de muitos países que importavam o petróleo foram 

abalados. Outro fator que contribuiu para as crises mundiais que se estenderam 

durante a década de 1980 foram a alta dos juros internacionais, fazendo com que 

dívidas públicas dos países subdesenvolvidos explodissem, como foi o caso da 

moratória mexicana (1982). 

A década de 1980 foi palco de uma transição política e econômica no Brasil, 

houve nesse período uma mudança do padrão “modernizante conservador” para o 

padrão “econômico-liberal”, porém conservador da década de 1990, influenciado pelo 
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imperialismo americano. A questão agrária volta ao debate político após o fim da 

repressão pela ditadura militar e o triunfo de uma nova ordem político-social com a 

Constituição de 1988. Movimentos sociais renascem ou são originados como o MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), diversas ONGS (Organizações 

Não Governamentais) em favor da Reforma Agrária e a CONTAG (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura). Essa transição é marcada por um período 

de desmontagem do aparato governamental interventor no setor rural, montado desde 

1930 (para atender aos produtores do café) e reciclado no período militar (DELGADO, 

2001, p. 166). 

A Constituição de 1988 trouxe ganhos para a questão agrária no Brasil, um 

exemplo é a incorporação dos índices de produtividade como critério de 

desapropriação das terras. A Carta Magna brasileira mudaria também a legislação 

sobre a estrutura fundiária, em que as propriedades privadas necessitariam ter uma 

função social legitimada. Contudo, o que acontece de fato depende mais do jogo 

político e da forma como ele é articulado, do que da Constituição. Os anos 1980 

constitui-se num período de crise e recessão nas economias mundiais e com reflexos 

pertinentes no Brasil: altas taxas de juros internacionais, hiperinflação, estagnação no 

crescimento econômico e nas exportações industriais, endividamento interno e 

externo; demonstrando a alta dependência externa brasileira e dos países periféricos 

em relação aos países desenvolvidos (principalmente os Estados Unidos da América). 

A agricultura e os complexos agroindustriais são fundamentais nesse espaço de 

tempo para a geração de saldo na balança comercial, como forma de suprir o déficit 

estrutural em Conta Corrente na Balanço de Pagamentos. 

Delgado (2005) periodiza em três fases o período de ajustamento externo da 

economia brasileira após as crises mundiais: 

1) De 1983 a 1993 corresponde à fase em que há uma retração da liquidez 

externa, após a Moratória mexicana (1982). Para suprir o endividamento, o governo 

incentiva a geração de saldos originados pelo setor primário com o intuito de enviar 

“renda líquida ao exterior”. Essa estratégia impactou a renda territorial e o preço das 

propriedades, ocasionando uma queda em ambos. O período de 1965-1981 foi 

marcado por uma mudança no padrão modernizante e técnico, mas sem mudanças 

na estrutura agrária. A partir da década de 1990 o objetivo das exportações agrícolas 
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passa a ser fundamental no ajustamento à crise do endividamento externo, de modo 

a gerir as variáveis macroeconômicas desajustadas. 

2) Já o período de 1994 a 1999 foi marcado por uma folga na liquidez 

internacional, com o governo brasileiro adotando uma política de abertura ao capital 

externo após o Plano Real (1994 – Plano para estabilização monetária). Foi 

abandonada a política de estímulo ao saldo comercial e a política de comércio exterior 

foi inteiramente pautada em uma forte liberalidade, ancorada no tripé – câmbio 

sobrevalorizado, tarifas ultra mitigadas e desregulamentação no campo das políticas 

de fomento agrícola e industrial (DELGADO, 2005, p. 10). Esse movimento traz 

consequências para o Balanço de Pagamentos, com elevação no déficit do saldo das 

Transações Correntes e déficit na Balança comercial. Outra consequência foi a 

desvalorização no preços das terras agrícolas e da renda fundiária, por conta da 

abertura financeira e comercial, bem como pela queda nos preços dos produtos 

agrícolas. 

Ao final de 1998 a existência de uma crise econômica relacionada 

principalmente pelo déficit no Balanço de Pagamentos, pela crise cambial e pela volta 

da retração dos empréstimos internacionais (fuga de capitais), leva o Brasil a recorrer 

três vezes ao FMI, em 1999, 2001 e 2003, forçando o país a mudar o regime cambial 

e a aderir ao tripé macroeconômico imposto pelo FMI em 1999 – câmbio flutuante, 

metas de inflação e superávit primário. A política de comércio (estímulo as 

exportações do setor primário) que havia sido abandonada em 1994, retorna de modo 

a suprir o déficit na Conta Corrente, expandido pela fuga de capitais que ocorria 

naquele período, prejudicando as reservas brasileiras30. Então, as políticas públicas 

de incentivo às exportações agrícolas retorna a agenda da política macroeconômica 

e da política agrícola brasileira. 

3) 2000-2002 o relançamento do agronegócio. O termo agronegócio veio de 

agribusiness, desenvolvido por Ray Goldberg, em 1957, nos EUA. No Brasil foi 

proposto por Ney Bittencourt, Ivan Wedekin e Luiz A.Pinazza, na década de 1980, 

como “complexo agroindustrial” ou “agronegócio” (OLIVEIRA, 2005, apud SOUZA; 

CONCEIÇÃO, 2008, p. 104). A expressão agronegócio foi criada “para expressar as 

relações econômicas (mercantis, financeiras e tecnológicas) entre o setor 

agropecuário e aqueles situados na esfera industrial (tanto de produtos destinados à 

 

30 Isso ocorre porque para suprir o déficit no Balanço de Pagamento, as reservas são utilizadas. 
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agricultura quanto de processamento daqueles com origem no setor), comercial e de 

serviços”31. 

Dessa forma, não é correto falar que no período da modernização 

conservadora (na ditadura militar) houve o lançamento do agronegócio visto que o 

termo no Brasil somente foi desenvolvido na década de 1980, entretanto, 

características próximas do que hoje se chama agribusiness foram encontradas 

naquela época, podendo ser comparadas com um “relançamento” na década 2000. 

Foi no 2º governo do Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) que o agronegócio se 

tornou uma das prioridades governamentais, com políticas de investimento em 

pesquisas, institutos e infraestrutura, crédito direcionado, regulação frouxa no 

mercado de terras, etc. 

 

[...]Nesse contexto, a agricultura capitalista – autodenominada de 
agronegócio, volta às prioridades da agenda da política macroeconômica 
externa e da política agrícola interna. Isto ocorre depois de forte 
desmontagem dos instrumentos de fomento agrícola no período precedente 
- incluindo, crédito, preços de garantia, investimento em pesquisa e 
investimento em infra-estrutura comercial como (serviços agropecuários, 
portos, malha viária). Isto tudo, aliado a relativa desvantagem no comércio 
internacional durante o período do Real sobrevalorizado, adiou o 
relançamento da modernização técnica, sem reforma, para o início do século 
XXI (DELGADO, 2005, p. 13). 

 

É consenso entre os estudiosos que o agronegócio “é uma associação do 

grande capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária”, e que essa 

associação “realiza uma estratégia econômica do capital financeiro, perseguindo o 

lucro e a renda da terra, sob patrocínio de políticas de estado” (DELGADO, 2010, p. 

113). 

Após uma tentativa de industrialização tardia e dependente fundamentada na 

política de substituição de importações nos países latino-americanos, o Brasil chega 

na década de 1970 com uma indústria de base consolidada e com empresas estatais 

em diversos segmentos (telecomunicações, petroquímica, siderurgia). Os defensores 

da política industrial afirmam que ao final da década de 1970 o Brasil havia conseguido 

lograr um processo de industrialização com uma base sólida, entretanto, o que se 

pode afirmar é que houve uma industrialização relativa brasileira que se findou na 

década de 1970, mas que ainda era dependente (tecnológica, financeira, econômica). 

