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Revolução digital, inovação 

e super-exploração capitalista 

(3ª parte) 

 

II. Para onde se dirige a inovação? 
 

No final de 2016, a Korn Ferry, gigante mundial do recrutamento de dirigentes de empresas, 

interrogou 800 patrões das maiores empresas mundiais (22). 

• 63% consideram que a sua vantagem competitiva provém das tecnologias; 

• 44% afirmam que os empregados ficarão obsoletos por causa da robótica, da automatização e da 

inteligência artificial. 

Os trabalhadores não são citados entre as cinco principais fontes de criação de valor para a empresa. É 

óbvio: 40% dos dirigentes que participaram no inquérito reconheceram ter sofrido pressões dos accionistas 

para dar prioridade à tecnologia. 

Mesmo se sabemos que o trabalho humano é a única mercadoria capaz de criar valor, não há nada de 

surpreendente nestes resultados. Marx explicou que, para elevar a sua taxa de lucro, o capital deve 

inevitavelmente desenvolver a produtividade do trabalho, aumentando a mais-valia relativa (leia a Caixa 2 e 

3). Alheio a qualquer outra consideração, quer seja relativa ao meio natural ou à condição dos trabalhadores, 

o capital tem fome e sede de lucro, e não tem nenhum outro instinto ou sentimento. A fábula da 

“responsabilidade social das empresas”, tão em voga, falhou há muito tempo. Para realizar um lucro mais 

elevado do que o dos seus concorrentes, o capital precisa de suscitar e acelerar o progresso técnico. Se um 

patrão é o primeiro a introduzir uma inovação, ele realiza um lucro suplementar que lhe permite esmagar os 

seus rivais. 

Mas as coisas não são assim tão simples. O jornal patronal francês “Les Echos” (7 de Dezembro de 

2016) escreveu:  

“As empresas têm as maiores dificuldades para se dotar de tecnologias diferentes das dos seus 

concorrentes. As firmas tendem, ao contrário, a imitar-se umas às outras: têm os mesmos fornecedores, 

apelam aos mesmos consultores, dispõem todas de «benchmarks» (23) idênticos sobre o seu sector, 

corrompem os funcionários dos seus concorrentes, recrutam os mesmos jovens diplomados, utilizam os 

mesmos manuais de boas práticas, etc. Logo, elas não têm a atitude apropriada para ganhar uma 

competição tecnológica. A estratégica tecnológica é extremamente arriscada. Para um grande número de 

candidatos, no início, há em geral apenas um ou dois ganhadores no final. Google, Facebook, Amazon, 

Alibaba, Airbnb, Uber são exemplos de empresas que impuseram – ou estão em vias de impor – a sua 

tecnologia ao mundo inteiro, depois de haver liquidado a concorrência. As outras empresas acabam mais 

cedo ou mais tarde por desaparecer”. 
 

Evocando um “cenário apocalíptico” em matéria de empregos, o jornal patronal prossegue: 

“Se a estratégia das empresas se apoia agora na tecnologia, sabe-se desde já que a maior parte delas 

irá desaparecer (...). Se a inovação tecnológica não é acompanhada pela criação de produtos – e esse é o 

cenário que ressalta do estudo da Korn Ferry –, o resultado é a concentração do mercado numa única 

empresa. O modelo é a Uber. Isso conduz à destruição massiva de empregos, em comparação com o 

número de empregos criados”. 
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A tendência é para a concentração e os monopólios. Ora a constituição de monopólios em regime 

capitalista foi descrita, há muito tempo, por Lenine em “O Imperialismo, Estádio Supremo do Capitalismo” 

(1916): 

