
A DECOLAGEM DO NEOLIBERALISMO NOS ESTADOS UNIDOS – 
UMA HISTÓRIA QUE ENSINA

Reginaldo C. Moraes1

Aquilo que se tem chamado de neoliberalismo contém pelo menos três dimensões: um aparato 
teórico (ciência política, economia, teoria social), um movimento intelectual organizado e um 
conjunto de políticas de governo. A última dimensão foi marcante a partir de 1980, primeiro 
nos Estados Unidos e na Inglaterra, depois em outros países – ainda que tenham ocorrido dois 
notáveis laboratórios na América Latina (Chile e Argentina). Mas as outras duas dimensões – o 
aparato teórico e o movimento intelectual organizado – preexistem a essa emergência política 
e, de certo modo, consolidaram o aparato humano necessário à conquista dos governos e à 
implementação das políticas. A comunicação pretende expor essa cronologia e sua lógica na 
história recente dos Estados Unidos, explorando o chamado fator “objetivo” (a evolução das 
empresas, do quadro econômico e geopolítico mundial, as reformas estruturais privatizantes e 
desregulamentadoras) e o fator subjetivo (a consolidação de lideranças intelectuais e políticas 
neoconservadoras). A experiência americana parece ter notável utilidade para compreender a 
expansão dessa doutrina – e dessa política – em outros países, sobretudo na América Latina.
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THE TAKE-OFF OF NEOLIBERALISM IN UNITED STATES – A PEDAGOGIC HISTORY

What we have called neoliberalism has at least three dimensions: a theoretical apparatus, an 
organized intellectual movement, and a set of government policies. The last dimension has been 
remarkable from 1980, first in the United States and in England, then in other countries – even 
we register two notable laboratories in Latin America (Chile and Argentina). But the other two 
dimensions – the theoretical apparatus and the organized intellectual movement –are previous 
these political events and consolidated the human apparatus required for the achievement of the 
Governments and the implementation of policies. The communication is intended to expose this 
chronology and its logic in recent history of the United States, exploring the factor that we use to 
name “objective” (the evolution of the business, of world economic and geopolitical framework, 
privatizing structural reforms) and subjective factors (the consolidation of intellectual and political 
neoconservative leaders). The American experience appears to be very useful to understand the 
expansion of this doctrine (and this policy) – in other countries, particularly in Latin America.
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EL DESPEGUE DEL NEOLIBERALISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS – UNA 
HISTORIA QUE ENSEÑA

Lo que hemos llamado neoliberalismo tiene por lo menos tres dimensiones: un aparato teórico, un 
movimiento intelectual organizado y un conjunto de políticas de gobierno. La última dimensión 
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ha sido notable a partir de 1980, primero en Estados Unidos y en Inglaterra, luego en otros 
países, aunque se produjeron dos importantes laboratorios en América Latina (Chile y Argentina). 
Pero  las otras dos dimensiones: el aparato teórico y el movimiento intelectual organizado – 
existen previamente a estos eventos y consolidaran el aparato humano requerido para el logro 
de los gobiernos y la implementación de políticas. La comunicación se pretende exponer esta 
cronología y su lógica en la historia reciente de los Estados Unidos, explorar el llamado factor 
“objetivo” (la evolución de las empresas, del marco económico y geopolítico mundial, las reformas 
estructurales de privatizantes) y factores subjetivos (la consolidación de los intelectuales y líderes 
políticos neoconservadores). La experiencia americana parece tener notable utilidad para entender 
la expansión de esta doctrina (y esta política), en otros países, particularmente en América Latina.

Palabras clave: neoliberalismo; Estados Unidos; programas de ajuste estructural; privatización.

JEL: F6.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo oferece uma interpretação da implantação das reformas neoliberais 
nos Estados Unidos, nas duas últimas décadas do século XX, como um processo 
ao mesmo tempo peculiar e exemplar.

