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RESUMO 

Em busca de uma compreensão do processo de financeirização nas principais economias 

desenvolvidas, o trabalho apresenta e sistematiza as principais interpretações do 

fenômeno na Economia Política. Para isso, o trabalho analisa os estudos de referência ao 

tema, principalmente as abordagens marxista, pós-keynesiana e regulacionista, que 

oferecerem um amplo panorama do debate e dos principais temas. E com objetivo de 

analisar cada contribuição ao debate, o trabalho se concentrará nos efeitos da 

financeirização sobre o processo de acumulação de capital e a acentuação do rentismo 

como traço marcante do capitalismo contemporâneo.  
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ABSTRACT 

 

In search of an understanding of the financialization process in major developed 

economies, the paper presents and explores the main interpretations of the phenomenon 

in political economy. For this, the paper analyzes the reference studies the issue, 

especially the Marxist, post-Keynesian and regulationist approaches, which offer a broad 

panorama of the debate and the main themes. And in order to analyze each contribution 

to the debate, work will focus on the effects of financialization on the process of capital 

accumulation and the accentuation of profiteering as striking feature of contemporary 

capitalism. 

 

Keywords: financialization, contemporary capitalism, Marx, Keynes 
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Introdução 

 

De uma maneira geral, as teses sobre a dominância financeira buscam investigar não apenas 

teoricamente, mas também com evidências empíricas, o atual estágio do capitalismo mundial e 

as formas que assumem a produção e a apropriação da riqueza.  Dessa forma, o debate sobre a 

dominância financeira consiste em uma série de estudos que periodizam o modo de produção 

capitalista, tratam da especificidade histórica do capitalismo contemporâneo e dos 

condicionantes estruturais da acumulação de capital, como também das políticas econômicas a 

serem implementadas. 

No quadro geral do debate apresentado por diversos autores, a interação entre o processo de 

acumulação de capital e a disputa pela apropriação da riqueza entre as classes sociais alterou-

se dramaticamente pelo menos nos últimos trinta anos, e estas alterações estariam também no 

“coração” do processo de globalização1. Entretanto, não é possível compreender a dinâmica do 

capitalismo contemporâneo sem considerar o crescimento espetacular das transações 

financeiras a partir da segunda metade do século XX. Um crescimento baseado não apenas pelo 

volume de transações nesta esfera da economia, mas também nas modificações no sistema 

monetário internacional, nos processos de liberalização e desregulamentação financeira em 

diversos países, assim como na proliferação de inúmeros instrumentos financeiros.  

Neste sentido, pode-se afirmar, como bem destacou Chesnais (1998), que a esfera financeira 

representou a ponta-de-lança do movimento de mundialização ou globalização da economia, 

uma esfera onde as operações do capital envolvem os montantes mais elevados e também o 

capital encontra a sua maior mobilidade. Além disso, a sua influência sobre a economia mundial 

pode ser entendida, de um ponto de vista mais estrutural, como um exercício de um poder 

econômico, político e social, o “poder das finanças” (ORLÉAN, 2006). 

Assim, as teses sobre a dominância financeira buscam compreender um aspecto central da 

economia mundial nas últimas décadas, o movimento de ascensão das finanças e o seu poder 

sobre a economia “real”, bem como os efeitos da busca dos agentes por valorização financeira 

sobre o crescimento econômico e a distribuição de renda. Por isso, os autores inseridos no 

                                                 
1 Assim, inicialmente, pode-se partir da noção de globalização econômica, do crescimento do mercado mundial a 

partir das décadas de 1970/1980, o que contribui para compreender a interação e suas implicações. Esta noção 

inclui não apenas modificações nas grandes corporações, agora transnacionais, ou na distribuição de renda entre 

os mais diferentes agentes ou classes, mas também mudanças consideráveis no papel do Estado e no comércio 

internacional. 
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debate denominam o atual estágio da economia mundial como um “capitalismo patrimonial”, 

um “regime de crescimento dirigido pelas finanças”, um “regime de acumulação dominado 

pelas finanças”, um “regime de acumulação com dominância financeira” ou uma 

“mundialização financeira” e mesmo, um processo de “financeirização” (GUTTMANN, 2008). 

Dessa forma, no centro do debate sobre a expansão das finanças está não apenas a compreensão 

da sua dinâmica interna e seu desenvolvimento em escala internacional, mas também a forma 

especifica que o capitalismo assume na atualidade. 

Segundo Epstein (2005), não há um consenso sobre a definição do termo “financeirização”, e 

menos ainda sobre o seu significado. Assim, reconhecendo a diversidade de conteúdo entre as 

proposições e que todas elas capturam algum aspecto do fenômeno, o autor define a 

financeirização como o aumento da importância dos interesses financeiros, dos mercados 

financeiros, dos atores financeiros e instituições financeiras nas operações das economias 

nacionais e internacionais. Uma definição que associa a financeirização à ascensão do 

neoliberalismo e assim, dando um conteúdo político e econômico ao fenômeno, destaca o 

predomínio e o poder das finanças e suas instituições sobre a economia e a sociedade em geral, 

conforme enfatiza Duménil & Levy (2014).  

Na literatura sobre a financeirização, apesar de muitos pontos de convergência sobre a dinâmica 

do capitalismo contemporâneo sob dominância financeira, não há um consenso amplamente 

aceito sobre o conteúdo do termo, dada a variedade de abordagens e as diversas implicações 

políticas e econômicas de cada definição, como destacam Chesnais (2002), Stockhammer 

(2004), Sawyer (2013) e Lapavitsas (2014). Entre as diversas correntes teóricas da ciência 

econômica, essencialmente as teorias associadas à chamada “heterodoxia”, encontramos no 

debate abordagens marxistas, pós-keynesianas e regulacionistas. Para além da teoria 

econômica, o debate sobre a financeirização também inclui outras áreas da teoria social, com 

uma difusão cada vez mais ampla na sociologia, ciência política e história, e isto ocorre muito 

em função das amplas consequências da “hipertrofia das finanças” na sociedade capitalista 

(Zwan, 2014; Lapavitsas, 2014)2. 

Como bem registraram Lapavitsas (2014) e Sawyer (2014), a origem dos estudos sistemáticos 

sobre a financeirização se encontra nos últimos trabalhos dos marxistas Sweezy & Magdoff 

(1987; 1994)3. Além disso, diversos autores contribuíram para o tema, propondo uma série de 

                                                 
2 Podemos destacar os estudos de Harvey (1982; 2010), Krippner (2005; 2011), Arrighi (1994), Blackburn (2006; 

2011), Martin (2002) e Froud, Johal & Williams (2002), Haiven (2014) e Engelen (2008). 
3 Consideração reforçada por Chesnais (2001; 2011) e Pollin (2004).  
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estudos teóricos e empíricos sobre as finanças no capitalismo contemporâneo a partir de uma 

perspectiva marxista. A partir desta abordagem, os principais trabalhos sobre a financeirização 

que se destacam, além dos pioneiros, são os dos economistas franceses Chesnais (1995; 1997; 

1998; 2001; 2005; 2010), Duménil & Levy (2007; 2010; 2014), mas também os estudos dos 

atuais editores da Monthly Review, Foster & Magdoff (2006; 2009a; 2009b; 2009c; 2010a; 

2010b; 2014). E nos últimos anos, as proposições de Lapavitsas (2014) têm contribuído para a 

compreensão do tema. Cada um à sua maneira busca resgatar de Marx a sua investigação sobre 

o movimento do capital na circulação, especialmente do capital-dinheiro, ou seja, a dinâmica 

do capital financeiro e as consequências para a acumulação de uma “insaciabilidade das 

finanças” (CHESNAIS, 2005).  

Apesar da importância de Sweezy & Magdoff no debate sobre a dominância financeira, deve-

se registrar, na verdade, o pioneirismo de Braga (1985)4. Para o autor, a financeirização 

representa o padrão sistêmico de riqueza como manifestação da dominância financeira, 

característica marcante do capitalismo. Ou mais precisamente, a dominância financeira é 

expressão geral das formas contemporâneas de “definir, gerir e realizar riqueza no capitalismo” 

(BRAGA, 1995). Assim, a financeirização é sistêmica, pois está constituída por componentes 

fundamentais da organização capitalista, de forma a impor uma dinâmica estrutural segundo 

princípios de uma lógica financeira geral, resultando em um movimento que afeta todos os 

setores, não representando apenas mudanças nas estratégias de cada agente5. 

Entre os principais estudos sobre a emergência de uma nova fase do capitalismo encontramos 

as análises de um grupo de autores associados à escola francesa da regulação. Os principais 

trabalhos desta abordagem, que sugerem a formação ou não de um novo regime de crescimento 

sobre a liderança das finanças, são Aglietta (1999a; 1999b; 2004; 2005; 2006; 2010a; 2010b), 

Boyer (2000; 2009), Orléan (2006 [1999]), Lordon (1999) e Plihon (1995; 1998; 1999; 2003; 

2005). Partindo da metodologia inspirada em Aglietta (1979) e desenvolvida por Boyer (1990), 

os autores regulacionistas analisam a possibilidade ou não da existência de um regime de 

crescimento liderado pelas finanças, como também é discutido em Clévenot (2008) e Chesnais 

(2002). Assim, a questão principal é a capacidade das finanças, como forma institucional da 

                                                 
4 Além do autor, outros trabalhos no Brasil buscaram tratar desta nova fase do capitalismo e de alguma forma 

interagem com as teses aqui apresentadas. Como em Marques & Nakatani (2009), Carcanholo & Nakatani (1999), 

Bruno (2009) e Paulani (2009). 
5 Recentemente, Braga (2013) apresentou críticas às definições mais atuais do termo “financeirização”, destacando 

que não se trata de uma deformação do capitalismo, nem de um dualismo entre capital produtivo e financeiro, nem 

uma ditadura dos investidores-acionistas, e muito menos um resultado do esgotamento do regime “fordista”. 
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regulação capitalista, em promover um regime de crescimento econômico ao longo prazo, tal 

como o regime de acumulação “fordista” que logrou tal tarefa desde o pós-guerra, até sua crise 

no final dos anos 1970.     

Além das abordagens marxista e regulacionista, o debate sobre a dominância financeira no 

capitalismo contemporâneo inclui também diversas incursões de autores de origem pós-

keynesiana. Entre os principais trabalhos sobre o processo de dominância financeira associados 

à abordagem pós-keynesiana encontramos os de Tymoigne & Wray (2014), inspirados 

essencialmente em Minsky, e os estudos coletivos de Hein & Van Treeck (2010a, 2010b), Hein 

& Dodig (2014b), Stockhammer (2004, 2009) e Orhangazi (2008), sobre o que denominam de 

“macroeconomia da financeirização”. Além desses trabalhos, podemos verificar incursões pós-

keynesianas no tema do capitalismo financeirizado em Epstein (2005), Palley (2007; 2012; 

2013), Sawyer (2013), Lavoie (2008; 2013) e Bhaduri (2013), principalmente com o objetivo 

de compreender as raízes da última crise financeira. Partindo principalmente dos trabalhos 

originais de Keynes, mas também de Kalecki e Veblen, além do próprio desenvolvimento da 

teoria pós-keynesiana, especialmente das contribuições de Minsky e Lavoie, os estudos 

procuram entender o protagonismo que as finanças, ou o setor financeiro, assumiram nas 

últimas décadas nas economias avançadas. 

A noção de dominância financeira tem origem nos trabalhos pioneiros de Braga (1985) e 

expressa as formas contemporâneas de “definir, gerir e realizar riqueza no capitalismo”, ou seja, 

a lógica financeira como um “padrão sistêmico de riqueza”6. Esta noção tem o seu conteúdo 

associado à centralização do capital e à sua conexão com o capital financeiro, ou seja, ao 

movimento do “capital em geral”, e por isso não está relacionada estritamente com o setor 

financeiro, ou uma oposição entre o setor financeiro e o setor produtivo ou capital bancário e 

capital industrial. 

Corroborando com este conteúdo e dialogando com a abordagem regulacionista, Chesnais 

(1996; 1997) ao tratar do processo de mundialização do capital e do protagonismo da esfera 

financeira, destaca antes de tudo o regime de acumulação mundial com dominância financeira 

como “um modo especifico de funcionamento do capitalismo mundial”, não apenas uma fase 

do capitalismo, mas uma nova configuração da acumulação de capital. E com objetivo de 

qualificar o conteúdo da tese da financeirização em concordância com Chesnais, Paulani (2009) 

propõe a dominância financeira da valorização, que:   

                                                 
6 Além de trabalhos como Braga (1993; 1998). 
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“(...) não significa que a valorização financeira seja quantitativamente 

mais importante que a valorização produtiva, ainda que, como veremos 

adiante, a riqueza financeira venha crescendo exponencialmente nos 

últimos 30 anos. A prevalência da valorização financeira é qualitativa 

mais do que quantitativa (...) a produção de renda e riqueza real passa a 

se dar sob a lógica dos imperativos da valorização financeira” 

(PAULANI, 2009. p. 28) 

 

Por sublinhar o papel dominante da valorização financeira na formação da riqueza capitalista 

na atualidade, a noção de dominância financeira ou dominância financeira da valorização 

abrange não apenas uma etapa do capitalismo, e não se refere a uma relação quantitativa entre 

produção e finanças, com sobreposição da última em relação a primeira7. Como bem destacado 

por Braga, Chesnais e Paulani, a dominância financeira expressa a forma atual de valorização 

do capital sob o imperativo da lógica financeira, onde uma ampla série de fenômenos 

econômicos estão condicionados à ampliação da riqueza sob a forma financeira. As implicações 

econômicas e sociais da valorização financeira do capital revelam o impulso inerente dos 

capitalistas em direção ao rentismo, a busca da mera apropriação de riqueza financeira na forma 

de direitos sobre a propriedade do capital, inclusive pela atuação como especuladores nos 

mercados acionários.     

O rentismo que marca o capitalismo contemporâneo parece recuperar uma das formas “anti-

diluvianas” do capital nas sociedades pré-capitalistas, o capital usurário8. Segundo Marx 

(2008), como “emprestador profissional” este capital, anterior historicamente ao capital 

industrial, caracterizava-se pelo empréstimo aos proprietários de terra e aos pequenos 

produtores, especialmente os artesãos e os camponeses. Com o desenvolvimento do sistema de 

crédito, o capital usurário foi subordinado às necessidades do capital, aparecendo no modo de 

produção capitalista como capital portador de juros; são “irmãos gêmeos”. E esta transformação 

não se deu a partir da natureza do capital, pois ambos são “prestatários”, e sim, segundo Marx 

(2008), a partir das condições em que se opera a relação de empréstimo; se antes em sociedades 

pré-capitalistas, agora no modo de produção capitalista.  

                                                 
7 Como bem destacou Paulani (2004). 
8 Sobre as formas “anti-diluvianas” ver o capítulo XXXVI do Livro III, “Aspectos pré-capitalistas” de O Capital 

de Marx.  
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A noção de rentismo também remete às categorias associadas às configurações dos rendimentos 

na sociedade capitalista, como lucro, salário, lucro-extra, juro e renda da terra desenvolvidas 

por Marx. Segundo Paulani (2012), ao contrário do lucro, do salário e do lucro-extra que 

derivam do processo de produção, a renda da terra e os juros aparecem como uma renda 

resultado da mera propriedade, de direito sobre uma parcela do valor produzido. E assim, tanto 

o proprietário da terra (renda fundiária) quanto o proprietário do capital-dinheiro (juro) surgem 

como rentistas.  

O atual debate sobre o poder das finanças no capitalismo contemporâneo trata o rentismo a 

partir de sua posição externa à produção, do capitalista “jurídico”, proprietário de capital-

dinheiro que empresta ao capitalista “econômico” e espera o retorno sob a forma de juros. 

Assim, aqui trata-se do rentismo associado aos rendimentos deste capital passivo, e da mera 

apropriação financeira da riqueza.  

O objetivo deste trabalho é apresentar e sumarizar as principais interpretações sobre o processo 

de financeirização da economia, destacando os seus efeitos sobre o processo de acumulação de 

capital e a acentuação do rentismo como uma marca da forma de apropriação da riqueza por 

parte das finanças no capitalismo contemporâneo. Para isso, aqui se investigarão as análises de 

referência entre as abordagens marxista, pós-keynesiana e regulacionista, de forma a oferecer 

um panorama do debate e os seus principais temas da economia política da dominância 

financeira. 
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CAPÍTULO 1: A TEORIA MARXISTA DA DOMINÂNCIA FINANCEIRA  

 

1.1 O capital monopolista-financeiro e a tradição da Monthly Review 

A abordagem da economia política da dominância financeira que caracteriza o atual capitalismo 

contemporâneo como o período do capital monopolista financeiro, com ênfase no seu papel na 

resolução do problema da realização, encontra-se nos trabalhos da tradição da revista norte-

americana Monthly Review. E para compreender a mudança estrutural que conduziu a 

financeirização, os autores associados a esta tradição partem não apenas do papel das finanças 

na economia durante as últimas décadas, como também da economia “real” e a sua tendência à 

estagnação. Dessa forma, podem-se compreender os efeitos da financeirização sobre a 

acumulação de capital e a ascensão da elite financeira no interior da classe dominante.   

