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Artigos 
O BRASIL DESCENDO A LADEIRA: 
ILHAS DE RIQUEZA EM MEIO A UM MAR DE MISÉRIA?
Nazareno Godeiro

Parte I

Aspectos teóricos e históricos sobre a dominação
imperialista do planeta

O sistema capitalista opera, desde o seu início, 
mundialmente. No século XIX, organizou-se um siste-
ma mundial de Estados por meio do qual a Inglaterra 
construiu um império que dominava 70% dos povos do 
mundo.

A cúpula desse sistema estava composta por um 
punhado de países “ricos”, sustentado por centenas de 
colônias (países com governos integrados diretamente 
por estrangeiros) e semicolônias (países formalmente 
independentes, porém, carecendo de soberania eco-
nômica). 

O marxismo, partindo de Lênin, viu que as colônias 
e semicolônias expressavam determinadas relações 
entre a classe burguesa “nacional” e o imperialismo 
em graus diferentes de subordinação: essas relações 
econômico-sociais definiam o caráter do Estado, do 
regime político e dos governos: Estados imperialistas, 
Estados coloniais e Estados semicoloniais, todos eles 
Estados capitalistas cuja classe governante protegia 
e defendia a propriedade privada, porém em hierar-
quias mundiais distintas e, às vezes, opostas.

Ao reduzir uma ampla variedade de situações eco-
nômicas, políticas e sociais de centenas de países do 
mundo a três ou quatro formas de localização no mun-
do, corre-se o risco de simplificação. Porém, o mais 
importante não é definir precisamente se um país é 
uma colônia ou uma semicolônia ou mesmo um país 
imperialista. O mais importante é capturar a transição 
e o movimento, a passagem de uma forma para outra.

As relações estabelecidas entre todos os países do 
mundo, institucionalizadas em um sistema mundial 
de Estados, são impostas pela força das armas, pela 
força econômica e pela opressão nacional e racial (que 
são, também, formas de violência). Para ilustrar essa 
afirmação: em meados do século XIX, o Paraguai, ao 
contrário do Brasil ou da Argentina, possuía estalei-
ros, fábricas, telégrafo, frota mercante, marinha de 
guerra, imprensa, gráfica e ferrovias. A guerra da 
Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) foi fi-
nanciada pelos ingleses com o objetivo de quebrar a 
indústria paraguaia, que era um mau exemplo para 
os países vizinhos que, apesar de serem maiores que 
o Paraguai, importavam todos os produtos industriais 
da Inglaterra. Destruiu-se o Paraguai e subjugou-se o 
Brasil, a Argentina e o Uruguai por meio do endivida-
mento com os bancos ingleses.

Para impor sua dominação sobre a vastidão do 
globo, a Inglaterra incentivou alguns países a se 
tornarem colônias ou semicolônias privilegiadas, 
submetrópoles, que atuavam na sua região como ca-
patazes do império: a Índia, a Rússia e a Argentina 
cumpriram, no século XIX, o papel de amortecer as 
contradições econômicas, políticas e militares e fo-
ram úteis para o domínio global do imperialismo. 
Contraditoriamente, elas condensam as contradições 
mundiais de forma explosiva e por meio delas se ex-
pressam grandes tensões revolucionárias, justamen-
te pelo papel intermediário que ocupam no mundo: 
ora são impedidas de alçar-se a grande potência ca-
pitalista (China agora), ora são obrigadas a descer la-
deira abaixo (Brasil agora).

“Vivemos não somente em um Estado, mas em um sistema de Estados, e a existência da República Soviética durante um longo 
tempo ao lado dos Estados imperialistas é inconcebível. No fim das contas, triunfará uma coisa ou outra.” 47

47. Lênin, Obras completas, volume XXXVIII, pág. 149. Sublinhado pelo próprio Lênin. 
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No marxismo, Lênin foi o principal estrategista da 
luta dos povos coloniais. O estudo do sistema impe-
rialista lhe permitiu entender a luta destes povos em 
conexão com o proletariado dos países adiantados. A 
inovação dele, seguindo os passos de Marx e Engels a 
partir da questão irlandesa, conectou a revolução na-
cional (que caberia à burguesia realizar e que não es-
tava mais disposta a fazê-lo) com a revolução social, 
que se iniciou a partir de 1871, com a Comuna de Paris.

Lênin se enfrentou com três erros teóricos-pro-
gramáticos diante da questão colonial: sem contrapor 
uma luta a outra, colocou a luta anticolonial combi-
nada e subordinada à luta pelo socialismo. Combina-
da porque se tornou parte indissolúvel da revolução 
social e subordinada porque somente a revolução so-
cialista pode acabar, definitivamente, com a opressão 
nacional e colonial.

O primeiro erro, cometido por genuínos revolucio-
nários, como Rosa Luxemburgo, negava toda potencia-
lidade revolucionária da luta nacional e anticolonial, 
afirmava que apenas a revolução social poderia acabar 
com a opressão e, em nome da luta de classes, repu-
diava a luta pela independência nacional que, suposta-
mente, levaria à capitulação ao nacionalismo burguês. 
Lênin argumentava que a luta nacional e colonial se 
converteu, na fase imperialista, numa alavanca da 
revolução social. A natureza deste erro ultraesquer-
dista é que contrapõe uma luta a outra e, com isso, 
isola o proletariado dos setores pobres que poderiam 
cumprir um papel revolucionário na luta anticolonial 
(camponeses pobres, por exemplo).

O segundo erro, cometido por várias correntes ex-
-marxistas, como o stalinismo, a socialdemocracia e  
na atualidade pelo neoestalinismo ou o stalinismo en-
vergonhado (a exemplo de Domenico Losurdo) afirma 
que a revolução anticolonial não pode ter um caráter 
anticapitalista, portanto, entregam o protagonismo 
ao nacionalismo burguês, que termina sempre, por 
seu caráter de classe, traindo a revolução e a indepen-
dência nacional em prol de um acordo com o impe-
rialismo. Esse erro parte de um silogismo: o inimigo 
principal é o imperialismo (o que é correto), logo... a 
burguesia nacional dirigirá a luta pela independência 
nacional (o que é equivocado, pois essa burguesia está 
associada ao imperialismo e não é aliada da classe tra-
balhadora). A natureza deste erro oportunista é que 
contrapõe uma luta à outra, entregando a direção da 
revolução à burguesia “nacionalista”, que, por sua vez, 
derrotará a revolução anticolonial e proletária.

Há um terceiro erro, cometido por Wallerstein e 
reproduzido por uma ampla gama de correntes anar-
quistas, que não vê relação entre a luta anticolonial 
e a luta pela revolução socialista. Ele via a mudança 
a partir de ações anticapitalistas na arena mundial e 
com sujeitos espalhados pelo mundo, sem critério de 
classe. Essa visão levou à máxima de “mudar o mundo, 
sem tomar o poder”, de John Holloway. 

A Segunda Guerra Mundial e as novas formas de dominação 
imperialista

As guerras mundiais foram realizadas para redivi-
dir o mundo entre as potências capitalistas.

Os Estados Unidos, que saíram vitoriosos da guer-
ra, impuseram uma nova forma de dominação em que 
predominou a semicolônia, isto é, a dominação indi-
reta dos países pela economia e pelas finanças, por 
intermédio da abertura de filiais das empresas trans-
nacionais nos países da periferia. Essa nova forma res-
pondeu, também, a inúmeras revoluções anticoloniais 
que varreram o mundo no pós-guerra e que garanti-
ram a independência nacional da maioria das nações 
coloniais e semicoloniais. 

Essa exploração da periferia permitiu a “paz so-
cial” nos países ricos por 50 anos, de 1945 até a déca-
da de 1990. Durante os “anos dourados” da Europa, se 
realizaram guerras contra países coloniais (Vietnã e 
Coreia), golpes de Estado no Irã em 1953, na Guatema-
la em 1954, no Congo em 1960, no Brasil em 1964, na 
Indonésia em 1965, na República Dominicana em 1965, 
Gana em 1966, Grécia em 1967, Camboja em 1970, Chile 
em 1973, Argentina em 1976, Bolívia... tudo isto para 
adaptar os países à dominação das transnacionais nor-
te-americanas, alemãs e japonesas. 

Neste período, os Estados Unidos elevaram novos 
países ao papel de submetrópole, entre eles, o Brasil, 
em substituição da Argentina.

A nova situação do pós-guerra e os debates na esquerda
A descolonização do pós-guerra e o domínio sutil, 

porém não menos eficaz, das multinacionais levaram 
uma parte da esquerda mundial a dizer que aquelas 
definições de Lênin sobre a dominação imperialista 
dos países atrasados tinham ficado para trás e a auto-
nomia política e a independência de todos os governos 
e países (com raras exceções) passou a ser a norma do 
pós-guerra.

Hoje, Claudio Katz48 nega a validade das definições 
de países como coloniais e semicoloniais por se tratar 
de “obsolescência do velho retrato de um punhado de po-

48. A teoria da dependência, 50 anos depois. Expressão Popular, 2020.
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tências sufocando indistintas periferias. Esse tipo de do-
minação imperialista foi substituído há muito tempo por 
outras submissões” e arremata o raciocínio dizendo “A 
noção semicolonial designa um status político e ilustra o 
grau de autonomia com as principais potências. Nas co-
lônias, as autoridades são designadas pelas metrópoles 
e, nas semicolônias, são designadas de forma encoberta 
pelos centros.” Partindo desta visão, Katz concluiu que 
hoje praticamente não existem países semicoloniais 
no mundo: restaram apenas Honduras e Haiti, na 
América Latina.

Como os governos atuais dos países periféricos não 
são designados diretamente pelos centros metropoli-
tanos, Katz concluiu que as relações coloniais e semi-
coloniais já não correspondem com a vida econômica 
e política do mundo de hoje.  Contudo, a forma como 
os Estados Unidos assumiram o comando do mundo 
por meio da abertura de empresas transnacionais nos 
países pobres, acompanhado de tratado comerciais e 
financeiros, acentuou a dominação econômica dos países 
periféricos, e não sua autonomia, justamente dando 
uma nova cara à relação semicolonial. 

A sucessão de golpes militares que se deu no mun-
do demonstrou que a violência institucional continu-
ava sendo, em última instância, a garantia da domina-
ção imperialista dos países pobres. 