Antes de entrar propriamente no tema, cabe esclarecer o uso dos termos.2 
A palavra neoliberalismo costuma levar a pelo menos três conotações diferentes, 
ainda que interligadas: i) uma corrente de pensamento e uma ideologia, isto é, uma 
forma de ver e julgar o mundo social; ii) um movimento intelectual organizado que 
promove reuniões, conferências e congressos, edita publicações e cria think tanks, 
ou seja, centros de geração e difusão de ideias e programas; e iii) um conjunto 
de políticas adotadas pelos governos neoconservadores, sobretudo a partir da 
segunda metade dos anos 1970, e propagadas por organizações multilaterais – 
os programas de ajuste estrutural do Banco Mundial e do Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

A corrente de pensamento tem existência secular – pode ser rastreada no 
começo do século XX, com o famoso seminário vienense de Von Mises, no qual se 
destacava Friedrich Hayek. Este último, por sua vez, tem papel central na segunda 
dimensão mencionada, a organização de um movimento intelectual e de difusão 
de ideais, o que ele próprio chamava de “vendedores de ideias de segunda mão”. 
A sua Sociedade Mont Pèlerin é com certeza a mãe de todos os centros e think 
tanks neoliberais do mundo. Já o terceiro vetor (os pacotes de políticas) teve de 
esperar condições mais convenientes de propagação. Certa vez, Milton Friedman, 
outro expoente neoliberal, disse que as crises eram oportunidades insuperáveis 
(ou mesmo indispensáveis) para a oferta desses pacotes – acrescentando, porém, que 
o aproveitamento de tal ensejo só é possível se os proponentes estiverem maduros e 

2. Estes parágrafos introdutórios adaptam argumentos que desenvolvi em Neoliberalismo: de onde vem, para onde vai? 
(Moraes, 2001). 
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preparados para fazê-lo.3 De certo modo, durante as primeiras sete ou oito décadas 
do século, os neoliberais fizeram sua travessia no deserto. Quem tomasse nas mãos 
um livro qualquer de história do pensamento econômico, nos anos 1960, por 
exemplo, talvez encontrasse um pequeno capítulo, se tanto, para a escola austríaca 
de Hayek. Depois dos anos 1970, a economics (ciência econômica) ensinada na 
maioria das escolas é progressivamente contaminada e mesmo dominada pelas 
sequelas dos velhos libertários.

A crônica dessa escalada, nos Estados Unidos, tem tudo para ser uma história 
epifânica, um exercício de desvendamento. Por isso, dizemos que é peculiar e, ao 
mesmo tempo, exemplar.

Podemos dizer que existem, nos Estados Unidos do pós-guerra, dois 
momentos contrastantes. O primeiro deles é constituído pelos Vinte e Cinco 
Gloriosos, o período em que uma fantástica acumulação de capital e poder 
conseguiu conviver com abundância relativamente distribuída, até mesmo com 
redução de desigualdades de renda. O segundo período começaria em  1980, 
quando um cenário de incertezas e oscilações econômicas coexiste com uma 
tremenda polarização social, crescimento de desigualdades e sentimento 
generalizado de insegurança.

O leitor deve ter reparado que há uma década encravada nessa narrativa. 
Os anos 1970 viram não apenas sintomas de degradação e decadência – a renúncia 
de Richard Nixon e a desmoralização da Presidência da República, o pavor dos 
choques do petróleo, os temores do fantasma nipônico, a derrota humilhante 
no Vietnã. Viram também um movimento claro de segmentos importantes do 
empresariado norte-americano, no sentido de contrapor-se ao que se percebia 
como uma escalada de ameaças à economia de mercado, identificada, por 
esses empresários, como o próprio modo americano de viver. Naquela década, 
os economistas neoliberais ganharam seus prêmios Nobel – Hayek em 1974, 
Friedman em 1976, Per Ohlin em 1977, e o de James Buchanan viria apenas 
em 1986. E os empresários conservadores deslanchavam a criação de think tanks 
e fundações destinados a tornar nobre a busca pelo lucro e a destruir o demônio 
coletivista que enxergavam não apenas no socialismo, mas até no New Deal, nas 
políticas sociais e no imposto de renda progressivo. Milton Friedman sintetizaria 
essa cruzada como uma revolta contra a tirania do status quo coletivista, que 
demonizava a procura do lucro. Também foi nessa década que os economistas de 
Chicago – então a vanguarda neoliberal – realizavam seus experimentos de massa, 
com os planos econômicos de Pinochet e dos generais argentinos.4

3. “Only a crisis – actual or perceived – produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend 
on the ideas that are lying around. That, I believe, is our basic function: to develop alternatives to existing policies, to keep 
them alive and available until the politically impossible becomes the politically inevitable” (Friedman, 1982).
4. Um rico relato desse experimento, no Chile, pode ser encontrado em Valdés (1995). 
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No discurso de posse de seu segundo mandato, Nixon antecipava um quadro 
mental: “nós convivemos tempo demais com as consequências de depositar todo 
poder e responsabilidade em Washington. (...) Perguntemos não apenas o que 
o governo faz por mim, mas o que eu posso fazer por mim mesmo” (tradução 
nossa).5 Depois de uma década de temores, sustos e incertezas, o país estava 
preparado para ouvir e aplaudir Ronald Reagan e seu mandamento: o Estado não 
é solução, é parte do problema.