“(O monopólio capitalista) gera, inevitavelmente, uma tendência para a estagnação e para a 

decomposição. Na medida em que se fixam preços monopolistas – ainda que temporariamente – 

desaparecem, até certo ponto, as causas estimulantes do progresso técnico e, por conseguinte, de qualquer 

progresso em geral. Assim, torna-se possível, também, no plano económico, travar artificialmente o 

progresso técnico. Exemplo: nos EUA, um certo Owens inventou uma máquina que revoluciona a produção 

de garrafas. O cartel alemão de fabricantes de garrafas comprou as suas patentes e guardou-as a sete 

chaves, atrasando a aplicação do novo método de produção. É verdade que, em regime capitalista, o 

monopólio não pode eliminar completa e indefinidamente do mercado mundial a concorrência (esta é, diga-

se de passagem, uma das razões pelas quais a teoria do super-imperialismo é absurda). A possibilidade de 

diminuir os gastos de produção e aumentar os lucros, por meio de aperfeiçoamentos técnicos, actua, é 

claro, a favor das modificações. Mas a tendência para a estagnação e a decomposição, inerente ao 

monopólio, continua, por sua vez, a operar e, em certos ramos da indústria e em certos países, há períodos 

em que consegue predominar” (24). 

 
 

CAIXA 2 

 

A mais-valia do capital 
 

 (Documentos de formação da Secção francesa da 4ª Internacional, nº 2, “O que é o capitalismo?”, 

páginas 14-15, extratos) 

O capital é uma “relação social de exploração” (...). É a relação entre uma minoria, os burgueses, 

que possuem os meios de produção (é a classe capitalista), e a grande massa de proletários, os trabalhadores 

livres, possuidores apenas da sua força-de-trabalho, que são obrigados a vendê-la para viver (...). 

Na produção capitalista, a propriedade dos meios de produção é igualmente privada, mas tornou-se apanágio 

de uma minoria, enquanto os outros produtores, os trabalhadores, são desprovidos deles. O que caracteriza o 

capitalismo não é, em si, a existência da propriedade privada (que existe desde que existe a produção de 

mercadorias), mas o facto de que essa propriedade privada é privilégio exclusivo de uma classe, a classe 

capitalista. 

Com o seu dinheiro inicial (A), o capitalista vai então comprar uma mercadoria (M), ou antes dois 

tipos de mercadorias: 

- imóveis, máquinas, matérias-primas (que são, elas também, os produtos de um trabalho social anterior); 

- a força-de-trabalho proletária. 

(...) O salário não retribui o trabalho, mas é a compra da força-de-trabalho; esta é uma mercadoria 

cujo valor, como todas as mercadorias, é medido pelo tempo de trabalho necessário à sua produção (no caso, 

à sua reprodução). O valor da força-de-trabalho é variável segundo a etapa do desenvolvimento, e integra, 

portanto, os resultados da luta de classes. 

“Ao comprar a força de trabalho do operário e pagando o seu valor, o capitalista, como qualquer 

outro comprador, adquire o direito de consumir a mercadoria que comprou, ou de usá-la. Consome-se ou 

utiliza-se a força-de-trabalho de um homem fazendo-o trabalhar, assim como se consome ou se utiliza uma 

máquina fazendo-a funcionar. Pela compra do valor diário ou semanal da força-de-trabalho do operário, o 

capitalista adquiriu, portanto, o direito de se servir dessa força, de fazê-la trabalhar durante todo o dia ou 

toda a semana. O dia ou a semana têm naturalmente os seus limites” (Karl Marx, “Salário, Preço e 

Lucro”). 
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A compra da mercadoria “força-de-trabalho” dá, portanto, ao capitalista o direito de utilizá-la. O 

valor dessa força-de-trabalho é determinado pela quantidade de trabalho necessário à sua manutenção (à 

reprodução da sua força-de-trabalho, que não é um “mínimo biológico”, mas depende da etapa do 

desenvolvimento e da luta de classes). 

Mas o uso desta força-de-trabalho é limitado apenas pela força e pela energia do operário em 

condições históricas determinadas. O valor diário ou semanal desta força-de-trabalho é, portanto, 

completamente diferente do exercício diário ou semanal desta força (...). 

Engels retoma esta questão central: 

“O que um operário produz e o que ele custa são coisas inteiramente diferentes daquilo que uma 

máquina produz e o que ela custa. O valor que um operário cria numa jornada de trabalho de 12 horas não 

tem absolutamente nada em comum com o valor dos meios de subsistência que ele consome nessa jornada e 

o repouso que a completa” (“Anti-Dühring”). 

Logo, o segredo do modo de produção capitalista reside na compra de uma mercadoria 

particular, no sentido de que ela produz mais valor do que ela própria tem: essa mercadoria é a força-

de-trabalho. 