 

31 Página do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), Agronegócio. Disponível em: 
<http://www.mst.org.br/agronegocio/>. Acesso em 10 de junho de 2016. 

http://www.mst.org.br/agronegocio/


86 
 

 

A década de 1980, chamada de década perdida no que tange o desenvolvimento 

econômico, se caracterizou por ser um período de estagnação na América Latina, 

retraindo consideravelmente a produção industrial. Os choques do petróleo (1973 e 

1979), as altas taxas de juros internacionais e os processos de hiperinflação na 

economia brasileira provocaram um aumento na dívida pública e consequentes 

elevados déficits públicos. A década de 1980 foi marcada também por ser o período 

da reiterada da democracia brasileira, consolidada pela Constituição Federal de 1988. 

Nesse mesmo tempo, teve início os processos de liberalização comercial e financeira, 

que se acentuaram durante a década de 1990, evidenciado pelo desmonte do aparato 

industrial construído nos anos de ouro do capitalismo, por meio de fusões, 

privatizações e aquisições de empresas antes estatais ou de capital nacional. A 

maciça inserção do capital estrangeiro e financeiro nas economias latino-americanas 

atestam a intensificação da dependência e da subordinação perante os imperialistas, 

se tornando mercê das volatilidades externas de maneira cada vez mais intensa. 

A industrialização plena se tornou algo ainda mais distante dos países latino- 

americanos principalmente no período em que o neoliberalismo e a imposição do 

Estado mínimo têm ganhado espaço em contraposição à teoria do Estado de bem- 

estar social. Contudo, nos momentos de crise mais eminente do capitalismo, a busca 

pelo aparato estatal se torna fundamental para continuar garantindo a acumulação de 

capital nos setores hegemônicos. A intensificação da dependência financeira 

internacional, demonstrada pelo próprio Balanço de Pagamentos brasileiro e seus 

elevados déficits, ocasionados pela nova fase do capitalismo de financeirização ou de 

globalização financeira e comercial, e também pelas novas demandas imperialistas, 

realocaram o Brasil em uma nova divisão internacional que objetivavam a exportação 

de commodities agrícolas. 

Dessa forma, tal conjuntura internacional e os interesses locais acabam por 

levar o aparato estatal brasileiro a estimular o lançamento do agronegócio, como 

mecanismo para geração de divisas, de modo a suprir os déficits do saldo das 

Transações Correntes, favorecendo as elites rurais e o capital estrangeiro inseridos 

na produção dos setores agroindustriais. Os órgãos internacionais (como o FMI32) 

interferem fortemente na formulação de políticas macroeconômicas e fiscais, até 

mesmo para proteger os interesses do capital especulativo e financeiro. 

 

32 Fundo Monetário Internacional (FMI). 
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A economia brasileira chega a década de 1990 com crises cambiais e fiscais 

no Balanço de Pagamentos, e se voltam novamente para a agricultura como 

mecanismo de gerar divisas para financiar os déficits correntes. A industrialização é 

deixada de lado, mais do que isso, na década de 1990, a corrente liberal abriu as 

fronteiras comerciais e financeiras da economia brasileira, provocando falências em 

empresas nacionais, alto número de privatizações, fusões, vendas a preços pífios de 

grandes empresas brasileiras e de empresas estatais. Em um contexto internacional 

de demandas imperialistas por commodities agrícolas, e com os crescentes déficits 

da Conta de Transações Correntes, o Brasil se reinsere no mercado mundial e na 

nova divisão do trabalho internacional, fornecendo bens primários para países 

imperialistas, e permitindo que até a produção agrícola, fosse dominada por empresas 

multinacionais imperialistas, principalmente norte-americanas. O reflexo disso é o 

processo de especialização primária da economia brasileira, de desindustrialização33, 

que vem ocorrendo principalmente na década 2000. 

O Gráfico 2 exibe a participação total (%) de valor exportado (Brasil) por fator 

agregado, divide-se as exportações entre os grupos básicos, semimanufaturados e 

manufaturados. É perceptível notar que após o período agroexportador do Brasil que 

se sucumbiu até a Segunda Guerra mundial, intentou-se industrializar o Brasil na fase 

do capitalismo tardio e dependente, observado na queda das exportações dos bens 

básicos entre 1964-1980, enquanto que a produção dos bens manufaturados teve sua 

ascensão neste mesmo período indicado no gráfico 2. Na década de 1980, os bens 

manufaturados ultrapassam a produção dos bens básicos. Ao longo da década 1980 

e 1990 houve uma estagnação na produção tanto dos bens básicos, quanto dos 

manufaturados, e nos anos 2000 os produtos básicos retornaram sua trajetória de 

ascensão, e os bens manufaturados em queda, refletindo o processo de 

desindustrialização, em 2008 os bens básicos ultrapassaram a produção dos bens 

manufaturados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33 CANO, Wilson et al. A desindustrialização no Brasil. Economia e Sociedade, 2012. 
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Gráfico 2: Porcentagem (%) total da participação dos três grupos – 

básicos, semimanufaturados e manufaturados – nas exportações brasileiras. 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (Ministério da Indústria, do Comércio Exterior 

e de Serviços). 

 
 

Essa configuração da economia acarreta perdas crescentes nos termos de 

troca da pauta exportadora, intensifica a apropriação de valor pelas nações 

imperialistas por meio da troca desigual entre produtos agrícolas e bens industriais no 

mercado mundial capitalista, amplifica a relação de dependência por tecnologia, por 

alimentos (visto que nos especializamos em basicamente cinco commodities 

específicas), por bens manufaturados e máquinas, isto é, provoca um acirramento da 

dependência externa a partir da especialização primária da economia. No entanto, é 

perceptível que saldos comerciais para cobrir déficits estruturais não solucionam os 

problemas e contradições existentes nas relações comerciais e de produção entre 

nações desiguais e refletidas no Balanço de Pagamentos, e que de maneira oposta, 

os acentua, como ocorre no caso do agronegócio. A tabela 4 e a tabela 5 expõe os 

três principais produtos do grupo de bens básicos e do grupo de bens manufaturados 

encontrados na pauta exportadora brasileira, exibindo o Valor em FOB e a quantidade 

em quilos que é exportada pelo Brasil. O ano de 2016 demonstra apenas o acumulado 

anual até o mês de maio. A Soja concentra grande parte das exportações do Brasil no 

comércio mundial, o valor exportado no ano de 1999 foi mais de 1,5 bilhão de  reais, 
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já no ano de 2014 o valor passou para 23 bilhões de reais, quinze vezes mais do que 

no ano comparado anteriormente. De maneira igual, a quantidade exportada 

aumentou, em 1999 exportava-se 8 bilhões de quilos, em 2014 esse valor foi para 45 

bilhões de quilos. “O minério de ferro e seus concentrados” foi o produto de maior 

valor exportado, ultrapassando a soja entre 1999-2002 e 2005-2014, apenas em 2015 

o valor da soja ultrapassou o valor dos minérios de ferro e concentrados. 