Para Foster & Fred Magdoff (2009), atuais editores da revista e herdeiros dos estudos de 

Sweezy, Baran e Harry Magdoff, a financeirização representa um deslocamento no centro da 

gravidade da economia, da produção para as finanças, especialmente na economia norte-

americana desde 1960, mas também na economia mundial. Na opinião dos autores, o 

capitalismo norte-americano tornou-se cada vez mais dependente de uma série de bolhas 

financeiras para manter-se. A expansão do endividamento e da especulação representou o 

principal meio pelo qual o sistema conseguiu evitar afundar em uma profunda depressão, 

embora não lhe tenha permitido superar a tendência de estagnação subjacente. O resultado desta 

dinâmica é um crescimento continuamente lento, uma maior acumulação de dívidas, e um 

potencial para estouros de bolhas financeiras. 

Ao investigar a formação e o desenvolvimento do capitalismo monopolista, Sweezy e Baran 

(1967) não se dedicaram a um profundo estudo sobre o caráter da relação entre o processo de 

acumulação e a dinâmica dos mecanismos monetários e financeiros do capital9. Já em Sweezy 

& Magdoff (1987) encontramos algumas breves considerações sobre a relação entre o lado real 

e o lado monetário (produção e finanças), destacando o papel auxiliar das finanças sobre a 

economia real desde o final do século XIX até a década de 1970. Mas foram os trabalhos de 

                                                 
9 Entretanto, é possível identificar em Sweezy & Baran (1967) a afirmação de que “toda a maquinaria financeira 

de casas de investimentos, mercado de títulos etc” (além dos bancos) estava associada à formação do capital 

monopolista, isto porque o sistema de crédito era uma das forças que mobilizou o capital em direção à sua 

centralização, e promoveu a formação das sociedades por ações. A época os autores entendiam que o papel dos 

bancos teria sido “pôr em prática sua política de eliminar a concorrência e estabelecer os monopólios”. 
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Foster e Magdoff (2009; 2010) que desenvolveram de forma mais precisa a relação entre a 

produção e as finanças.   

Como os fundadores da revista norte-americana, para Foster (2010) a noção de uma economia 

monetária de produção de Keynes, onde o dinheiro assume um papel central na economia, 

estava em estreita relação com a fórmula geral do capital (D-M-D’) de Marx10. Em ambos os 

autores existiria a tendência do capital em produzir juros e com isso apresentar-se de forma 

duplicada, como capital “real” e “fictício”, abrindo a possibilidade de o capitalista escolher 

entre a renda esperada através do investimento em capital “real” e a demanda especulativa por 

dinheiro associada aos juros. Na opinião de Foster (2010), o sistema de crédito moderno, um 

produto do próprio desenvolvimento do capitalismo, modificou fortemente o caráter da 

acumulação de capital: a propriedade de ativos de capital “real” foi relegada ao segundo plano 

frente à propriedade ações e títulos (capital “fictício”)11.      

E central no estudo de Foster (2010) é a dialética entre produção e finanças, onde tem-se a 

possibilidade de o capital monetário desviar-se para D-D’ (a especulação com os preços dos 

ativos) ao invés de direcionar-se para a acumulação real. Assim, dada a impossibilidade de o 

capital encontrar saídas pelas vias tradicionais (consumo e investimento), ele se refugia na 

especulação com o valor financeiro dos ativos reais, elevando a tendência do capital à 

especulação e ao endividamento. Neste ponto, o autor apresenta uma divergência com aquelas 

abordagens que destacam exclusivamente o movimento do ciclo financeiro, como Minsky e 

outros, e busca defender as raízes estruturais de longo prazo no processo de acumulação de 

capital. A dialética entre produção e finanças inclui não apenas o desenvolvimento da 

especulação financeira no curto prazo, mas também uma teoria da estagnação, uma análise de 

longo prazo do desenvolvimento capitalista. 

Com forte inspiração nos trabalhos de Hansen, mas principalmente nos “neomarxistas” Kalecki, 

Steindl, Sweezy e Baran, os atuais editores da Monthly Review destacam a centralidade da 

economia “real” no surgimento da financeirização. A teoria da estagnação, em linhas gerais, 

possui duas linhas de desenvolvimento, segundo Foster (2010) e Foster & Magdoff (2009): (1) 

a contradição de uma economia madura onde uma enorme capacidade produtiva não utilizada 

                                                 
10 Para o autor, a convergência entre Keynes e Marx evidencia-se na tendência do capital em transformar-se em 

uma “economia puramente monetária” (na fórmula geral, D-D’). 
11 Aqui, o autor faz referência a Minsky ao afirmar que a especulação com ativos reais é uma característica da 

economia capitalista, e que o paradigma mais pertinente para a análise é um sistema como “a City ou Wall Street, 

um centro financeiro”, onde o financiamento ocorre através de endividamento tanto em carteiras de ativos como 

em transações correntes (FOSTER, 2010).   
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se choca uma decrescente oportunidade de investimentos, e (2) consequentemente gera uma 

tendência ao aumento do excedente, com efeitos negativos sobre a acumulação de capital. Dessa 

forma, a relação entre finanças e produção se explica antes por um estado da economia “real”, 

no caso uma economia estagnada, e a possibilidade de uma saída, um refúgio para o capital nas 

finanças, especialmente no processo de endividamento e na especulação financeira.   

Os estudos de Foster & Magdoff (2009) sobre a natureza e as contradições do capitalismo norte-

americano nas últimas décadas, e a origem da financeirização, conduzem à identificação de 

problemas associados à economia “real”. Do ponto de vista teórico, os atuais editores da 

Monthly Review retomam e atualizam a análise da dinâmica do capitalismo monopolista e suas 

contradições de Baran e Sweezy (1966), uma de suas principais contribuições: o estado normal 

da economia capitalista monopolista é a estagnação. Para Foster & Magdoff (2009), os 

fundadores da Monthly Review tinham o objetivo de analisar uma nova etapa do 

desenvolvimento capitalista após a 2º Guerra Mundial, com grandes transformações 

econômicas que tiveram em seu centro a grande corporação. Nesta nova etapa, as empresas não 

mais se comportariam como firmas livres, competitivas, e sim como empresas monopolistas / 

oligopolistas que abandonaram a destrutiva “guerra de preços” e partiram para competição na 

área de cortes de custos e esforços de vendas. 

A partir desta nova etapa, a economia norte-americana foi controlada pelas grandes 

corporações, principalmente na indústria. E atuando com alta produtividade e com preços 

oligopolistas, a economia capitalista monopolista gerou um enorme e crescente excedente em 

busca de absorção nos mercados. Entretanto, a geração deste excedente foi além da capacidade 

da economia de absorvê-lo através de seus mecanismos normais, o consumo e o investimento. 

No caso do primeiro, os cortes de custos das grandes corporações recaíram principalmente sobre 

a remuneração da classe trabalhadora, reduzindo o seu poder de compra e elevando os níveis 

de desigualdade; no segundo, tem-se que nas economias “maduras”, observou-se que o 

investimento orientou-se para a mera substituição dos fatores de produção, dada as baixas 

expectativas de lucros futuros, e a incerteza inerente ao sistema capitalista. De acordo com 

Foster & McChesney (2009), uma característica do capitalismo monopolista é a tendência à 

superacumulação de capital, interpretada uma situação na qual a busca por ampliação do lucro 

e da riqueza por parte dos capitalistas se confronta com uma insuficiência de demanda efetiva 

(barreiras no consumo e no investimento), que resulta em um crescente e crônico excesso de 

capacidade produtiva. E dessa forma, a combinação de uma superacumulação de capital e 
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baixas expectativas de saída para o capital resulta, segundo Foster & Magdoff (2009), em uma 

tendência à estagnação12. 

A estagnação da economia norte americana, uma economia “madura” e monopolista, expressou 

uma situação paradoxal. Segundo Baran & Sweezy (1966) o capitalismo monopolista é um 

sistema contraditório em si mesmo, pois de um lado tende a criar excedentes cada vez maiores, 

mas por outro lado, é incapaz de proporcionar ao consumo e ao investimento saídas necessárias 

para a absorção deste excedente. Além disso, a tendência à estagnação representa também a 

necessidade de a economia operar a partir de um ponto suficientemente baixo em sua escala de 

rentabilidade para que não gere mais excedentes que não serão absorvidos. Entretanto, existem 

mecanismos que servem para contrabalançar a tendência à estagnação, como o imperialismo, 

invenções tecnológicas e elevação dos gastos estatais, principalmente, as despesas militares13. 

Mas, segundo Foster e Magdoff (2009), tais mecanismos são auto-limitados e superficiais, 

apesar de terem funcionado nos anos de 1950 e 1960, muito em razão de fatores históricos 

especiais. Por isso, a tendência à estagnação, por ser inerente ao sistema capitalista, é 

profundamente enraizada e contínua em operação. 

Seguindo o argumento dos fundadores da Monthly Review, Foster & Magdoff (2009) propõem 

uma atualização de suas principais teses, destacando o triunfo do capital financeiro e da 

especulação sobre a economia “real”, tal como afirmado por Sweezy (1994) e Sweezy & 

Magdoff (1987). A nova contra-tendência à estagnação expressa na ascensão das finanças pode 

ser verificada em diversos aspectos, como um aumento progressivo dos lucros financeiros 

dentro dos lucros totais, um aumento do endividamento como proporção do PIB, um aumento 

da participação na renda do setor financeiro (FIRE)14, a proliferação de instrumentos 

financeiros e o papel cada vez mais importante das bolhas especulativas (FOSTER & 

MAGDOFF, 2009). E assim, como destacou Sweezy (1994), as finanças deixam de ser um 

modesto auxiliar da economia real, ou mais precisamente, um parceiro frequentemente 

                                                 
12 Foster & McChesney (2009) destacam que, a partir dos esquemas de reprodução de Marx, o capitalismo 

monopolista se caracteriza pela tendência a uma maior dependência do Departamento I (produção de meios de 

produção) em relação a expansão do Departamento II (produção de meios de consumo). A estagnação revela-se 

quando se persiste em um aumento da capacidade produtiva (DI) mais rápido do que o aumento do poder de 

consumo da sociedade (DII), na ausência de novos estímulos. 
13 Tais mecanismos devem ser entendidos, segundo Foster & McChesney (2009), como “estímulos externos”, 

fatores de desenvolvimento, no sentido de Kalecki (1954) que estão além da lógica interna da acumulação.   
14 Em inglês Finance, Insurance and Real Estate, que seria o setor da economia baseado nas finanças, seguros e 

negócios imobiliários. 
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dominante da produção como na primeira metade do século XX, para tornar-se um capital 

inevitavelmente especulativo, interessado exclusivamente na sua própria expansão. 

O ponto principal da tese dos autores é que a expansão da dívida e da especulação que 

caracterizou a economia daquele país (mas também a economia mundial) desde os anos 1960 

representou o principal meio pelo qual o sistema conseguiu evitar afundar-se em uma profunda 

depressão, mas não sendo suficiente para a superação da tendência a estagnação. E por isso, a 

financeirização da acumulação de capital gerou um novo estágio do capitalismo monopolista, 

principalmente nos E.U.A., uma simbiose entre a estagnação e a financeirização: a fase do 

capital monopolista-financeiro. Segundo Foster & Magdoff (2009), uma simbiose que resulta 

da dependência dos capitalistas em relação às finanças para preservar e ampliar seu capital-

dinheiro, de uma superestrutura financeira que não pôde expandir-se de forma totalmente 

independente de sua base produtiva (por isso, o recorrente e crescente estouro de bolhas 

especulativas), e de uma incapacidade da financeirização em superar a estagnação, apesar de 

sua expansão.  

Para evitar uma profunda depressão, a economia norte-americana encontrou como saídas para 

o excesso de excedentes acumulados o crescimento explosivo de uma superestrutura de dívidas, 

que chegou a representar em 2005 três vezes o tamanho do PIB do país. Mais especificamente, 

o crescimento da economia foi recuperado graças ao processo de endividamento das famílias e 

do setor financeiro, com destaque para a especulação com ativos financeiros.  

Segundo Foster e Magdoff (2009; 2013), nos últimos trinta anos verificou-se uma redistribuição 

de renda em favor dos ricos com uma queda dos salários reais da classe trabalhadora, bem como 

das remunerações (salários mais benefícios), como um resultado do declínio do poder dos 

trabalhadores frente ao poder da elite norte-americana15. Entretanto, esta queda também reflete 

uma divisão de classe na participação dos salários e benefícios na renda nacional, isto porque 

deve-se diferenciar a classe trabalhadora dos gestores e CEO’s16, de tal maneira que na 

economia norte-americana, a queda dos salários e benefícios foi mais acentuada nos primeiros, 

enquanto os demais elevaram-se nas últimas décadas.  

                                                 
15 Em relação a luta de classes nos E.U.A., Foster & Magdoff (2013) apontam alguns fatores que explicam a perda 

de poder da classe trabalhadora, como o enfraquecimento do poder dos sindicatos e da legislação trabalhista, a 

deslocamento dos empregos para a Ásia e outros países com o objetivo de tirar proveito dos baixos salários e leis 

ambientais mais frouxas e o crescimento do uso de trabalhadores em tempo parcial. 
16 Os primeiros incluídos na categoria de trabalhadores da “produção e não-supervisão” da indústria produtoras de 

bens e não supervisores da indústria prestadora de serviços do setor privado e os segundos, os trabalhadores 

associados a gerencia, supervisão e outros não-produção também do setor privado (FOSTER & MAGDOFF, 2013)  
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O crescimento mais rápido do consumo em relação à renda disponível das famílias está 

diretamente associado, segundo Foster & Magdoff (2009), à elevação do endividamento dos 

trabalhadores, expresso na duplicação da dívida do consumidor e no aumento do pagamento 

pelos serviços das dívidas nos últimos anos. E, tal como na natureza de classe da redistribuição 

da renda, o endividamento atingiu mais as famílias com menor renda per capita, as famílias da 

classe trabalhadora, do que as demais. Em relação ao peso das dívidas, ou seja, o pagamento do 

serviço das dívidas, os autores afirmam que este afetou mais de ¼ das famílias mais pobres, de 

forma que as dificuldades financeiras estão inversamente associadas à renda das famílias. Além 

disso, nos últimos anos as famílias da classe trabalhadora contraíram dívidas com a hipotecas 

imobiliárias que, juntamente com o efeito-riqueza no mercado acionário, permitiu a economia 

norte-americana recuperar-se da crise financeira do final dos anos 1990.   

E, analisando o recente crescimento do sistema financeiro norte-americano, Foster & Magdoff 

(2009) observam que os bancos assumiram dívidas cada vez maiores, tornando-se grandes 

devedores, ao mesmo tempo que cumpriram a função de emprestar capital-dinheiro. Mas as 

dívidas do sistema financeiro para fins especulativos tornaram-se maiores que a função 

tradicional dos bancos, com pouco ou nenhum efeito sobre a produção. Assim, segundo os 

autores, os lucros dos bancos originados das dívidas raramente são transformados em 

financiamento com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da economia. Em vez disso, 

tais lucros especulativos são normalmente utilizados para gerar ainda mais lucros através de 

vários outros esquemas de especulação, e como destacam os autores, a dívida alimenta a 

especulação financeira e ao mesmo tempo que esta conduz a economia a depender cada vez 

mais do endividamento. Atualmente, o setor financeiro tem a responsabilidade de oferecer 

novas e expansivas saídas para o capital-dinheiro, dada a estagnação da economia “real”. Por 

isso, as finanças não são mais apenas a “cola” que une as várias partes do sistema capitalista e 

o “óleo” que lubrifica o seu funcionamento, elas se tornaram uma atividade dominante nas 

economias capitalistas maduras. 

Mas uma atividade fortemente marcada pela especulação financeira, com pouco ou nenhum 

efeito sobre a produção. O “grande cassino”, como denominado por Foster & Magdoff (2009), 

fica evidente na magnitude da oferta de instrumentos financeiros, como ações e derivativos 

permitidos pelo processo de securitização, e na quase nula relação destas formas de apropriação 

de riqueza com o investimento produtivo. Observou-se a mais recente crise financeira norte-

americana no setor imobiliário foi mais um exemplo de “mania especulativa”, um rápido 

crescimento da quantidade dívidas acompanhadas por uma redução na qualidade dos 
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empréstimos17. Conjuntamente à expansão do crédito imobiliário às famílias, o setor financeiro 

endividou-se e promoveu uma forte especulação com os ativos financeiros das hipotecas, 

apostando na variação de preço desses ativos. O resultado da dinâmica especulativa impressa 

pelo setor financeiro sobre a economia foi uma crise hipotecária, dado os créditos de baixa 

qualidade, seguida por uma crise financeira que contagiou não apenas a economia norte-

americana, mas a economia internacional, essencialmente devido ao caráter global dos agentes 

financeiros.   

Apesar dos problemas da economia norte-americana associados à atividade especulativa, 

segundo os autores, as finanças não podem ser compreendidas como simples fenômeno 

“parasitário”. A expansão do crédito, o crescimento explosivo das dívidas e a atividade 

especulativa do setor financeiro foi a contra-tendência encontrada pela economia norte-

americana para evitar os efeitos negativos da estagnação do padrão de acumulação dominante 

no país.  