Para Lênin, a fase imperialista partia de dois 
grandes fatos: 

1. “A aparição do monopólio, devido à concentração da 
produção, é uma lei geral e fundamental da presente 
fase de desenvolvimento do capitalismo. (...) o capita-
lismo se transformou em imperialismo.”

2. “Assim, o século XX assinala a transformação do ve-
lho capitalismo ao novo, da dominação do capital em 
geral à dominação do capital financeiro.”

Amiúde, interpreta-se equivocadamente que, ao 
referir-se ao domínio dos monopólios (grandes em-
presas transnacionais nos dias de hoje), Lênin anulava 
a concorrência entre as empresas e o funcionamento 
da lei do valor. Nada mais equivocado. Na sua visão, a 
contradição central do capitalismo expressada na pro-
dução social versus apropriação privada, assumia uma 
expressão nova e mundial: a produção social (produ-
zida por milhões de operários) e mundial (dispersos 
em vários países na fabricação de uma mesma merca-
doria) entraria em contradição com as fronteiras na-

cionais (embalagem sob a qual as grandes empresas se 
protegem da concorrência de outros capitalistas e dos 
ataques dos trabalhadores). Uma multinacional como 
a GM, por exemplo, não teria sobrevivido à crise de 
2008 sem o apoio do governo de Obama. Também fica 
evidente quando os EUA defendem suas empresas de 
alta tecnologia contra as empresas chinesas. A visão 
leninista não anula a concorrência, apenas magnifica 
a disputa no terreno internacional, enquadrados den-
tro das fronteiras nacionais. Assim, a concorrência as-
sume uma nova forma, mais violenta, mais brutal, em 
todo o globo, disputando áreas de influência e provo-
cando conflitos locais e regionais. E essa contradição 
se torna violenta porque os Estados nacionais não têm 
outra forma de dirigir os outros Estados que não seja 
impondo pela violência seus interesses em detrimento 
dos outros. Essa contradição que permeia os aconteci-
mentos políticos mundiais é o que explica o surgimen-
to de Trump nos Estados Unidos e empurra a grande 
potência para um enfrentamento com a China.

Um dos principais argumentos de Katz para ne-
gar a atualidade da teoria do imperialismo de Lênin 
é a inexistência de uma guerra mundial entre países 
imperialistas. Desse modo, vê apenas a aparência do 
processo, quando a violência se impõe na forma de 
uma guerra mundial. Ele não considera que, antes das 
duas guerras mundiais, pela dominação inconteste 
da Inglaterra no mundo, as guerras que alavancaram 
seu domínio foram regionais. As guerras mundiais 
se deram somente quando uma potência capitalista 
emergente quis desbancar outra. Hoje, o domínio in-
conteste dos Estados Unidos torna desnecessária essa 
guerra mundial. A ameaça chinesa pode mudar esse 
panorama, mas antes de haver uma guerra mundial, o 
mundo passará por várias guerras regionais ou locais 
nas quais os Estados Unidos serão desafiados a impor 
seu poder global. Por outro lado, ocorrerão revoluções 
que expressarão uma guerra entre as classes sociais.

Outra interpretação equivocada da teoria do im-
perialismo de Lênin confunde o domínio do capital 
financeiro com o domínio do capital bancário e com a 
especulação financeira em detrimento da extração de 
mais-valia nas fábricas. Para Lênin, o capital financei-
ro é a fusão do capital bancário com o capital indus-
trial, formando os grandes conglomerados que domi-
nam a economia mundial.

Um estudo realizado por 3 pesquisadores suíços, 
em 2011,49 confirmou a teoria leninista sobre o impe-
rialismo. Essa pesquisa analisou uma base de dados de 

49. Stefania Vitali, James B. Glattfelder e Stefano Battiston, intitulado, The Network of Global Corporate Control.
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37 milhões de empresas e investidores, identificando 
43 mil empresas transnacionais e estabeleceu as co-
nexões entre elas, concluindo que apenas 147 grandes 
conglomerados controlam 40% da riqueza produzida 
pelo conjunto das empresas analisadas. Elas detêm 
também 60% das vendas realizadas em todo o mundo. 
Segundo o estudo, ¾ destes 147 conglomerados são ins-
tituições financeiras, como Barclays, J.P. Morgan, Bank 
of América, Deutsche Bank. Dentre as 50 maiores cor-
porações analisadas, 49 são grandes conglomerados do 
capital financeiro, encabeçados por norte-americanos. 

Deste ponto de vista, a teoria leninista do imperia-
lismo se confirmou na nova configuração econômica 
mundial. 

Neoliberalismo: uma nova relocalização dos países no mundo
Após a década de 1990, houve um salto na interna-

cionalização da produção de mercadorias pelas trans-
nacionais, utilizando áreas do planeta para terceirizar 
sua produção industrial por meio do que ficou conhe-
cido como “Cadeias de Valor Global”. Já é um novo 
momento dessa internacionalização, superando o pe-
ríodo do pós-Segunda Guerra, de expansão linear das 
multinacionais nos países periféricos.

O capital internacional, livre de barreiras, pode 
circular pelo mundo e encontrar lugares com mão de 
obra barata e capacitada, com mercado interno amplo 
e controle político forte, ditatorial: a China, que reu-

nia todas estas condições, foi escolhida como “fábrica 
do mundo”. Ademais, a China incorporava mais de 1 
bilhão de trabalhadores e consumidores ao mercado 
mundial, após a restauração do capitalismo na URSS, 
China, Leste Europeu e demais países ditos “socialis-
tas”. Para engolir o sapo, cerca de 500 mil empresas 
estrangeiras que se instalaram na China tiveram de 
entregar partes da tecnologia de ponta, mas não toda, 
como veremos.

As características fundamentais desta nova recon-
figuração do mundo a partir destas “cadeias de Valor 
Global” são as seguintes:

• Terceirização da produção industrial pesada 
para países periféricos, controlando, em suas ma-
trizes, a tecnologia de ponta e retomando a cadeia de 
distribuição do produto final. Com o salto da indústria 
4.0, as matrizes das multinacionais estão retomando 
a distribuição por meio de grandes empresas digitais 
como a Amazon. Assim, as matrizes das multinacionais 
controlam as duas pontas do processo: a tecnologia da 
fabricação e a distribuição do produto final, deixando a 
fabricação bruta para os países-terceirizados. 

• O reforço do caráter parasitário do imperialis-
mo: a maior parte das vendas destas transnacionais 
se dá fora do país-sede, enquanto suas propriedades 
(ativos), por sua vez, estão, na sua maioria, na matriz 
imperialista, como se vê na tabela abaixo:

Categoria empresa vendas atuais (US$ bi) Ativos tt (US$ bi) Participação nas vendas 
externas

Participação dos ativos 
no exterior

Plataforma de internet
Alphabet (Google) 75,0 147,5 54% 24%

Facebook 17,9 49,4 53% 21%

Comércio eletrônico Amazon 107,0 65,4 36% 32%

Dispositivos e 
Componentes de TI

Apple 215,6 321,7 65% 39%

Sony 72,0 148,0 71% 24%

Taiwan 
Semiconductor 25,6 50,3 89% 3%

Softwares e serviços 
de TI

Microsoft 85,3 193,7 52% 43%

Qualcomm 23,6 52,4 98% 18%

Fonte: extraído de Brun, Gereffi e Zhan, 2019. p. 57.

Essa tendência ao parasitismo (parasitismo porque 
baseia em seu domínio de tecnologia de ponta e pelo 
recebimento de royalties e não em abrir milhares de fi-
liais) pode se tornar a forma principal da estruturação 
da produção mundial por parte destas grandes corpo-
rações transnacionais. A digitalização é um produto 
do desenvolvimento da indústria 4.0 que vai mudar 

a forma de produção, de comercialização e de trans-
porte de riquezas no mundo. Isto será possível pelo 
desenvolvimento da automação via robôs, que serão 
os meios de transferência do digital para a produção 
física, assim como a impressão em 3D. A cobrança pelo 
uso da propriedade intelectual para essa nova forma 
de produção tende a se converter na maior parte do 
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faturamento das grandes corporações transnacionais. 
Essa tendência ao parasitismo geral, de concentração 
dos ativos nos países centrais, já está operando, faci-
litada pela indústria 4.0, que, por sua vez, torna des-
necessária a proximidade da confecção do projeto com 
a fabricação e a comercialização dos produtos. A Uber 
é a maior expressão desse parasitismo: uma empresa 
que tem 22 milhões de usuários e 1 milhão de motoris-
tas e entregadores apenas no Brasil(os quais a empre-
sa, por seu turno, não reconhece como funcionários), 
que cobra 10% por cada viagem, apenas porque usa 
sua “tecnologia”. Impossível um grau de parasitismo 
maior. Essas “Cadeias de Valor Global” se tornaram a for-
ma predominante da localização das transnacionais após 
a restauração do capitalismo nos países “socialistas” e 
da aplicação do neoliberalismo: hoje, elas são respon-
sáveis por cerca de 60% do comércio mundial, numa 
monopolização e controle econômico do mundo nunca 
visto antes e que confirma de forma espetacular a aná-
lise de Lênin sobre o imperialismo.

Devemos estudar minuciosamente se a tendência 
das transnacionais para retornar às suas matrizes 
se confirma ou não. Caso se confirme, abrirá uma di-
nâmica de “desinvestimento” na periferia. Seria uma 
forma de as transnacionais burlarem a contradição 
entre a internacionalização da produção e as frontei-
ras dos Estados nacionais em detrimento dos países 
coloniais e semicoloniais. Vemos um movimento ini-
cial de retorno das empresas às suas matrizes ao mesmo 
tempo em que torna as regiões próximas dos países 
imperialistas centrais em áreas de exploração colo-
niais (México e América Central para Estados Unidos, 
Europa Oriental para a União Europeia e Índia, Vietnã, 
Indonésia e Mianmar para a Ásia).