(...) Para nos fazer compreender bem, tomemos um exemplo – que não passa de uma abstração, 

porque a realidade não se recorta assim. Tomemos uma jornada de 8 horas. Imaginemos que na primeira 

metade da jornada (4 horas), o valor produzido pelo operário é de 250 euros: 200 do valor transmitido pelos 

meios de produção e 50 de valor novo criado pela força-de-trabalho. Estes 50 euros correspondem ao valor 

da força-de-trabalho, o que corresponde à quantidade de trabalho socialmente necessário à reprodução de 

sua força-de-trabalho (esses 50 euros são a compra da sua força-de-trabalho pelo salário). O capitalista não 

pára a produção depois de 4 horas, mas sim de 8 horas. Ele continua, portanto, a fazer os operários 

trabalharem mais 4 horas. 

Nessa segunda meia jornada, mais 250 euros de mercadorias são então produzidas. Desse valor, 200 

euros provêm dos meios de produção e 50 euros da força-de-trabalho. Mas, desta vez, esses 50 euros não 

têm a contrapartida do salário. Daí nasce a mais-valia do capital (...). 

É esta força-de-trabalho que gera a mais-valia. Esta é um conceito específico do modo de produção 

capitalista (...). O trabalho assalariado é generalizado no capitalismo. 

Na produção capitalista, o modo de apropriação deste excesso é a extorsão, pela classe capitalista, 

da mais-valia produzida pela classe operária. O salariato é trabalho explorado. O capitalismo é a exploração 

do trabalho. 
 

 

Essa tendência parcial da estagnação, que seria predominante por um tempo, como escreveu Lenine 

em 1916, tornou-se cada vez menos parcial e cada vez mais longa. E é exactamente o que diz o jornal 

“Financial Times” sobre a actualidade: 

“Se existe uma estagnação da inovação, não é porque a humanidade se tenha tornado menos 

inovadora, mas porque os interesses existentes têm um maior incitamento (...) para impor a escassez e 

desacelerar a inovação. É isto que explica o aumento das desigualdades” (25). 

Sem esquecer as políticas de privatização, de desmantelamento e de destruição quase sistemática dos 

organismos públicos de investigação. É uma constatação partilhada por Paul Krugman, prémio Nobel da 

Economia e editorialista-estrela do jornal “The New York Times”: 

“Barry Lynn e Phillip Longman, da New America Foundation, sustentam, em minha opinião de 

modo convincente, que o aumento da concentração das empresas poderia ser um factor importante na 

estagnação da procura de mão-de-obra, pois as empresas utilizam os seus monopólios crescentes para 

aumentar os preços sem entregar ganhos proporcionais aos seus empregados. Eu não sei o que é que – 

monopólio ou tecnologia – é mais responsável pela desvalorização do trabalho” (26). 
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A capacidade de inovação do capitalismo é posta em causa 

 

A capacidade de inovação do capitalismo é questionada pelos seus mais sérios defensores. Qual é o 

argumento principal? O capitalismo produz quase exclusivamente inovações incrementais, ou seja, 

melhorias em inovações importantes desenvolvidas há muito tempo. E inovações de menor importância do 

que as rupturas que conhecemos com a invenção da eletricidade, da máquina a vapor, dos motores, da 

relatividade geral, da mecânica quântica, do código genético,... Trata-se de um problema que Peter Thiel, 

estrela do Vale do Silício e patrão do Hedge Fund, resumiu numa formulação que se tornou célebre: “Nós 

queríamos carros voadores e, em vez disso, temos 140 caracteres” (em referência ao Twitter). Um problema 

tão importante que se tornou o objecto de uma intensa polémica ao mais alto nível. 

Jason Pontin dirige a “MIT Technology Review”, uma das mais sérias revistas dedicadas à inovação. 

É editada desde 1899 pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), o motor central da investigação 

científica nos EUA. Num editorial de 2012, Pontin interroga-se: “Por que não sabemos resolver os grandes 

problemas?”: 

“Desde 1972, nenhum ser humano voltou à Lua. Ninguém viajou mais rápido do que a tripulação da 

Apollo 10. Desde o último voo do supersónico Concorde, em 2003, mesmo as viagens civis se tornaram 

mais lentas. O alegre optimismo sobre os poderes da tecnologia evaporou-se. Os problemas que nós 

esperávamos poder resolver com a tecnologia, tais como a fome, a pobreza, a mudança climática, o cancro 

e a velhice, afinal revelaram-se inextricavelmente difíceis” (27). 