Segundo Foster & Holleman (2010), os efeitos da financeirização na composição da classe 

capitalista e nas relações de poder no interior da sociedade norte-americana podem ser 

observados na distribuição da riqueza na classe capitalista. Analisando os dados sobre a fonte 

primária de riqueza dos 400 mais ricos segundo a revista Forbes, os autores destacam que as 

finanças (FIRE) representavam 24% da fonte em 1982, contra 22,8% de petróleo e gás e 15,3% 

da manufatura no mesmo ano. Uma década depois, as finanças (FIRE) já representava 25% da 

riqueza, enquanto petróleo e gás 8,8% e as manufaturas 14,8%. Em 2007, 34% da riqueza da 

classe capitalista estava concentrada nas finanças, e em seguida 10,8% da tecnologia e a 

manufatura com 9,5%. À esta mudança na composição da riqueza da classe capitalista, Foster 

& Holleman (2010) denominam de financeirização da classe capitalista, que inclui também o 

crescimento dos lucros financeiros no total dos lucros e o aumento do rendimento dos 

executivos do setor financeiro.  

Outro efeito das mudanças estruturais da economia norte-americana a partir dos anos 1970 foi 

a financeirização do Estado. Segundo Foster & Holleman (2010), este processo se observa no 

domínio da classe capitalista sobre o Estado norte-americano, um poder exercido através da 

ocupação de posições estratégicas no governo por representantes do setor financeiro. Sendo 

observada em governos anteriores como Clinton e Bush, a formação do governo Obama 

                                                 
17 Neste ponto, a referência principal dos autores são os trabalhos de Minsky e sua análise do comportamento 

financeiro “Ponzi” dos agentes. Ver no capítulo 2.  



22 

 

 

 

também refletiu a penetração do setor financeiro na administração pública, como por exemplo, 

a participação de ex-executivos dos conglomerados financeiros na construção e execução da 

política econômica a partir de 2009, especialmente no FED, no Tesouro e nas agências 

reguladoras. 

Segundo Foster & Holleman (2010), as finanças são o quartel general da classe capitalista, e 

sua importância crescente no papel financeiro do estado reflete a financeirização global do 

sistema na era do capital financeiro monopolista. Dessa forma, no capitalismo contemporâneo, 

as finanças não aparecem como uma força externa que domina a indústria, ao contrário, a 

indústria, assombrada por condições de maturidade e estagnação, é que depende do sistema de 

dívida alavancada e especulação para estimular a economia. A fusão entre a indústria e as 

finanças está completa. Isso é refletido naturalmente no próprio estado capitalista.    

 

1.2 A acumulação financeira e a financeirização segundo Chesnais 

Uma das principais contribuições ao debate sobre a dominância financeira a partir de uma 

perspectiva marxista é a realizada pelo economista francês François Chesnais, especialmente 

para compreender a emergência e a direção do movimento das finanças no capitalismo 

contemporâneo. Inicialmente, Chesnais (1996) tratou mundialização do capital, que para além 

de uma fase suplementar do processo de internacionalização do capital e de sua valorização, 

seria uma nova configuração do capitalismo mundial e dos mecanismos que comandam seu 

desempenho e sua regulação a partir da década de 1980. Neste trabalho, apesar de destacar “a 

capacidade do capital financeiro de imprimir sua marca” nesta fase do capitalismo e 

impulsionar a mundialização do capital, o autor ainda parte do capital industrial e só em 

trabalhos posteriores irá desenvolver a noção de uma proeminência do capital financeiro sobre 

todas as outras formas de capital18. 

Em trabalhos recentes, Chesnais (2013; 2015a) afirma que a busca pelo ciclo encurtado ou 

abreviado D-D’ e a sua primazia sobre D-M-D’ se enraizou na economia mundial e marca o 

capitalismo contemporâneo em todas as suas dimensões. Assim, a “vertigem” que Marx 

destacava - o “fazer dinheiro” sem o intermediário do processo de produção”, um mal 

necessário, que era reservado a momentos conjunturais - agora assume uma forma sistêmica, e 

inaugura uma nova fase do capitalismo: a financeirização. E este “mergulho quase estrutural” 

                                                 
18 Para compreender a evolução dos estudos de Chesnais sobre o capitalismo contemporâneo e as finanças ver 

Marques & Nakatani (2014).  
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da economia no movimento do capital-dinheiro concentrado em busca de valorização 

financeira, significa que o modo de existência do capital portador de juros e do fetichismo do 

dinheiro expresso de forma mais completa no capital fictício tem repercussão sobre todo o 

processo de reprodução ampliada. Assim, segundo Chesnais (2005; 2013), a história recente do 

capitalismo mundial está marcada pela a ascensão e pelo poder político e econômico da 

acumulação financeira. 

Em Chesnais (2010) encontramos de forma mais detalhada e aprofundada a análise da relação 

entre finanças e produção baseada em Marx19. Antes, é importante destacar que no seu estudo, 

o economista francês recupera a categoria de “capital em geral”, com o objetivo de demonstrar 

que o movimento dos capitalistas em direção a ideia de “fazer dinheiro” era inerente às relações 

sociais de produção. Isto porque, se de um lado, o capital industrial é a única forma de capital 

que cria mais-valia e subordina as outras formas (capital comercial e capital-dinheiro) à sua 

dinâmica, por outro a expansão da centralização do capital-dinheiro em instituições financeiras 

reforça a ideia de “fazer dinheiro”, tornando o movimento D-D’ a forma geral do capital. Um 

processo de autonomização do capital-dinheiro sobre o processo de produção e de sua 

dominação sobre as demais formas de capital20, mas uma autonomia relativa, pois as finanças 

se alimentam da produção, através da transferência de riqueza.    

A noção de capital em geral, e o seu movimento em direção à centralização de uma massa 

dinheiro em instituições financeiras com o objetivo de valorizar o capital-dinheiro (o ciclo 

abreviado ou encurtado, D-D’), permite a Chesnais (2010) identificar, baseado em Marx, a 

formação de uma “acumulação de capital-dinheiro propriamente dita”, ou também uma 

“acumulação financeira” em oposição à “acumulação verdadeira de capital”. E assim, a 

“vertigem” do capital no qual Marx analisava em períodos conjunturais adquire um status de 

modo de existência do capital, de forma que a compreensão do capitalismo contemporâneo 

necessariamente passa por uma análise teórica das finanças. 

                                                 
19 O autor reconhece a contribuição de Keynes para compreender a relação entre as finanças e a produção numa 

economia capitalista. Entretanto, segundo Chesnais (1997), é a partir de Marx, muito mais do que de Keynes, que 

se deve partir para “a definição precisa do lugar dos rentistas no processo de criação de valor e de mais-valia e de 

distribuição de ganhos”.  
20 Anteriormente, Chesnais (1995) já havia identificado um “crepúsculo de um ciclo unificado de valorização sob 

a dominação do capital industrial” nas últimas décadas, um ciclo hierarquizado e diferenciado que envolve o 

capital-produtivo, capital-mercadoria (comercial) e capital-dinheiro. O que se observa no capitalismo 

contemporâneo é que as demais formas do capital assumiram uma relativa autonomia em relação ao capital 

industrial, especialmente o capital-dinheiro.  
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A teoria das finanças de Marx é aquela, segundo o autor, na qual o possuidor do dinheiro pode 

não se transformar necessariamente em “capitalista industrial” ou capitalista ativo, mas sim em 

“capitalista passivo” ou capitalista proprietário, ou seja, ele pode valorizar o capital de forma 

externa à criação e apropriação da mais-valia na produção. E este é o movimento do capital 

portador de juros e seu ciclo encurtado D-D’. Aqui, o capitalista-proprietário empresta seu 

capital como uma massa de dinheiro, como “mercadoria-capital”21 ao capitalista ativo, que irá 

iniciar o processo de produção. Após o resultado do processo de produção, o primeiro capitalista 

recebe como recompensa pelo seu adiantamento ao capitalista industrial uma remuneração sob 

a forma de juros.     

Segundo Chesnais (2010), os juros como uma parte do lucro que o capitalista ativo deve pagar 

ao capitalista passivo, expressa uma estreita relação com a produção capitalista, na verdade uma 

“punção sobre a mais-valia”. E sobre a partilha entre juros e lucros do ponto de vista 

quantitativo, o economista francês observa que a parte que remunera o capitalista ativo é 

denominada por Marx de “lucro da empresa”, e pode ser compreendida como a noção de “lucro 

retido”, ou seja, o lucro não compartilhado sobre a forma de juros e dividendos. Afora a análise 

quantitativa da categoria capital portador de juros, o mais central no estudo de Chesnais (2010) 

é a dimensão qualitativa entre lucro da empresa e juros: a noção de exterioridade do capital 

portador de juros em relação à produção.   

A noção de exterioridade deste capital envolve a emergência do capital-propriedade sobre o 

capital-função, quando o capital de empréstimo “torna-se importante” no processo de 

acumulação, ainda que de forma aparente ou invertida22. Na opinião de Chesnais (2010), a 

formação das sociedades por ações eleva ao extremo a exterioridade do capital ao tentar 

transformar o capitalista ativo em simples gestor do capital de outros e o capitalista passivo em 

meros capitalistas financeiros, e o lucro da empresa em dividendos.  

Um aspecto central na categoria capital portador de juros está no fato de seu movimento 

expressar a forma mais fetichizada do capital. Seguindo Marx, Chesnais (2010) afirma que o 

ciclo abreviado do capital D-D’ incorpora a ideia de “fazer dinheiro” como principal motor da 

produção capitalista, um dinheiro que produz dinheiro, sem que o processo de produção 

                                                 
21 Dinheiro com um novo valor-de-uso, o de funcionar como capital. 
22 A análise da exterioridade do capital portador de juros em relação à produção e o seu movimento aparente de 

“fazer dinheiro” sem passar pela produção expressa também, segundo Chesnais (2010), que nesta categoria se 

encontra a forma mais fetichizada das relações capitalistas. Isso ocorre devido à forma aparente do dinheiro no 

movimento do capital de empréstimo, pois ele adquire a propriedade de criar valor, de gerar dinheiro, e assim 

aparece aos indivíduos com uma propriedade “natural”, escondendo a origem da mais-valia. 
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intervenha no ciclo. Dessa forma, os juros se apresentam como fruto do capital, o lucro assume 

a forma de lucro da empresa e o dinheiro adquirindo a propriedade de criar valor, 

independentemente da reprodução do capital. É, o que Marx observou ao afirmar que “o valor 

que se autovaloriza por si mesmo” nesta forma, o “fetiche automático”.   

O atributo do fetichismo ao capital portador de juros permite a Chesnais (2010) chamar a 

atenção para a categoria capital fictício em Marx23, pois esta contribui para a compreensão de 

um dos grandes fenômenos da economia mundial no início do século XXI24: o peso 

extraordinariamente elevado da acumulação de direitos (títulos, ações, obrigações etc) sobre a 

produção futura no capitalismo contemporâneo. Para Chesnais (2010; 2015b), o capital fictício 

define a natureza dos títulos emitidos em contrapartida de empréstimos às entidades públicas 

ou empresas, ou em reconhecimento à participação no financiamento do capital de uma 

empresa. Para o possuidor dos títulos, estes representam um “capital”, do qual se espera um 

rendimento sob a forma de juros e dividendos. Mas do ponto de vista da reprodução do capital 

produtivo, tais títulos não são um capital, mas direitos jurídicos sobre um capital já existente 

ou sobre uma produção futura. Portanto, para o conjunto do processo de acumulação de capital, 

o capital fictício representa uma “pura ficção”, possui um caráter ilusório ou imaginário o que 

eleva a relação fetichista do capital a outros níveis.  

Segundo Chesnais (2010), entre as principais formas que assume o capital fictício estão o 

capital bancário, os títulos da dívida pública e as ações. Com a exceção dos fundos de reserva 

que servem a circulação real, o crédito bancário, o capital bancário tem em sua posse uma 

“triplicação do capital”, na forma de títulos comerciais, letras de câmbio e depósitos dos clientes 

que funcionam como capital, e uma riqueza fictícia. Além disso, os títulos de dívida pública 

também possuem uma natureza fictícia, pois abre-se a possibilidade ao credor de negociar os 

títulos de propriedade em diversos mercados enquanto não chega o vencimento. Este processo 

de “acumulação de direitos sobre produção futura” também pode ser observado nas ações das 

empresas. Elas representam um título de propriedade de um capital investido, uma “duplicata 

do capital real”, e sua existência, segundo Chesnais (2010), exige a formação não apenas de 

mercados especializados na sua negociação (as Bolsas de Valores) como das sociedades 

acionárias.   

                                                 
23 Marques & Nakatani (2014) destacam que na evolução do pensamento do autor, a importância do capital fictício 

enquanto um capital dominante na esfera financeira só aparece em Chesnais (2010).   
24 Além da “tendência à formação do mercado mundial” com a entrada da China na Organização Mundial do 

Comércio. 
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Segundo Chesnais (2010), a dominação das finanças não esteve presente no interior do capital 

por quase cinquenta anos de capitalismo no século XX. No caso norte-americano, assim como 

nos demais países, observou-se um recuo muito importante da “primazia do capital-propriedade 

sobre o capital-função” e uma redução de seu poder político e social em seguida à crise dos 

anos 1930 e principalmente à II Guerra Mundial. Entretanto, ao final do século XX, o autor 

destaca a proeminência do capital financeiro sob todas as outras formas de capital.  

O ressurgimento do capital financeiro ou da acumulação financeira foi resultado, segundo 

Chesnais (2013; 2015a), de um prolongamento excepcional da fase de acumulação de capital 

sem interrupções, que teve origem nos E.U.A. (1942) e na Europa e Japão (1950) e durou quase 

cinquenta anos. A recessão dos anos 1970 que afetou especialmente os E.U.A. e a Inglaterra 

representou o fim de um longo ciclo, os “trinta anos gloriosos”, mas sem nenhuma ruptura na 

acumulação ou na luta de classes, o que não impediu uma reposta à crise. A saída desta crise, e 

assim, o prolongamento da acumulação, foi a “revolução neoliberal” nestes países. Ela se 

expandiu para a economia mundial, a formação de uma sociedade global marcada pela 

dominação do capital, para além da esfera econômica. Apesar disso, Chesnais (2013; 2015a) 

afirma que o retorno das finanças ao centro do palco da economia mundial ocorreu não a partir 

da crise dos anos 1970, ainda que as respostas a ela tenham estimulado e contribuído para o seu 

novo vigor, mas durante a fase da acumulação de capital sem ruptura iniciada no pós-Guerra25.   

Segundo Chesnais (1998; 2005), o processo de acumulação financeira passou por diferentes 

etapas ao longo das últimas décadas e resultou na formação de uma mundialização financeira, 

um “espaço financeiro mundial” que se explicitou nas últimas décadas26. Inicialmente, a 

acumulação financeira teve origem nos E.U.A. durante a década de 1950 e na Europa a partir 

dos anos 1960, como um resultado da concentração de “lucros industriais não reinvestidos e de 

rendas não consumidas” em instituições financeiras especializadas. As dificuldades de 

lucratividade e de insuficiência de demanda conduziram as empresas multinacionais norte-

americanas a depositarem seus lucros não reinvestidos e não repatriados nos bancos em 

Londres, de forma ‘offshore’, para que se valorizassem como capital de empréstimo, o 

denominado mercado de “eurodólares”. Além disso, as rendas excedentes líquidas das famílias 

                                                 
25 Em Chesnais (1998; 2005) já encontramos a tese que situa a libertação do capital portador de juros e sua 

centralização entre os anos 1950 e 1960, tanto nos E.U.A. quanto na Europa, como um “subproduto da acumulação 

industrial” dos anos gloriosos.   
26 A mundialização financeira, tratada explicitamente em Chesnais (1998), representaria as “estreitas interligações 

entre os sistemas monetários e os mercados financeiros nacionais, resultantes da liberalização e desregulamentação 

adotadas inicialmente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, entre 1979 e 1987, e nos anos seguintes pelos 

demais países industrializados”. 
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norte-americanas de rendas elevadas foram concentradas no sistema bancário, especialmente 

em companhias de seguro. Outro fator importante foi o pagamento de salários aos trabalhadores 

através dos bancos, o que elevou a escala das operações de crédito e aplicações financeiras. 

A segunda etapa da acumulação financeira iniciou-se com a reciclagem dos “petrodólares” a 

partir de 1976 em Londres e se estendeu até meados dos anos 1990. Durante este período, uma 

massa de dinheiro cada vez maior encontrava espaço para se valorizar. A questão principal aqui 

foi o fato de os bancos poderem abrir linhas de crédito para os países chamados à época de 

“Terceiro Mundo”, especialmente da América do Sul. Segundo Chesnais (2005; 2010), a 

“reciclagem” teve dois efeitos para a acumulação financeira: (1) atingidas pela recessão do 

início dos anos 1970, as firmas das economias capitalistas puderam valorizar seu capital seja 

através do IDE (Investimento Direto Estrangeiro) ou da exportação de mercadorias, com os 

bancos comandando o processo de empréstimos e financiamento; (2) além disso, as bases para 

o ressurgimento do capital de empréstimo estavam lançadas, com a renovação da relação credor 

e devedor principalmente entre o sistema financeiro e os Estados endividados a partir da 

mudança na política monetária norte-americana e o início do processo de liberalização 

financeira, que resultou em uma “ditadora dos credores”. Nesta etapa, é importante destacar 

que segundo Chesnais (2005; 2010) a ascensão das finanças sobre a dívida pública permitiu a 

acentuação da dominação dos países centrais sobre os “emergentes”, impondo políticas de 

ajustamento estrutural, o que reforçou a caráter imperialista da nova configuração mundial. 