Parece-nos indispensável entender quais são os fundamentos sobre os quais 
se ergue todo o universo ideológico neoliberal de massa – aquilo que já se chegou 
a chamar de pensamento único, tal sua força. Veremos como se constituíram tais 
alicerces, fundamentalmente socioeconômicos. Um segundo passo, que pretendemos 
empreender em outro artigo, é descrever e interpretar os aparatos criados para 
desenvolver e disseminar a forma mentis (e emocional) do neoconservadorismo.

2 O DUPLO MOVIMENTO DO NEOLIBERALISMO

Geralmente, associamos o neoliberalismo com políticas macroeconômicas de 
largo espectro, como a privatização e a desregulamentação do comércio nacional 
e internacional. E isso é certo – esse é o eixo das reformas de Reagan e seus 
similares, e o eixo dos programas de ajuste estrutural que as agências multilaterais 
e os bancos credores enfiaram na garganta do Terceiro Mundo endividado. 
A desregulamentação, no entanto, é parte de algo maior: a desestatização de tudo 
o que for possível, a mercadorização de tudo o que for possível.

A criação do novo arranjo socioeconômico é um resultado combinado do 
que ocorre no nível macro, predominantemente protagonizado pela esfera estatal 
(legislação, normas), e do nível micro, em que se mesclam esses instrumentos 
políticos (legislação), alternados com a ação dos empresários. Esse fator – a ação 
das e nas empresas – é decisivo para criar o terreno em que medra a cultura 
neoliberal, suas ideias, crenças, seus sentimentos e valores.

Assim, para mencionar alguns exemplos, os círculos empresariais dominantes 
desbaratam regras e resistências no mercado de trabalho, com a reengenharia das 
firmas, o outsourcing (subcontratação) generalizado e a flexibilização dos contratos 
de trabalho, via expedientes como contratação de trabalhadores como pessoas 
jurídicas, agências de temporários, “cooperativas” de trabalho, franquias etc.

Esse movimento pode ser visto na história recente dos Estados Unidos, de 
modo tão brutal e claro que serve como revelador do sentido geral dessa política. 
A velha máxima de que os países adiantados colocam diante dos atrasados um 
espelho de seu futuro tem aí, talvez, sua mais perfeita encarnação, com o adendo 

5. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KrkT1yAN2pE>.
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de que se trata de um espelho que reduz alguns traços, amplia outros, distorce 
outros mais.

3 A AMÉRICA NÃO É MAIS AQUELA

Numerosos estudos descreveram a trajetória da economia norte-americana 
no final do século passado, sublinhando a “desindustrialização” e a passagem 
para uma alegada “sociedade de serviços”. Estudos como o de Bluestone e 
Harrison (1982) já retratavam essa mudança no começo dos anos 1980, quando 
esse processo estava decolando.6 Davis (2009; 2016) apanha tal processo já com 
um espelho retrovisor, em dois estudos recentes. O autor mostra como, nas duas 
últimas décadas do século XX, alguns mantras hipnotizavam o mundo empresarial 
norte-americano: reengenharia, downsizing (enxugamento), outsourcing.

O mandamento central do administrador criativo era focalizar a firma 
em suas atividades centrais, o chamado core, transferindo para subcontratadas 
as operações tidas como auxiliares ou periféricas. Isso significava a adoção de 
um modelo radicalmente distinto daquele que fizera o sucesso das grandes 
corporações integradas. Ainda no levantamento anual da revista Fortune 
(as quinhentas  maiores), de 1980, as empresas típicas operavam em três 
ramos diferentes – muitas delas em dúzias de setores. Assim, uma corporação 
originalmente devotada à produção de alimentos industrializados absorvera coisas 
tão distintas como uma firma de trailers, outra de equipamento hidráulico, outra 
de aparelhos estereofônicos, de malas e bagagens, e assim por diante. Era mais 
do que uma manufatura integrada, era um conglomerado de empresas com 
cores distintos.

Essa forma empresarial tinha seus pontos fracos. Como o mercado acionário 
dava valor maior à soma das partes do que ao todo, esses conglomerados ficavam 
vulneráveis ao ataque de compradores canibais. Alguns catalisadores foram 
criados pelos “empreendedores políticos”: leis e normas foram reconfiguradas, 
instrumentos financeiros foram criados – como os empréstimos especificamente 
desenhados para “alavancar”, fundir e desmembrar esses paquidermes. E isso, de 
fato, aconteceu. Perto de 1990, um terço das maiores corporações americanas 
tinha desaparecido como entidade independente.