Outra hipótese para acompanhar é o ritmo de 
aplicação dessa nova revolução industrial que será 
mediada pela luta de classes e pelo conflito entre os 
grandes conglomerados transnacionais. Um setor po-
deroso do capital internacional, que foi a base da revo-
lução industrial 2.0, movimenta respectivamente US$ 
3,5 trilhões anuais com a indústria automobilística e 
US$ 2 trilhões anuais com a indústria petrolífera. Por 
isso, uma possibilidade que não deve ser descartada 
é a de que um setor do imperialismo pode atenuar a 
dinâmica da aplicação da revolução industrial 4.0 en-
quanto “gasta” os ativos já ultrapassados e incorporam 
as novas tecnologias no seu processo produtivo. Ainda 
que a indústria 4.0 já esteja presente na vida de todo 
o planeta, sua massificação ainda vai demorar algum 
tempo, isto é, até que seus produtos sejam baratea-
dos e se tornem prontos para uso massivo. Também 

a dinâmica de digitalização e automação da produção 
mundial de riquezas produzirá choques pesados en-
tre grandes corporações transnacionais e países pelo 
domínio das “suas” empresas em detrimento das em-
presas e dos países concorrentes. A uberização, a au-
tomação da produção e a recolonização acentuarão as 
contradições da luta de classes no mundo nas próxi-
mas décadas: do resultado desta luta surgirá, ou não, 
uma nova onda de “prosperidade capitalista” baseada 
nas novas condições de exploração da classe trabalha-
dora mundial e na utilização plena da indústria 4.0 em 
todo o mundo. 

Estamos diante de uma nova divisão do mundo
O que ficou conhecido como “neoliberalismo” foi, 

de fato, uma nova redivisão do mundo entre os países, 
fenômeno que, no capitalismo, se faz pela força, pelos 
choques e conflitos entre países, empresas e classes 
sociais. Uns sobem, outros descem, de acordo com as 
riquezas que produz e a força militar que têm.

Durante décadas, uns dominam, outros são domina-
dos. Uns mandam, outros obedecem, cada país cumpre 
seu papel até que um certo dia, mudanças econômicas, 
tecnológicas, políticas e sociais desarranjam tudo e o 
mundo tem de passar por uma nova tempestade.

Que mudanças ocorreram no mundo para gerar 
este novo rearranjo no sistema mundial de Estados?

1. As mudanças tecnológicas da indústria 3.0 e 4.0 
(automação, internet 5G, inteligência artificial, robo-
tização…)

2. A restauração do capitalismo na URSS, na China 
e demais países ditos “socialistas”.

3. A necessidade de impor uma nova forma de as-
salariamento: o trabalho por peça em vez do trabalho 
formal.

4. A recolonização dos países periféricos por meio 
da intensificação do domínio econômico do mercado 
mundial pelas transnacionais.

e

A partir desta reconfiguração da economia 
mundial, queremos fazer uma reflexão: nos últi-
mos 30 anos no mundo, em que a onda neoliberal 
varreu todo o planeta, acelerou-se a autonomia 
dos países atrasados diante das multinacionais 
e países centrais ou, ao contrário, acelerou-se a 
submissão, a subordinação e a recolonização dos 
países periféricos?
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Dois exemplos de recolonização: Índia e México
A Índia, nessa nova reconfiguração das Cadeias de 

Valor Global, tornou-se um centro de serviços tercei-
rizados na produção industrial de tecnologia de ponta, 
produtora de eletroeletrônicos e de informática, a par-
tir da penetração das multinacionais no país, atraídas, 
por sua vez, pelo enorme mercado interno e pelos sa-
lários baixos. As grandes transnacionais farmacêuti-
cas transformaram a Índia na “farmácia do mundo”. 
Nessa condição, é o maior produtor do planeta de va-
cinas contra a Covid. Porém, o país não pode utilizar 
essas vacinas para a sua população sem ter de pagar 
bilhões de dólares de royalties para a AstraZeneca, 
que tem a sua principal fábrica instalada na Índia e se 
negou a abrir a patente para uso geral do país. Assim, 
vemos a catástrofe de mortes da Covid, boiando no rio 
Ganges ou sendo incinerados a céu aberto, com mortes 
estimadas em 4 milhões de indianos.

O México é, também, expressão dessa recolonização: 
o país de onde se espalhou o milho para todo o mundo, 
passou de grande exportador mundial a maior impor-
tador de milho transgênico, trazendo a maior parte dos 
Estados Unidos. Hoje, 45% de todos os alimentos consu-
midos no país são importados. Além disso, o elemento 
central da recolonização do México foi a transformação 
do país num centro de maquiladoras asiáticas e estadu-
nidenses. O país se tornou um enclave colonial moder-
no, uma extensão econômica dos Estados Unidos.

Utilizamos estes exemplos para ilustrar que o neo-
liberalismo foi um salto na recolonização do planeta. 
A dinâmica do movimento iniciado há 30 anos pelo 
imperialismo indicou mais dominação e menos auto-
nomia dos países. 

A subserviência das burguesias nacionais na 
ampla maioria dos países, aceitando diminuir sua 
autonomia e relativa independência e diminuir 
seu peso econômico a favor do imperialismo, é o 
elemento determinante deste retrocesso no cará-
ter dos Estados, regimes e governos.

China, a exceção que confirma a regra?
A China, 40 anos após a restauração do capitalismo, 

se tornou a segunda potência mundial, a “fábrica do 
mundo” e uma submetrópole privilegiada do imperia-
lismo por conta de seu vasto mercado interno e pelas 
centenas de milhões de trabalhadores altamente capa-
citados e de baixo custo. Essa transformação da China 
em tão pouco tempo foi possível pela ocupação de cerca 
de meio milhão de empresas estrangeiras que abriram 
filiais em território chinês, que usaram o país como 
plataforma para disputar o mercado local e mundial. 

Essas transnacionais implantaram fábricas de alta 
tecnologia no país. O governo chinês adotou uma po-
lítica de Estado orientada a aprender e a dominar es-
sas tecnologias. Por isso, hoje, a China disputa de igual 
para igual boa parte das tecnologias de ponta que são a 
base da indústria 4.0.

A chave do milagre econômico chinês nos últimos 
40 anos resultou da massa de mais-valia extraída de mi-
lhões de trabalhadores chineses por empresas estran-
geiras, associadas à burocracia estatal e à nova classe 
burguesa. Até agora, esta atuou como sócia minoritária 
do capital internacional, embora tenha aspirações para 
tornar-se uma grande potência imperialista.

Por isso, os Estados Unidos desataram uma guer-
ra comercial e industrial contra a China, tratando de 
impedir que ela se aproprie de toda a tecnologia da in-
dústria 4.0. Biden já proibiu que capitais norte-ame-
ricanos, europeus e japoneses sejam investidos em 59 
empresas chinesas. O objetivo é claro: a China ainda 
não tem domínio tecnológico da produção de semicon-
dutores de última geração. 

A China carrega uma grande contradição, pois en-
veredou para o capitalismo sem ter uma burguesia na-
cional formada. Por isso, o Estado capitalista chinês, 
dirigido pela burocracia estatal do PCCh, tem um pa-
pel determinante. 

O imperialismo, por intermédio dos grandes con-
glomerados financeiros internacionais, exige a aber-
tura total do país e a entrega dos bancos públicos que, 
caso a China aceitasse, significaria a perda de todo 
controle da economia para o capital internacional. 

A China chegou a uma situação econômica e polí-
tica que ou dá um salto expandindo áreas de coloniza-
ção, redividindo o globo em um enfrentamento militar 
(e essa possibilidade é cada vez mais presente, ainda 
que regional) ou as contradições internacionais pene-
trarão no seu interior, levando à divisão da burguesia 
chinesa em formação e o enfrentamento entre alas no 
interior do PCCh, refletindo essa divisão interna da 
burguesia: um setor pró-imperialista, que se conten-
taria com o papel de sócia minoritária, e outro setor 
que advogará pelo choque e disputa concorrencial e de 
ampliação do espaço econômico “vital”.

Aparentemente, essa contradição com a burguesia 
chinesa está se expressando na abertura de capitais 
dessas empresas na Bolsa de Nova Iorque: em 2014, a 
Alibaba realizou a maior operação de abertura de ca-
pitais da história (US$ 25 bilhões). Qualquer empresa 
chinesa que venda ações na bolsa de NY tem de funcio-
nar sob a jurisdição das leis estadunidenses. Isso gerou 
uma contradição com o PCCh, que passou a dificultar o 
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acesso dessas empresas a este tipo de financiamento: a 
empresa chinesa Didi, concorrente da Uber, abriu re-
centemente a venda de ações na Bolsa de Nova Iorque 
e foi retaliada pelo governo chinês com a proibição de 
ingressar novos usuários no seu aplicativo.

Nessa guerra comercial, os Estados Unidos estão 
tentando proibir todas as empresas de alta tecnologia 
do mundo a negociarem com a China. Elas são obri-
gadas a aceitar a imposição ianque porque todas elas 
têm alguma tecnologia dos EUA na fabricação dos seus 
produtos. As leis dos Estados Unidos estão escritas 
para defender sua propriedade em primeiro lugar. 

É possível uma ascensão da China ao topo do do-
mínio mundial do capitalismo sem violência? Teori-
camente, é possível sim. Isto, já ocorreu com o Japão, 
que se tornou uma potência imperialista sem guerra, 
mas isso foi possível porque, naquele período, estava 
completamente fechado ao domínio imperial da In-
glaterra. Hoje, ocorre o oposto: já houve duas grandes 

guerras mundiais para determinar os senhores do 
mundo e a China chegou ao posto de “fábrica do mun-
do” elevado pela ocupação de cerca de meio milhão de 
multinacionais. 

Essa guerra comercial desatada pelos Estados Uni-
dos para impedir que a China se converta em uma 
grande potência capitalista mundial mostra que a Chi-
na é a exceção que confirma a recolonização geral do 
planeta pelo imperialismo.

Fala-se muito do poderio econômico da China, po-
rém pouco se fala sobre a classe que produziu esse sal-
to espetacular da China: o proletariado. Essa divisão 
interburguesa pode alavancar a entrada em cena do 
maior proletariado do mundo: o chinês. Quando este 
gigante acordar, o mundo capitalista vai balançar.

Então, queremos convidar os leitores a outra 
reflexão: o Brasil está caminhando para ser uma 
China ou, pelo contrário, está rumando pelos ca-
minhos do México e da Índia?

A queda do Brasil no sistema mundial de Estados
O Brasil antes de 1990

O Brasil foi utilizado como plataforma industrial 
dos Estados Unidos para o domínio da América do Sul. 
A economia foi adaptada para uma industrialização 
baseada no setor automobilístico, com a vinda de em-
presas multinacionais. O Estado assumiu a indústria 
de base para garantir a operação industrial, centrada 
no mercado interno brasileiro. A burguesia brasileira 
entrou como sócia minoritária, ocupando brechas da 
indústria automobilística e estatal. 