 

Tabela 4 - Os principais produtos BÁSICOS exportados pelo Brasil entre 

1999-2016 (Valor FOB e KG) 

 
 

 

Soja mesmo triturada 
Minérios de ferro e seus 

concentrados 
 

Óleos brutos de petróleo 

Ano Valor FOB KG Valor FOB KG Valor FOB KG 

 

1999 

 

1.593.293.292 

 

8.917.209.445 

 

2.746.016.288 

 

139.801.476.389 

 

1.525.114 

 

28.821.770 

2000 2.187.878.569 11.517.264.006 3.048.240.096 156.892.907.595 158.584.973 964.851.641 

2001 2.725.507.890 15.675.542.036 2.931.542.166 155.746.254.043 720.871.467 5.721.475.688 

2002 3.031.983.963 15.970.002.019 3.048.850.425 166.527.498.612 1.691.371.736 12.135.263.515 

2003 4.290.442.927 19.890.466.334 3.455.920.520 174.846.043.885 2.121.930.323 12.606.963.893 

2004 5.394.906.561 19.247.689.038 4.758.876.327 211.437.561.419 2.527.691.352 12.036.275.177 

2005 5.345.047.155 22.435.071.195 7.296.639.949 224.162.141.376 4.164.449.735 14.313.302.673 

2006 5.663.424.043 24.957.973.336 8.948.871.317 242.526.742.532 6.894.288.712 19.191.394.671 

2007 6.709.381.085 23.733.774.965 10.557.911.454 269.448.017.410 8.905.065.463 21.973.800.873 

2008 10.952.196.541 24.499.490.144 16.538.542.577 281.683.747.920 13.555.608.149 22.371.500.424 

2009 11.424.282.738 28.562.705.349 13.246.903.676 266.039.622.866 9.152.291.505 26.748.801.813 

2010 11.042.999.979 29.073.156.063 28.911.882.009 310.930.909.589 16.151.047.206 32.602.365.355 

2011 16.327.286.538 32.985.560.465 41.817.251.122 330.829.846.835 21.603.300.384 31.257.642.090 

2012 17.455.200.216 32.916.416.852 30.989.292.517 326.528.805.927 20.305.876.591 28.647.625.246 

2013 22.812.299.141 42.796.103.841 32.491.530.731 329.638.705.898 12.956.607.442 19.854.483.723 

2014 23.277.378.054 45.691.999.528 25.819.090.176 344.384.843.999 16.356.739.584 27.058.114.984 

2015 20.983.574.666 54.324.238.177 14.076.103.623 366.194.449.825 11.781.308.300 38.416.869.455 

2016 10.920.565.489 30.806.779.092 4.420.522.594 148.294.405.063 3.068.451.399 16.029.836.135 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
 
 

Observa-se que a quantidade de produto exportado pelo minério de ferro e seus 

concentrados é muito maior do que a quantidade exportada pela soja, isto é, os termos 
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de troca do produto soja é mais elevado do que os termos de troca do minério de ferro, 

a soja possui, assim, maior valor incorporado nas relações de troca no mercado 

mundial capitalista. O valor exportado pelo bem “óleos brutos de petróleo” teve sua 

trajetória ascendente, ultrapassando o valor exportado pela soja nos anos de 2010 a 

2012. 

 

Tabela 5 – Os principais produtos MANUFATURADOS exportados pelo 

Brasil entre 1999-2016 (Valor FOB e KG) 

 
 

Automóveis de 
passageiros 

 

Aviões 
Demais produtos 
manufaturados 

Ano Valor FOB KG Valor FOB KG Valor FOB KG 

 

1999 

 

1.138.536.348 

 

171.769.099 

 

1.771.784.905 

 

2.031.590 

 

1.192.355.544 

 

924.857.427 

2000 1.768.223.668 251.748.380 3.054.205.640 3.166.819 1.340.763.843 1.027.097.730 

2001 1.951.384.432 280.612.879 2.839.300.348 2.040.112 1.462.041.242 1.195.293.036 

2002 2.005.171.880 287.681.946 2.335.460.764 1.569.114 1.381.811.234 1.250.631.484 

2003 2.655.693.373 403.007.947 1.938.582.566 1.323.359 1.461.061.138 1.220.891.462 

2004 3.351.541.779 541.126.749 3.268.849.719 2.246.081 2.013.621.823 1.365.633.575 

2005 4.395.372.738 652.391.582 3.168.438.905 2.346.862 2.338.977.715 1.605.684.191 

2006 4.597.287.254 605.395.192 3.241.397.319 2.608.117 2.628.589.218 1.536.013.250 

2007 4.653.469.894 567.552.263 4.718.868.192 4.086.823 3.296.969.309 1.585.528.961 

2008 4.915.736.805 518.399.136 5.495.247.707 4.500.703 3.528.410.444 1.561.730.277 

2009 3.244.911.218 341.083.302 3.860.322.247 3.267.477 2.909.452.902 1.525.361.160 

2010 4.416.526.927 458.231.600 3.972.120.010 3.107.746 3.466.009.600 1.582.483.412 

2011 4.375.647.597 467.887.271 3.923.954.498 3.053.524 4.345.563.359 1.901.654.759 

2012 3.724.764.941 371.485.612 4.746.598.532 3.632.125 4.699.619.123 1.860.869.123 

2013 5.484.726.517 511.614.688 3.829.594.656 2.963.175 4.435.389.330 2.044.705.769 

2014 3.195.122.907 304.816.956 3.430.164.683 2.722.756 4.271.177.345 1.879.099.946 

2015 3.366.464.892 331.025.233 4.034.020.855 3.278.925 3.605.992.642 1.828.555.574 

2016 1.773.006.776 190.181.747 1.448.024.769 1.128.807 1.438.852.289 893.919.949 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
 
 
 

Essas tabelas 4 e 5 permitem analisar a variação nos preços dos produtos, pois 

se o valor exportado aumentou e a quantidade exportada permaneceu constante, 
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significa que o preço se elevou. Assim sendo, se a quantidade exportada se eleva 

significativamente, e o valor exportado permanece o mesmo, é possível que o preço 

de mercado do produto tenha caído. 

A tabela 5 demonstra os principais produtos manufaturados presentes na pauta 

exportadora brasileira, ao comparar com os produtos básicos, é visível notar que a 

quantidade exportada dos bens manufaturados é muito menor do que a dos bens 

básicos, isto é, os bens manufaturados possuem elevados termos de troca em 

contraposição aos bens primários. Outra comparação relevante é a de que a produção 

dos bens primários se intensificou e se expandiu ao longo da década 2000, já a 

produção dos bens industriais tiveram pouca variação. Demonstrando o processo de 

desindustrialização e de especialização primária da economia brasileira. Nos anos de 

2014 e 2015, o produto “automóveis de passageiros” apresentou taxas menores do 

que as verificadas em os anos de 2005 e 2006. 

 

3.2 O Agronegócio, a “estrangeirização” da terra, da produção e do capital e 

a especialização primária: o acirramento da dependência no séc. XXI 

 

Nas últimas décadas (1990-2010) duas vertentes se propuseram a analisar a 

agricultura capitalista brasileira, a primeira vertente é a burguesa e defende uma 

mudança positiva no aumento da produtividade e na produção agrícola, já que para 

eles a atividade agrícola é altamente lucrativa para os capitalistas, entretanto, ignoram 

os problemas oriundos às questões sociais e trabalhistas. E a segunda vertente é a 

dos marxistas e críticos, e se propõem a estudar os problemas agrários referentes a 

forma como a sociedade organiza a posse, o uso e a propriedade da terra, trazendo 

impactos sociais, políticos, econômicos e ambientais para a população como um todo. 

A concentração de terras é um dos problemas mais sérios do agronegócio (e traz 

consigo outros desdobramentos) já que a concentração e centralização de terras e de 

capital é uma tendência lógica do capitalismo, isso ocorre pois a agricultura está 

inserida no capitalismo em sua totalidade (não apenas existe o capitalismo industrial 

e sim o capitalismo como um todo, e a agricultura capitalista está inserida no 

capitalismo total, e por isso participa da tendência a concentração). Stédile (2012, p. 

645) traz alguns dados34 sobre concentração, em que 1% dos proprietários controlam 

 

34 Dados foram fornecidos no Dicionário da educação do campo (CALDART, et. al, 2012). 
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46% das terras brasileiras; “8% dos estabelecimentos agrícolas produzem 80% das 

commodities agrícolas exportadas”, “80% de todas as terras são utilizadas apenas 

para produzir soja, milho, cana-de-açúcar e, na pecuária extensiva” demonstrando 

também a centralização e concentração da produção agrícola brasileira. Delgado 

(2010, p. 120) chama a repartição de excedente nessa fase de modelo de “rendas de 

monopólio”, refletindo a forma ultra concentrada da propriedade de terras, a 

exploração dos recursos naturais de qualidade e boa localização, o acesso a fundos 

públicos, as patentes tecnológicas envolvidas na difusão do pacote técnico, entre 

outras. 