Um processo paralelo a esse – e a ele fundamentalmente conectado – foi a 
financeirização das empresas, muitas das quais quase deixaram de ser manufaturas 
para virar mesas de operações. Não faziam coisas, movimentavam dígitos – o 

6. Os dois autores voltaram ao tema alguns anos depois, em The Great U-Turn: corporate restructuring and the polarizing 
of America (Bluestone e Harrison, 1988). E Harrison (1995) assinou, sozinho, o estudo seguinte, quando o processo estava 
em marcha, com a obra Lean and Mean: the changing landscape of corporate power in the age of flexibility.
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que Reich (1983) chamou de “capitalismo de papel”.7 O ramo das finanças viu 
surgirem novos atores em seu meio, transcendendo, em muito, o velho mundo 
dos bancos. Além das manufaturas convertidas em financeiras, multiplicavam-se 
os especialistas independentes, que negociavam hipotecas imobiliárias, como a 
Countrywide, posteriormente absorvida pelo Bank of America. Alguns atores da 
indústria financeira eram mais nebulosos, caso dos fundos de hedge, que especulam 
com valores das moedas, estoques de bens, opções de compra, contratos futuros 
etc. Davis (2009, p. 102) resume esse fenômeno com uma frase: “agora Wall Street 
está em todo lugar”. Não é apenas um quarteirão na zona sul de Manhattan – 
é a vida corrente, em cada canto do país. Sua descrição é rica: proprietários de 
postos de gasolina fazem hedge para se proteger de choques do Oriente Médio; 
proprietários de casas veem suas hipotecas serem compradas por noruegueses; e 
as estradas do Meio-Oeste (que cobram pedágios) acabam sendo propriedade de 
fundos de pensão australianos.

4 O TRABALHO EM MIGALHAS – OU EM FRANGALHOS

Como não podia deixar de ser, a transformação chega ao chão da fábrica e 
aos contratos de trabalho por variados caminhos. Em 2007, das doze maiores 
empregadoras do país, nove eram do setor varejista ou do setor de serviços de 
alimentação: Walmart, United Parcel Service (UPS), McDonald’s, Target, Kroger, 
AT&T, Sears Holdings, Home Depot, Verizon, Walgreens, Lowe’s e Safeway. 
Sozinha, a Walmart empregava nessa data mais americanos do que as doze maiores 
indústrias manufatureiras somadas.

Um traço especial da sociedade americana contribuiu para que esse movimento – 
de reengenharia das corporações – desse uma cor especial às reformas neoliberais.

Há um grande número de estudos mostrando a peculiaridade do welfare state 
norte-americano, se assim podemos chamar o conjunto de políticas sociais como 
atendimento médico, seguro-desemprego, previdência social etc. Tais  estudos 
contrastam esse modelo com o europeu.8 Na Europa continental, mas também na 
Inglaterra e no Canadá, essas políticas modelam, literalmente, um welfare state, um 
estado de bem-estar social. São políticas públicas, de provisão estatal. Não é e nem 
foi assim nos Estados Unidos, onde diversas políticas sociais foram implementadas 
pelas corporações e/ou através delas, mesmo quando recebendo fundos públicos 
ou beneficiárias de renúncias fiscais. Desse modo, nos Estados Unidos, as políticas 
de welfare eram intrinsecamente ligadas aos contratos de trabalho.

7. Ver também Lazonick e O’Sullivan (2000).
8. Ver, por exemplo, Hacker (2002) e Howard (1999).
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Um episódio relevante do nascimento desse “Estado” de bem-estar foi o 
famoso Tratado de Detroit, um acordo entre a General Motors e o sindicato 
dos trabalhadores (United Auto Workers), assinado em 1950. Para evitar greves 
e interrupções na produção, o acordo estendia para os trabalhadores da fábrica 
algo que antes era reservado aos executivos e gerentes: plano de aposentadoria, de 
saúde, reajuste anual de salário conforme o custo de vida, progressão na carreira. 
Nos anos seguintes, o plano de saúde foi estendido aos dependentes. Assim, 
o modelo  foi sendo adotado por outras empresas do ramo automotivo – mais 
ainda, tornou-se um modelo adotado pela maioria das empresas, principalmente 
as grandes e médias. Repetindo e enfatizando: praticamente todo o welfare state 
americano está vinculado ao contrato de trabalho – o seu lado state só aparece 
indiretamente, na forma das deduções fiscais, o desconto no Imposto de 
Renda. Isso, em grande medida, justifica o termo utilizado por Mettler (2011): 
um Estado submerso.