A “tirania dos mercados” expressão da expansão das finanças diretas abriu uma nova etapa na 

acumulação financeira a partir da recessão dos anos 1970, na qual, segundo Chesnais (2005; 

2010), os investidores institucionais assumiram um maior protagonismo político e econômico. 

A ascensão das instituições financeiras não-bancárias (fundos de pensão, hedge, mútuos etc) 

esteve no centro das políticas de “saída da crise” dos anos 1970 e das políticas de 

desregulamentação ou liberalização dos mercados financeiros e desintermediação das 

operações financeiras nos E.U.A e no Reino Unido. Dessa forma, a libertação do movimento 

de capitais e a abertura dos sistemas financeiros nacionais se somaram ao processo já iniciado 

de centralização de fundos não investidos de empresas e poupanças das famílias e permitiram 

a formação de um “capital de aplicação altamente concentrado”.  

Um capital de aplicação financeira em escala mundial que concentrado em determinadas 

instituições, segundo Chesnais (2005; 2010), acabou por retirar dos bancos a primazia da 

“centralização financeira”. Entre as instituições financeiras, os fundos de pensão foram os 
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principais beneficiários do movimento de desregulamentação e liberalização financeira. Desde 

o início do processo de acumulação financeira, os fundos de pensão vinham acumulando 

grandes somas de dinheiro a partir dos salários e benefícios dos trabalhadores, mas esta forma 

institucional de poupança alterou sua própria natureza ao ter como objetivo a gestão e a 

valorização de um elevado montante de capital monetário, especialmente nos E.U.A. e Reino 

Unido, a partir dos anos 1980. Além disso, estas instituições financeiras não-bancárias, 

especialmente os fundos mútuos, foram beneficiadas pela transferência de riqueza ao valorizar 

seu capital-dinheiro em títulos da dívida pública dos países centrais e em desenvolvimento 

durante a década de 199027.  

Dessa forma, a predominância das instituições financeiras que emergiram das “finanças diretas” 

a partir dos anos 1970 na centralização e mobilização do capital-dinheiro permitiu o 

ressurgimento do capital fictício na economia mundial. Em seu movimento de caráter 

“predatório” e “rentista”, estas instituições buscam valorizar o seu capital na forma financeira, 

seja na forma de participação acionária em empresas (através do controle da propriedade ou 

empenho em fusões e aquisições), na aplicação financeira de “poupança” dos trabalhadores em 

diversos mercados bursáteis ou em títulos públicos (bônus do Tesouro) promovendo uma 

crescente transferência de riqueza na sociedade. E assim, elas estão no coração do novo regime 

institucional da mundialização e do movimento do capital fictício, onde os direitos de 

propriedade os mecanismos de apropriação em transações financeiras marcam uma economia 

mundial cada vez mais propensa a crises financeiras.  

Atuando de forma “exterior” à produção, segundo Chesnais (2005), as finanças trouxeram duas 

consequências para a reprodução do capital. De um lado, uma elevação da centralização do 

capital gerada pelos investidores institucionais através de fusões e aquisições; e de outro, a 

subordinação dos administradores-industriais ou dos gestores/executivos aos interesses e às 

prioridades dos proprietários-acionistas. Sobre a última consequência, Chesnais (2010) destaca 

a formação de uma nova relação entre as finanças e a produção, entre os “administradores do 

capital”, uma relação que envolve de um lado os gestores dos fundos de pensão e aplicação 

financeira coletiva e de outro, os dirigentes-managers dos grupos industriais, que se somam aos 

“servidores do capital”, analistas financeiros e bancos de investimento.  

                                                 
27 Sob este aspecto, Chesnais (2010) destaca que o serviço dos juros da dívida pública dos Estados é transferido 

através do pagamento de impostos aos governos, resultado de salários, renda agrícolas e lucros. De forma que a 

valorização financeira repousa sobre uma transferência de riqueza    



29 

 

 

 

A concentração das ações das grandes empresas nas mãos dos fundos conferiu a estes “um 

poder de reivindicar coletivamente prerrogativas fora do alcance dos acionistas dispersos”, 

como pode ser visto nas fusões/aquisições hostis nos anos 1980 e na recompra de ações com 

alta alavancagem. Dessa forma, Chesnais (2010) afirma que os fundos de pensão “consolidaram 

a afirmação de uma concepção puramente financeira da empresa, que faz dela uma coleção de 

ativos divisíveis e líquidos, suscetíveis de serem vendidos ou comprados conforme as ocasiões 

de rendimento financeiro”, que juntamente com a governança corporativa “codificaram as 

formas contemporâneas da relação entre finança e indústria”. E assim, a nova relação entre os 

administradores do capital está assentada na dominância do capital fictício, sob a forma de 

“duplicata do capital”, que exerce seu poder de comando sobre a produção, “em uma situação 

de dependência em relação ao movimento D-D’”. Ao contrário de uma oposição entre os 

administradores do capital, Chesnais (2010) afirma que entre os dois se estabelece novas formas 

de interconexão, entre as finanças concentradas e a grande indústria, uma relação 

“profundamente interpenetrada”, diferentemente do período do capital financeiro de Hilferding.   

O resultado do ressurgimento do capital-dinheiro concentrado e do acesso deste capital ao 

mercado mundial foi a “financeirização crescente dos grupos industriais”. Segundo Chesnais 

(1999; 2010), os grupos industriais acentuaram seus traços de “grupo financeiro”, tornando-se 

grupos industriais mais interessados em aplicações financeiras do “lucro não investido” (muitas 

vezes especulativo) do que na criação de mais-valia28. Ainda mais em um contexto de 

crescimento lento e sobre-acumulação industrial.  

A relação interpenetrada se concretiza com a entrada dos representantes dos fundos de aplicação 

financeira no capital e na direção dos grupos industriais. A inserção dos fundos nos grupos 

promoveu o uso de critérios de rentabilidade puramente financeira, sob a prática da governança 

corporativa, o que agravou ainda mais as condições de exploração dos assalariados e também 

prejudicou o investimento de longo prazo, segundo Chesnais (2010). O acompanhamento da 

gestão corporativa pelas finanças se limita à estratégia e baseia-se em indicadores financeiros, 

mais precisamente na maximização do valor acionário, como redução dos custos por meio de 

um conjunto de demissões maciças, restruturação de grupos em torno dos segmentos com 

                                                 
28 Em acordo com Chesnais, Serfati (1998) afirma que a mundialização financeira provocou a explosão das 

atividades financeiras dos grupos industriais, como se evidencia no crescimento dos seus serviços e seus 

departamentos financeiros, bem como na importância das suas operações nos mercados de câmbio. Estes grupos 

tornaram-se claramente grupos financeiros, ainda que exista uma predominância da atividade industrial, as suas 

decisões e oportunidades lucrativas estão associadas a um contexto de finanças globais. Assim, analisando as 

empresas transnacionais, Serfati (2008) as entende como centros financeiros com atividades industriais, ou como 

uma “modalidade organizativa do capital financeiro”.  
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atividades mais rentáveis, programas recorrentes de recompra de ações e sobretudo de 

downsizing (diminuição de tamanho) e externalização das operações. Em relação aos gestores, 

o autor destaca que eles aceitam tais normas e procedimentos, principalmente com a 

possibilidade da remuneração stock option, subordinando-se ao novo poder dos acionistas, um 

poder “rentista”. Assim, a nova relação entre finanças e indústria exaspera a exterioridade do 

capital portador de juros e a natureza fictícia do capital acionário, como uma “duplicata do 

capital”29.  

Dessa forma, o capitalismo contemporâneo é marcado pelo movimento do capital fictício que 

expandiu o seu espaço de valorização para diversas dimensões da economia e da sociedade. O 

poder econômico e político das instituições financeiras não-bancárias reflete a força e a 

centralidade da acumulação financeira, especialmente da valorização fictícia, e por isso também 

manifesta o poder do fetichismo do dinheiro nas relações sociais e econômicas. E esta 

acumulação de direitos de propriedade é portadora de crises financeiras que, segundo Chesnais 

(2015b), se formam de maneira independente e expressam as disfunções das relações de 

produção e propriedade, bem como as políticas econômicas usadas para contê-las.        

 

1.3 A luta de classes e a segunda hegemonia financeira em Duménil & Levy. 

No interior do marxismo, os trabalhos dos economistas franceses Duménil & Levy destacam-

se pela densa investigação empírica e teórica sobre a nova ordem social, o neoliberalismo, e os 

seus efeitos sobre as relações de produção capitalista. A análise proposta pelos autores destaca 

não apenas a dinâmica histórica do capitalismo e suas crises estruturais, como também as 

relações de produção e as estruturas de classe. E neste sentido, a compreensão das razões da 

ascensão das finanças, bem como de seus movimentos e implicações sociais deve estar 

assentada no papel central da luta de classes como o motor da história, como já revelara Marx.  

Para Duménil & Levy (2007; 2014), o neoliberalismo deve ser entendido como uma nova 

ordem social na qual predomina o poder das finanças, a hegemonia de uma fração superior da 

classe capitalista e suas instituições financeiras sobre a economia e a sociedade em geral. E 

como um fenômeno de classe30, o neoliberalismo tem como principal objetivo recuperar e 

                                                 
29 É importante destacar o papel da Bolsa de Valores. Segundo Chesnais (2010) ela contribuiu para acabar com a 

dispersão dos acionistas e resultou no fim da independência dos gestores, que reinava no período anterior de 

prevalência do capital-função. 
30 A ideia do neoliberalismo como um fenômeno de classe foi desenvolvida pelos autores em Duménil & Levy 

(1999; 2001), dentro dos estudos sobre a superação da crise estrutural dos anos 1970 e a emergência do 

neoliberalismo investigada em Duménil & Levy (2007 [2000]). 
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ampliar os rendimentos das faixas superiores de renda, dos proprietários capitalistas e das 

frações superiores da administração capitalista. A recuperação do poder de classe envolveu não 

apenas uma nova distribuição de renda a partir da pressão sobre os trabalhadores, a abertura ao 

livre comércio (com grande fluxo de capital) e um endividamento de famílias e governos, mas 

deveu-se especialmente à expansão dos instrumentos e dos mecanismos financeiros que 

beneficiaram o setor financeiro e as faixas superiores de renda. E, por isso, o neoliberalismo é 

caracterizado pelo autor como uma segunda hegemonia financeira31 na história do capitalismo 

moderno, uma reafirmação do poder dos possuidores do capital, mais especificamente, de uma 

fração particular das classes dominantes cujos interesses financeiros são preponderantes.  

A análise das relações de classe no capitalismo está assentada fortemente no processo histórico 

de “socialização” do trabalho ou da produção. O desenvolvimento da socialização da produção 

no capitalismo moderno produziu sobre as relações de produção uma separação entre 

propriedade e gestão, entre o controle da atividade produtiva e a propriedade “jurídica” sobre 

ela e, assim, uma maior complexidade institucional entre as classes. De tal forma que, segundo 

Duménil & Levy (2014), presenciamos o desenvolvimento de uma configuração tripolar de 

classe, com as classes capitalistas, gerenciais e populares. Para além do surgimento de uma 

nova classe social, os cadres (quadros, classe gerencial)32, a socialização da produção, 

especialmente com a combinação da revolução corporativa e financeira no início do século XX, 

promoveu uma transformação no interior da classe capitalista. Foi o surgimento das finanças, 

de uma fração superior da classe capitalista e suas instituições financeiras, encarnações e 

agentes de seu poder político e econômico. 

Como um resultado da metamorfose das relações de produção e das classes, as bases teóricas 

da finança capitalista, segundo Duménil & Levy (2010), estão portando associadas às relações 

de propriedade capitalista e às suas instituições. Ou mais precisamente, aos mecanismos 

financeiros envolvidos no processo do capital e nas instituições financeiras que se encarregam 

das funções de adiantamento de capital (empréstimos). Neste ponto do argumento que emerge 

a categoria de capital de financiamento (ou capital portador de juros).  

                                                 
31 A primeira hegemonia financeira corresponde ao desenvolvimento capitalista nas principais economias mundiais 

do final do século XIX até a crise de 1929. Ver Duménil & Levy (2007). 
32 Em relação à classe gerencial é importante destacar que sua importância refere-se à emergência de uma nova 

classe social que se soma às tradicionais “capitalista” e “proletário”: os cadres ou “quadros”, uma fração superior 

dos assalariados que executam as funções de organização e gestão da produção. E assim, surge uma divisão entre 

os assalariados na qual uma parcela responsável pelo controle/gestão da produção se destaca como intermediária 

entre as classes tradicionais (DUMÉNIL & LEVY, 2003). 
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A análise das finanças capitalistas, segundo Duménil & Levy (2010), pode ser inicialmente 

entendida a partir da ideia de que o capitalista ativo trabalha com o capital próprio e também 

com capital emprestado. Ao final do processo de produção, o lucro é então repartido, 

remunerando o capitalista ativo ou “em função” através do “lucro da empresa” e o capitalista 

que adiantou o capital sob a forma dinheiro, o capitalista de dinheiro, é recompensado através 

dos juros e de dividendos. Da divisão qualitativa entre lucro e juros emerge um processo de 

mistificação das relações de produção.  

Em primeiro lugar, Duménil & Levy (2010) destacam que na análise de Marx o capitalista ativo 

(o empreendedor) encara-se como um dos financiadores da produção (dotado de seu capital) e 

também como gestor, de tal forma que assumindo a tarefa de gestão e financiamento em 

conjunto com os proprietários do capital. Daí surgir uma nova complexidade na relação de 

produção: uma parte da remuneração do capitalista ativo, o lucro da empresa, assume a forma 

de juros e dividendos33 e outra a forma de “salários”, mas como destacam os autores esta é uma 

representação da aparência das relações sociais. Mas a metamorfose das relações de produção 

assume uma nova feição, pois a gestão agora é delegada a assalariados não empreendedores, a 

uma “cúpula diretora”, que não é remunerada pelo lucro da empresa e sim por salários ou stock 

options, o salário do capitalista ativo. 

Um segundo aspecto da divisão quantitativa/qualitativa entre lucro e juros, segundo Duménil 

& Levy (2010), é a noção de “ficção” como uma característica central do capital de 

financiamento, principalmente do capital fictício. Entre as principais características desse 

capital, os autores destacam que ele não financia um capital e sim uma despesa, pois o seu gasto 

não está relacionado com o auto-crescimento do valor, uma vez que o crédito a famílias e ao 

Estado representa apenas um “direito contratual” sobre o fluxo de renda de ambos. Além disso, 

a ficção deste capital se expressa na duplicação do capital em uma ação ou título, uma 

mistificação do processo de produção do capital. Por fim, a expansão da ficcionismo está 

associada também à possibilidade concreta de negociação desse capital em um mercado (Bolsa 

de Valores), bem como a sua precificação “relativamente autônoma” em relação ao capital que 

se materializa, o que permite a especulação com este capital.  

Para além das relações de propriedade capitalista, da emergência do capital de financiamento e 

do seu caráter ficcional, Duménil & Levy (2010) analisam as instituições financeiras que 

                                                 
33 Esta noção de uma remuneração sob a forma de juros e dividendos para o próprio capitalista ativo parte de sua 

percepção mistificadora de ser um dos financiadores da produção, aquele financiador que gerencia. 
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surgem do desenvolvimento dos mecanismos financeiros, especialmente a partir do capital 

bancário. Este capital, sob a forma de bancos, cumpre duas funções: (1) o comércio de dinheiro 

e (2) o financiamento de empresas34. Na primeira função, o capital bancário é responsável pelas 

operações técnicas de recebimentos e pagamentos, bem como a conservação de fundos de 

reserva e pagamentos internacionais, que possibilita a realização de um negócio particular. A 

tarefa de reunir e emprestar o capital de financiamento, a segunda função, permite aos bancos 

gerir a liquidez de empresas a partir dos fundos ociosos do capital industrial, e possibilita a 

“liberação de capital” (empréstimo) a elas; além disso, os bancos administram o capital de 

financiamento o que lhe confere um poder, ou mais precisamente, “a concentração do poder 

capitalista nas instituições financeiras”.     

Assim, de uma maneira geral, o setor financeiro cumpre funções essenciais para o 

desenvolvimento do capitalismo, segundo Duménil & Levy (2010). Entre as principais 

encontramos: (1) a concessão de crédito permite acelerar a rotação do capital e assim, possibilita 

a maximização da taxa de lucro média; (2) adicionalmente, a reunião de capitais em bancos e a 

sua liberação garante a continuidade, ainda que irregular, do circuito do capital; (3) o crédito 

contribui para o progresso da acumulação e a centralização de capital; (4) uma fonte eficiente 

de recursos que assegura a equalização da taxa de lucro através da concorrência entre diferentes 

ramos; e (5) impede a queda da taxa de lucro, ao separar determinadas frações do capital da 

formação da taxa geral de lucro.  