Deu-se, então, um salto na industrialização do Bra-
sil, que deixou de ser um país rural para ser um dos 
seis principais países industriais do mundo, gerando 
um forte proletariado, que teve inúmeras conquistas 
em 50 anos de luta. 

Subordinado aos Estados Unidos, o Brasil se tornou 
um expoente mundial da indústria 2.0, exportador de 
manufaturas para a América do Sul e outras partes do 
mundo, enfim, uma submetrópole industrial.

A tabela abaixo mostra a queda da indústria brasilei-
ra em relação ao mundo, à China e aos Estados Unidos:

Parte II:
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Fonte: ONU, UNIDO, IBGE (Contas Nacionais) – elaboração Paulo Morceiro

Em 40 anos, a produção fabril do Brasil caiu 43,8% 
enquanto cresceu 6,6% no mundo e 47,2% na China. 
Números que evidenciam o Brasil descendo a ladeira.

Ainda que seja muito importante mostrar essa de-
cadência do Brasil, é necessário mostrar como e por que 
se deu essa queda e quem são os responsáveis. 

Brasil: o maior programa de privatização do mundo
A fraude da privatização

Passados 30 anos do início das privatizações no 
Brasil, é hora de o povo brasileiro tirar as conclusões 
do processo.

A privatização das estatais foi a principal orienta-
ção para superar a crise dos anos 80, a tal “década per-
dida”. O remédio não surtiu efeito porque temos agora 
quatro décadas perdidas.

Foram apresentados três argumentos em defesa 
das privatizações: o primeiro, que havia um monopó-
lio estatal ineficiente; o segundo, que geraria renda 
para o governo equilibrar as contas e pagar a dívida 
pública e, por último, que a gestão privada eficiente 
levaria a uma queda geral dos preços.

Depois de 30 anos, o que ocorreu, de fato?
Foi trocado o monopólio estatal pelo monopólio 

privado: a Vale, de monopólio estatal, transformou-
-se em monopólio privado transnacional. A fraude 
se revelou na lucratividade da empresa: entre 2000 
e 2017, o lucro líquido alcançou US$ 86 bilhões, su-

perando a arrecadação com a privatização de todas 
as estatais entre 1990 e 2002 (US$ 70 bilhões). A 
privatização gerou desemprego, desnacionalização e 
descaso com o país e seu povo, evidenciado no crime 
de Brumadinho.

As estatais privatizadas tinham realizado altos in-
vestimentos em propriedades, fábricas, minas, máqui-
nas, mão de obra superespecializada e marcas conso-
lidadas no mundo, além de serem empresas rentáveis: 
estavam prontas para gerar lucros imediatos. Os novos 
donos não fizeram investimentos, ao contrário, demi-
tiram em massa os funcionários, houve fechamento 
de partes “não lucrativas” e rebaixamento de salários 
e direitos com as terceirizações. Portanto, diminuiu o 
investimento no Brasil, apesar de aumentar os lucros 
para os novos donos. 

Em relação ao segundo argumento, de que neces-
sitavam de dinheiro para pagar a dívida pública, 
ocorreu também o oposto: o montante total arrecada-
do com a venda das estatais entre 1990 e 1999 foi equi-
valente a 70 bilhões de dólares (quando 1 dólar era 1 
real aproximadamente). A dívida era, naquela data, R$ 
300 bilhões. Hoje, a dívida pública saltou para mais de 
R$ 6 trilhões, aumentando em 20 vezes!

Quanto ao terceiro argumento, de que com a pri-
vatização haveria uma queda generalizada de tari-
fas dos serviços, sucedeu-se o contrário: no setor de 
energia, formaram-se monopólios privados multina-
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cionais que aumentaram o valor das tarifas de energia 
e, hoje, pagamos a terceira tarifa mais cara do mundo! 
A Petrobrás, semiprivatizada, aumentou como nunca 
o preço do gás de cozinha, do diesel e da gasolina, ape-
sar de ser autossuficiente nestes produtos e de ter os 
custos mais baixos do mundo.

Bolsonaro retomou esses velhos argumentos para 
realizar hoje “o maior programa de privatização do 
mundo”: pretende arrecadar R$ 200 bilhões com a 
privatização de mais de uma centena de empresas 
estatais. Novamente, repete a fraude: em 2018, as 
134 empresas estatais tiveram um lucro líquido de 
R$ 74,3 bilhões. Em apenas três anos, elas teriam o 
mesmo valor de lucro líquido almejado por esse me-
gaprograma de privatização, como mostramos no 
gráfico a seguir:

lucro bruto x funcionários e privatização governo Bolsonaro  
em R$ bi e mil funcionários
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Fonte: Banco de dados do ILAESE em base aos balanços das empresas

Só o lucro bruto das 5 maiores estatais (BB, Cai-
xa, Petrobrás, Eletrobrás e Correios) somou R$ 184 
bilhões em 2018, R$ 213 bilhões em 2019 e R$ 209 
bilhões em 2020. O lucro bruto de 1 ano ultrapassa 
o objetivo de venda. Nessas 5 empresas altamente 
lucrativas, os governos (incluindo o governo Dilma, 
do PT) demitiram 111 mil trabalhadores em 6 anos, de 
2015 a 2021.

Não se sustenta, portanto, o argumento de que as 
estatais dão prejuízo. Ao contrário, o governo está pri-
vatizando tais empresas porque são muito rentáveis.

Privatização foi sinônimo de desnacionalização
O primeiro ato do neoliberalismo no país foi a venda 

do parque industrial de base ao capital internacional. 
Representou um profundo golpe na soberania. O fato 
marcante desse processo é que foi realizado com aceita-
ção da burguesia nacional, que se pôs à frente do projeto 
recolonizador. A burguesia nacional, o Estado e o povo 
brasileiro perderam o controle sobre a economia do país.

A Bolsa de Valores no Brasil e em Nova Iorque fo-
ram as praças onde se deu a alienação do capital na-
cional ao internacional. Vemos, todos os dias, negócios 
bilionários, chamados IPOs, que, na sua maioria, são 
nada mais que a venda de partes da propriedade da 
empresa nacional para estrangeiros. Apenas em 2021, 
prevê-se que estas operações alcançarão entre R$ 200 
e R$ 250 bilhões.

O exemplo mais evidente desse processo é o Bla-
ckRock, um fundo de investimento ligado aos bancos 
Barclays e Bank of America cuja função é parasitar 
empresas em todo o mundo. Para se ter uma ideia do 
domínio destes bancos sobre o Brasil, mencionaremos 
algumas das 63 empresas “brasileiras” que o BlackRock 
é um grande investidor: Petrobrás, BR Distribuidora, 
Vale, Ultrapar, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG Pac-
tual, JBS, Marfrig, Minerva, Cosan, Light, Cemig, AES, 
Elétricas de todo o país, PDG, Cyrela, MRV, Azul, Du-
ratex, Drogasil, Telefônica, Vivo, Contax, Telemar, BR 
Foods, Embraer, Souza Cruz etc. Notem que se tornou 
importante acionista das três principais ex-estatais do 
país. O BNDES emprestou para a rede que o BlackRo-
ck é acionista a bagatela de R$ 26 bilhões entre 2008 e 
2012. Em retribuição, esta mesma rede contribuiu com 
R$ 119 milhões nas campanhas de 2010 e 2012, sendo 
26% para o PT, 25% para o PSDB e 15% para o PMDB.50

Segundo o BNDES, o valor total arrecadado pelas 
privatizações entre 1991 e 2002 foi de US$ 59,5 bilhões 
(sem considerar as dívidas), e a parte que correspon-
deu aos estrangeiros foi de US$ 42,1 bilhões. Portan-
to, 70,7% das empresas privatizadas foram compradas 
pelo capital internacional.

Como síntese desse processo, mostramos, abaixo, o 
domínio do capital internacional entre as 100 maiores 
empresas do Brasil que, juntas, representam cerca de 
50% do PIB brasileiro:

50. Parte destes dados foi extraída do site http://www.proprietariosdobrasil.org.br/. 
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Capital nacional e internacional entre as 100 maiores 
empresas do brasil - 2016 - em %

capital 100% nacional

capital 100% estrangeiro

capital nacional + estrangeiro

29%

22%

49%

Fonte: revista Exame 1000 maiores e melhores 2017 – 100 maiores grupos 
econômicos – elaboração ILAESE

Os grandes bancos internacionais dominam 57% 
do sistema financeiro brasileiro. 52,9% das ações do 
Itaú são vendidas na bolsa de valores – boa parte de-
las a estrangeiros. O Bradesco tem 23% de acionistas 
estrangeiros e o Banco do Brasil, durante o governo 
Lula, vendeu 30% das suas ações em bolsas, na maioria 
a estrangeiros. 

As multinacionais dominam 70% do agronegócio: 
Bunge, Cargill, ADM, Louis Dreyfus dominam a co-
mercialização agrícola. Coopersucar, Raízen, Bunge, 
Louis Dreyfus, Odebrecht e Tereos monopolizam a 
produção de açúcar e etanol. A citricultura é mono-
polizada pela Cutrale (Coca-Cola), Citrosuco e Louis 
Dreyfus. Carrefour, Walmart e Bom Preço dominam a 
comercialização. 

JBS domina a produção de carne bovina, BRF do-
mina aves e suínos. Bayer-Monsanto, Syngenta e Dow-
-DuPont dominam as sementes transgênicas. Ambev 
controla o setor de bebidas.

Nestlé e Unilever dominam os alimentos industria-
lizados. Basf, Heringer e Bayer monopolizam o setor 
agroquímico. Suzano, Fibria e Klabin dominam o mer-
cado de madeira e celulose. A Souza Cruz domina a 
produção de fumo.

Hoje, os donos da Petrobrás são acionistas priva-
dos, em sua maioria estrangeiros, que detêm 63,2% 
do total do capital social, enquanto a União detém 
apenas 36,7%. Esses grandes acionistas são o BNY 

Mellon, BNP Paribas, Credit Suisse, Citibank, HSBC, 
JP Morgan, Santander e BlackRock. 