Se assim for, e tudo indica que assim foi, a eventual fragmentação ou 
dissolução da empresa tem implicações enormes para a sobrevivência ou o 
desaparecimento da rede de benefícios. Foi o que ocorreu a partir de 1980, dando 
uma cor peculiar ao desmanche neoliberal nos Estados Unidos.

O andar da carruagem é relativamente claro e simples, mesmo que 
desconfortável para a maior parte dos viajantes. As grandes empresas industriais 
tinham políticas de longo prazo para seus empregados – contratos longos com a 
filosofia de “uma carreira, uma vida, degrau a degrau”. Em contraste, o empregado 
médio, no ramo de serviços alimentares (McDonald’s), fica na empresa por um 
ano e meio. O mesmo se aplica às empresas “prestadoras de serviços”, resultantes 
do processo generalizado de outsourcing e offshoring (deslocalização). O mesmo 
se aplica, também, ao enorme contingente de trabalhadores organizados 
como “patrões de si mesmos”, os fornecedores de serviços “independentes” e 
subcontratados, às agências de serviçais contingentes, aos sistemas de franquias. 
São formas de contratar que não se enquadram nas leis trabalhistas existentes, o 
que torna esses trabalhos cada vez mais precários e vulneráveis.

Em suma, a reconfiguração do emprego – transformado progressivamente em 
“serviço” e “tarefa” (task) – mudou o acesso e, com ele, a extensão do peculiar welfare 
state americano. O impacto de desmembramentos, deslocalizações e outsourcing não 
se verificou apenas nos salários, mas também nos chamados benefícios indiretos, 
como a cobertura de planos de saúde e previdência, entre outros.

5 A PESTE FINANCISTA

Um dos desdobramentos dessa reengenharia abrangente foi o crescimento dos 
planos de previdência privada. Este crescimento, por sua vez, seria um poderoso 
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incentivo para a financeirização da vida cotidiana.9 A legislação estimulou esse 
passo e a cadeia de acontecimentos foi fatal: um enorme contingente de famílias 
entrou no rol dos “investidores”, mesmo sem saber exatamente o que isso 
significava. A reforma de leis e regras foi essencial. O Departamento de Imposto 
de Renda dos Estados Unidos definiu mais claramente o tratamento que daria ao 
que chamava de planos tipo 401(k),10 garantindo mais segurança ao comprador. 
Em contrapartida, como vimos, grandes corporações eram desmembradas 
e “enxugadas” – expeliam seus empregados e, com eles, os planos coletivos de 
saúde e previdência.

Para os empregadores, a vantagem dos 401(k), planos individuais e “portáteis”, 
era lançar para fora do balanço o passivo trabalhista. Para os trabalhadores, com 
o tempo, esses planos eram quase impositivos. Como o “emprego” se tornava 
evanescente ou migrante, os planos tinham mesmo que ser “portáveis”, pois não 
se podia depender de um emprego específico, um contrato de trabalho – porque 
ele já não existia. O número de planos 401(k) cresceu tremendamente nos anos 
1980 e 1990, e o número de participantes mais do que triplicou: 7,5 milhões em 
1984 para mais de 23 milhões em 1993. Hacker (2019) retratou esse novo cenário 
com um rótulo preciso indicado pelo título do livro em que o examina: The Great 
Risk Shift: the new economic insecurity and the decline of the American economy.

Finda a primeira década do novo milênio, a maior parte dos trabalhadores já 
era cliente desses planos de contribuição definida, mas com retornos (benefícios) 
dependentes do mercado, já que são, basicamente, fundos de investimento. 
A  expansão dessa privatização da saúde e da previdência é parte de uma 
financeirização geral da economia. Em 1982, cerca de 20% das famílias tinham 
dinheiro investido no mercado de ações. Em 2000, mais da metade estava incluída 
nesse circuito, a maior parte por meio de fundos mútuos e contas de previdência 
privada. Transformaram-se, por assim dizer, em investidores passivos. Tomando 
dados do Federal Reserve Board (Fed), Davis (2016) evidencia um crescimento 
singular da evolução das famílias com posse de ações e títulos financeiros entre 
1983 e 2013. Esse gênero de propriedade mais do que duplicou, mas o que cresceu 
não foi a propriedade direta, foi a indireta – aquela se exerce pela participação 
em coisas como as contas de previdência e os fundos mútuos. O tal “investidor 
passivo” (Davis, 2016).