Para Duménil & Levy (2010), apesar de diferentes funções do financiamento sobretudo às 

empresas, nenhum componente do capital de financiamento foge da sua natureza ficcional, pois 

inclui o crédito a   outros agentes (famílias e Estado) construindo “um castelo de cartas”, “uma 

pirâmide” de empréstimos que potencializa a sua fragilidade. De forma que existe uma 

“dialética do melhor e do pior” em Marx, segundo os autores, pois ao mesmo tempo que o 

crédito estimula a acumulação, a fragilidade está na ilusão ou ficção de que um outro capital se 

movimenta no circuito do valor-capital, ou seja, na duplicação do capital. Mas o 

desenvolvimento dos mecanismos financeiros também fortalece o parasitismo, expresso na 

constituição de uma “nova aristocracia financeira”, segundo Marx, que de posse de títulos e 

                                                 
34 Uma terceira pode ser incluída, segundo os autores, e refere-se ao crédito a famílias e Estados. Em relação ao 

financiamento através de crédito a famílias e ao Estado, Duménil & Levy (2010) destacam que os rendimentos 

financeiros advindos desta transação não têm origem na distribuição da mais-valia. E sim de um “fluxo primário 

de juros”, uma “renda primária”, pois são juros pagos por aqueles agentes diretamente as instituições financeiras, 

não sendo um resultado da mais-valia acumulada. 
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ações podem ingressar em movimentos especulativos e fraudulentos com efeitos negativos 

sobre a produção real.  

Para Duménil & Levy (2007; 2014), o neoliberalismo como uma nova ordem social emergiu 

da última crise estrutural do capitalismo, uma crise manifesta na década de 1970 e que teve 

como causa problemas associados à lucratividade do sistema econômico35. O resultado da 

diminuição da lucratividade foi a perda de velocidade ou mesmo a queda na taxa de acumulação 

de capital. Assim, com a deterioração das taxas de lucro e de acumulação, pode-se compreender 

a onda de desemprego que afetou as principais economias desenvolvidas entre 1975 e 1985. 

Entretanto, para os autores, existe uma situação paradoxal, pois se é verdade que a taxa de 

acumulação se reduz dada a queda na taxa de lucro, porque quando a última retoma a partir da 

década de 1980, a primeira não acompanha o seu crescimento?   

Como afirmam os autores, o elemento principal para a retomada da hegemonia financeira foi a 

mudança da política monetária, ou como denominam, o golpe de 1979. Para eles, dada a 

necessidade de combater a inflação, já que ela corroía as rendas e os patrimônios das finanças, 

utilizou-se de uma política deliberada de elevação da taxa de juros. Ao invés de solucionar a 

crise estrutural, esse aumento apenas agravou a situação, pois manteve e prolongou a queda da 

lucratividade e promoveu uma extraordinária extração de lucro das empresas em favor dos 

credores de suas dívidas corporativas. Além disso, a evolução da distribuição dos dividendos 

também contribui para a transferência de lucros para fora do setor produtivo, pois para as 

empresas se trata de um período de finanças “caras” no sentido de que devem remunerar os 

possuidores dos capitais com juros e dividendos mais elevados, em comparação com os créditos 

concedidos e os lucros obtidos. Assim, a origem do neoliberalismo esteve associada a uma alta 

da remuneração do capital, mas não do ponto de vista dos lucros, e sim dos credores e acionistas, 

pois as finanças acabaram por elevar o seu peso econômico ao extrair juros e dividendos das 

corporações não-financeiras36. Assim, o aumento da taxa de lucro antes de pagar os juros e os 

dividendos observado nos anos seguintes foi confiscado pelas finanças (DUMÉNIL & LEVY, 

2007). 

Dessa forma, a afirmação da nova ordem teve duas consequências do ponto de vista da luta de 

classes, para Duménil & Levy (2007): as finanças administraram a crise conforme seu próprio 

                                                 
35 Na visão dos autores, as crises estruturais expressam as contradições internas de uma ordem social com um forte 

conteúdo de luta de classes. Dessa forma, a “segunda hegemonia financeira” e o compromisso neoliberal são 

resultados da crise estrutural que apareceu inicialmente nos E.U.A., anterior à sua emergência.  
36 É importante registrar que a elevação da taxa de juros não apenas afetou as empresas não-financeiras mas 

também os Estados nacionais e as famílias. 
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interesse, o que gerou um prolongamento da mesma, e permitiu as finanças incidir sobre o curso 

da história. Dessa forma, a gestão da crise pelas finanças significou que foram criados marcos 

institucionais do seu poder, foi reforçada sua aliança com a elite gerencial, foram rompidas as 

regulamentações que a limitavam, foi privatizado o Estado, foram colocados os bancos centrais 

a serviço do combate à inflação, foram transformados os sistemas de aposentadoria e proteção 

social como campo de atividade etc. Ou seja, a gestão da crise representou a preservação dos 

interesses das finanças, mais precisamente, da renda da fração superior da classe capitalista. 

Um primeiro aspecto e o mais marcante do neoliberalismo sob hegemonia financeira nos E.U.A. 

destacado por Duménil & Levy (2014) é a recuperação da renda das camadas superiores, que 

pode ser compreendida através de dois canais, as altas remunerações do topo da hierarquia de 

classes e a distribuição crescente de lucros como renda do capital, juros e dividendos. Em 

relação ao primeiro canal, os autores destacam inicialmente a elevação da parcela da renda total 

recebida pelas famílias que são incluídas na camada de 1% mais ricas (ou renda mais altas) a 

partir da década de 1980. Esta recuperação das rendas mais altas, incluindo os ganhos de capital, 

representou um aumento de no mínimo 9% em relação aos níveis anteriores ao pós-guerra37. 

Analisando a distribuição de remunerações no setor corporativo norte-americano (empresas 

financeiras e não-financeiras), Duménil & Levy (2014) constatam que a participação na renda 

total dos salários aumentou em relação ao período anterior. Entretanto, eles observam que uma 

grande parcela da remuneração total do trabalho se destina às camadas superiores, os gestores 

e altos executivos das corporações norte-americanas, e a participação da massa salarial das 

camadas mais baixas apresenta uma tendência de declínio, uma “hibridização” ou fusão dos 

padrões de renda entre as classes capitalista e gerencial em detrimento das classes populares, 

com o seu poder de compra estagnado. 

Outro aspecto central na análise das hierarquias das rendas entre as classes é a participação dos 

lucros na renda total, que se elevou a partir dos anos 1980. Segundo Duménil & Levy (2014), 

neste sentido uma observação destaca-se, uma tendência decrescente dos lucros retidos pelas 

corporações não-financeiras, de 6,3% nas primeiras décadas do pós-guerra para 3,5% no 

neoliberalismo. E a diferença entre o aumento relativo do lucro na renda total e o declínio dos 

lucros retidos é explicado pelos autores devido ao aumento do fluxo de pagamento à renda do 

capital, os juros e os dividendos. O aumento da participação da renda do capital está 

                                                 
37 Além disso, o seu poder de compra também se elevou após um período de quase estagnação entre 1940 e 1980, 

apresentando uma tendência de alta nas décadas seguintes atingindo ao perfil de poder de compra da camada 

inferior de renda, os 99% das famílias norte-americanas. 
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estreitamente associado à aliança entre os proprietários do capital e os gestores das corporações 

não-financeiras, o “compromisso neoliberal”38 que restabeleceu o poder da fração superior da 

classe capitalista e transformou a fração superior da classe gerencial em administradores 

financeiros. Os mecanismos que marcam esta nova aliança de classe foram o princípio da 

maximização do valor do acionista contido na noção de governança corporativa, e a maior 

distribuição de dividendos em benefício aos proprietários do capital. Sobre a política de 

distribuição de dividendos das corporações não-financeiras norte-americanas, Duménil & Levy 

(2014) destacam que a sua elevação de 51% em média durante os anos 1960 e 1970 para algo 

em torno de 74% nas primeiras décadas do neoliberalismo está associada à nova governança 

corporativa em benefício dos acionistas. Para os autores, durante o período neoliberal os lucros 

foram altamente distribuídos para os acionistas, o que somado ao peso dos juros, limitou a 

capacidade de investimento das corporações não-financeiras e reforçou a transferência de lucros 

para fora do setor produtivo.  

A conclusão da análise sobre as altas remunerações é que a recuperação da renda das camadas 

superiores foi, segundo Duménil & Levy (2014), um efeito combinado de uma tendência de 

queda da participação da grande massa de salários (das camadas mais baixas) e um declínio da 

participação dos lucros retidos das corporações não-financeiras na renda total. 

Uma das principais consequências da nova gestão corporativa nas empresas não-financeiras e 

da política de distribuição de dividendos, segundo Duménil & Levy (2010; 2014), foi a 

desconexão entre a reconstituição da taxa de lucro e o não acompanhamento desse movimento 

pelo investimento, mais precisamente uma diferença entre a taxa de lucro retido e a taxa de 

acumulação de capital. Analisando as taxas de lucro durante o período neoliberal, Duménil & 

Levy (2014) destacam que a taxa de lucro corporativo, financeiro e não-financeiro, 

restabeleceu-se de sua queda na crise dos anos 1970, porém a níveis mais baixos do que o 

período anterior. Em especial em relação ao setor corporativo não-financeiro norte-americano, 

os autores destacam a recuperação da taxa de lucro devido à elevação da produtividade do 

capital com as novas tecnologias a partir dos anos 1980. Entretanto, a taxa de lucro “retida” 

                                                 
38 Duménil & Levy (2014) destacam que inicialmente a relação foi de submissão, mas gradualmente caracterizou-

se por uma “colaboração mais benevolente” até atingir o atual estágio onde os gestores corporativos atuam 

predominantemente como gerentes financeiros. A nova relação entre os gestores e os proprietários não pode se 

restabelecer de maneira puramente hostil, e assim para obter sucesso no restabelecimento do seu poder de classe, 

a classe capitalista necessitou da associação das frações superiores dos administradores e é então estabelecida uma 

ligação estreita entre a propriedade e a alta gestão. E a adesão dos altos executivos das corporações não-financeiras 

à propaganda neoliberal está fortemente associada a uma base econômica, pois segundo os autores as “suas rendas 

estão em jogo”.  
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(deduzindo os juros e os dividendos), principal fonte de financiamento do investimento, 

apresentou uma tendência contínua de decrescimento a partir dos anos 1960 e esta queda se 

agravou durante o período neoliberal. A desconexão entre a acumulação de capital (taxa de 

investimento) e a rentabilidade do capital pode ser compreendida a partir de (1) uma 

transferência de riqueza do setor produtivo para o setor financeiro através dos elevados níveis 

da taxa de juros, o que desencorajou as empresas a aumentar a taxa de investimento; e (2) uma 

política corporativa de remuneração aos acionistas, com uma “generosa” distribuição de 

dividendos e recompra de ações (utilizada para manter a valorização dos preços das ações), 

além da prática de remuneração através de stock options.  

Assim, apesar do restabelecimento da taxa de lucro, o neoliberalismo não foi capaz de restaurar 

a taxa de acumulação. A governança corporativa dirigida para a renda do capital (maximização 

do valor ao acionista) e o desempenho “ficcional” no mercado de ações elevaram os 

rendimentos das frações superiores das classes capitalistas e gerenciais à custa das taxas de 

acumulação. A razão de fundo para a divergência entre alta rentabilidade do capital e os 

reduzidos níveis de investimento está numa característica central do projeto neoliberal: 

direcionar política e economicamente a economia em direção à elevação da remuneração dos 

credores e dos acionistas.  

Por fim, cabe destacar estrutura frágil e “ficcional” que configurou os mecanismos financeiros 

e a atuação das instituições no contexto da globalização neoliberal. Um primeiro aspecto 

destacado por Duménil & Levy (2014) é o perfil das instituições financeiras que controlam uma 

massa crescente de ativos nos E.U.A. Apesar do predomínio de bancos comerciais e 

seguradoras, os autores destacam a expansão dos ativos financeiros em posse dos fundos de 

pensão e, principalmente, a crescente importância das EPG’s39 formadas por um “pool” de 

hipotecas imobiliárias, bem como das instituições emissoras de títulos lastreados em ativos 

(securities) a partir da década de 1980. No crescimento das últimas instituições financeiras 

encontra-se as raízes do elevado endividamento do setor financeiro, que foi de 20% do PIB em 

1980 e atingiu 119% em 2008, sendo maior do que das famílias e do governo. Além disso, estas 

instituições se orientaram em direção a atividades lucrativas e alavancadas como conduits de 

commercial papers fora dos seus balanços patrimoniais, com objetivo de obter rentabilidade no 

financiamento de ativos de longo e curto prazo. Outro mecanismo financeiro destacado pelos 

                                                 
39 Segundo Duménil & Levy (2014), agências e empresas patrocinadas pelo governo (EPG) foram criadas pelo 

governo norte-americano com o objetivo de emitir títulos em apoio ao desenvolvimento de determinados setores 

da economia. Fannie Mae e Freddie Mac são um exemplo.  
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autores são os derivativos, que se tornaram uma fonte espetacular de lucros financeiros e um 

espaço por excelência da atividade especulativa. No mercado de derivativos, os valores dos 

contratos de face globais saíram de U$ 72 trilhões em 1998 para U$ 684 trilhões em 2008, 

especialmente nos contratos de taxa de juros.  

Em relação à globalização neoliberal, Duménil & Levy (2014) destacam que um dos seus 

principais componentes foi a globalização das instituições e dos mecanismos financeiros. É 

importante registrar que o avanço do comércio internacional representou também um aumento 

do Investimento Direto Estrangeiro (IDE), especialmente na forma de fluxos e lucros 

financeiros, principalmente nos E.U.A. Um segundo elemento da globalização neoliberal das 

finanças foi a expansão da atividade bancária no mundo nas últimas décadas, um aumento no 

volume de ativos estrangeiros em posses dos bancos pelo mundo, chegando a 59% do Produto 

Mundial Bruto em 2008. A gestão de ativos financeiros no curso do capitalismo contemporâneo 

é uma importante expressão do poder dessas instituições. Segundo os autores, a gestão global 

desses ativos envolveu em 2007 a cifra de U$ 74 trilhões, mais do que o dobro de 2008 e cinco 

vezes o PIB norte-americano, administrados especialmente por hedge funds.     

Para Duménil & Levy (2014), a raiz da expansão dos mecanismos financeiros e de suas 

instituições durante a globalização neoliberal foi a busca de altos lucros, e envolveu os 

proprietários capitalistas, os administradores e gerentes financeiros das corporações financeiras 

e não-financeiras. Dois aspectos se destacam na compreensão da elevada lucratividade dessas 

instituições, o uso da externalização (operações financeiras “fora do balanço”) com o objetivo 

de dissimular perdas ou ganhos financeiros e a manipulação dos preços de mercado que 

superestimou os lucros e inflacionou o valor de mercados dos títulos negociados.   

 

1.4 Financeirização, lucros financeiros e expropriação financeira em Lapavitsas 

Os trabalhos do economista grego Costas Lapavitsas sobre a dinâmica da financeirização nas 

principais economias capitalistas representam uma importante contribuição ao debate marxista, 

especialmente por dar uma maior ênfase aos aspectos monetários e financeiros do capitalismo 

contemporâneo. Além disso, o autor tem participado ativamente das discussões políticas e 

econômicas sobre a crise na Zona do Euro a partir de 2012, principalmente na Grécia, e tem 

defendido a saída do país da União Europeia, pois foram os seus mecanismos e estruturas 

internas (moeda comum, perda de autonomia da política econômica, criação de um centro e 
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uma periferia, flexibilidade no mercado de trabalho etc) que permitiram o alastramento da crise 

financeira norte-americana no continente40.        

Para Lapavitsas (2014), a financeirização reflete uma assimetria crescente entre a produção e a 

circulação capitalista durante as últimas três décadas, especialmente no componente financeiro 

da última. Este processo representa uma transformação estrutural das economias capitalistas 

avançadas, e as suas raízes devem ser encontradas dentro das relações fundamentais entre as 

empresas não financeiras, os bancos e os trabalhadores. Ou mais precisamente, a assimetria 

entre produção e circulação tem surgido como reflexo das transformações graduais no 

comportamento financeiro de empresas, bancos e famílias.  

Analisando o comportamento das empresas não-financeiras, Lapavitsas (2014) destaca que elas 

tornaram-se cada vez mais envolvidas em processos financeiros de forma independente, muitas 

vezes realizando operações nos mercados financeiros sem recorrer aos bancos. Sobre o 

comportamento dos bancos, o autor afirma que eles têm se direcionado para transações nos 

mercados financeiros abertos, na busca por lucros através de negociações financeiras, em vez 

de obter rentabilidade através de concessões de empréstimos à produção. Outra mudança foi a 

busca por lucro pela apropriação de parte da renda individual ou familiar, atuando via 

empréstimos e gestão da poupança, o que o autor irá denominar de “expropriação financeira”. 

E, a principal mudança no comportamento das famílias e dos trabalhadores refere-se à maior 

dependência deles em relação ao sistema financeiro. Esta dependência observa-se não apenas 

no aumento do endividamento das famílias para obter acesso a bens e serviços essenciais, 

incluindo a habitação, educação, saúde e transporte41, mas também na expansão da participação 

de ativos financeiros, como pensões, seguros etc.  

