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RESENHA 

 

O fim do capitalismo como o conhecemos: uma crítica radical do capitalismo1 

 

por Francisco de Assis Silva2 

 

A última obra de Altvater traduzida para o nosso idioma tem um título sugestivo: O 

fim do capitalismo como o conhecemos. Este título transmite-nos, além da ideia de término 

do capitalismo – pelo menos “como o conhecemos” – também a dúvida sobre o que virá, 

sobre o que será construído após o capitalismo. 

Elmar Altvater é professor de Ciência Política no Instituto Otto-Suhr, da Universidade 

Livre de Berlim, desde 2004; publicou vários artigos sobre globalização e crítica ao 

capitalismo, assim como vários livros, como O Preço da Riqueza (Unesp, 1995), no qual 

aborda o problema do uso abusivo dos recursos naturais e os efeitos danosos sobre o futuro 

da humanidade; é considerado um dos principais marxistas da contemporaneidade. 

Em O Fim do Capitalismo como o Conhecemos, Altvater nos traz uma perspectiva da 

crise financeira do sistema capitalista, mas também nos alerta sobre outras crises que tem 

recebido menor atenção em relação à crise financeira, que são aquelas crises proporcionadas 

pela exploração desmedida dos recursos naturais, do abastecimento de energia e da 

calamidade climática ou da fome, que tem ganhado maiores proporções. Para Alvater essas 

“crises não se expressam de forma tão espetacular como a crise financeira, mas 

provavelmente custarão tanto ou até mais do que o socorro aos bancos”. (Alvater, 2010, 

p.9). 

A crítica de Alvater se dirige especificamente ao modo de produção capitalista, que 

em sua busca pelo lucro não mensura os danos que provoca na natureza, explorando ao 

máximo os recursos que esta apresenta, se utilizando de fontes fósseis de energia, que 

embora ainda existam em grandes proporções, é finita, dada a limitação da própria natureza. 

Neste sentido, Altvater procurar ir além da oposição entre o capital e o trabalho para 

caracterizar as contradições do capitalismo contemporâneo, se empenha em evidenciar que 

outros antagonismos também configuram o atual sistema capitalista, advindos do 

metabolismo social com a natureza, dos fluxos energéticos e materiais e das condições 

internas da relação entre a natureza e a sociedade.  

A atualidade de suas análises leva-nos até o funcionamento do mercado financeiro e 

sua vinculação com a exploração dos recursos naturais. O marco para essa relação atrofiada 

se iniciou, segundo o autor, com a liberalização dos mercados financeiros na década de 70. 

Atualmente os mercados financeiros espalhados no mundo exercem uma pressão muito forte 

sobre a economia real e, consequentemente, sobre a sociedade; os grandes fundos de 

investimento, os Hedge Funds (Fundos de Cobertura: formas de investimento alternativas) e 
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os Private Equity Funds (esquema de investimento coletivo que se refere à ação de empresas 

private equity – não listadas em bolsas de valores – que estão em busca de capital de 

investidores para seus fundos) adquiriram uma capacidade de atuar efetivamente nas 

indústrias tradicionais e absorver elevados rendimentos por meio de reestruturações que 

aumentam o número de demissões, e afetam as condições de trabalho e salário. 

Não obstante a análise econômica, Altvater também nos remete aos aspectos 

ideológicos que fazem parte do capitalismo. O fetiche do crescimento é um desses 

momentos. No capítulo V, intitulado “Crescimento lubrificado com petróleo”, o crescimento 

econômico, preconizado pela economia política atual, surge como um fetiche. A questão que 

permeia o discurso acerca do crescimento econômico para Altvater é a tentativa de levar a 

sociedade a acreditar que o modo de produção capitalista proporciona riquezas e 

consequentemente a diminuição dos problemas econômicos, sociais e políticos. “O 

crescimento”, escreve o autor, “é o topos em um discurso de dominação, que, no entanto, 

também convence os dominados”. (Ibid., p. 157). O crescimento econômico, que poderia de 

fato solucionar os problemas, no capitalismo vem acompanhado, de acordo com Altvater, de 

crises financeiras e ampliação dos problemas vinculados à natureza. 

  De forma clara é explicado no livro porque os juros são elevados e quais suas 

consequências para a economia real. Essas questões estão no 6º capítulo: “A radicalização 

de contradições internas: repressão financeira e crises financeiras”, e novamente é retomado 

o ponto de partida de um dos problemas causados pela globalização financeira do capital: a 

liberalização dos mercados financeiros ocorrida a partir da década de 70.  

Essa liberalização, na visão de Altvater, acirrou a concorrência entre as “praças 

financeiras” e as moedas, de tal forma que as taxas de juros não podem mais ser reduzidas, 

mas somente superadas por ofertas mais elevadas, pois do contrário corre-se o risco de fuga 

de capitais ou de crise monetária e financeira. Ainda segundo o professor, há de um lado 

uma tendência à baixa dos preços das mercadorias, causada pela concorrência global; mas 

por outro, há um aumento do nível de juros e rendimentos. A redução dos preços das 

mercadorias possibilita índices decrescentes de inflação, mas os juros tornam-se elevados. 