Os desdobramentos da organização da agricultura capitalista brasileira são 

inúmeros. As empresas agrícolas estão submetidas ao capital financeiro e 

diretamente às empresas transnacionais que aqui atuam. A produção agrícola 

depende de uma forma cada vez maior dos investimentos do capital financeiro, e tal 

dependência, ocorre tanto com as empresas maiores, quanto com os pequenos 

proprietários de terras, em que precisam se render ao sistema financeiro e seguir suas 

cartilhas para manter sua produção ativa. A população rural é abandonada pelo 

Estado, em termos de infraestrutura básica, escolas, hospitais, transporte. Dados do 

Stédile (2012, p. 645) mostram que 7 milhões de pessoas vivem no Brasil em pobreza 

absoluta e 14 milhões são analfabetos35. Além disso, a tecnologia utilizada e o modo 

como a produção capitalista agrícola está estruturada traz impactos ambientais 

seríssimos para a população, pois prejudica os lençóis freáticos, desmata, utiliza 

venenos agrícolas na produção (prejudicando a saúde dos trabalhadores que 

precisam manusear esses venenos, e dos consumidores) e com a mecanização da 

produção acaba por expulsar os trabalhadores do campo. 

O agronegócio traz a ilusão de que os problemas agrários estão resolvidos, 

dado a incidência de um aumento da produção e da produtividade, expandindo 

consideravelmente as exportações das commodities agrícolas, entretanto, 

desconsidera os impactos econômicos, ambientais, sociais, trabalhistas, etc. O 

agronegócio favorece somente à um grupo pequeno e específico de pessoas e 

empresas que controlam a agricultura mundial. Os latifundiários brasileiros são 

beneficiados por esse movimento do capital financeiro na agricultura, promovendo 

parcerias com o capital estrangeiro, e é claro com o capital especulativo (financeiro). 

 

35 Dados foram fornecidos no Dicionário da educação do campo (CALDART, et. al, 2012). 
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Contudo, com olhares mais atentos, percebe-se outros aspectos da questão agrária 

que carecem de preocupação. O agronegócio estimula ainda mais a concentração e 

centralização da terra, do capital e da produção, expropriam trabalhadores de suas 

terras (índios, quilombolas, ribeirinhos, camponeses) e degradam as relações 

trabalhistas, expande a crise alimentar do país ao poluir terras e águas, prioriza o 

cultivo das commodities para exportação em contraposição à produção de alimentos 

saudáveis, atua, dessa forma, impactando negativamente o meio ambiente e a 

sociedade como um todo. 

O Brasil se insere em uma nova divisão internacional do trabalho de acordo 

com as novas demandas mundiais existentes, principalmente a partir do crescimento 

da economia chinesa que propiciou o boom das commodities. No segundo mandato 

do Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) iniciou-se o relançamento do 

agronegócio, com políticas de i) um programa prioritário para investimento em 

infraestrutura territorial, visando a incorporação de novos territórios, meios de 

transportes, etc. ii) direcionamento do sistema público de agropecuária, a Embrapa, 

para corresponder as demandas das empresas multinacionais das agroindustriais. iii) 

“uma regulação frouxa do mercado de terras, de sorte a deixar fora do controle público 

as “terras devolutas”, mais as que não cumprem função social declaradamente”, iv) 

houve uma mudança na forma de conduzir a política cambial, ocorrendo uma 

desvalorização do real, e resultando em um incentivo às exportações. v) reativou o 

crédito rural nos Planos Safra, iniciado com o programa MODERFROTA, e retomado 

novamente e com mais vigor em 2003/2010 (DELGADO, 2010, p. 114). 

O Brasil encontrou, na década 2000, um comércio mundial favorável à inserção 

de basicamente seis commodities principais, a soja e o milho, açúcar-alcóol, carnes 

(bovina e aves) e celulose da madeira. Esses produtos juntamente com os produtos 

minerais irão se expandir, e passarão a dominar a pauta exportadora brasileira e a 

concentrar as exportações do Brasil em bens primários agroexportadores. 

O Balanço de Pagamentos brasileiro demonstra a partir da conta Serviços e 

Renda nas Transações Correntes o quão preso o Brasil está aos juros proveniente da 

Dívida Pública destinado ao pagamento dos credores, predominantemente 

estrangeiros. Ademais, o envio do lucro das multinacionais instaladas no Brasil para 

as matrizes internacionais e a dependência do Investimento Direto Externo são outros 

fatores que aumentam o déficit do Balanço de Pagamentos (BP) e expressa a relação 
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de subordinação brasileira ao imperialismo (nas últimas décadas, principalmente o 

imperialismo estadunidense). Podemos concretizar tais informações ao analisar o 

gráfico 3 e a tabela 6, a partir do gráfico 3, pode-se analisar que o Saldo de Serviços 

que se encontra dentro da Conta Transações Correntes é estruturalmente deficitário, 

e têm ampliado ainda mais ao longo dos últimos anos o saldo negativo. Para saldar 

positivamente a Conta Transações Correntes, e o Saldo do Balanço de Pagamentos, 

a Balança Comercial é historicamente utilizada. 

 

Gráfico 3: Saldo da Conta Transações Correntes, Saldo da Balança 

comercial de bens e Saldo de Serviços – US$ milhões 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Banco Central do Brasil. 
 

 
Foi no primeiro mandato do Presidente Lula (2003-2007) que houve o boom 

das commodities, e apareceram os resultados das políticas públicas implementadas 

no setor agrícola, a partir do gráfico 3 e da tabela 6, observa-se um crescimento 

extraordinário das exportações no setor primário, onde analisa-se que o saldo das 

Transações Correntes se tornou positivo a partir de 2003 até o ano de 2007, elevando 

o saldo da balança comercial e superando o déficit na Conta de Transações Correntes. 
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Tabela 6: Saldo da Conta Renda primária, saldo Rendas de investimento, 

saldo lucros e dividendos remetidos, saldo Rendas de outros investimentos 

(juros)36
 

 
 

Ano Renda 
primária 

Rendas de 
investimento 

Lucros e dividendos 
remetidos 

Rendas de outros 
investimentos (juros) 

1995 -10 747 -10 587 -1 818 -5 367 

1996 -11 374 -11 315 -1 295 -6 801 

1997 -14 576 -14 626 -3 845 -6 489 

1998 -17 840 -17 943 -4 673 -7 411 

1999 -18 481 -18 623 -2 832 -8 319 

2000 -17 481 -17 560 -2 173 -6 804 

2001 -19 307 -19 402 -3 438 -5 908 

2002 -17 718 -17 820 -4 034 -4 725 

2003 -18 135 -18 244 -4 076 -4 788 

2004 -20 107 -20 288 -4 937 -4 601 

2005 -25 553 -25 767 -9 142 -4 275 

2006 -26 985 -27 163 -11 445 -3 856 

2007 -29 002 -29 450 -16 745 -5 275 

2008 -41 806 -42 351 -25 348 -5 837 

2009 -34 983 -35 586 -17 765 -4 959 

2010 -67 055 -67 553 -23 616 -3 038 

2011 -70 475 -71 042 -27 417 -3 943 

2012 -54 308 -54 819 -17 212 -4 948 

2013 -32 538 -33 049 -19 283 -5 301 

2014 -52 170 -52 527 -19 811 -6 224 

2015 -42 357 -42 706 -14 025 -5 932 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Banco Central do Brasil. 
 