A definição de financeirização proposta por Lapavitsas (2014) busca ressaltar a interação entre 

as finanças e o resto da economia, uma relação mediada por um complexo conjunto de 

estruturas institucionais, uma “pirâmide de relações creditícias”42 que refletem fatores 

históricos, políticos, habituais e até mesmo culturais. Tal pirâmide representa um conjunto de 

mecanismos sociais que emanam da acumulação real, mas ela também molda e dirige a última, 

uma relação de duas vias. Aqui, o ponto principal, segundo o autor, é destacar que as relações 

                                                 
40 Os principais trabalhos sobre a crise europeia são Lapavitsas (2012; 2015). 
41 Lapavitsas (2014) destaca que esta tendência não apenas aumenta a desigualdade de renda como reflete a retirada 

dos órgãos públicos na oferta de serviços como educação, saúde, habitação, transporte etc. 
42 A pirâmide consiste essencialmente no sistema de crédito, que aumenta das relações mais elementares como 

crédito comercial e crédito bancário até relações mais complexas, crédito no mercado monetário e crédito do Banco 

Central (ITOH & LAPAVITSAS, 1999). Como bem destaca Lapavitsas (2014), a financeirização tem modificado 

a estrutura básica da pirâmide, como a entrada do mercado de derivativos, por exemplo.   
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de crédito emergem endogenamente da acumulação real, ou mais precisamente, o sistema 

financeiro representa um desdobramento dialético das relações entre capitalistas industriais, 

comerciais e financeiros. 

Dessa forma, a análise parte da relação entre o sistema financeiro e o resto da economia, do 

“dinheiro como capital”43. E para Lapavitsas (2014), o sistema financeiro, ou as finanças, não 

é nem um complemento menor da acumulação, nem uma excrescência parasitária da economia 

capitalista, mas uma parte integrante do processo de acumulação. Assim, da relação entre as 

finanças e a acumulação emerge na análise a centralidade da categoria capital portador de juros 

ou capital de empréstimo de dinheiro, a espinha dorsal do sistema financeiro. 

Para Lapavitsas (1999; 2014), o capital portador de juros pode ser entendido de duas maneiras: 

a primeira abordagem refere-se à relação entre credor e devedor, com destaque o papel do 

capitalista proprietário do capital-dinheiro, ou capitalista “endinheirado” [monied], na relação 

com o devedor44; e a segunda, assumida pelo próprio autor, diz respeito à abordagem das 

reservas de crédito monetário45, onde destaque-se a liberação sistemática de fundos de dinheiro 

do capital industrial e comercial que estavam sobre a forma de dinheiro ocioso, e por isso os 

juros resultam de toda a classe capitalista e não apenas de um grupo separado. Assim, tais 

fundos proporcionam os meios para a formação regular do capital portador de juros, ou mais 

precisamente, do capital de empréstimo. 

Além de dinheiro ocioso da classe capitalista, segundo Lapavitsas (2014), pode-se verificar a 

formação de capital de empréstimo também a partir de reservas da renda pessoal de todas as 

classes, através dos fundos de pensão e companhia de seguros. Assim, a criação de capital de 

empréstimo não se origina necessariamente do excedente (mais-valia) do capital industrial, isto 

porque o desenvolvimento do sistema financeiro (1) amplia o leque de contrapartidas potenciais 

muito além das negociações entre os participantes imediatos do circuito industrial e (2) amplia 

a variedade de instrumentos de crédito que não precisam estar associados ao capital industrial, 

                                                 
43 Para Lapavitsas (2003), o “dinheiro como dinheiro” refere-se ao movimento do dinheiro na troca de mercadoria 

e às suas funções, especialmente meio de pagamento e meio de entesouramento. Já o “dinheiro como capital” diz 

respeito ao dinheiro como um fenômeno da produção e circulação capitalista, no circuito do capital (D-M-D’), o 

“dinheiro é mobilizado sistematicamente no crédito e no financiamento”.     
44 Segundo, Lapavitsas (1999; 2014) o capitalista “endinheirado” formaria uma distinta classe capitalista 

caracterizado pelos rendimentos na forma de juros e pelo afastamento da produção. Entretanto, para o autor, “o 

conceito de capitalistas ‘endinheirados’ tem limitado poder explicativo sobre os fenômenos de concessão de 

empréstimos capitalismo financeirizado” (LAPAVITSAS, 2014).  
45 Inspirada na análise do “dinheiro ocioso” de Hilferding (1910) e do circuito do capital em Marx (1865, Livro 

II). Ver mais detalhes em Itoh & Lapavitsas (1999).   
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o que lhe permite intensificar o comércio de ativos financeiros46. Com isso, a formação do 

capital de empréstimo representa uma realocação de fundos livres e uma redistribuição da mais-

valia entre os vários capitais “funcionantes”, e não apenas o avanço e a remuneração de um 

capital “endinheirado” de uma classe capitalista. Para Lapavitsas (1997), o pagamento de juros 

representa uma redistribuição da mais-valia entre as capitais, com base na geração anterior de 

dinheiro ocioso dos mesmos capitais, por isso não fornece uma base para um grupo social 

distinto. 

Outra noção especialmente central na análise sobre a financeirização é a de lucro financeiro47. 

Para Lapavitsas (2014), a categoria lucro financeiro pode ser compreendida como uma capa 

que cobre diversas formas de retorno financeiro que se originam de maneiras complexas e 

variáveis na esfera da circulação. As formas primárias de lucro financeiro são um resultado da 

participação acionária no capital industrial e da negociação de ativos financeiros, e assim ele 

surge da mais-valia. Já as formas secundárias têm origem nas negociações especificamente das 

instituições financeiras, são transferências de valor das classes sociais para o sistema financeiro, 

uma redistribuição da renda, sem contrapartida na produção.   

Das formas secundárias, Lapavitsas (2014) parte para a noção de lucro sobre alienação ou por 

expropriação. Aqui, o central é que esta forma de lucro se origina de uma exploração 

secundária, uma exploração nas transferências financeiras, ou seja, uma parte do lucro 

capitalista advém da transferência direta (apropriação) de valor a partir das rendas, 

especialmente dos trabalhadores, independente da produção de mais-valia48. A análise do lucro 

financeiro apresenta três formas: o lucro financeiro do adiantamento de empréstimos, o lucro 

financeiro da participação acionária e o lucro financeiro da negociação de ativos financeiros49.   

Sobre a terceira forma, central para a caracterização da crise atual e da financeirização, 

Lapavitsas (2014) afirma ser a mais complexa, precisamente devido à natureza especulativa dos 

                                                 
46 Para Lapavitsas (2014), ao invés de duas classes de capitalistas (funcionante e “endinheirado”), a abordagem 

proposta por ele destaca que ambos interagem com o comércio de capital de empréstimo.   
47 A noção de lucro financeiro foi trabalhada inicialmente em Lapavitsas (2009) e Lapavitsas & Levina (2011). 
48 Lapavitsas tem consciência de que segundo Marx, o lucro está relacionado com a produção. Porém, ele registra 

que Marx, no livro “Teorias da mais-valia”, teria considerado o fato de existir um tipo de lucro qualitativamente 

diferente do lucro da produção. E este interesse vem da leitura de Marx sobre os escritos de James Steaurt e a sua 

noção de lucros sobre alienação (excesso do preço sobre o valor real das mercadorias), como também de lucro 

relativo (resultante do jogo de soma zero, sem relação com a produção) (LAPAVITSAS, 2014). 
49 Por falta de espaço convém apenas registrar alguns pontos da terceira forma. O lucro financeiro do adiantamento 

de empréstimos é a forma mais simples (uma relação simples de crédito), provém do recebimento de juros através 

da participação do resultado da mais-valia. Já o lucro financeiro da participação acionária está associado à 

distribuição de dividendos nas corporações não-financeiras, daí a sua forma mais direta ser as ações e obrigações, 

também parte da mais-valia (LAPAVITSAS, 2014). 
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ganhos de capital. Apesar de muitas vezes ser apresentada como um jogo de soma zero, este 

tipo de lucro financeiro inclui também, de forma direta, a apropriação de uma parte da mais-

valia futura (lucro futuro)50 e, de forma indireta, da renda pessoal. E por isso, tem uma estreita 

relação com a noção de lucro sobre alienação. Esta segunda propriedade do lucro financeiro 

encontra-se na relação entre o capital, o Estado e os trabalhadores.  

Do ponto de vista do Estado, os títulos públicos representam promessas de pagamentos de juros 

a partir das receitas fiscais futuras, um processo de endividamento do poder estatal. Dessa 

forma, as possíveis variações na taxa de juros induziriam ganhos de capital para os detentores 

destes títulos; além disso as receitas fiscais futuras representariam uma fração da mais-valia dos 

capitalistas e também um imposto sobre a renda monetária de todas as classes. Assim, os ganhos 

de capital advindos da relação capital e Estado tornam-se uma fonte importante dos lucros 

financeiros associados à negociação de ativos financeiros. Para Lapavitsas (2014), as receitas 

monetárias dos trabalhadores transformam-se em capital de empréstimo e permitem aos 

intermediários financeiros absorver tais rendas como um lucro financeiro através dos 

pagamentos de salários futuros. Além disso, tais lucros financeiros absorvem parte das receitas 

dos trabalhadores sobre a forma indireta de impostos ao Estado que irá transferir recursos às 

instituições financeiros no processo de endividamento. Assim, o lucro financeiro da negociação 

de ativos financeiros abrange tanto a esfera da produção quanto da circulação, e permite a 

obtenção de lucro a partir da última. 

Segundo Lapavitsas (2014), as economias capitalistas estão continuamente renovando-se 

devido às pressões da concorrência e na busca por manter a lucratividade. Entretanto, algumas 

transformações têm um significado histórico distinto, e a financeirização é uma dessas. Apesar 

do crescimento progressivo, mas modesto entre as décadas de 1950 e 1970, o setor financeiro, 

segundo o autor, apresentou nas últimas três décadas uma expansão sem precedentes nas 

economias desenvolvidas. E o colapso do sistema monetário internacional expresso no fim 

acordo de Breton Woods representou a base necessária para a expansão das finanças. Isto 

porque, o crescimento dos fluxos de capitais internacionais e a resposta à instabilidade da taxa 

                                                 
50 Aqui, o autor investiga este tipo de lucro no mercado de capitais. Nesse ponto, Lapavitsas (2014) resgata a 

categoria de capital fictício de Marx e de lucro do fundador de Hilferding. O capital fictício, para o autor, representa 

o preço de uma ação que para o seu proprietário expressa um valor que não existe, mas também é uma receita 

monetária sobre dividendos futuros. Já o lucro do fundador é central para entender os ganhos de capital, pois o 

primeiro é gerado a partir de direitos sobre lucro futuro que irá beneficiar o “fundador”, a instituição financeira no 

mercado de capitais. 
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de juros e da taxa de câmbio levaram não apenas ao crescimento dos mercados financeiros 

internacionais, mas também à financeirização nos países em desenvolvimento. 

Para Lapavitsas (2014), a ascensão do capitalismo financeirizado dependeu de formas 

particulares de dinheiro e práticas monetárias, e ele destaca características das mudanças na 

base monetária do capitalismo. Em primeiro lugar, a ausência da mercadoria-moeda, no caso, 

o ouro, das transações monetárias nacionais, incluindo as operações bancárias, o que permitiu 

a dominação completa da esfera monetária pelo dinheiro de crédito51. Além disso, foi essencial 

para a financeirização a conversibilidade legal do que o autor denomina de “dinheiro apoiado 

pelo Estado” através dos bancos centrais. Esta forma hibrida de dinheiro52 tornou-se a alavanca 

do poder do Estado na esfera das finanças, pois permite que ele forneça liquidez e faça 

pagamentos em momentos críticos e por isso a centralidade dos bancos centrais como agentes 

essenciais na construção da financeirização. E por fim, a evolução da forma e do funcionamento 

do dinheiro no mercado mundial. Com o fim do lastro em ouro, as transações internacionais 

tiveram como recurso para liquidações o uso do dólar, que funcionou como um “quase-

dinheiro-mundial” durantes os últimos trinta anos, o que resultou em funcionamento 

contraditório e desestabilizador no comércio e nos fluxos internacionais.  

Assim, como destaca Lapavitsas (2014), os fundamentos monetários de financeirização foram 

determinadas por mudanças institucionais e históricos que ocorrem na esfera monetária durante 

as últimas quatro décadas. Ou seja, a financeirização tem origem no crescimento assimétrico 

da circulação, no caso, financeira em relação à produção, e não teve como causa uma “fuga de 

capitais para o reino das finanças”.  

Nas quatro economias maduras analisadas por Lapavitsas (2014), destaca-se o aumento da 

proporção total de ativos financeiros em relação ao PIB nas últimas três décadas, com maior 

vigor nos países com um sistema financeiro baseado em mercados de capitais (E.U.A. e Reino 

Unido) do que nos que possuem um sistema financeiro baseado em bancos (Alemanha e Japão). 

Sobre a participação dos setores não-financeiro (empresas e famílias) e financeiro (bancos, 

fundos de pensão etc) no total de ativos financeiros, o autor destaca que o último setor tem 

crescido de forma mais rápida no Reino Unido e nos E.U.A., do que no Japão e Alemanha. Em 

                                                 
51 Como destaca o autor, o dinheiro de crédito é “gerado por instituições financeiras privadas (bancos) e 

compreende promessas privadas paga apoiadas por uma variedade de ativos financeiros, tanto privados como 

públicos. É a forma dominante de dinheiro no capitalismo avançado sustentado pelo correspondente 

desenvolvimento do sistema de crédito” (LAPAVITSAS, 2014) 
52 É em parte crédito, via empréstimos do Banco Central aos bancos privados, e também, é moeda fiduciária (fiat 

money) criada e emitida pelo Estado. 
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relação à participação do setor não-financeiro, houve um aumento de sua participação no total 

de ativos financeiros, o que reflete uma maior penetração do setor em atividades financeiras. O 

valor adicionado do setor financeiro ou a participação da categoria FIRE no PIB das quatro 

economias maduras aumentou, segundo o autor, sob a liderança dos E.U.A. e uma rápida 

expansão do Reino Unido, à frente de Japão e Alemanha. Além disso, o emprego no setor 

financeiro tem diminuído nos quatro países, devido essencialmente às mudanças na atividade 

bancária com a adoção de novas tecnologias. 

Entre os aspectos mais gerais da financeirização, Lapavitsas destaca a crescente participação 

dos lucros financeiros no total dos lucros, o que evidencia a mudança no equilíbrio entre a 

acumulação real e financeira. Neste ponto, a economia norte-americana apresenta as evidências 

mais claras da expansão extraordinária dos lucros financeiros, chegando a ter uma cota de 

participação de 45% do total de lucros em 2008. Uma tendência também observada no Reino 

Unido, onde este lucro aumentou rapidamente a partir de 2000, e no Japão, onde, apesar de uma 

ligeira estagnação, os lucros financeiros ainda apresentam níveis elevados.    

Para Lapavitsas (2014), a financeirização do capital produtivo representa uma transformação 

das suas atividades financeiras bem como uma mudança no equilíbrio entre as atividades 

financeiras e não financeiras. O capital não-financeiro (industrial e comerciante) alterou o 

financiamento de suas principais atividades, adquiriu uma maior habilidade financeira e, 

consequentemente, reequilibrou suas operações com fins lucrativos. Para o autor, a evidência 

desta transformação está na trajetória da relação entre financiamento “interno” e “externo” e 

também na composição da última modalidade nas economias maduras, E.U.A, Reino Unido, 

Alemanha e Japão. 

Após a Segunda Guerra Mundial, segundo Lapavitsas (2014), o financiamento “interno”, 

aquele com origem nos lucros acumulados, foi dominante como a forma de as empresas 

financiarem os investimentos. Já o financiamento “externo”, de origem no “mercado” ou nos 

“bancos”53, apresentou uma trajetória cíclica e de importância menor na economia. Assim, a 

financeirização nos E.U.A., Reino Unido, Alemanha e Japão tem sido um período de grande 

dependência das empresas não-financeiras com os lucros acumulados e de um declínio da 

dependência do financiamento “externo”. Ou seja, a financeirização pode ser caracterizada por 

um gap cada vez maior entre as empresas não-financeiras e o sistema bancário, uma maior 

                                                 
53 Aqui, Lapavitsas (2014) tem em mente a forma institucional do sistema financeiro, aquele baseado nos mercados 

de capitais como nos E.U.A. e Reino Unido e outro baseado em bancos como Alemanha e Japão. 
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independência do capital produtivo frente ao financiamento “externo” nas quatro economias 

maduras. 

Um segundo aspecto a considerar na transformação das empresas não-financeiras é a mudança 

na composição do financiamento “externo”, o envolvimento do capital produtivo com o setor 

financeiro seja como credor ou como devedor, onde reside segundo Lapavitsas (2014) o 

conteúdo pleno da financeirização. Considerando a composição de ativos financeiros detidos 

pelas corporações não-financeiras54, o autor destaca que a característica mais marcante têm sido 

o declínio do crédito comercial fornecido pelas empresas nos E.U.A, Reino Unido e Japão, 

exceto na Alemanha. Esta mudança sugere que as corporações não-financeiras tornaram-se 

mais dependentes do sistema financeiro para atender às suas necessidades na circulação do 

capital, e com isso elevando a quantidade de operações financeiras. Outro elemento é o 

crescimento das fusões e aquisições como uma alavanca para a centralização do capital, 

especialmente nos sistemas financeiros anglo-saxões. Do lado dos passivos financeiros55, 

Lapavitsas (2014) observa também a queda do crédito comercial como fonte de financiamento 

e uma diminuição dos empréstimos bancários, o que sugere um maior envolvimento das 

empresas nas atividades financeiras para obter uma maior liquidez. Assim, a financeirização do 

capital produtivo, neste contexto, é uma mudança na composição do financiamento “externo”: 

os fundos obtidos nos mercados abertos (mercados de títulos, de ações etc), especialmente com 

capital próprio, ganham uma maior importância relativa em relação aos fundos obtidos a partir 

do sistema bancário. 