Com as taxas de juros elevadas os investimentos se tornam mais caros, havendo então uma 

diminuição da demanda por moeda, o que por sua vez incide negativamente no crescimento 

da economia. Essa situação poderia, conforme Altvater, ser superada, se houvesse uma 

redução das taxas de juros, mas a concorrência dos mercados financeiros globais 

liberalizados não permite que isso ocorra.  

Entretanto, em sua análise, Altvater reconhece que “reduções das taxas de juros na 

direção de zero também não podem estimular investimentos, e a economia cai numa 

„armadilha de liquidez‟ keynesiana”. (Ibid., p. 189). Todo esse ciclo solapa a economia real e 

coloca a sociedade em uma situação de dificuldades financeiras, desemprego, aumento da 

miséria e da fome, além do aumento dos danos causados à natureza pela exploração 

excessiva dos recursos naturais. 

Diante desse cenário caótico que o capital proporciona, qual é a saída apresentada 

por Altvater? Neste momento o autor procura ir além da crítica pela crítica e expõe um 

caminho que tem sido assumido no cerne dos problemas que o capitalismo tem causado. 
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Referimo-nos à economia solidária (ou como vem sendo cada vez mais conhecida: economia 

social e solidária), forma pela qual Altvater vê como possibilidade plausível de contraste e 

combate ao processo de produção e apropriação realizado pelo sistema capitalista.  

A economia social e solidária está representada em iniciativas de movimentos sociais 

das mais diversas áreas com o objetivo de contribuir com uma alternativa sustentável na 

gestão racional do processo produtivo. Isso significa a gestão consciente da produção e uma 

distribuição mais equitativa baseada nas necessidades reais dos indivíduos. “A alternativa da 

economia solidária,” escreve Altvater, 

é muito forte e atraente, pois para a maioria das pessoas o projeto político neoliberal – não 
importa se imposto de cima para baixo pelos dominantes ou se praticado na base da sociedade 
– não oferece nenhuma perspectiva de uma vida digna, em paz, com liberdade e segurança. No 
fim da história, predomina a desesperança; as contradições internas e o seu acirramento em 
crises, bem como os choques externos – que produzem efeitos no interior das sociedades na 
forma de aumentos dos preços das energias e como veículo da redistribuição à expensa das 
parcelas mais pobres da população – deixam vestígios na política. Contra esses efeitos e 
vestígios a economia solidária difunde a esperança pelo simples fato do trabalho nela receber 
novamente um sentido social. (Ibid., p. 318). 

 

A economia social e solidária aparece como uma alternativa para o convívio social e 

produtivo de forma equilibrada, oposto ao produtivismo proporcionado pelo capital em sua 

busca desmedida pelo lucro. Neste sentido, Altvater reconhece a importância do papel do 

Estado para que essa estrutura se mantenha: 

As iniciativas mais locais de uma economia solidária necessitam, portanto, da complementação 
e do apoio nos planos nacional e global. O modo de funcionamento e o desenvolvimento da 
economia solidária dependem não apenas das iniciativas dos membros e apoiadores ativos, mas 
também da política dos governos. (Ibid., p. 315). 

 

E alerta: “De um governo de orientação neoliberal não se pode esperar ajuda.” 

(Idem, ibidem). No seu entendimento governos neoliberais não estão propícios a aceitar 

projetos políticos e sociais de solidariedade civil que vão de encontro ao mercado. Isso não 

significa que governos neoliberais não apoiem iniciativas relacionadas à economia social e 

solidária, mas que em grande medida agem negativamente a qualquer ameaça ao princípio 

individualista da equivalência e da concorrência e podem, portanto, afastar-se de qualquer 

tipo de ajuda à economia social e solidária. 

A economia solidária surge, segundo Altvater, como uma das diversas possibilidades 

que a sociedade é capaz de apresentar como alternativa à lógica do capital. Desse modo, o 

reconhecimento do relevante papel da utopia é resgatado pelo autor. A utopia concreta para 

Altvater não emerge de uma reflexão descabida, mas engendra no cerne das relações 

sociais, como algo factível. Esse é o argumento utilizado por Altvater, que ao apresentar a 

economia social e solidária, não a expõe como a única alternativa ao produtivismo do capital, 

mas como uma das possibilidades nos vários “mundos possíveis”.  

Uma leitura indispensável para se compreender a nova configuração do capital e o 

que pode ser feito como alternativa à exploração por este causada, que não se limita apenas 

a seviciar os sujeitos humanos, mas também o meio ambiente. 

Ao abordar sobre o fim do capitalismo que conhecemos, Altvater aponta para utopias 

concretas que dependem das nossas ações. O que virá depois do capitalismo dependerá, 

portanto, das nossas ações enquanto sujeitos de nossa própria história.  