 
Contudo, no ano de 2008 o déficit das Transações Correntes foi maior do que 

o superávit da Balança Comercial, demonstrando o quanto é frágil o argumento da via 

primária como solução para os déficits estruturais, visto que o déficit nas Transações 

Correntes (Balança de Serviços principalmente) é histórico-estrutural e representa o 

caráter dependente da economia brasileira perante os países desenvolvidos. A tabela 

6 demonstra que as contas que mais transferimos valor (juros, lucros, dividendos) para 

os países imperialistas não deixaram de ser deficitárias no período em questão (2003- 

2007), pelo ao contrário, os déficits se expandiram, apenas se gerou mais divisas 

oriundo do setor primário para cobrir os enormes déficits. A tabela 6 e o gráfico 3 

 

36 A Balança de Rendas se subdivide em rendas primárias e rendas secundárias, os saldos das rendas de 
investimento, dos lucros e dividendos remetidos e das rendas de outros investimentos (juros) se inserem na 
conta de rendas primárias no Balanço de Pagamentos do Brasil. 
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mostram que os déficits aumentam ao longo dos anos, o saldo das Transações 

Correntes após 2008 passou a apresentar déficits mais elevados do que antes de 

2002. O déficit estrutural da Balança de Serviços reflete a remuneração do capital 

estrangeiro sob títulos, sendo um dos problemas mais significativos do Balanço de 

Pagamentos e das contas fiscais do Estado. De acordo com Delgado (2010) dois 

fatores contribuíram para minar no tempo a estratégia da via primária como solução 

para a dependência externa, o primeiro é a perda de competitividade dos produtos 

manufatureiros e o segundo é o crescimento exacerbado do déficit da Conta Serviços 

ao longo do decênio (2000/2010). 

Delgado (2010) afirma a existência de um pacto virtual de Economia Política na 

década 2000, com características de ser uma estratégia de capital financeiro aplicado 

na agricultura, semelhante a que havia sido construída no período militar e 

desarticulada na fase de liberalização dos mercados agrícolas na década 1990. Dessa 

forma, os anos 2000 é marcado pelo relançamento de alguns complexos 

agroindustriais, da grande propriedade fundiária e de determinadas políticas do 

Estado, de maneira a tornar possível um projeto para acumulação de capital, captura 

da renda da terra, juntamente com a lucratividade do conjunto de capitais 

consorciados no agronegócio (DELGADO, 2010, p. 117). O crédito rural aparece 

nessa fase como principal estímulo das políticas agrícolas, sob égide do Sistema 

Nacional de Crédito Rural. Desse modo, os preços das terras e dos arrendamentos 

rurais apresentaram um alargamento, consequência não somente da alta dos preços 

das commodities, mas também da liquidez bancária e da regulação frouxa do mercado 

de terras, que ocasiona um aumento na demanda por terras, resultando na expansão 

dos seus respectivos preços. O mecanismo adotado para o fomento do crédito rural é 

o de direcionar frações importantes de recursos monetário (como depósitos a vista) e 

fiscais (a exemplo de Fundos Constitucionais, FINAME-BNDES37, etc.) para aplicação 

compulsória no setor rural, além disso, estimulou por meio da isenção fiscal da 

Caderneta de Poupança Rural o provimento de recursos do Sistema Nacional de 

Crédito Rural como fonte secundária. 

Delgado (2010) afirma que as estruturas de acumulação de capital e de 

extração do excedente econômico estão aportadas nas vantagens comparativas   do 

 
 

37 Financiamento de Máquinas e Equipamentos (FINAME); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). 
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país e na produtividade das terras e das jazidas (recursos naturais) para se inserir no 

comércio mundial, crescendo a importância da renda fundiária como componente 

primordial do excedente econômico que o capital perseguirá. É claro que a 

produtividade dos recursos naturais não exclui as técnicas inovadoras aplicadas na 

agricultura, no entanto, o pacote tecnológico implementado está há décadas sob o 

controle de um número restrito de empresas transnacionais do agronegócio. Tais 

empresas conseguem se apropriar, portanto, dos superlucros oriundos da 

produtividade dos recursos naturais e do monopólio de técnicas produtivas. Por isso, 

segundo Delgado (2010) a repartição do excedente econômico, na fase de expansão 

das exportações dos bens primários, se manifesta no modelo de “rendas de 

monopólio” refletindo primeiro o caráter ultra concentrado da propriedade de terras e 

da extração da renda fundiária, segundo a sua localização e a qualidade dos recursos 

naturais explorados, em terceiro o acesso a fundos públicos, favorecido pelas 

vantagens de emissão da dívida agrícola, e o último tange as patentes tecnológicas 

envolvidas no processo de produção agrícola. Ou seja, a forma como a agricultura 

têm se modernizado e capitalizado nos últimos anos traz como desdobramentos a 

superexploração dos recursos naturais e a superexploração dos trabalhadores rurais 

(MARINI, 1973), problemas que acentuam as desigualdades referentes a estrutura 

fundiária e as questões sociais do campo. Ocorre, de acordo com Delgado (2010), 

uma dupla pressão pela produtividade dos recursos naturais, novas áreas são 

exploradas e nelas aplica-se as técnicas existentes. As áreas que já eram cultivadas 

intensifica-se o grau de exploração, aumentando a incidência de produtos 

agroquímicos, com consequência negativas para o meio-ambiente. 

Mesmo com o aumento da produtividade e da produção agrícola, não há 

reflexos de melhora das condições dos trabalhadores rurais, ao invés disso, os 

salários não aumentam, não há elevação no número de trabalhadores contratados, e 

a imposição de jornadas excessivas, manejo de produtos agrotóxicos prejudiciais à 

saúde humana, e a precária contratações de trabalhadores nos períodos da demanda 

sazonal das produção agropecuárias caracterizam as relações de trabalho como 

superexploração do trabalho, visto que o aumento do desgaste do trabalhador não é 

compensado por uma elevação nos salários (DELGADO, 2010). 

Quem detém o controle da produção e da maior parcela de lucro não são os 

grandes proprietários de terras/latifundiários do setor rural, estes são reféns das 



98 
 

 

empresas capitalistas do agronegócio e das grandes empresas do comércio, pois a 

maior parcela do lucro vai para a esfera do comércio. Por conta disso, aumenta-se a 

exploração dos trabalhadores assalariados, impõe o trabalho somente em épocas 

sazonais, ademais, o campo é o ambiente com maior presença de trabalhos análogos 

à escravidão, com salários abaixo do mínimo necessário para a reprodução do 

trabalhador e maior incidência de trabalho infantil e feminino, ambos remunerados 

abaixo dos salários dos homens. São negadas as condições mínimas de 

sobrevivência no campo, intensificando a superexploração do trabalho e contribuindo 

para acentuar a concentração das propriedades e o êxodo rural. 

A superexploração do trabalho e dos recursos naturais, bem como a 

concentração de terras, da renda da terra e da produção, são características histórico- 

concretas do agronegócio no Brasil. 

Os recursos naturais aparecem na história atual da economia brasileira como 

vetor condicionante principal da competitividade externa, revelando a situação nociva 

para a sociedade brasileira, pois a competitividade ser baseada em recursos naturais 

finitos é insustentável a longo prazo para a economia brasileira. As condições da 

agricultura pormenorizam um estilo típico de subdesenvolvimento, a questão agrária 

integra a essência da reprodução do padrão de subdesenvolvimento, e para 

enfrentamento desse padrão, exige-se enfrentamento do modelo agrícola 

hegemônico interna e externamente. O modelo agrícola em sua configuração atual 

está comprometido, visto que em 2008 após a Balança Comercial não suprir o déficit 

da Balança de Serviços e de Rendas, demonstrou a ineficácia da política de geração 

de divisas baseada na especialização primária, e apoiada na produtividade de 

recursos naturais finitos, essa configuração acirra ainda mais a dependência externa 

por capitais e por investimentos. Além disso, como a pauta exportadora brasileira é 

superconcentrada, e as commodities são especuladas nas Bolsas de Valores 

nacionais e estrangeiras, qualquer oscilação nos preços dos principais bens primários 

exportados causa grandes impactos na economia brasileira. 