Os dados analisados acima nos permitem concluir 
que:

• O Brasil está dominado pelo capital internacio-
nal, isto é, perdemos a soberania nacional: mais da 
metade da nossa economia está dominada pelas mul-
tinacionais.

• Se elas abocanham grande parte da riqueza do 
país, o mesmo não ocorre com os empregos. As 100 
maiores empresas do Brasil, cuja maioria é estrangei-
ra, empregavam apenas 5,8% do total de trabalhadores 
formais do país, segundo dados da Revista Exame Maio-
res e Melhores.

e

A aplicação destes planos por todos os gover-
nantes, sejam de “direita” ou de “esquerda”, foi o 
elemento determinante para mudar o caráter do 
Estado brasileiro de uma submetrópole industrial 
(portanto, uma semicolônia privilegiada) para re-
lações de tipo colonial, principalmente no aspecto 
da reconversão do país em uma potência primá-
ria-exportadora. A burguesia nacional terminou 
aceitando uma nova relação com a burguesia im-
perialista, mais subordinada e caracterizada por 
uma dominação direta das grandes corporações 
sobre a economia do país. 

Parasitismo e acumulação de capital no Brasil do século XXI
Remetemos aos leitores outra reflexão: em que 

grau se combinará, no Brasil do século XXI, a acumu-
lação capitalista baseada na extração de mais-valia 
com a pilhagem colonial?

Na história dos últimos 521 anos de Brasil, predo-
minou o saque colonial por 430 anos. De 1940 a 1990, 
apenas 50 anos, houve um importante desenvolvi-
mento da acumulação capitalista.

Os apologistas do imperialismo dizem que, caso o 
Brasil não contasse com a “amizade” dos Estados Uni-
dos ainda estaria na roça, plantando cana e café, pois 
os investimentos na indústria automobilística brasi-
leira foram determinantes para o progresso.

Se é verdade que houve um grande desenvolvimen-
to do país e uma constante melhora das condições de 
vida e trabalho da população, não é verdade que se ba-
seou nos investimentos estrangeiros.

Na tabela abaixo, podemos ver a quem se deve o mi-
lagre do desenvolvimento do Brasil, da sua industriali-
zação e urbanização:
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Ano Produção (unidades) Trabalhadores Veículo por trabalhador Faturamento Líquido US$ bi Faturamento por Trabalhador US$

1980 1.048.692 133.683 7,8 28.438.000.000 R$ 212.727,12

1990 847.838 117.396 7,2 23.787.000.000 R$ 202.621,90

2000 1.596.882 89.134 17,9 43.503.000.000 R$ 488.062,92

2010 3.408.633 119.392 28,5 83.586.000.000 R$ 700.097,16

2019 2.803.951 106.705 26,3 52.020.000.000 R$487.512,30

Crescimento 167% -25% 237% 83% 129%

Fonte: Anuário da Indústria automobilística - ANFAVEA - 1980-2019 - produção de automóveis (não incorpora máquinas agrícolas)

Vejam que a produtividade do operário brasileiro saltou mais de 3 vezes na produção de veículos por traba-
lhador enquanto diminuiu ¼ o número de trabalhadores em quatro décadas. Enquanto isso, o faturamento das 
multinacionais automobilísticas duplicou no mesmo período. 

Então, em primeiro lugar, o milagre do crescimento brasileiro entre 1940 e 1990 se deveu ao esforço da 
classe trabalhadora brasileira.

Porém, se resta alguma dúvida, mostraremos que o investimento do Estado brasileiro jogou um papel mais 
importante que o investimento das multinacionais no setor:

Ano Investimentos das montadoras – milhões US$ Desembolsos BNDES milhões U$ Remessas de lucros das montadoras – milhões US$

2001 1.750 1.129 415

2002 976 878 917

2003 673 2.654 436

2004 739 2.575 274

2005 1.050 2.022 498

2006 1.451 2.386 1.340

2007 1.965 1.604 2.700

2008 2.913 2.491 5.600

2009 2.305 3.166 3.800

TOTAL 13.822 18.905 15.980

Investimentos e remessas de lucro no setor automobilístico – 2001 a 2009 – em U$ milhões

Fonte: BNDES. BACEN e Guia Automotivo brasileiro - 2009 – ANFAVEA*1

51. A ANFAVEA parou de informar os investimentos das montadoras a partir do seu anuário de 2012, por isso não atualizamos esta tabela para 2020.

Notem que as montadoras  multinacionais investi-
ram US$ 13,8 bilhões em 9 anos, enquanto o Estado bra-
sileiro, por meio do BNDES, investiu US$ 18,9 bilhões. 
As transnacionais, ao remeterem US$ 15,9 bilhões para 
matrizes, enviaram todo o lucro arrecadado no Brasil, 
não investiram nada e ainda mandaram para fora US$ 
5 bilhões dos investimentos feitos pelo BNDES.

Então, em segundo lugar, o milagre do crescimen-

to se deve aos investimentos públicos na indústria au-
tomobilística, que é dinheiro da população brasileira.

Que nome podemos dar a esta atitude das multi-
nacionais no Brasil senão parasitismo, que vive do es-
forço alheio?

E notem que estamos nos referindo ao momento 
em que prevalecia a acumulação capitalista “nor-
mal”. Depois da aplicação do neoliberalismo, em que 
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prevaleceu um ataque generalizado às condições de 
vida do povo brasileiro e as privatizações, como va-
mos definir tal momento?

E agora, quando já se opera um rebaixamento do Bra-
sil no sistema mundial de Estados e temos uma destrui-
ção da indústria nacional e a reorganização da economia 
brasileira para exportação de produtos primários?

E agora, quando as Cadeias de Valor Global das 
transnacionais se reservam as patentes industriais, 
se tornando cobradora de royalties pelo uso da “sua” 
tecnologia (como vemos a Uber, Google, Apple) ou a 
distribuição final dos produtos (como a Amazon), re-
passando o trabalho físico e pesado para os países co-
loniais e semicoloniais? Isso não é parasitismo elevado 
à décima potência? 

O que dizer de um sistema no qual 5 países imperia-
listas e 147 conglomerados financeiros internacionais 
sobrevivem sugando a vida e o suor de duas centenas 
de povos dominados e de 4 bilhões de trabalhadores do 
planeta (negros, indígenas, árabes, asiáticos)?

O que dizer de um sistema que, após obrigar os 
produtores rurais a utilizarem as sementes transgêni-

cas em 100% da produção, passa a exigir pagamento 
de royalties às multinacionais pela utilização da “sua” 
tecnologia transgênica?

Só tem um nome para definir: parasitismo. Pior, 
todavia: um parasitismo no qual o parasita está asfi-
xiando e matando o hospedeiro.

O capitalismo, no início, e agora, na decadência, 
mostra sua face destrutiva, pirata e parasitária, que 
se expressou no maior genocídio da história: o mas-
sacre de 63 milhões de indígenas americanos quando 
da chegada de Colombo no continente. Crime similar 
à dizimação de 55 milhões de africanos, realizado pelo 
imperialismo na partilha da África, de 1860 a 1900. 

Pode-se argumentar que isso é passado. Porém, é 
um equívoco, porque agora, em pleno século XXI, é vi-
sível a face bárbara do capitalismo, basta observar o 
exemplo da Índia com seus 4 milhões de mortos por 
Covid-19 que não podem se imunizar com as vacinas 
que os próprios trabalhadores indianos fabricaram!

Para demonstrar esse parasitismo, vejamos as fu-
sões e as aquisições ocorridas no Brasil entre 2003 e 
2020:
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Ocorreram 12.812 fusões e aquisições neste perí-
odo no Brasil, sendo que cerca de 5 mil foram reali-
zadas pelo capital internacional.

Porém, o mais importante é que, segundo a 
KPMG, “68% das operações de fusão e aquisição no Bra-

sil nos últimos cinco anos não geraram riqueza após o 
negócio.” 

Podemos afirmar, portanto, que está se promo-
vendo uma recolonização do país com uma caracte-
rística específica: pilhagem colonial.
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Qual o futuro reservado ao Brasil diante da indústria 4.0?
Antes de desenvolver o tema, gostaríamos de reme-

ter o leitor ao artigo de Gustavo Machado “A indústria 
brasileira diante da assim chamada indústria 4.0”, 
neste anuário, no qual conclui: “[Há] uma desindustria-
lização de fato... apenas montamos mercadorias cujos pro-
jetos, desenvolvimento, domínio técnico e lucro acumulado 
estão sempre em outros climas e outras paisagens. (...) O 
Brasil está caminhando a passos largos para se converter 
na roça do mundo, mesmo que sua indústria de transfor-
mação ainda seja bastante significativa.”

Partindo desta conclusão e para responder à per-
gunta do título acima, levantaremos algumas hipó-
teses52 de desenvolvimento (ou retrocesso) do Brasil 
para as próximas décadas:

Primeira hipótese: a metamorfose da indústria 
brasileira em importadora-maquiladora e a bur-
guesia “brasileira” em uma classe compradora.

Temos que nos perguntar se a saída de algumas mul-
tinacionais do Brasil nos últimos anos não faz parte de 
um movimento do capital internacional preparatório 
para implantação mundial da revolução tecnológica 4.0.

Vemos uma tendência das transnacionais voltarem 
para suas matrizes (“reshoring”): as empresas basea-
das na indústria 4.0 podem operar de qualquer lugar 
do planeta, sem estar implantada diretamente no país 
produtor ou no mercado consumidor. Pode, portan-
to, retornar para a matriz e aproveitar as benesses 
do “seu” estado nacional e manter a produção física, 
pesada, nos países periféricos, com subcontratação de 
grandes empresas fornecedoras.

Uma expressão desta tendência é que a Bosch resol-
veu construir uma fábrica de semicondutores na sua 

matriz, a Alemanha, contando com o apoio financei-
ro de R$ 6,1 bilhões de reais do governo alemão. Neste 
mesmo sentido opera o governo dos Estados Unidos, 
que está tentando trazer para suas fronteiras a empre-
sa líder mundial na fabricação de semicondutores, a 
TSMC, de Taiwan.

Se confirma esta tendência no fato das transnacio-
nais projetarem a construção de 80 novas fábricas de 
baterias para os veículos elétricos, com alto índice de 
automação, nos países imperialistas ou na “sua” região 
econômica adjacente

Outro sinal desta tendência é que o valor agregado 
da indústria de transformação dos países periféricos 
caiu de 3,2% em 2018 para 2% em 2019, segundo o re-
latório anual da UNIDO (United Nations Industrial De-
velopment Organization).