Os administradores dos planos 401(k) canalizavam investimentos para 
fundos mútuos de aplicações. Bancos e financeiras não podiam ter achado fonte 

9. Dois estudos importantes sobre esse tema são o de Fraser (2005) e de Langley (2008).
10. Planos de aposentadoria consistentes na capitalização de aplicações financeiras periódicas. Os rendimentos variam 
com o mercado.
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mais rica. Repetindo a frase de Davis (2009, p. 102): “agora Wall Street está em 
todo lugar”. Acrescentaríamos: e na alma das pessoas.

A imprensa de negócios e os analistas cunharam neologismos para 
rotular os novos enquadramentos empresariais – por exemplo, a “nikeficação”. 
Computadores, comida para animais, fármacos, sapatos e até serviços 
governamentais são cada vez mais produzidos por contratados, não pela 
companhia cujo nome figura na etiqueta. Muitas vezes, inclusive, como no caso 
da Nike, é precisamente a etiqueta que a empresa produz.

O outro modelo é a “uberificação”, o “capitalismo de plataformas”. 
Lembra Davis (2016) que a plataforma virtual – empresas na web, aplicativos 
de smartphone – é uma inovação talvez tão relevante quanto outrora foi a linha de 
montagem, para agregar e disciplinar os trabalhadores. Nelas, o emprego é 
substituído por tarefas específicas, pontuais (Srnicek, 2016).

6 DESTERRITORIALIZAÇÃO EM MARCHA

Ainda um detalhe, não menos importante, deve ser acrescentado à descrição 
desse processo. Como dissemos, as corporações se transformam, cada vez 
mais, em redes de contratos. Com esse formato, onipresentes e crescentemente 
desterritorializadas, escolhem sua nova relação com os Estados nacionais, o 
ambiente político em que nasceram e cresceram, mas que, em seguida, se figura 
como limite. Escolhem onde hospedar sua produção para gerir os custos de 
trabalho, mas também onde hospedar sua “sede jurídica” e sua emissão de notas 
fiscais, conforme as taxas que pesam sobre vendas, royalties, direitos de propriedade 
intelectual e assim por diante.

Como vemos, essas inovações liberam as empresas de seus laços e compromissos 
com a força de trabalho. Liberam-nas, também, de compromissos com os indivíduos 
enquanto cidadãos detentores de direitos – aqueles direitos que são cobertos pelo 
Estado e pagos por impostos. Certa vez, Barack Obama reclamou da falta de 
patriotismo das empresas que trocavam de passaporte. De fato, elas se beneficiavam 
daquilo que o poder público criava por meio da poupança forçada de seus cidadãos, 
como infraestrutura, escolas, lei e ordem, para citar alguns bens essenciais ao 
funcionamento desses empreendimentos. Ao mesmo tempo, porém, as novas firmas 
internacionalizadas eximem-se progressivamente da manutenção dessa estrutura. 
Não é tão novo, a propósito, mas é agora uma estratégia consolidada. A Libéria 
teve seu sistema de registro de navios criado por empresas petroleiras americanas, 
a fim de evitar as leis trabalhistas americanas. Uma vez firmado esse ponto, o país 
“diversificou” sua oferta, acolhendo sedes “legais” de diferentes corporações, como 
a Royal Caribbean Cruises, de fato sediada em Miami. As companhias que mudam 
de nacionalidade têm sedes legais nesses refúgios, mas continuam operando no 
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território americano. Evidentemente, beneficiam-se da infraestrutura paga pelo 
contribuinte – com uma carga cada vez mais pesada sobre os trabalhadores e a classe 
média, menos móveis do que o capital.

Aparentemente, ninguém questiona que a Apple, uma espécie de símbolo da 
América, tenha de fato outra nacionalidade, a das Ilhas Cayman, embora sua sede, 
ali, meça apenas 40 cm por 50 cm. Repare: são as dimensões de uma caixa postal. 
Assim, a empresa Tyco International, tradicionalmente sediada em New Hampshire, 
nos Estados Unidos, “reincorporou-se” nas ilhas Bermudas nos anos 1990, ao 
lado de Accenture, Cooper Industries, Ingersoll Rand e muitas outras firmas. 
Aproveitaram-se de um sistema legal projetado por empresas americanas de seguros 
e consultoria, poucas décadas antes – e “recomendado” aos senhores congressistas 
por equipes de lobby bem nutridas. Países foram praticamente inventados para isso.