“O que nos aconteceu?”, pergunta, decepcionado, o editorialista. 

É uma inquietação partilhada por um de seus colegas num artigo da “Technology Review” intitulado 

“Podemos ainda construir as rupturas tecnológicas de amanhã?”: 

“Depois de décadas de externalização da produção, num esforço para reduzir os custos, muitas 

grandes empresas perderam a sua perícia de engenharia e de tarefas complexas de concepção necessária 

para produzir, em grande escala, as tecnologias mais inovadoras” (28). 

Outros são ainda mais categóricos, como Robert J. Gordon, professor da Northwestern University de 

Chicago e uma das 50 pessoas apontadas como mais influentes no mundo em 2016, segundo a agência 

noticiosa Bloomberg. Especialista na desaceleração do ritmo de inovações, ele é autor de inúmeros estudos 

sobre a estagnação, entre os quais um artigo publicado pelo jornal financeiro norte-americano “The Wall 

Street Journal”: “Por que é que a inovação não nos salvará?” (29). 

O mesmo ponto de vista é defendido por Tyler Cowen, professor de Economia na Universidade de 

Manson, na Virgínia, nos EUA, articulista do jornal “The New York Times” e considerado um dos 

economistas mais influentes do mundo. Num livro intitulado “A Grande Estagnação”, ele explica: 

“O período que vai de 1880 a 1940 trouxe numerosas inovações tecnológicas importantes. Mas, com 

excepção da Internet, a vida no sentido material não é tão diferente da que existia em 1953. Dirigimos 

carros, utilizamos geladeiras e acendemos iluminações eléctricas” (30). 

Na realidade, defende ele, “as economias avançadas desaceleram, porque o ritmo da inovação 

desacelera”. 

Preso no quadro estreito das relações de produção existentes, este raciocínio procede de um 

pensamento mecanicista: o progresso técnico visto como um “deus ex machina” (31). Bastaria relançar a 

inovação para salvar o capitalismo. Ora o que ocorre é precisamente o inverso. É o próprio capitalismo que 

condena a inovação, ou, mais precisamente, que bloqueia a faculdade de fazer das inovações um factor de 

progresso para a humanidade no seu conjunto. Em 1966, Pierre Lambert escreveu: 

“Não há dúvidas de que o cérebro electrónico, pelas funções que lhe são e lhe serão confiadas, é 

infinitamente mais eficaz e eficiente do que o cérebro humano. A automatização é a prova viva de que o 

génio humano, ao realizar o seu controlo sobre todas as forças da técnica – fruto do seu trabalho – permite 

libertar o homem das pressões económicas e sociais e, dessa forma, dominar a Natureza e a sua própria 
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natureza social. O espírito fica confuso perante tudo o que pode conter a era do progresso, iniciada com a 

introdução do trabalho inteiramente automatizado. A libertação do homem do jugo da exploração, as 

possibilidades extraordinárias de desenvolvimento cultural e o avanço da civilização aparecem como 

realidades bem próximas. Mas os processos do trabalho automatizado estão actualmente sob o controlo do 

capital” (32). 

Consequência: 90% da população dos EUA não teve nenhum progresso nestes últimos 30 anos: 

“Todo o crescimento foi captado pelos 10% mais ricos, e 1% desses mais ricos captou mais da metade do 

crescimento. Para o norte-americano médio, o crescimento económico traduziu-se em... nada!” (33). 

É o que outro economista resumiu assim: 

“A força de tracção da tecnologia sobre o crescimento é inexistente para o essencial da sociedade” 

(34) 

Estas desigualdades não vêm de escolhas liberais, neoliberais ou ultraliberais. Elas resultam de 

processos muito mais profundos, cujas raízes assentam nas relações de produção existentes. No “Programa 

de Transição” (1938), Trotsky escreveu: 

“As forças produtivas da humanidade deixaram de crescer. As novas invenções e os novos 

progressos técnicos já não levam ao crescimento da riqueza material. As crises conjunturais, nas condições 

da crise social de todo o sistema capitalista, sobrecarregam as massas com privações e sofrimentos cada 

vez maiores. O crescimento do desemprego aprofunda, por sua vez, a crise financeira do Estado e mina os 

sistemas monetários abalados. Os governos, tanto democráticos quanto fascistas, passam de uma 

bancarrota para outra. A própria burguesia não vê saída” (35). 