O desenvolvimento do capitalismo realizou-se em diversas fases, nas duas 

últimas décadas vivenciamos uma nova fase do capitalismo, que é agora dominada 

pelo capital financeiro globalizado, alguns autores chamam esse processo de 

financeirização. O capital procura, ao longo de toda a sua história, novas formas e 

mecanismos de expandir a acumulação de capital. Após a fase de ouro do capitalismo, 



99 
 

 

as taxas posteriores a esse intervalo de tempo não cresciam na mesma magnitude, 

sendo assim, o capital financeiro e especulativo passou a dominar a produção e as 

economias. Essa nova fase do capitalismo passou a concentrar a acumulação de 

capital no setor financeiro e especulativo, mas este precisa controlar as outros setores 

da produção das mercadorias (indústria e agricultura) para se apropriarem da mais- 

valia produzida nas esferas produtivas. Entretanto, essa nova fase de globalização 

financeira e comercial se voltou para a acumulação de capital na esfera financeira, 

baseada em um capital sem valor, ou chamado de capital fictício, essa peculiaridade 

torna o capital mais propenso a crises financeiras em razão de não ter o valor 

incorporado nas transações especulativas (NAKATANI, 2000). Concomitante à isto, 

grande parte do valor das economias periféricas é apropriado pelo capital 

especulativo, sob a forma de juros, no caso da dívida pública, ou em empréstimos do 

capital bancário (nacional ou internacional), nos lucros enviados para o exterior, nos 

dividendos, etc. Quando o valor produtivo se dirige para o capital especulativo, as 

empresas que são em grande parte configuradas em sociedades anônimas, produzem 

lucros para capitalistas parasitários, que não produzem valor. A nova fase do 

capitalismo concentra e centraliza ainda mais o capital, a produção, os lucros, a renda 

e a terra. 

De acordo com Stédile (2013), o capital financeiro internacionalizado passou a 

dominar a agricultura por meio de três mecanismos principais. O primeiro mecanismo 

refere-se ao capital bancário que utilizou do excedente do setor financeiro para 

comprar ações de médias e grandes empresas, ligadas a diferentes setores da 

agricultura, em pouco tempo essas empresas aumentaram seus capitais e 

provocaram uma aceleração do crescimento e da concentração das empresas do 

agronegócio. O segundo mecanismo tangencia a dolarização da economia, a 

existência desse processo e a combinação de taxas de câmbio favoráveis, permitiram 

que o capital financeiro estrangeiro penetrasse nas economias nacionais e comprasse 

com mais facilidade empresas e propriedades de empresas, dominando o mercado 

agrícola. O terceiro mecanismo foram impostos pelas regras de livre comércio das 

instituições internacionais como a OMC (Organização Mundial de Comércio), o FMI, 

o Banco Mundial e os acordos multilaterais, tais organismos regularizam o comércio 

a partir dos interesses das grandes empresas imperialistas, obrigando os governos a 

liberalizarem os mercados comerciais e financeiros dos países subdesenvolvidos, de 
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maneira a permitir a entrada de transnacionais nos setores de bens primários. O 

quarto foi o crédito bancário, o desenvolvimento da agricultura no sistema capitalista 

ocorreu em paralelo com a dependência de insumos industriais e o crédito dos bancos, 

que permitem financiar o modelo de agricultura industrial. O último mecanismo alude 

aos governos, que abondaram políticas públicas de regulação do mercado de 

produção agrícola, liberalizando os mercados, aplicando políticas neoliberais para a 

produção agrícola capitalista em detrimento da camponesa. Os subsídios (isenções 

fiscais) foram concedidos aos grandes capitalistas exportadores do setor rural, o 

resultado disso são os altos preços das terras, a consequente concentração da 

produção, das terras, da renda da terra, “aproximadamente cinquenta empresas 

transnacionais controlam a maior parte da produção e do comércio agrícola mundial” 

(STÉDILE, 2013, p. 22). 

O intervalo de tempo de 1990 a 2008 marca a ofensiva do capital financeiro 

sobre a agricultura, e que se agravaram nos momentos de pico das crises dos Estados 

Unidos e da Europa, a crise de 2008 acentuou os efeitos do controle do capital 

estrangeiro sobre a agricultura e a economia camponesa das economias dependentes 

(STEDILE, 2013). Como demonstra o gráfico 2, em 2008 as exportações por bens 

primários ultrapassou as exportações de bens manufaturados, revelando que as 

saídas de capital foram supridas com o aumento das exportações de commodities. 

Foi também nesse ano que as transações correntes voltam a ser deficitárias, 

analisadas no gráfico 3. 

A partir da crise instaurada e das baixas taxas de juros, os capitais estrangeiros 

direcionaram seus investimentos para as periferias, que auferem em suas dívidas 

juros altíssimos (somente a taxa Selic está 14,15%), juros elevados também nos 

empréstimos bancários (grandes bancos estrangeiros dominam o mercado financeiro 

latino-americano), empresas estrangeiras facilmente aceitas pelo Estado e 

recepcionadas com um mercado de trabalho que paga baixos salários aos seus 

trabalhadores, com legislações frouxas nas questões referentes ao meio-ambiente, ao 

trabalhador e ao consumo de produtos industriais. 

As crises financeiras intensificam a aplicação do capital estrangeiro em ativos 

fixos da periferia, como terra, minérios, água, produção agrícola, fontes de energias 

renováveis e etc. (STÉDILE, 2013, p. 23). As crises no petróleo, o aquecimento global 

e o meio ambiente contribuíram para a sociedade questionar às grandes indústrias e 
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seus movimentos degradantes, desse modo, os capitais moveram o investimento de 

capital para os setores de agro combustíveis, como a cana-de-açúcar e o milho, fontes 

de origem do etanol. Além disso, os capitais financeiros aplicam inversões de valor 

nas bolsas de valores de bens agrícolas e de minérios, sucedendo em um movimento 

de expansão dos preços dos produtos primários negociados nas bolsas mundiais. 

Stédile (2013) analisa que os preços médios em nível internacional não se relaciona 

mais com o custo médio da produção, e com o valor social médio de trabalho 

incorporado na produção de determinada mercadoria, pois os preços tornam-se 

resultado das oscilações especulativas e do controle dos oligopólios dos setores 

financeiros. Estes são interdependentes dos setores produtivos, isto é, na fase atual 

do capitalismo os que detém o controle financeiro também tem o poderio da produção. 

As empresas transnacionais controlam os preços dos produtos e dos insumos 

agrícolas, onde são praticados preços acima de seus valores, dessa forma, as 

transnacionais absorvem o lucro extraordinário, levando à falência os pequenos e 

médios produtores. Os pequenos e médios agricultores não conseguem competir no 

mercado com empresas transnacionais altamente produtivas e possuintes de taxas 

elevadas de produtividade do trabalho. 

O sistema do agronegócio implementado no Brasil fundado a partir de políticas 

de estado em parceria com as elites rurais, e empresas transnacionais, contribuiu para 

a dependência externa na área de conhecimento científico, nas pesquisas e nas 

tecnologias utilizadas na agricultura, padronizando o modo de lidar com a terra por 

todo o mundo e subordinando a produção agrícola à produção de bens agro químicos 

e agro industriais. A padronização dos alimentos humanos também se realiza no 

padrão capitalista da agricultura, a comida deixa de ser cultural, e passa a ser mera 

mercadoria industrializada e possuidora de valor de troca e de uso. 