O roteiro dessa “reengenharia” tem episódios de filme B. Uma “nação” 
inventada, a South Pacific Island (Ilha do Sul do Pacífico), criou um setor bancário 
da noite para o dia, para servir de entreposto para gângsteres russos, que tinham 
enriquecido graças aos planos de privatização selvagem, desenhados, em grande 
medida, por economistas de Harvard, gênios que receberam boas comissões para 
esse trabalho intelectual – e se transformaram em gurus de think tanks neoliberais.

7 E OS COVEIROS DO CAPITAL?

Falta destacar um elemento nesse enredo complexo. Como se diz sobre o século XIX, 
o capital varria avassaladoramente o mundo, mas, ao mesmo tempo, necessariamente, 
criava e concentrava seus coveiros: os proletários.

Com todo esse novo desenho das empresas, porém, fica mais difícil 
identificar a classe trabalhadora (como classe em si) e, também, reconhecer 
essa nova identidade (como classe para si). Ou seja, fica invisível também para 
si mesma, não se reconhece. Por isso, alguns estudos sobre essa classe precisam 
constantemente recuperar até mesmo sua existência. O título de um deles é 
sintomático: The Working Class Majority: America’s best kept secret (Zweig, 2011).11

Para além de recuperar a percepção de sua existência, no entanto, é preciso 
identificar o impacto dessas mudanças no cotidiano da classe trabalhadora e 
na formação dos sentimentos e valores. Com a eleição de Donald Trump para 
a presidência dos Estados Unidos, muito se falou sobre o novo alinhamento 
político da classe trabalhadora norte-americana, seu distanciamento do Partido 
Democrata e migração para o Republicano, mais precisamente para a ala mais 
conservadora dos republicanos. Com algum acerto mas muito exagero, a chamada 
white working class foi apontada como uma base fundamental do eleitorado de 

11. Ver também Levison (2013). 
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Trump. O populista de direita teria explorado a angústia e a insegurança desse 
grupo diante dos efeitos perversos da globalização. A decepção da white working 
class com o Partido Democrata teria esvaziado Hilary Clinton e até levado votos a 
Trump. A evolução recente da classe trabalhadora norte-americana já vinha sendo 
alvo de atenção de numerosos livros, artigos e conferências. Alguns eram estudos 
sobre suas mutações mais visíveis e “objetivas” – geográficas, demográficas, 
ocupacionais. Há também, entretanto, aqueles que exploram os impactos 
psicossociais dessas mudanças, isto é, o modo como elas sugerem a predisposição 
ou disponibilidade para o assédio de grupos políticos neoconservadores.

Um deles é o estudo de Draut (2016). A autora tenta dar outra resposta 
ao mistério do suposto “desaparecimento” da classe trabalhadora, mostrando 
os sinais que revelariam seu novo despertar, suas lutas, suas novas formas de 
organização. Desde logo, Draut (2016) afirma, em síntese, algo parecido ao que 
dizem Zweig (2011) e Levison (2013): a classe trabalhadora norte-americana não 
“morreu” nem se dissolveu numa hipotética classe média. É apenas diferente do 
que era. E essa diferença tem consequências muito importantes para sua falta de 
visibilidade e para a perda de protagonismo político.

É conhecida a elaboração de Polanyi (2000) para caracterizar a “grande 
transformação” da época contemporânea. De fato, quando pensamos na longa 
marcha da classe trabalhadora, “civilizando o capital” e arrancando regulações, 
leis, políticas públicas, percebemos mais claramente que a flexibilização dos 
contratos é o meio pelo qual o capital tenta escapar desses limites civilizadores 
e recuperar o moinho satânico do livre mercado. Nesse sentido, poderíamos 
dizer que as flexibilizações são a vingança, o contra-ataque dos capitalistas 
ultraliberais em resposta aos avanços dos reformistas. É uma resposta a quase 
dois séculos de atividade civilizadora do movimento operário e popular, que 
reformava o capitalismo.