As inovações incrementais a que o capitalismo constrange hoje a humanidade (ainda que inovações 

de ruptura não possam ser totalmente excluídas, em determinadas condições), por mais rápidas que sejam, já 

não podem aumentar a mais-valia relativa num ritmo suficiente para assegurar a rentabilidade do capital. O 

imperialismo precisa agir agora, de maneira mais enérgica, sobre o outro e único factor que pode aumentar o 

lucro, aumentando a mais-valia absoluta (Ver Caixa 3). Dito de outra maneira, o imperialismo precisa de 

reduzir o valor da força-de-trabalho dos proletários, liquidando o conjunto das conquistas e das garantias 

colectivas que asseguram aos trabalhadores condições de existência suportáveis, particularmente na Europa. 

 
 

CAIXA 3 

 

Mais-valia absoluta e mais-valia relativa 

 

• Mais-valia absoluta: o capital luta para alongar a duração do dia ou da semana de trabalho, ou, se 

existem leis que limitem essa duração, para pagar menos horas extraordinárias, assim como, por meio da 

anualização ou da tarefa ao dia  “forfait jour”,  contornar e destruir a legislação para alongar a parte não 

paga do tempo de trabalho. 

 

• Mais-valia relativa: por meio do progresso técnico, o capital procura aumentar o ritmo e a 

produtividade do trabalho, para produzir mais com o mesmo número ou menos operários num mesmo 

tempo, substituindo os trabalhadores por máquinas, automatizando as máquinas (robotização). Ele aumenta 

assim a quantidade de produção e a parte de mais-valia que ela contém. Os patrões lutam para não aumentar 

os salários quando a produtividade do operário aumenta, ou reorganizam a produção aumentando o ritmo de 

trabalho mediante alguns subsídios muito inferiores aos ganhos do capital. Os operários procuram, pelo 

contrário, obter aumentos do salário-base ou limites à aceleração das cadências. 
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As leis económicas são implacáveis. Para tudo aquilo que torna agradável, ou pelo menos tolerável – 

ou ainda, em certos casos, simplesmente possível – a vida dos seus cidadãos, os países do mundo ocidental, 

arrastando com eles o mundo inteiro, estão à beira da falência e da derrocada. 

O Fórum de Davos – que, como todos os anos, acabou de ter lugar na Suíça – reflecte a situação 

mundial de uma maneira evidente. O jornal patronal francês “La Tribune” (19 de Janeiro de 2017) escreveu: 

“Raramente os participantes no Fórum Económico Mundial de Davos pareceram tão 

desestabilizados. 

Muitos norte-americanos que fizeram este ano a viagem a Davos tentavam passar despercebidos 

(...). Foi este sentimento de incerteza, ou antes de fim de certezas, que dominou os quatro dias do Fórum 

Económico Mundial. 

Simbolicamente, um grande mural de refugiados apresentava, permanentemente, no grande salão de 

entrada do Centro dos Congressos – no qual se desenrolava a maior parte das 400 conferências – o mapa 

das migrações de 2016. Migrantes de guerra (Síria, mas também do Sahel – região da África imediatamente 

ao sul do Saara), migrantes económicos, migrantes climáticos, amanhã talvez até mesmo «refugiados 

digitais», segundo a expressão do patrão da Salesforce, Marc Benioff, um dos gigantes da tecnologia dos 

EUA. Se nada for feito, o «gap» (fosso) entre aqueles que ficarão a ganhar com a revolução tecnológica e 

os outros, que perderão o seu emprego, será crescente. E a seguir, já se sabe, se não forem dados empregos 

aos jovens que formamos, será a revolução.” 