Nos governos do Fernando Henrique Cardoso, nos dois mandatos do 

Presidente Lula e no governo Dilma, as políticas de neoliberalismo se mantiveram de 

acordo com os interesses do grande capital, e com políticas que também interessavam 

o capital estrangeiro (agrícola e industrial), principalmente vinculados ao capital 

financeiro e especulativo, com altas taxas de juros, mantém-se até os dias atuais o 

superávit primário como maneira de assegurar o pagamento dos juros da dívida 

pública brasileira. O câmbio foi outra variável macroeconômica que flutuou conforme 

as especulações dos interesses do capital internacional. Stédile (2013, p. 27) analisa 
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que somente nos oito anos do governo Lula, o Brasil transferiu somente de juros da 

dívida interna R$700 bilhões, além disso, esta quantia vai para concentradas vinte mil 

pessoas. A auditoria da dívida pública precisa ser uma luta para todos. 

As políticas que favorecem o agronegócio contribuem para a concentração da 

produção de alimentos agroexportadores como a soja, o milho, o carvão, o 

monocultivo de eucalipto para celulose. As cinquenta maiores empresas concentram 

a produção e comércio das commodities agrícolas no Brasil, contribuindo para a 

centralização de capital e concentração da propriedade da terra, desnacionalizando a 

propriedade da terra e a produção. O gráfico 4 expõe o número de empresas do 

agronegócio, instaladas no Brasil, mas que possuem capital estrangeiro, isto é, são 

empresas multinacionais que redirecionam seus lucros para as suas matrizes dos 

Estados Unidos, Japão, Reino Unido, etc., até mesmo as empresas brasileiras, 

possuem uma parte do seu capital em sociedade anônima, recebendo investimentos 

externos. A hegemonia dos Estados Unidos é preponderante, a referida economia 

imperialista têm o maior número de empresas e de propriedades de empresas do 

agronegócio instaladas no Brasil, o Japão é o segundo país com maior número de 

empresas do agronegócio no Brasil, e em terceiro vêm o Brasil (com capital 

estrangeiro). O gráfico 5 refere-se ao número de propriedades de empresas do 

agronegócio, verificadas no Brasil e que possuem participação do capital estrangeiro, 

onde o número se eleva, pois só os Estados Unidos da América possuem mais de 

duzentas propriedades de empresas do agronegócio com capital estrangeiro no Brasil. 
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Gráfico 4: Brasil – Número de empresas do Agronegócio com capital 

estrangeiro por país – 2014 

Fonte: Extraído do Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA).38 

 

 
Gráfico 5: Brasil – Número de propriedades de empresas do 

Agronegócio com capital estrangeiro por país – 2014 

 

Fonte: Extraído do Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA). 
 
 
 
 
 
 

 

38 Os gráficos e a tabela oriundos da fonte DATALUTA foram extraídos do Relatório Brasil 2014, e não foi possível 
criar elaborações próprias, visto que principalmente nos gráficos não foi encontrado as fontes do sistema de 
banco de dados que originaria as possíveis formulações. 
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Gráfico 6: Brasil – Número de empresas do Agronegócio com capital 

estrangeiro por Unidade de Federação – 2014 

Fonte: Extraído do Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA). 
 
 
 
 

O gráfico 6 mostra que as regiões Centro-Sul apresentam o maior número de 

empresas do agronegócio com capital estrangeiro, São Paulo aparece com o maior 

número de empresas de todos os estados brasileiros, e a exceção do nordeste, a 

Bahia, apresenta o segundo maior número de empresas do agronegócio de capital 

estrangeiro no ano de 2014. Após o segundo lugar até o nono lugar (Piauí), todos os 

estados são da região Centro-Sul, expondo a concentração da produção e dos 

investimentos capitalistas entre os estados brasileiros, a região Sudeste, Sul e Centro- 

Oeste absorvem as maiores inversões de capital, e recebem as grandes empresas 

transnacionais. 

A tabela 7, assim como os gráficos 4,5,6,7 e 8, foram retirados do Banco de 

Dados da Luta pela Terra – DATALUTA lançado no ano de 2015, que contém 

informações importantes no que tange as questões fundiárias, os assentamentos 

rurais, a estrutura da terra, a “estrangeirização” da produção, da terra, e as empresas 

de capital estrangeiro vinculadas a produção agrícola. 

O gráfico 7 e o gráfico 8 demonstram o número de empresas e de propriedades 

de empresas do agronegócio instaladas no Brasil e com capital estrangeiro, por 

commodities. No gráfico 7 a cana-de-açúcar e a soja são os produtos agrícolas com 

maior presença de capital estrangeiro no Brasil, em terceiro vem o Milho e em quarto 



105 
 

 

o Monocultivo de árvores. A concentração e centralização da produção e dos 

investimentos agrícolas em meia dúzia de commodities traz consequências para a 

sociedade, pondo em cheque a soberania alimentar, e se tornando cada vez mais 

refém das oscilações nos preços das commodities nas bolsa de valores mundiais. 

O que chama a atenção, é que em sexto lugar vem a Compra de terra, a 

desnacionalização das propriedades de terras é algo crescente no Brasil na fase de 

globalização financeira. Em relação ao gráfico 8, o número de propriedades do capital 

estrangeiro em empresas ligadas ao monocultivo de árvores superou as propriedades 

de empresas produtoras de soja. 

 

Gráfico 7: Brasil – Número de empresas do Agronegócio com capital 

estrangeiro por commodity – 2014 

Fonte: Extraído do Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA). 
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Gráfico 8: Brasil – Número de propriedades de empresas do 

Agronegócio com capital estrangeiro por commodity – 2014 

Fonte: Extraído do Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA). 
 
 
 
 

A partir da tabela 7 observa-se a concentração de grandes porções de terras 

nas mãos de poucos, enquanto aproximadamente 69 mil famílias se dividem com 

terras de menos de 1 hectare, totalizando 36 mil hectares, 108 imóveis centralizavam 

mais de 29 milhões de hectares. O índice de Gini39 apresentou queda de 1998 para 

2003, contudo de 2003 em diante o coeficiente se elevou, apontando em 2014 o maior 

coeficiente, de 0,860. As fronteiras agrícolas foram pouco expandidas de 1998 para 

2003. Em 1998 a área explorada era de 415 milhões de hectares distribuídos em 3,5 

milhões de imóveis agrícolas, já em 2003 a área foi de 418 milhões de hectares. Em 

contrapartida, nos anos de 2011 para 2014, as áreas aumentaram intensamente, em 

2011, mais de 590 milhões de hectares eram propriedade privada e utilizados para a 

função agrícola, já em 2014 esse valor foi de 790 milhões de hectares. A 

superexploração das terras e dos recursos naturais em geral, para suprir 

conturbações macroeconômicas têm sido preocupante nos últimos anos, o número de 

desmatamentos, de terras exploradas aumenta com a intensificação do capital na 

agricultura. Triplicou o número de propriedades com mais de cem mil hectares, 

 
 

39 O coeficiente de Gini foi desenvolvido por um italiano Corrado Gini. Esse índice calcula o nível de desigualdade 
entre determinadas variáveis, o coeficiente consiste em um número de 0 a 1, onde 0 corresponde à completa 
igualdade e 1 corresponde à completa desigualdade. 
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quadruplicando a área total correspondente aos 365 imóveis rurais de grande porte 

identificados no ano de 2014. 