É assim peculiar, mas também exemplar, o impacto dessa revanche do capital 
na pátria do capital. Há uns cinquenta anos, os estudiosos do subdesenvolvimento 
diziam que países “retardatários” eram sociedades com “terciário inchado”. 
A  migração do campo para a cidade não era acompanhada da criação de 
indústria. Assim, milhões de pessoas se acomodavam em empregos precários 
e mal pagos no setor de comércio e serviços de baixa qualificação. Enquanto 
isso, país desenvolvido era país industrializado. Não durou muito tempo essa 
caracterização dicotômica. No meio dos anos 1970, Bell (1973), otimista, dizia 
que os Estados Unidos – líder e modelo de país industrializado – tinham virado 
uma sociedade pós-industrial, uma economia de serviços. Só que, nessa nova 
versão, os serviços não eram o lugar do atraso, eram o centro da criatividade, dos 
empregos em tecnologia e ciência, em planejamento e projeto, em consultoria 



120 revista tempo do mundo | rtm | v. 4 | n. 2 | jul. 2018

financeira. Eram o campo em que pululavam aqueles que mais tarde Reich (1983) 
chamaria de “analistas simbólicos”, os sofisticados e ultramodernos trabalhadores 
que não produzem objetos, não manuseiam coisas, mas criam símbolos, imagens, 
conceitos, desenhos, códigos informáticos, descobertas tecnocientíficas.

8 A RESISTÊNCIA NA ENCRUZILHADA

Nada disso escondia a realidade, no entanto: nos Estados Unidos, modelo de 
Primeiro Mundo, estava-se criando um conjunto de bolsões cada vez maiores 
de  Terceiro Mundo. A coisa pioraria quando o Segundo Mundo (o bloco 
socialista) se desagregasse, virando uma selva de desempregados e máfias. 
Na pátria americana, indústrias se desmanchavam e migravam para países 
de baixos salários e baixos impostos. Aquilo que ficava dentro do território 
americano se transformava brutalmente. Os grandes oligopólios verticalizados 
se desmembravam – terceirizavam atividades, subcontratavam e viabilizavam a 
criação de um “precariado” cada vez mais vulnerável, além de uma “subclasse” 
simplesmente miserável. O contingente de necessitados de food stamps (cupons que 
asseguram a compra de comida para pessoas de baixa renda nos Estados Unidos) 
atingiu o recorde de 50 milhões de indivíduos, mais de 15% da população toda.

O quadro é mais chocante na América, mas não é tão desimportante para 
entender a nova Europa, pressionada por ondas migratórias, deslocalizações e 
desindustrializações que desmancham a base social da esquerda – sindicatos, 
partidos, movimentos. Não surpreende que alguns dirigentes trabalhistas, como 
Toni Blair, digam que a luta de classes acabou, enquanto grandes empresários, 
como Warren Buffett, afirmem que ela existe e que estamos ganhando. A ideia de 
Blair já foi repetida ou assumida por líderes de outros partidos.

Não foram apenas dirigentes políticos que “desistiram” da classe trabalhadora 
ou decretaram o fim de seu protagonismo político. Nas últimas décadas, proliferaram 
novos “teóricos” da pós-modernidade e das plataformas pós-materialistas. Alguns 
foram bem longe, decretando o caráter estrutural e definitivo desse esvaziamento 
político. Castells (1997), por exemplo, no final dos anos 1990, dizia que a era da 
informação tinha colocado em segundo plano os trabalhadores, incapazes de influir 
sobre o conflito ou coesão social, o cenário político e ideológico. O proletariado 
não seria mais o sujeito político da transformação, uma identidade política capaz de 
liderar um projeto de sociedade. Para o sociólogo espanhol, os novos movimentos 
“identitários” e sem definição de classe eram os novos portadores da mudança na 
nova era (Castells, 1997). Visões como essas se espalharam.

Além disso, mesmo na pátria exportadora de neoliberalismo, viceja uma 
nova literatura que busca recompor a identidade dessa nova classe trabalhadora 
e de seus movimentos indecisos em busca de luz. Desenham-se outras formas de 
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ativismo – como o chamado sindicalismo, movimento social que é uma alternativa 
à fragmentação provocada pela reengenharia que descrevemos anteriormente.12

Não se trata de um movimento uniforme e sem nuances. O sindicato da 
grande fábrica de automóveis, do petróleo e da química continuará a existir. Não se 
fazem chapas e perfilados de aço em quiosques e microempresas individuais, não 
se extrai e refina petróleo em fornos domésticos. Ao lado desse núcleo capitalista 
mais formal e concentrado, entretanto, há todo um mundo de capitalismo 
selvagem, com trabalhadores fragmentados, amontoados em guetos e bairros 
periféricos, sem direitos, seduzidos por assembleias religiosas, domesticados pela 
televisão, cortejados por demagogos ultraconservadores. Um mundo a roubar das 
trevas e a conquistar para a luz.
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