Pode-se notar um desinvestimento das transnacio-
nais no mundo, que já vinha de antes e deu um salto 
com a pandemia.

Caso esta hipótese se confirme, será uma forma 
das transnacionais se adaptarem a pressão do Estado 
nacional imperialista para minimizar a contradição 
da nossa época: a internacionalização da produção e 
as fronteiras dos Estados nacionais. Trump expressou 
essa contradição, tentando resolvê-la com um nacio-
nalismo imperialista reacionário. Biden, ao contrário 
do que se pensa, seguirá os passos de Trump nesse as-
pecto, ao ampliar a guerra comercial contra a China e 
alavancar a indústria nacional com trilhões de dólares.

Também é de se notar que as transnacionais estão 
reinvestindo muito pouco na América Latina, reme-
tendo a maior parte do lucro para suas matrizes, como 
mostra o gráfico abaixo:

52. Estas hipóteses não são excludentes, isto é, podem se combinar os extremos, adquirindo combinações particulares, específicas do Brasil.
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Esta dinâmica internacional poderia ser a explica-
ção de fundo do fechamento das fábricas de multina-
cionais do Brasil no último ano: Ford, Mercedes-Benz, 
Canon, Sony, LG, Mitutoyo, 3M, Lafargue Holcim, 
CRH, entre outras. 

A saída da Ford é emblemática: está se relocalizan-
do nos Estados Unidos para a fabricação de carros elé-
tricos e autônomos, por isso, fechou as fábricas daqui. 
Assim que saiu, set tornou, imediatamente, a impor-
tadora dos seus carros do México e dos EUA. E o pior é 
que se recusa a vender a marca Troller (jipe de origem 
cearense, com tecnologia local, comprada pela Ford na 
década de 2000).

Dessa hipótese levantada acima, surge uma pergunta: 

Rumo a um país importador-montador de industrializados?
Um exemplo que aponta neste sentido é a Multila-

ser, grande empresa brasileira, com faturamento anu-

al de R$ 3 bilhões e um portfólio de 5 mil produtos. Ela 
estreou na Bolsa de Valores, recentemente, valendo R$ 
9 bilhões e arrecadou R$ 1,9 bilhão abrindo seu capital. 
É uma empresa dos “novos tempos” do Brasil: uma im-
portadora-montadora de produtos de multinacionais. 
Nessa condição, vai montar eletrônicos de marcas fa-
mosas, como Sony, Nokia, Toshiba. Não só o capital mi-
gra praí: 75% do lucro líquido da empresa em 2020 foi 
proveniente de incentivos fiscais do governo Bolsonaro.

Outra montadora final de peças importadas é a 
CAOA, que tem um contrato com a Hyundai, e repro-
duz os carros da Chery, sem absorver a tecnologia.

Esta tendência pode predominar porque a burgue-
sia nacional não está interessada em investir no país, 
preferindo importar os produtos. Aqui está a raiz do 
“desinvestimento” da burguesia no país. O gráfico 
abaixo mostra a diminuição do investimento produti-
vo privado no Brasil:
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Segundo este gráfico, o crescimento dos investi-
mentos privados na economia brasileira entre 1997 e 
2021 foi de apenas 2,1% em 24 anos, isto é, um cres-
cimento (ou seria mais adequado falar estagnação) de 
0,08% ao ano. Nos últimos 5 anos, entre 2014 e 2019, 
o investimento privado caiu 25%, impactando direta-
mente na estagnação e recessão do Brasil.

Este desinvestimento levou a indústria brasileira a 
perder peso na economia mundial. Isto ocorre porque 
o Brasil foi desconectado das Cadeias de Valor Global 
de alta tecnologia das empresas imperialistas.

Este é o elemento fundamental que aponta para uma 
transformação da burguesia brasileira em importadora de 
produtos industriais e/ou montadora de componentes pro-
duzidos no estrangeiro. Se esta hipótese se confirma, a bur-

guesia “brasileira” continuará sua sociedade minoritária 
com o capital internacional, só que, agora, cumprindo um 
novo papel, mais subordinado e mais parasitário.

Existem tendências que apontam no sentido in-
verso

Existem elementos na realidade que relativizam 
essa dinâmica de quebra da indústria brasileira.

A Randon, grande empresa brasileira de produtos 
automotivos, está entrando na área de automação in-
dustrial e robótica, porém, depende da tecnologia da 
Kuka (alemã) e ABB (suíça), líderes na produção de 
robôs.

A WEG, empresa multinacional brasileira, está 
apostando na conversão de carros movidos a com-
bustível fóssil para eletricidade. A empresa também 
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está implantando tecnologia digital 5G e robótica nas 
suas fábricas, em acordo com a Nokia e a Claro. Ain-
da que notáveis, estas iniciativas só podem prospe-
rar com acordos entre estas empresas e as empresas 
transnacionais que são donas da tecnologia de ponta 
da indústria 4.0. 

Há contratendências também por parte de algumas 
multinacionais: a Whirpool, norte-americana dona 
das marcas Brastemp e Consul. Essa empresa é um 
ícone da indústria 2.0 e sua ampliação aqui não muda 
o fato de o Brasil ter perdido o bonde da indústria 3.0 
e 4.0. Também estão fazendo investimentos no país a 
Nestlé (ligada ao agronegócio) e a Equinor (ligada ao 
petróleo e energia). Aparentemente, a compra da fá-
brica da Mercedes-Benz pela chinesa Great Wall apon-
ta para uma disputa acirrada pelo mercado automobi-
lístico brasileiro. Porém, a produção dessa montadora 
terá alto grau de importação de insumos da China. 
Ainda que seja fabricante de carros elétricos, ela vem 
disputar o mercado de SUVs, nova “onda” da indústria 
automobilística brasileira. 

Outro elemento a considerar é o alto crescimento 
do setor de máquinas e equipamentos do Brasil em 
2021, cujo faturamento cresceu mais de 70% em 12 
meses, e o crescimento das vendas de aço no mer-
cado interno em 2021. Podem refletir uma dinâmi-
ca mais atenuada da desindustrialização do país ou 
pode ser um fator conjuntural, de início de recom-
posição de estoques, depois de longa queda da eco-
nomia nos últimos anos. 

Assim, existe a possibilidade de que a desindus-
trialização do Brasil se produza numa longa queda, e 
não de forma abrupta, como está ocorrendo na Vene-
zuela agora.

De toda forma, caso ocorra essa possibilidade, isso 
não reverterá a desindustrialização e a primarização 
da indústria brasileira, apenas esticará no tempo a 
longa agonia.

Segunda hipótese: formação de ilhas de riqueza 
em meio a um mar de miséria?

O objetivo da burguesia é utilizar a informática e 
a computação na produção, prescindindo do operário 
em boa parte do processo. A burguesia está preparan-
do o terreno para uma revolução completa nas nossas 
vidas e na forma de produzir mercadorias.

O Brasil, junto com a América do Sul, está se con-
vertendo no maior produtor de alimentos do mundo, 
com alta rentabilidade das empresas agroindustriais, 
de alimentos e bebidas, superiores à média mundial. 
Isso vale também para as empresas de mineração e 
de energia. Estas empresas têm superlucros com suas 

operações no Brasil e na América do Sul e vendem seus 
produtos tendo um plus diante das grandes transna-
cionais primárias de outros países devido à qualidade 
e ao custo baixo de extração dessas riquezas.

Esse setor agro-mineral-energia arrecada centenas 
de bilhões de dólares por ano e está criando bolhas de 
riqueza em toda a cadeia do agronegócio, porém, o se-
tor emprega pouco e empregará cada vez menos com 
a automação total da indústria 4.0 na agricultura, na 
mineração e na energia. 

Apesar de gerar uma riqueza relativa nas cidades 
próximas dos grandes latifúndios exportadores e no 
consumo luxuoso dos fazendeiros do agronegócio 
(que estão alavancando as vendas de jatos e carros de 
luxo), o grosso dos dólares arrecadados terminam nos 
cofres do capital financeiro internacional. Remetemos 
leitores e leitoras ao artigo da Ana Paula Santana nes-
te anuário que mostra o exemplo do Estado do Mato 
Grosso no Brasil de hoje.

Existe uma grande probabilidade de que esses ni-
chos de alta tecnologia multinacional se combinem 
com a “raspa do tacho” da indústria 2.0 por algumas 
décadas, deixando com o capital nacional a manu-
tenção da indústria 2.0 e o apoio auxiliar à indústria 
3.0 e 4.0, importando tecnologia de ponta e usando 
a indústria local como fornecedora de insumos de 
baixa tecnologia. 

Em suma, a burguesia cumprirá um novo papel 
na economia nacional, em uma subordinação muito 
maior do que aquela observada entre 1940-1990.

Neste caso, constituiriam-se ilhas de alta produtivida-
de com caráter de enclaves coloniais baseados na indús-
tria 4.0. Assim, teríamos a volta do senhor de engenho 
moderno, com a diferença de que, agora, os donos dos 
engenhos são estrangeiros.

No outro extremo, teremos um mar de miséria, 
com cerca de 92 milhões de trabalhadores desempre-
gados e subempregados, expropriados de todos os di-
reitos, incluindo o direito ao emprego e à vida.

Para maior entendimento, remetemos o leitor para 
o artigo Brasil: um país do trabalho precário, do subem-
prego e da desigualdade de Ana Godoi neste anuário.

Caso se confirme esta hipótese, não deveria ser 
novidade para nós, pois foi exatamente o modelo co-
lonial que prevaleceu no Brasil por 430 anos.

A s duas orientações estratégicas do imperialismo para enfren-
tar os trabalhadores brasileiros

A indústria 4.0 tem um alto grau de automação e ne-
cessitará cada vez menos de trabalho humano. Estima-se 
que cerca de 50 milhões de empregos dos 355 milhões de 
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trabalhadores industriais do mundo serão substituídos 
por robôs até 2025 (Brun, Gereffi e Zhan, 2019). 