Esse modelo de produção agrícola provoca contradições significativas, um 

exemplo é a dependência do modelo por insumos, fertilizantes e defensivos, químicos, 

derivados do petróleo, bens que são, em sua maioria, finitos. Outro exemplo é o 

controle oligopólio provocando os chamados “preços de monopólios”, ou seja, preços 

praticados bem acima de seu valor, prejudicando os trabalhadores e a sociedade que 

depende de preços mais baratos na cesta básica do consumidos. O capital 

internacional acaba por privatizar as propriedades dos recursos naturais, as terras, as 

fontes de água, os subsolos, as florestas e a nossa biodiversidade. O aumento da 

compra das terras pelas empresas estrangeiras desnacionaliza o nosso território e a 

nossa produção. Os agrotóxicos, a agricultura industrial, as sementes transgênicas 

têm impactos negativos sob o clima, a biodiversidade, a saúde dos animas e dos seres 

humanos. Isto é, os limites impostos pelo modelo do agronegócio são físicos e lógicos, 

e põe em risco a vida mundial em prol do lucro. 
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Tabela 7: Mudanças da estrutura fundiária por classe de área no Brasil nos 

anos de 1998, 2003, 2010, 2011, 2012 e 2014 

Fonte: Extraído do Banco de Dados da Luta pela Terra (DATALUTA). 
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Considerações finais 
 
 

Ao longo do desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso, 

pretendeu-se discutir as relações de dependência existentes no comércio mundial 

capitalista entre nações desenvolvidas desigualmente e os impactos para as 

economias subdesenvolvidas. O vínculo que se estabeleceu entre as economias 

latino-americanas e as economias imperialistas desde os tempos da colonização foi 

uma relação de dependência e de subordinação, imposto pelas antigas metrópoles 

por meio do uso da força repressiva, e, que, agora se utilizam de artifícios econômicos, 

para se apropriarem da mais-valia produzida nas periferias. O que mudou ao longo do 

desenvolvimento do capitalismo e de suas fases foi somente a forma de exploração 

das nações subdesenvolvidas, pois o conteúdo dessas relações de exploração 

permanece o mesmo. 

Na fase atual de globalização financeira e comercial, o Brasil se vê dependente, 

dentre tantas coisas, dos investimentos externos promovidos no país e das entradas 

e saídas de capital estrangeiro e especulativo, ficando a mercê de possíveis 

oscilações nos mercados financeiros externos. Nas decorrências das crises 

financeiras e mundiais, o Balanço de Pagamentos do Brasil, assim como de outros 

países periféricos, se prejudicam e intensificam a ocorrência de saldos negativos. A 

estrutura do Balanço de Pagamentos brasileira é historicamente dependente 

externamente, e as contas Serviços e Rendas são contas estruturalmente deficitária, 

pois o Brasil envia grande parte do nosso valor produzido para as economias 

imperialistas via juros, lucros, dividendos. E ainda, os imperialistas se apropriam do 

produto excedente brasileiro a partir de mecanismos econômicos encobertos, como é 

o caso da troca desigual. 

Na década 2000, o Brasil se insere em uma nova divisão do trabalho, e a partir 

das demandas imperialistas por commodities (boom das commodities) a economia 

brasileira se aproveita do mercado mundial e se volta para a agricultura de modo a 

gerar saldos superavitários para cobrir os enormes rombos fiscais do governo 

brasileiro da década de 1980 e de 1990, e principalmente no período da ditadura 

militar (com a explosão da dívida pública). 

As políticas de estado passaram a estimular a inserção dos grandes capitais 

na   agricultura,   intensificando   a   presença   do   capital   estrangeiro,   do   capital 
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financeiro/especulativo e das grandes empresas transnacionais, prejudicando, desse 

modo, os camponeses, os pequenos agricultores e os trabalhadores rurais. 

Concentrando a produção e as terras nas mãos de poucos. Além do mais, como o 

agronegócio é baseado na mecanização da produção, é provocado um movimento 

forçado de êxodo rural, e ao utilizar defensivos e venenos agrícolas, prejudicam a 

saúde do consumidor e dos agricultores que manuseiam os produtos tóxicos. O 

modelo como se constitui a estrutura fundiária brasileira beneficia a minoria de 

acionistas, especuladores, estrangeiros e proprietários de terras, em detrimento de 

quem realmente produz os alimentos (os agricultores), da sociedade (que é o mercado 

consumidor) e do meio ambiente. 

Após as décadas de 1980 e de 1990 com a estagnação da economia e da 

produção das indústrias brasileiras, e, além disso, com a liberalização dos mercados 

comercial e financeiro, e mais ainda no lançamento do agronegócio, todos esses 

fatores contribuíram para o processo de desindustrialização da economia, e de 

resultante especialização primária, acirrando o caráter dependente da economia 

brasileira. 

O cenário atual da economia brasileira é de crises nas questões políticas, 

econômicas, sociais e morais, tudo isso agravou o nosso caráter dependente, 

provocando instabilidade nas variáveis macroeconômicas (elevou-se as taxas de juros 

e de inflação, e desvalorizou o câmbio nacional fortemente), apesar dos investimentos 

externos reduzirem, intensificou-se a exploração dos recursos naturais e da produção 

agrícola para o pagamento dos juros da dívida pública, que tem se elevado 

constantemente com o aumento das taxas de juros. 

As consequências do agronegócio para a economia brasileira são a 

superexploração do trabalho e a superexploração dos recursos, o acirramento do 

caráter dependente, a intensificação da categoria troca desigual nas relações 

comerciais entre nações agrícolas e industriais, a expansão das transferências de 

valores, a centralização e a concentração da produção, das terras e do capital nas 

mãos dos imperialistas, os impactos para o meio-ambiente e para a saúde da 

população brasileira (exemplo da tragédia (crime) provocada pela empresa Samarco 

no município de Mariana-MG no ano de 2015, foi um exemplo da exploração intensiva 

de minério (recursos naturais) e das graves consequências para todos). 
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Não há dúvidas de que para a solução das contradições existentes nos países 

latino-americanos, é preciso lutar contra o imperialismo e da mesma forma contra o 

próprio sistema capitalista. Segundo Marx, a evolução da história vis-à-vis o 

desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo culminarão no comunismo, 

visto que as próprias contradições e tendências do sistema do capital levariam a 

destruição do mesmo. Considerando ainda que o comunismo para Marx ocorrerá 

somente em âmbito mundial, a luta de classes permanece como essencial para 

defrontarmos o Império do capital. Não podemos permitir o desenvolvimento pleno do 

capitalismo e as acentuações em suas contradições (concentração e centralização do 

capital, terras, produção), provocando crises agrícolas (superprodução x fome), crises 

ambientais (o crime da empresa Samarco Mineração S.A. que destruiu todo o 

município de Mariana-MG e o Rio Doce, impactando as comunidades que dependiam 

do rio e de todo o ecossistema da região), submetendo os agricultores, os 

consumidores e os recursos naturais em prol do lucro. É necessário lutar a favor da 

Reforma Agrária, contra a propriedade privada dos meios de produção e em favor da 

agroecologia e do desenvolvimento sustentável da agricultura moderna. Ao lutarmos 

contra a propriedade privada, a terra deixa de ser mercadoria e reserva de valor, e 

talvez possa ser usada (ou preservada) para os fins últimos (alimentar a população 

nativa). A luta é pela soberania alimentar, pelo acesso às terras aos agricultores 

familiares, aos camponeses, em contraposição a realidade atual em que as 

multinacionais extraem e exploram os nossos recursos naturais e enviam os lucros 

para as economias/empresas imperialistas. 

Não podemos minimizar os antagonismos de classes, e sim reforça-los, 

intensificando a luta por melhores condições de vida para os operários (urbanos e 

rurais), e por condições dignas para toda a população brasileira. Lutar por melhorias 

nas relações de trabalho, por reformas estruturais consolidadas (reforma agrária, 

reforma tributária, reforma política, reforma no judiciário) e pelo benefício da maioria 

da sociedade, nos leva a lutar pelo fim do capitalismo e de suas instituições 

legitimadoras. O papel de quem tem acesso ao conhecimento e entende a realidade 

concreta, a partir de abstrações próprias, se torna fundamental nesse processo, pois 

nos tornamos a voz dos mais oprimidos, pois eles sentem a realidade, mas a ineficaz 

educação não permite a politização necessária para a expansão do movimento de luta 
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contra o capital. Precisamos lutar pela humanidade, pela libertação do oprimido e 

contra o sistema de barbárie que vivemos. 
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