Nas corporações não-financeiras, a financeirização não representou uma fuga do capital 

produtivo para o “reino das finanças”, mas sim uma transformação no mix de atividades 

financeiras e produtivas, um novo equilíbrio entre o financiamento “interno” e “externo”. Tal 

transformação expressou que, na verdade, o capital produtivo está ativo na esfera financeira, 

combinando sistematicamente operações financeiras com atividades produtivas e comerciais, 

principalmente no seu auto-financiamento (natureza interna), ou seja, no controle do seu capital 

monetário para iniciar e manter o volume de negócios. Além disso, as operações financeiras 

deste capital incluem ainda, nos mercados abertos, o crédito comercial e o crédito bancário. 

Assim, tais corporações têm se tornado cada vez mais integradas no sistema financeiro, 

                                                 
54 As categorias de ativos financeiros utilizadas pelo autor são (1) a quantidade de dinheiro e de depósitos, 

indicando a liquidez do setor; (2) securities, indicando a concessão de empréstimos de capital e também as posições 

cruzadas; e (3) o crédito comercial, um tipo de empréstimo entre as empresas. 
55 Os passivos financeiros seriam: (1) títulos e ações, (2) patrimônio total, (3) total de empréstimos e (4) crédito 

comercial. 
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buscando não apenas fontes de financiamento externo, mas também obtendo lucros financeiros 

nos mercados abertos. Ou seja, para Lapavitsas (2014), não há um retorno do capital financeiro, 

mas sim maior financeirização do capital produtivo. 

Em relação ao comportamento dos bancos, Lapavitsas (2014) observa um forte crescimento dos 

bancos comerciais nas quatro economias analisadas, apesar da queda na proporção de ativos 

bancários no total dos ativos financeiros até o início da década de 2000. Para o autor, a 

recuperação dos bancos comerciais se deveu a sua participação em fusões e aquisições das 

corporações não-financeiras nos mercados abertos, mas também a outras transformações na 

atividade bancária no contexto de novas tecnologias da informação. 

 A análise da composição dos ativos bancários nas quatro economias maduras revela 

inicialmente uma redução dos empréstimos às corporações não-financeiras desde o início dos 

anos 1990. Em seguida, destaca-se o forte crescimento dos empréstimos às famílias para 

hipotecas principalmente nos E.U.A. e no Japão, apesar da estagnação na Alemanha e mesmo 

de um declínio no Reino Unido. Nos quatro países se observa uma queda nos empréstimos às 

famílias para o consumo e um aumento significativo dos empréstimos à outros bancos 

principalmente no Reino Unido e na Alemanha.         

A conclusão de Lapavitsas (2014) a partir da análise da composição dos ativos bancários é a 

confirmação da ascensão dos bancos comerciais, mas com profundas transformações na sua 

atividade. Especificamente, na financeirização se observa uma redução do envolvimento entre 

bancos e o setor corporativo não-financeiro e uma tendência geral dos bancos em se voltar para 

os empréstimos as famílias, mais precisamente para as hipotecas do que o consumo. Ou seja, 

as transformações nos bancos comerciais expressam um movimento da atividade bancária em 

direção aos lucros oriundos de negociações financeiras e não do adiantamento de empréstimos 

para o processo de acumulação de capital real. 

O aspecto mais característico da financeirização é a penetração das transações financeiras no 

circuito da renda pessoal das famílias. Investigando os passivos das famílias, Lapavitsas (2014) 

observa um crescente processo de endividamento que parcialmente está relacionado com a 

estagnação dos salários reais, e está fortemente vinculado à dívida hipotecária, ainda que a 

dívida para o consumo tenha aumentado. Nas economias maduras analisadas, o 

aumento do endividamento das famílias está associado a mudanças na oferta de serviços 

sociais básicos, como habitação, saúde, educação e transporte, essencialmente a redução da 
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participação estatal nesta área e o consequente avanço do setor privado, das finanças, neste 

mercado.  

O resultado desta dinâmica tem sido um crescente processo de expropriação financeira, uma 

a transferência de renda pessoal diretamente para as instituições financeiras sob a forma de 

lucros financeiros. Segundo Lapavitsas (2014), as famílias têm apresentado uma maior 

dependência dos fundos privados das instituições financeiras para obter imóveis, uma tendência 

observada no Japão, apesar da bolha imobiliária de 1980, na Alemanha, mas especialmente nos 

E.U.A. e Reino Unido. Além disso, as famílias têm se envolvido cada vez mais em relações 

financeiras, como a gestão financeira da poupança através dos fundos de pensão. Esta gestão 

privada da poupança permitiu às instituições financeiras transformar o capital-dinheiro 

concentrado em capital de empréstimo e assim extrair lucros financeiros, e adicionando novas 

formas de expropriação financeira.   
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CAPÍTULO 2: A TEORIA PÓS-KEYNESIANA DA FINANCEIRIZAÇÃO 

 

2.1. O “Money Manager Capitalism” e a centralidade das finanças   

Entre os principais trabalhos sobre a dinâmica das finanças na economia capitalista, 

especialmente a partir da década de 1970 e nos E.U.A., estão os do economista norte-americano 

Minsky. Além de uma importante interpretação não-convencional dos estudos de Keynes, 

Minsky (1975) apresenta uma análise que enfatiza o modo como as relações financeiras e sua 

estrutura complexa e sofisticada afetam o comportamento da economia, especialmente as 

variações e a natureza instável no ritmo cíclico do investimento. E a partir de uma abordagem 

minskyana, Tymoigne & Wray (2014) buscam compreender a atual economia norte-americana 

retomando a hipótese da instabilidade financeira, conjugando-a com o enfoque dos estágios do 

capitalismo, com ênfase nas mudanças das estruturas financeiras.      

Segundo Minsky (1975; 1982), uma análise das relações financeiras inicia-se a partir das 

decisões de portfólio das unidades econômicas (famílias, empresas, governos e bancos). Para o 

autor, a análise do fluxo de caixa das unidades econômicas permite destacar se as decisões de 

investimento do passado foram apropriadas, e avaliar os fundos pelos quais elas podem cumprir 

os compromissos financeiros e as condições futuras de investimento e de financiamento56. 

Dessa forma, a hipótese da instabilidade financeira é uma teoria do impacto da dívida sobre o 

comportamento do sistema e que também incorpora a maneira pela qual a dívida é validada, a 

forma como o nível de investimento corrente correspondeu à expectativa passada de lucro57.  

Analisando a questão da estrutura das obrigações e do pagamento dos compromissos 

financeiros, Minsky (1982; 1986) distingue três tipos de posturas financeiras. Nas unidades 

econômicas hedge, as receitas esperadas excedem as obrigações de pagamentos de dívidas 

contratuais em qualquer período. Nestas unidades, os problemas de financiamento ocorrem 

apenas se os seus rendimentos obtidos ficarem abaixo dos gastos com os compromissos 

financeiros de dívida ou com aumentos de seus custos de produção. A unidade econômica 

especulativa é aquela para a qual o fluxo de dinheiro esperado excede o total de pagamentos 

em dinheiro das dívidas a pagar, mas com a diferença de que nos primeiros períodos as 

                                                 
56 Assim, a partir de um conjunto de ativos tangíveis e financeiros que possuem e de passivos financeiros sobre os 

quais têm obrigações, as unidades decidem o quanto empenhar do fluxo de caixa para o pagamento de juros e do 

principal do passivo. 
57 Ou seja, segundo Minsky (1992), a dinâmica da relação renda-dívida das unidades econômicas, especialmente 

do perfil de seus passivos. 



49 

 

 

 

obrigações de pagamento dos primeiros períodos são superiores aos fluxos de dinheiro. Nesta 

postura financeira, a divergência no fluxo de caixa surge porque os agentes assumem posições 

em ativos de longo prazo através de obrigações de curto prazo, o que necessariamente gera um 

hiato entre as receitas e os compromissos nos primeiros períodos58.  

Por fim, a postura Ponzi é um comportamento especulativo no qual o fluxo de dinheiro dos 

primeiros períodos fica abaixo do pagamento de juros da dívida, de tal modo que, por algum 

tempo, as dívidas a pagar crescerão devido aos juros sobre a dívida existente. Assim, os fluxos 

de caixa que devem ser adquiridos para os compromissos financeiros a serem cumpridos 

tornam-se maiores, e o endividamento no balanço da unidade econômica se deteriora. Neste 

comportamento, as condições para a validação da dívida total se tornaram mais rigorosas, e o 

déficit nos rendimentos ou o aumento do custo do juros tornam improvável que a redução dos 

compromissos financeiros. Para Minsky (1986), um contrato de financiamento especulativo 

pode ser transformado em um plano de financiamento Ponzi, principalmente devido a um 

aumento dos juros ou outros custos ou à insuficiência de renda esperada da unidade devedora. 

 Para Minsky (1986; 1992), a estabilidade de uma economia monetária de produção depende 

da composição entre os tipos de financiamento. A predominância da postura financeira hedge 

tende a conduzir a economia para a estabilidade, e o maior peso do financiamento especulativo 

e Ponzi leva à instabilidade, pois são menores as margens de segurança global e maior a 

fragilidade da estrutura financeira. A dependência das posições financeiras das unidades 

econômicas (balanço, fluxo de caixa etc) do refinanciamento e a liquidação das dívidas 

caracteriza uma situação de fragilidade financeira59. Caso uma ampliação da fragilidade 

financeira assuma um caráter sistêmico, afetando todo o processo econômico, temos uma 

instabilidade financeira. 

Dessa forma, a hipótese da instabilidade financeira, segundo Minsky (1992), apresenta dois 

teoremas. A economia tem regimes de financiamento (hedge, especulativo e Ponzi) que a 

tornam estável e instável e ao longo de períodos de prosperidade prolongada, a economia 

                                                 
58 Este hiato ocorre apenas nos primeiros períodos do financiamento e exige um refinanciamento. Entretanto, os 

agentes envolvidos esperam que os recebimentos dessas unidades excedam os compromissos nos períodos 

posteriores, o que garantirá a solvência. Nesta postura, os problemas estão associados a [à] liquidez no processo 

de “rolagem da dívida”, ou seja, à necessidade de levantar fundos no mercado financeiro. 
59 Segundo Tymoigne & Wray (2014) do ponto de vista microeconômico, a fragilidade financeira significa que os 

elementos do passivo e do ativo dos balanços patrimoniais são altamente sensíveis a mudanças na taxa de juros, 

na renda, na taxa de amortização, e outros elementos que afetam a liquidez e a solvência dos balanços. No nível 

macroeconômico, a fragilidade financeira representa a propensão dos problemas financeiros em gerar uma 

instabilidade financeira, ou seja, grandes perturbações no sistema financeiro manifestam-se em crises de deflação 

de dívidas.  
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transita das relações financeiras que contribuem para um sistema estável para relações 

financeiras que contribuem para um sistema instável60.  

Segundo Tymoigne & Wray (2014), as instituições sócio-econômicas do capitalismo não são 

fixas; ainda que a natureza monetária da economia permaneça, o modo como se desenvolve 

muda e traz importantes implicações para a estabilidade econômica. Além de suas contribuições 

sobre a questão do financiamento numa economia monetária de produção, a hipótese da 

instabilidade financeira, Minsky (1986, 1990, 1996) desenvolveu nos seus últimos trabalhos 

uma abordagem institucional do capitalismo norte-americano, a partir das estruturas 

financeiras.  

Como destacou Whalen (1999), a análise dos estágios do capitalismo financeiro parte de uma 

preocupação com a questão institucional, reconhecendo que o sistema capitalista apresenta 

diversas variedades de formas, com sérias implicações para a sua estabilidade. Além disso, 

segundo Minsky (1990), o sistema financeiro consiste de instituições como bancos comerciais, 

bancos de investimento, fundos de pensão e instrumentos como ações, títulos, débitos 

bancários, depósitos, bem como mercados (monetário e de capitais). E, por fim, nos principais 

mercados financeiros, a operação de tais instrumentos é feita por instituições financeiras, e não 

por famílias ou indivíduos.    

Fortemente inspirado pelos trabalhos de Schumpeter, Minsky (1990) destacou o papel da 

inovação financeira. Para ele, em nenhuma outra atividade empresarial, as mudanças nas 

estratégias, ou seja, a evolução da atividade (para se ajustar as novas necessidades da 

economia), e a busca por lucratividade são tão marcantes quanto no financiamento. Assim, as 

inovações financeiras são endógenas ao sistema econômico e permitem a expansão da atividade 

financeira, mas também da atividade produtiva devido aos novos instrumentos que permitem 

diferentes formas de financiamento. E por isso, para Minsky, as finanças e o desenvolvimento 

industrial se encontram numa relação simbiótica na história do capitalismo, principalmente 

depois da II Guerra Mundial. 

Para Whelan (1999, 2002) e Tymoigne & Wray (2014), na história do desenvolvimento 

capitalista norte-americano podemos encontrar quatro diferentes estágios a partir das estruturas 

financeiras: o capitalismo comercial, o capitalismo financeiro, o capitalismo gerenciado e o 

                                                 
60E assim, como destaca Minsky (1986), a hipótese da instabilidade financeira é uma teoria de como uma economia 

capitalista endogenamente gera uma estrutura financeira que é suscetível a crises financeiras e como o 

funcionamento normal do sistema financeiro em uma economia prospera irá desencadear uma crise financeira, ou 

seja, a estabilidade da economia é desestabilizadora.    
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“money manager capitalism”61. Para Tymoigne & Wray (2014), o capitalismo gerenciado 

norte-americano emergiu da Grande Depressão dos anos 1930 e teve como característica central 

o constrangimento das instituições financeiras pela legislação norte-americana, além da fonte 

do financiamento das grandes corporações ter sido prioritariamente através de lucros retidos e 

não do financiamento externo, como no período anterior.  

Segundo os autores, nesta fase do capitalismo prevaleceram uma alta estabilidade do 

crescimento econômico e a formação de uma prosperidade compartilhada. Do ponto de vista da 

atuação do governo, neste período observou-se um aumento dos gastos estatais, expresso no 

New Deal, e um maior envolvimento no sistema de regulação financeira, que impôs ao sistema 

financeiro restrições com objetivo de impedir a tomada excessiva de riscos, como observa-se 

no Glass-Steagall Act (1932), por exemplo, e um papel ativo no desenvolvimento industrial. 

Outra característica do capitalismo gerenciado foi a pouca ocorrência de crises econômicas, 

segundo os autores, um resultado de uma baixa volatilidade da economia62.   

Entretanto, a própria dinâmica do capitalismo gerenciado conduziu a uma transição para um 

regime econômico instável63. De um lado, segundo Tymoigne & Wray (2014), o período de 

alta liquidez estimulou os bancos a buscarem diversas maneiras de elevar a sua rentabilidade, 

gradualmente assumindo maiores riscos, seja expandindo seus mercados (dado a existência de 

um gap entre o financiamento e prosperidade dos negócios) ou introduzindo inovações 

financeiras para sustenta a sua expansão. Entretanto, o declínio na proporção de ativos líquidos 

do setor bancário, que representou uma menor capacidade de absorver choques induzidos por 

riscos (crédito e juros) e uma maior dependência das condições dos mercados financeiros (e a 

ascensão dos fundos mútuos nos anos 1970) para competir como fonte de financiamento, 

resultou em um comportamento Ponzi do setor financeiro privado e no crescimento de sua 

fragilidade financeira.        

                                                 
61 Para os objetivos deste trabalho, basta considerar os dois últimos. Segundo Tymoigne & Wray (2014), o 

capitalismo comercial representou uma fase na qual as empresas usaram os bancos comerciais para fornecer capital 

de giro, ou seja, as finanças a serviço da produção. Entretanto, com o tempo, as plantas e os equipamentos 

tornaram-se tão caros que o financiamento externo tornou-se necessário, e este exige um compromisso prévio de 

lucros futuros. Mais adiante o trabalho fará uma comparação entre a atual fase e o capitalismo financeiro. 
62 A principal razão para a estabilidade do capitalismo gerenciado foi a existência na economia norte-americana 

daquilo que Minsky (1986) denominou de Big Government, a atuação do governo para evitar crises através da 

política econômica, e Big Bank, o papel de emprestador de última instância do Banco Central e seu sistema de 

regulação e supervisão financeira.  
63 Além dos fatores listados, os autores destacam que fatores políticos também influenciaram, como uma legislação 

regulatória desatualizada para um contexto de recessão na economia “real” e que ampliava os problemas de 

financiamento, além de um progressivo retorno da ideologia de “livre-mercado” entre os reguladores. O resultado 

destas mudanças foi o crescente retorno da instabilidade financeira que ficou evidente na crise financeira de 1966, 

mas só se materializou na crise das S&L em 1982.  
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Por outro lado, as corporações privadas não-financeiras tornaram-se cada vez mais dependentes 

do financiamento, principalmente ao observarem o declínio de sua liquidez e quedas seguidas 

no valor líquido dos seus ativos e passivos em relação às dívidas pendentes. O resultado foi um 

aumento da relação dívida-renda das corporações não-financeiras, após um período de relativa 

estabilidade. Ou seja, o crescimento da necessidade de financiamento externo caracterizou uma 

elevação da fragilidade financeira nas firmas. E do ponto das famílias observou-se um declínio 

na proporção entre ativos líquidos e a quantidade de passivos, o que as tornou mais dependentes 

do endividamento e reverteu seu comportamento hedge; dando lugar a uma maior fragilidade 

financeira64.  