A automação deve ter efeitos devastadores no mer-
cado de trabalho: um estudo de 2013, publicado pelo 
IEDI,53 estimou que 47% da força de trabalho dos Es-
tados Unidos está ameaçada pela robotização nos pró-
ximos 10 a 20 anos. A mesma situação deverá ocorrer 
com 57% dos trabalhadores da Europa, 69% da Índia e 
77% da China, cujas atividades repetitivas podem ser 
automatizadas, que hoje são feitas por 1,2 bilhão de 
trabalhadores. 

Como parte dessa tendência geral, o mercado in-
terno brasileiro está sofrendo uma retração brutal, 
com queda no emprego e no consumo. 

Por isso, o imperialismo está operando sob uma 
nova orientação estratégica: enquanto expulsa bilhões 
de trabalhadores de empregos formais, fornecerá uma 
“renda mínima”, financiada pelas grandes fortunas, 
cujo objetivo é criar um colchão para anestesiar a re-
volta de bilhões de famintos.

O jornal El País, da Espanha, estampou a seguinte 
notícia: “Milionários de todo o mundo pedem mais im-
postos sobre os mais ricos como saída para a crise.” Rei-
vindicam aos governos o aumento dos impostos dos 
mais ricos para fornecer uma renda básica aos mais 
pobres. É a institucionalização da caridade capitalista 
moderna, incentivada desde os Estados Unidos e todas 
as instituições internacionais, como o Banco Mundial, 
FMI etc.

O imperialismo está se antecipando, com uma so-
lução paliativa, para um grande problema. A cúpula 
do G7 lançou um projeto denominado “Reconstruir 
um mundo melhor”, clamando pelo combate às desi-
gualdades e impondo um imposto às transnacionais 
digitais e às grandes fortunas para financiar uma 
“renda cidadã”.

Alguns países já estabeleceram este imposto sobre 
as grandes fortunas (Argentina e Bolívia) ou estão em 
trâmite no parlamento, como nos Estados Unidos. Na 
Espanha já se aplica uma proposta desse tipo chamado 
de Ingreso Mínimo Vital. É a “solução” encontrada pelo 
imperialismo “democrático”, com Biden na liderança, 
adequada aos tempos de estagnação e depressão econô-
mica. Pode ter uma eficácia momentânea porque pro-
porcionará uma renda mensal para milhões de pessoas.

Dois projetos burgueses estão se enfrentando ao 
nível mundial e têm refrações no Brasil: Biden-Lula 
versus Trump-Bolsonaro: representam orientações 

estratégicas diferentes e enfrentadas, contudo, am-
bas expressam duas formas de defender o capitalismo 
mundial e de derrotar o movimento dos trabalhado-
res: a primeira, com o engano da democracia burgue-
sa, do palavreado, da cooptação, e a segunda com o chi-
cote (violência da ditadura). Ambas são utilizadas pela 
burguesia e aplicadas de acordo com a correlação de 
forças entre as classes.

Biden reflete o setor “democrático” do imperialis-
mo, mas não se engane: utilizará também a violên-
cia, a recolonização dos países pobres e a imposição 
da indústria 4.0. Esse pacote será embalado no papel 
dourado da “renda básica” e da “democracia” e contará 
com o apoio entusiasta de Lula, que, caso chegue no-
vamente ao governo, aplicará o plano econômico do 
imperialismo.

O PT vai dourar a pílula com uma boa dose de “ne-
odesenvolvimentismo”. Puro palavreado, porque se-
quer repetirá a proposta desenvolvimentista burgue-
sa da Cepal, apoiada em três eixos: desenvolvimento 
do mercado interno, substituição das importações e 
forte intervenção estatal na economia. O PT não vai 
desenvolver o mercado interno pois passa por romper 
com a estrutura do país voltada para a exportação de 
produtos primários. Tampouco realizará a substitui-
ção de importações porque teria de frear a desindus-
trialização do país em ruptura com a burguesia, que, 
por seu turno, é agente da quebra industrial do país. 
Finalmente, o Estado não vai cumprir um papel cen-
tral na economia porque não dispõe mais das estatais, 
e até dos bancos públicos, que operam já num sistema 
privado. Para realizar um “neodesenvolvimentismo”, 
o PT teria de reestatizar o parque industrial brasileiro 
e retomar a Petrobrás 100% estatal para alavancar um 
novo período de crescimento sustentado do país. O PT 
não tem coragem para fazer isso pois teria de se en-
frentar com a burguesia nacional e com o imperialis-
mo norte-americano. Então, centrará toda sua política 
na “renda básica” ou no Bolsa Família turbinado, para 
ir empurrando com a barriga os problemas. Assim, 
anestesia a classe trabalhadora com seu palavreado 
enquanto a burguesia extrai as riquezas do país e en-
trega ao capital internacional. É uma divisão de traba-
lho na enganação da população brasileira. 

Trump, por outro lado, reflete um setor do impe-
rialismo que, diante da decadência econômica dos Es-
tados Unidos, quer usar a força do Estado e se fechar 
nas fronteiras do país para recuperar a taxa de lucro 

53. Carta IEDI edição 989, abril de 2020.
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das empresas multinacionais norte-americanas. Ele 
reflete a necessidade de endurecer os enfrentamen-
tos com a classe trabalhadora e com outros países 
imperialistas para, então, impor uma nova redivisão 
do mundo que favoreça ainda mais as empresas e os 
bancos norte-americanos. Bolsonaro, por sua vez, ex-
pressa a nova localização do Brasil e da sua burguesia 
no sistema mundial de Estados, mais rebaixado e mais 
subordinado, e quer converter o Brasil numa miserá-
vel colônia dos Estados Unidos. Para impor um plano 
desse calibre, só por meio de uma ditadura militar e 
da violência institucional. Como a correlação de forças 
entre as classes não permite a burguesia avançar para 
um golpe militar, a maior probabilidade é que ele caia 
via impeachment ou via eleições. A correlação de for-
ças torna a burguesia e o imperialismo mais cauteloso, 
optando pela saída negociada, enquanto a crise econô-
mica e social do país se aprofunda e a classe trabalha-
dora seja derrotada ou, caso contrário, a rebelião geral 
do povo pobre chegue a um grau que justifique, para 
a burguesia, correr o risco de impor um golpe militar 
no país, que imponha definitivamente a colonização 
do Brasil. 

Pode haver democracia burguesa estável em um
país recolonizado?

Como essa intricada rede de relações tão desiguais 
vai se combinar na superestrutura política, isto é, no 
Estado, no regime e no governo? 

Provavelmente, deixamos de ser uma submetrópo-
le quando o imperialismo definiu não apostar no Bra-
sil como país-polo de desenvolvimento da indústria 
de informática e de computação, decisão motivada, 
principalmente, pela combatividade dos trabalhado-
res brasileiros.

Em algum momento, na década de 1990, o Brasil es-
tagnou no seu crescimento econômico e passou a se es-
pecializar nas suas riquezas naturais. A grande crise de 
2008 e a recessão iniciada em 2014 empurraram a bur-
guesia definitivamente para esse modelo agroexporta-
dor, convertendo o Estado brasileiro em fiador de um 
novo projeto econômico-social de pilhagem colonial. 

Processou-se uma intrincada relação entre o 
agronegócio, a indústria e os bancos, todos subordi-
nados ao capital financeiro internacional, que deu 
base sólida para a recolonização do país.

Então, com a decisão da burguesia brasileira de 
submeter-se ao “neoliberalismo”, esta mudou o cará-
ter do Estado, que perdeu a relativa independência que 
tinha conquistado como submetrópole, e iniciou uma 
transição em direção a um Estado de tipo colonial.

Vimos a mudança em todas as instituições do Esta-
do, do regime e dos governos que foram se expressan-
do em leis que favoreceram o capital internacional em 
detrimento do capital nacional: a abertura comercial 
e isenções tributárias e fiscais às multinacionais a en-
trega de terras ao agronegócio multinacional o retor-
no ao sistema colonial, com superávits da exportação 
de primários, isentos de impostos, igualmente para 
a remessa de lucros. Também se promulgou a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e, por fim, houve a imposição 
das reformas trabalhista, da previdência e a adminis-
trativa como forma de obrigar a classe trabalhadora a 
migrar para o novo contrato de trabalho, isto é, de tra-
balho por peça.

Essa decisão da classe dominante local, de resig-
nar-se a um papel mais subordinado, explica por que 
as mudanças de governos em 30 anos não modifica-
ram a dinâmica de recolonização do país, que foi im-
pulsionada por Collor e FHC e continuou sob a direção 
do PT. Agora, com Bolsonaro, essa recolonização deu 
um salto.

Essa queda do Brasil não se fará sem grandes cri-
ses. Basta observar retrospectivamente o período con-
turbado da vida política argentina entre 1930 e 1970, 
quando perdeu o posto de submetrópole.

Democracia burguesa e bonapartismo em países 
coloniais e semicoloniais

Se o movimento em que está transitando o Brasil se 
deu da forma descrita anteriormente, em uma veloci-
dade maior ou menor, a reflexão que devemos fazer é: 
pode haver um Estado de tipo colonial com um regi-
me democrático burguês estável?

Em geral, pode-se dizer que a democracia burguesa 
é a forma mais apropriada para a gestão da burguesia 
porque permite trocar os governos sem grandes trau-
mas diante das crises políticas inevitáveis. Mas essa re-
gra, em geral, prevalece nos países imperialistas e em 
períodos de crescimento econômico. Em países como 
os Estados Unidos, França e Inglaterra, esse regime po-
lítico funciona há séculos, demonstrando sua eficácia.

Também temos visto esse regime funcionar em pa-
íses semicoloniais, principalmente depois da segunda 
guerra, porém, já com uma particularidade: o domí-
nio estrangeiro sobre a economia do país relativiza 
essa democracia, uma vez que o país não tem sobera-
nia política e econômica. É um regime contraditório: 
como pode haver uma democracia, mesmo que formal, 
quando as decisões fundamentais do país são tomadas 
pelo capital internacional?