A inquietação é palpável, e compreende-se porquê. Trotsky resumiu perfeitamente o problema em 

1937: 

“A minha posição é a da 4ª Internacional, a única organização revolucionária da nossa época. Os 

elementos fundamentais da nossa análise da situação mundial são os seguintes: desde a última guerra [a 1ª 

Guerra Mundial, de 1914 a 1918, NdT], o capitalismo entrou definitivamente numa fase de declínio e 

decadência. A humanidade está mais pauperizada hoje do que estava em 1913. O progresso da ciência e da 

tecnologia, nas condições do capitalismo decadente, significam apenas um aumento do desemprego 

«tecnológico», a ruína das classes médias e uma concentração enorme da riqueza. A crise actual começou 

num nível inferior ao da última e desenvolve-se mais rapidamente. O capitalismo declinante arrasta com ele 

a democracia burguesa: ele só se poderia oferecer um tal luxo no período da sua ascensão. Seria absurdo 

dizer que as «tradições» ou o «carácter nacional» particular da França ou da Inglaterra poderiam 

preservá-las do fascismo. O factor fundamental da história humana não é nem a «tradição» nem o «caráter 

nacional», mas sim o desenvolvimento das forças produtivas. Quando este desenvolvimento se interrompe, 

as instituições e as tradições honradas transformam-se em pó. Este facto é atestado por toda a história da 

civilização humana. 

A tecnologia moderna finalmente ultrapassou o quadro da propriedade privada dos meios de 

produção e as fronteiras do Estado nacional. As forças produtivas da humanidade sufocam nestas cadeias. 

É precisamente este facto que determina o carácter da nossa época como época de transformações sociais, 

de guerras (grandes e pequenas), de revoluções e contra-revoluções. O nosso planeta não encontrará a paz 

enquanto as forças produtivas e os meios de produção não se tornarem propriedade social, organizados de 

acordo com um plano científico, à escala nacional inicialmente, depois europeia e finalmente mundial. Tal 

reorganização é inconcebível sem a expropriação dos capitalistas, ou seja, sem revolução social” (36). 

 

NOTAS 

 

22 – Citado por Yves Cavarec, “Empresas sem pessoal daqui a cinco anos”, jornal francês “Les Echos”, 7 de 

Dezembro de 2016 (lesechos.fr). 

23 – “Benchmark”: processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, em geral tomando como 

modelo iniciativas consideradas bem-sucedidas (NdT). 

24 – Lenine V.I., “O Imperialismo, Estádio Supremo do Capitalismo”, Nova Palavra, 2007, páginas 117-118. 
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25 – Isabella Kaminska, no blog Alphaville do “Financial Times”. Citado por Hubert Guillaud, “Para onde se dirige a 

economia digital?”, 17 de Janeiro de 2013 (internetactu.net). 

26 – Citado por Hubert Guillaud, “Para onde se dirige a economia digital?”, 17 de Janeiro de 2013 (internetactu.net). 

27 – Citado por Hubert Guillaud, “Por que não sabemos resolver os grandes problemas?”, 13 de Novembro de 2012 

(internetactu.net). 

28 – David Rotman. “Can we build to tomorrow’s breakthroughs?” (“Podemos ainda construir as rupturas 

tecnológicas de amanhã?”), “MIT Technology Review”, 19 de Dezembro de 2011 (technologyreview.com). 

29 – Robert J. Gordon, “Why innovation won’t save us?” (“Porque é que a inovação não nos salvará?”), “The Wall 

Street Journal”, 21 de Dezembro de 2012 (wsj.org). Ver igualmente: 

http://economics.weinberg.northwestern.edu/robert-gordon/confPresentations.php. 

30 – Tyler Cowen, “A grande estagnação: como os EUA comeram todos os frutos acessíveis da História moderna, 

ficaram doentes e não vão (talvez) restabelecer-se”, citado pelo blog Slate.fr, artigo “A grande estagnação 

económica” (23 de Março de 2011). 

31 – O capital é uma relação social de exploração. A força-de-trabalho é a única mercadoria capaz de criar valor (leia 
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qual assenta os seus lucros: a exploração da força-de-trabalho. Daí a queda tendencial da taxa de lucro, as crises de 

superprodução, a característica cada vez mais caótica das fases de “impulso (progresso?)”, de estagnação e de crash. O 
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