Antes de entrar nesta questão, torna-se necessá-
rio explicar as condições em que se deram 30 anos 
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de estabilidade do regime democrático-burguês no 
Brasil, iniciado em 1984. Esse período foi produto 
da inércia econômica do país que vinha, desde 1940, 
num grande desenvolvimento econômico-social, com 
conquistas sociais, combinado com uma nova direção 
da classe trabalhadora, a CUT e o PT, que se renderam 
ao capitalismo e à democracia burguesa e passaram 
a atuar, junto com a burguesia e o imperialismo, no 
anestesiamento da classe trabalhadora. Para efeitos 
de comparação, na Argentina, a aplicação do neoli-
beralismo foi mais traumática e provocou um levante 
popular no início dos anos 2000, enquanto no Brasil, 
pela força da direção petista, a explosão se deu 13 anos 
depois, pelo setor menos controlado, isto é, a juven-
tude, que ocupou as ruas em 2013. A partir deste mo-
mento, acabou-se a estabilidade econômica e social no 
Brasil e se abriu um período conturbado no qual as 
decisões políticas passaram a ser influenciadas pelas 
mobilizações de rua.

Pela negativa, o fim da estabilidade democrático-
-burguesa de 30 anos, respondeu à pergunta que fize-
mos acima: pode haver um Estado de tipo colonial com 
um regime democrático burguês estável?

Já vinha se operando mudanças no regime político 
que apontavam para uma democracia burguesa desfi-
gurada por elementos de bonapartismo (de força, de 
ditadura) como as leis antiterror, a ação policial nas 
favelas, o encarceramento em massa de negros e po-
bres. O imperialismo e a burguesia sabem que têm 
uma pedreira pela frente: a reação de uma classe tra-
balhadora muito forte, que todavia não foi derrotada e 
que está sendo expropriada de todos os seus direitos.

Por isso, a situação empurrará a burguesia e o 
imperialismo para a mescla de mais elementos bo-
napartistas no cambaleante regime “democrático” 
enquanto vai dosando o tamanho do “auxílio” de 
acordo com a luta de classes.

Essa dinâmica superestrutural contraditória pro-
duzirá governos de todo tipo: de reformista socialde-
mocrata até bonapartistas numa dinâmica de utilização 
de mais força e menos democracia.

As hipóteses de desenvolvimento do regime (a for-
ma de expressão do Estado colonial), no médio prazo, 
se apresentam como dois extremos permeados por 
uma enorme gama de combinações possíveis entre es-
tes dois polos: 

a) um regime bonapartista enfrentado com o 
imperialismo, obrigado a tomar medidas anti-impe-
rialistas pela gravidade da queda do país, apoiado na 
luta da classe trabalhadora mobilizada, para pressio-

nar e negociar com o imperialismo concessões que po-
deriam estabilizar o país. Já houve regimes deste tipo 
na década de 1930, regimes do tipo Vargas no Brasil, 
Cárdenas no México, Perón na Argentina ou Nasser no 
Egito. As possibilidades de que ocorra este regime de 
tipo burguês sui generis é muito improvável por dois 
motivos: não há dirigentes burgueses que se dispo-
nham a cumprir este papel e não se repete aquele mo-
mento do mundo quando a mudança de amo imperia-
lista permitiu uma relativa independência aos países 
semicoloniais.

b) um regime bonapartista pró-imperialista, 
que levará até às últimas consequências a coloniza-
ção do país, imposto pela força, utilizando métodos 
fascistas ou semifascistas, de guerra civil contra a 
classe trabalhadora. Para este papel não faltarão líde-
res burgueses e pequeno-burgueses, ainda que esta 
saída seja muito arriscada para a burguesia e o im-
perialismo, porque, sendo derrotada, abre as portas 
para a revolução socialista.

Visto dessa forma, lança-se luz sobre o fenômeno 
Bolsonaro. Ele é expressão de uma necessidade do im-
perialismo mundial de impor a recolonização do Bra-
sil. Não é um lunático que não sabe o que quer, nem 
tampouco um governo sem base de apoio da burgue-
sia e do imperialismo. Apesar da enorme fragilidade, 
segue com apoio dos setores fundamentais da nova 
economia brasileira: agronegócio, mineração, ener-
gia e bancos. Como ele mesmo disse, simbolicamente 
desde os Estados Unidos, veio para destruir as relações 
sociais, econômicas e políticas que predominaram no 
Brasil nos últimos 30 anos. Para transformar o Brasil 
numa miserável colônia dos Estados Unidos, eles sa-
bem que necessitam impor uma ditadura militar que 
mate “30 mil comunistas”. Essa é a única possibilida-
de de continuar queimando a Amazônia para produzir 
soja ou carne.

Também não se deve subestimar o fato de que Bol-
sonaro e os militares que o acompanham veneram três 
bandeiras: a do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. 
Esse fato representa um programa.

Outro fato que não deve ser subestimado é a parti-
cipação de mais de 6 mil militares no governo Bolsona-
ro, muitos deles oficiais de alta patente, localizados em 
cargos chaves da administração federal.

Apesar desses fatos, é um governo frágil porque é 
uma antecipação: chegou muito cedo ao governo, an-
tes que amadurecesse uma crise política que obrigasse 
a burguesia e o imperialismo a realizar um golpe mili-
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tar. Foi alçado à presidência mais pela crise do PT, que 
perdeu apoio de massa, e pela crise das alternativas 
burguesas “viáveis”, do que pelos seus méritos.

Mesmo com toda sua fragilidade, igualmente a 
Trump, reflete uma necessidade da burguesia em tem-
pos de decadência, por isso, não são fenômenos que 
desaparecerão da vida política no próximo período, 
mesmo que percam eleições

Abaixo, mostramos alguns fatos políticos que mos-
tram como a burguesia e o imperialismo estão utili-
zando o governo Bolsonaro para avançar na coloniza-
ção do Brasil.

Bolsonaro, por intermédio do Comando do Exér-
cito, decidiu facilitar a entrada de empresas estran-
geiras de armas em detrimento da Taurus, empresa 
de capital nacional. Além disso, o Exército brasileiro 
tem uma fábrica de armas que exporta para os Estados 
Unidos (veja matéria Como seria o Brasil reprimariza-
do?, de Ana Paula Santana neste anuário).

Uma das maiores expressões da reconversão colo-
nial do Estado brasileiro se expressou na extinção, por 
parte do governo Bolsonaro, da Ceitec, empresa estatal 
produtora de semicondutores para computadores. Ela 
foi extinta via decreto número 10.578 de 16 de dezem-
bro de 2020. A empresa é a única da América Latina 
que produz sensores e circuitos integrados em silício.

Outro exemplo de subserviência colonial de Bolso-
naro aos Estados Unidos foi a viagem do ministro Fábio 
Faria e de Flavio Bolsonaro, que visitaram a Motorola, a 
IBM e a Nokia, junto com membros do governo norte-a-
mericano, para discutir a licitação da tecnologia 5G com 
o propósito de impedir a Huawei de participar. Essa via-
gem é uma expressão escancarada de que o Brasil está 
se convertendo em uma colônia dos Estados Unidos.

A bancada BBB e o Centrão, que estão instalados 
no Planalto Central, são, também, a expressão supe-
restrutural da recolonização do país com característica 
específica de pilhagem colonial.

e

O que fica claro neste panorama é que a estabili-
dade democrática-burguesa do país chegou ao fim e 
as grandes decisões saíram dos salões refrigerados 
de Brasília para as grandes manifestações de massas 
nas ruas, de um lado e de outro.

Qual a saída?
Três questões complicam a resposta a esta pergunta:
A primeira é que essa volta ao passado colonial, con-

duzido pelas mãos do imperialismo, une o passado e o 

presente com laços indissolúveis, isto é, unem a revo-
lução democrático-burguesa nunca realizada no Brasil 
com a revolução socialista. Teremos então, tarefas da 
revolução democrático-burguesa não resolvidas (como 
a questão da independência nacional e da opressão im-
perialista sobre o país, a questão negra e indígena, que 
atualiza a luta pela reparação histórica ao genocídio 
como ponto central revolucionário, a democratização 
da terra para acabar com a fome, o desemprego, que, 
por sua vez, explodiu com a uberização geral), ligadas 
indissoluvelmente à luta pelo socialismo.

Não tem como resolver as tarefas inconclusas da 
revolução democrático-burguesa brasileira sem aden-
trar no terreno da expropriação dos grandes mono-
pólios nacionais e internacionais porque a burguesia 
hoje tem um papel contrarrevolucionário. Os grandes 
latifúndios modernos, do agronegócio multinacional, 
baseados na revolução 4.0 estão aí para provar que a 
revolução democrática nacional se ligou de forma de-
finitiva à revolução socialista continental e mundial.

A segunda questão é que a nova configuração 
mundial localizou a América do Sul como um espaço 
econômico-social homogêneo: celeiro do mundo. Isto 
tornou a revolução nacional nestes países como parte 
indissolúvel da revolução continental sul-americana. 
Dessa forma, a revolução nacional deve ser vista não 
como um fim em si mesmo, senão como uma alavanca 
da revolução continental.

A terceira questão é que essa localização do país e 
da América do Sul atou, definitivamente, o destino do 
subcontinente ao destino da China, país onde hoje se 
condensam as grandes contradições do capitalismo 
mundial. 

Contraditoriamente, o Brasil poderia se converter 
num grande país produtor de energia limpa, em uma 
potência petrolífera industrializada e em um exporta-
dor de alimentos saudáveis a preços baixos para den-
tro e fora do país. Poderia utilizar essa riqueza de bens 
primários para alavancar um plano de reindustrializa-
ção do país. Porém, ao contrário, a indústria brasileira 
está sendo destruída e saqueada para não concorrer 
com as transnacionais que dominam o mundo.

A produtividade do trabalho está estagnada no 
Brasil há 40 anos. A possibilidade de recuperar a eco-
nomia passa pela reestatização do parque industrial 
de base e pela industrialização dos recursos naturais, 
garantindo capital suficiente para produzir tecnologia 
de ponta que alavanque um novo salto de desenvolvi-
mento do país. 

A burguesia, porém, não está disposta a enfren-
tar o imperialismo para fazer isso. Portanto, a tarefa 
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de garantir a independência nacional, de recuperar 
a soberania nacional e de garantir uma vida digna 
passou para as mãos do proletariado e dos pobres da 
cidade e do campo. O domínio da economia brasileira 
pelo capital financeiro internacional está estrangu-
lando o ser humano e a natureza. A única possibili-

dade de retomar um crescimento econômico que se 
traduza em uma vida digna e contra a destruição am-
biental passa pela ruptura revolucionária com essa 
dominação colonial do país pelo imperialismo, com 
sua sócia minoritária, a burguesia “brasileira”, e com 
seus capitães-do-mato modernos.