Para Tymoigne & Wray (2014) e Wray (2009), da instabilidade financeira gerada no período 

da prosperidade norte-americana e do retorno da ideologia “livre-mercado” na política 

econômica emergiu uma nova fase da economia, a era do “money manager capitalism”. Uma 

das principais características desta nova fase foi a emergência do neoliberalismo, expresso na 

queda da influência dos sindicatos, na crescente redução do envolvimento do governo na 

economia e no retorno da mentalidade pró-mercado na política econômica65. Mas foram as 

profundas mudanças na estrutura da atividade bancária e financeira que representaram as 

características mais essenciais da nova fase.  

Uma das características mais centrais do money manager capitalism foram as transformações 

no setor financeiro, especialmente na atividade bancária. Para Tymoigne & Wray (2014) e 

Wray (2011), um elemento central dessa mudança foi o crescimento exponencial do processo 

de securitização, que afetou os mais diversos setores da economia dos E.U.A. no início dos anos 

1970. Como a política monetarista de Volcker em 1979 e a globalização, esta inovação 

financeira permitiu que ativos ilíquidos, por exemplo as hipotecas imobiliárias de alto risco, 

fossem agrupados e transformados em ativos líquidos e negociados junto aos investidores 

institucionais no mercado secundário. Os riscos de crédito foram transferidos e diluídos em 

uma cadeia de diversos agentes financeiros. Além disso, ela possibilitou aos bancos e outras 

                                                 
64 Segundo Tymoigne & Wray (2014), a fragilidade financeira das famílias também pode ser explicada pelo 

crescimento de aquisições imobiliárias no período pós-guerra. Com a criação de diversas instituições públicas com 

este objetivo, como Federal Housing Administration, elevou-se o nível de poupança das famílias para a compra de 

residências, e esta massa de dinheiro era gerenciada pelos money managers. De tal forma que a ascensão dos 

gestores financeiros no setor imobiliário foi um fator importante para a retomada de sua posição hegemônica.    
65 Para os autores, a queda no poder de barganha dos sindicatos, a estagnação nos salários reais dos trabalhadores 

norte-americanos e o aumento da desigualdade foram consequências do rompimento com a “prosperidade 

compartilhada”. Além disso, o menor envolvimento do governo na economia foi um reflexo da redução dos seus 

gastos em infraestrutura e programas sociais, principalmente a partir dos anos 1980. E a mentalidade pró-mercado 

expressou-se na política de supervisão e regulamentação do sistema financeiro, que na nova fase caracterizou-se 

pela primado da lucratividade financeira, da “eficiência” alocativa das inovações financeiras e da auto-regulação. 
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instituições financeiras não-bancárias realizarem operações fora dos balanços contábeis (off-

balance sheet) para elevar a sua taxa de alavancagem, o que contribuiu para a deterioração da 

qualidade dos empréstimos bancários e, consequentemente, para uma maior fragilidade 

financeira na estrutura de financiamento.  

Além da desregulamentação do setor financeiro através da ideologia do “livre-mercado”, os 

autores destacam a mudança no modelo de bancos. Os bancos comerciais adotaram um modelo 

híbrido, uma combinação entre os bancos universais e o modelo Public Holding Company 

(PHC). Combinando funções de banco comercial e banco de investimento, o modelo de bancos 

universais oferece uma grande variedade de serviços financeiros, incluindo empréstimos 

hipotecários e seguros. Por sua vez, o modelo PHC caracterizou-se pela participação de uma 

holding em vários tipos de firmas financeiras, detendo ações e títulos e posições financeiras em 

bancos. O resultado, segundo Tymoigne & Wray (2014), foi a convergência de vários tipos de 

bancos sobre a liderança de holdings e dos shadow banks, com apoio das iniciativas 

governamentais em ampliar a segmentação da indústria financeira66. Esta transformação no 

modelo bancário permitiu a eles atuarem em diversas atividades de riscos, com alta 

alavancagem67; sem se submeter a regulação ou supervisão, dada a dificuldade de controlar este 

modelo “originate-and-distribute”, o modelo garantiu elevadas taxas de rentabilidade a estas 

instituições.  

Segundo Nersisyan & Wray (2010) e Tymoigne & Wray (2014), as transformações no sistema 

financeiro norte-americano impulsionaram também a crescente concentração do setor 

financeiro. Para os autores, as instituições financeiras cresceram em parte devido à eliminação 

de nichos de serviços bancários, permitindo que os grandes bancos se envolvessem em uma 

maior variedade de atividades financeiras. Como resultado tanto da globalização quanto da 

proliferação da securitização, estas instituições financeiras tornaram-se participantes ativas nos 

mercados financeiros globais, passando a dominar cada setor da atividade financeira, de forma 

que os quatro principais bancos dos E.U.A em 2007 possuíam mais de 40% dos ativos 

bancários. 

                                                 
66 Os dados apresentados por Nersisyan & Wray (2010) sobre os E.U.A. destacam a redução do número de bancos 

comerciais, e também as mudanças na composição de seus ativos, com substancial queda nos empréstimos 

comerciais e industriais e uma elevada participação dos rendimentos não associados aos juros, ou seja, de 

operações de securitização.    
67 Segundo Nersisyan & Wray (2010), a dívida do setor financeiro cresceu rapidamente a partir dos anos 1970, 

muito mais rapidamente do que o PIB norte-americano ou que o fluxo de renda necessário para o serviço da dívida. 
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A ascensão das finanças e a sua crescente importância nas operações diárias da economia têm 

origem em três elementos, segundo Tymoigne & Wray (2014): (1) o aumento dos fundos de 

pensão privados e fundos mútuos durante a Era de Ouro68, (2) o fato de a taxa de retorno sobre 

patrimônio líquido a ser obtida através de ativos financeiros ser mais rentável do que a dos 

ativos não-financeiros, e (3) a crescente necessidade de recursos financeiros devido à 

estagnação da renda real e também ao crescente gap entre o financiamento e o resultados da 

atividade produtiva. Estas tendências alteraram significativamente as relações entre as finanças 

e as famílias, empresas e bancos e permitiram a ascensão de instituições financeiras como hedge 

funds, fundos de pensão, mutual funds, ou seja, dos investidores institucionais. 

Analisando o elevado processo de endividamento de diversos setores da economia, Tymoigne 

& Wray (2014) destacam a dependência cada vez maior das corporações não-financeiras do 

bom funcionamento do sistema financeiro. Entre o final da década de 1940 e o início de 1980, 

elas possuíam no seu portfólio apenas 20% em ativos financeiros; porém, desde então, a 

proporção de ativos financeiros nas corporações não-financeiras mais do que dobrou, atingindo 

50%. A razão da nova dinâmica do setor explica-se, principalmente porque as taxas de retorno 

sobre o patrimônio líquido eram mais rentáveis que a oportunidade de investir em ativos 

“reais”69. E para manter suas posições em ativos financeiros, as corporações não-financeiras 

alteraram a sua forma de financiamento, abandonando o financiamento interno (lucros retidos), 

para o externo, prioritariamente nos mercados de capitais. 

Além disso, as famílias também tornaram-se mais dependentes dos seus ativos financeiros e do 

endividamento para obter uma renda compatível com os novos gastos em educação, saúde, 

habitação etc, dada a estagnação da renda. Isto fica evidente quando, segundo os autores, se 

observa que a taxa de endividamento das famílias era de 60% em meados dos anos 1980, atingiu 

100% em 2000 e durante o boom imobiliário atingiu 140%. Um processo aparente de 

“democratização do acesso ao crédito”, segundo Tymoigne & Wray (2014), mas que escondeu 

até a crise de 2007 um forte processo de dependência das finanças.  

Em comparação com o período do capitalismo financeiro, pré-crise dos anos 1930, o money 

manager capitalism é mais propenso à instabilidade financeira, pois é ele fortemente 

dependente do processo de endividamento do tipo Ponzi, bem como dos ganhos de capital, a 

                                                 
68 Segundo Tymoigne & Wray (2014), os fundos de pensão e seguros de vida representavam apenas 10% dos 

ativos das famílias, sendo a participação dos fundos mútuos negliciável. E em 1980, a participação chegou a 25% 

e na década de 1990, representou 40%. 
69 Como observam os autores, a taxa de retorno das corporações não-financeiras reduziu-se de 5% na Era de Ouro 

para 3,5% durante a chamada Grande Moderação. 
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fim de sustentar a atividade econômica. Assim, os autores destacam que os últimos trabalhos 

de Minsky já advertiam para o potencial instabilizador da nova estrutura financeira e seus 

efeitos sobre a economia real. Isto porque, segundo Minsky (1990; 1993), a emergência dos 

retornos financeiros e dos blocos de dinheiro orientados para os ganhos de capital deram origem 

a um sistema financeiro cada vez mais influente na determinação do desempenho econômico, 

e com instrumentos e operações que elevaram o comportamento Ponzi do setor financeiro. Ao 

contrário do capitalismo financeiro, favorável ao desenvolvimento, a nova fase da economia 

norte-americana está associada à especulação e aos lucros com transações de ativos financeiros 

e, assim, o mercado financeiro tornou-se mais distante do desenvolvimento do capital. 

 

2.2 A macroeconomia da financeirização       

Algumas contribuições pós-keynesianas investigam essencialmente os efeitos da 

financeirização sobre as principais variáveis macroeconômicas, principalmente nos E.U.A. O 

conjunto desses estudos podem ser agrupados naquilo que Hein, Dodig e Budyldina (2014) 

referem-se como a “macroeconomia da financeirização”. E estes trabalhos têm apresentado 

diferentes modelos macroeconômicos que examinam os efeitos da financeirização sobre o 

crescimento de longo prazo e sua estabilidade, a partir da definição de financeirização dada por 

Epstein (2005). Os principais trabalhos da “macroeconomia da financeirização” podem ser 

encontrados especialmente em autores como Eckhard Hein, Engelbert Stockhammer, Özgür 

Orhangazi e Till Van Treeck.  

Seguindo a definição ampla do conceito proposta por Epstein, para Hein et all (2014), a 

financeirização é entendida como um resultado das mudanças estruturais da economia 

capitalista após a década de 1970, que colocaram as finanças, especialmente o setor financeiro, 

no centro da dinâmica macroeconômica. Para Orhangazi (2008), a financeirização representa 

no nível mais geral um aumento no tamanho e na importância das finanças, dos mercados, das 

transações e instituições associados a ela70. Como recorda Stockhammer (2009), este processo 

abrange uma ampla gama de fenômenos, especialmente a emergência de investidores 

institucionais como grandes players do sistema financeiro, as alterações que conformaram a 

                                                 
70 Para o autor, em um nível mais restrito, ela representa as mudanças na relação entre setor corporativo não-

financeiro e os mercados financeiros (ORHANGAZI, 2008). 
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governança corporativa (e a orientação ao valor do acionista) e uma elevação da desigualdade 

de renda e riqueza (uma redistribuição em favor do capital)71.   

O antecessor do atual período, a “Era de Ouro” é caracterizada, segundo Hein et all (2014), 

pelo acordo social entre capital, trabalho e Estado, o que permitiu a adoção de políticas de pleno 

emprego pelos principais governos; o movimento operário trocou a proposta de derrubada do 

capitalismo pelo pleno emprego, segurança social e aumento dos salários reais, e os capitalistas 

aceitaram a intervenção governamental e a participação do trabalho nos ganhos de 

produtividade em troca de manter o controle sobre as empresas, na função de gestão. Entretanto, 

para Hein et all (2014), seguindo a narrativa exposta acima, a “Era de Ouro” desintegrou-se 

devido à erosão endógena de sua base institucional mais importante: o “contrato social” em 

vários países que o adotaram. Isto porque as aspirações salariais não apoiadas no crescimento 

da produtividade causaram o aumento das taxas de inflação nestes países, bem como nos E.U.A. 

Assim, as restrições inflacionárias retornaram como condição para o funcionamento das 

economias capitalistas, ou seja, o “contrato social” que buscou evitar a inflação conflitiva tendo 

como alvo o crescimento na mesma linha dos salários reais e a produtividade não se sustentou. 

Assim, os governos abandonaram a busca pelo pleno emprego e se voltaram para a redução da 

inflação. Além disso, contribuíram para o fim da “Era de Ouro” o colapso de Breton Woods, a 

aceleração da globalização econômica e o fim da URSS. E desse modo, o período do “contrato 

social” foi substituído pelo neoliberalismo, “um regime caracterizado pela redução da 

intervenção governamental, pela desregulamentação dos mercados, pelos cortes no Estado de 

Bem-estar e pela estabilidade de preços como objetivo primordial macroeconômica” (HEIN et 

all, 2014).  

A crise estrutural dos anos 1970 abriu a possibilidade de uma nova configuração institucional 

para o capitalismo nas economias desenvolvidas, como destaca Stockhammer (2004), 

especialmente no desenvolvimento das finanças. E na opinião de Orhangazi (2008), as 

principais razões que associam o fim da “Era de Ouro” com o movimento internacional em 

direção à liberalização financeira, especialmente nos E.U.A entre as décadas de 1960 e 1970, 

foram aceleração da inflação e a consequente redução da rentabilidade financeira72, a saída do 

                                                 
71 Além da desregulamentação do setor financeiro, da proliferação de novos instrumentos financeiros, da 

liberalização dos fluxos internacionais de capital, do aumento da instabilidade nos mercados cambiais, das 

mudanças em direção a um sistema financeiro baseado nos mercados (market-based) e do aumento do acesso ao 

crédito pelas famílias (STOCKHAMMER, 2009). 
72 Isto porque a estrutura financeira existente à época somente era funcional com inflação controlada, e um 

descontrole a partir dos da década de 1960 resultou em taxas de juros reais declinantes. 
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setor financeiro através das inovações financeiras, a constituição de uma nova estrutura 

financeira para atender às necessidades da internacionalização do capital industrial e o aumento 

do poder financeiro, especialmente dos investidores institucionais. 

Segundo Hein & Van Treeck (2010a; 2010b) para compreender os efeitos da financeirização 

sobre a economia capitalista e então debater os potenciais regimes de crescimento nos países 

centrais, dentro de um modelo pós-keynesiano/kaleckiano de crescimento e distribuição, é 

essencial analisar os canais de transmissão do “finance-dominated capitalism”. E os principais 

canais são: os efeitos sobre o investimento nas firmas, no consumo das famílias e na distribuição 

de renda. 

Para Hein (2010a), um dos principais canais no qual se observam seus efeitos é sobre as 

decisões de investimento nas corporações não-financeiras73. Um dos principais aspectos da 

análise é a importância do “conflito proprietário-gerente” inerente às grandes corporações, 

como um resultado do trade-off entre crescimento e lucro e da adoção do princípio da 

maximização do valor ao acionista a partir da década de 1980.    

Para compreender o conflito entre gestores e acionistas no interior das corporações não-

financeiras, a abordagem da “macroeconomia da financeirização” parte da teoria da firma pós-

keynesiana. Segundo Lavoie (1992; 2009), o objetivo da firma na teoria pós-keynesiana não é 

a maximização do lucro; ainda que este tenha um papel central, ele é um meio, mas não um 

fim74. Na verdade, o objetivo da firma é o poder de mercado, pois este é uma condição 

necessária para a segurança e sobrevivência da firma, e principalmente para seu crescimento75. 

Do ponto de vista da organização interna da firma, Lavoie (1992) acredita na convergência de 

objetivos e comportamentos dos gestores e dos acionistas; entretanto, outras leituras de 

inspiração pós-keynesiana buscam evidenciar e formalizar a mudança institucional desta 

relação com o advento da financeirização.    

Segundo Crotty (1990), é fundamental distinguir os agentes econômicos envolvidos no 

processo de produção e financiamento das grandes corporações: os gestores e os acionistas. Na 

verdade, os acionistas não são meros indivíduos e sim instituições que possuem uma relação 

com a empresa de curto prazo, um compromisso “fugaz” que condiz com o curto horizonte 

                                                 
73 Especialmente nos trabalhos de Crotty (1990), Stockhammer (2005) e Orhangazi (2008). 
74 Diferentemente da visão neoclássica, vige a concorrência perfeita, a firma busca essencialmente a maximização 

do lucro de curto prazo, produzindo uma quantidade tal que iguala os custos marginais ao preço de mercado.  
75 Na verdade, o poder e o crescimento estão estreitamente associados, pois a firma deve “torna-se poderosa, (...) 

deve ser grande, e para torna-se grande, ela deve crescer” (Lavoie, 1992). 
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temporal de suas carteiras e a possibilidade de ganhos e perdas no mercado financeiro. Por isso, 

segundo Crotty (1990), eles não estão preocupados com a política de investimento da empresa, 

e sim com os rendimentos do seu portfólio, especialmente com os ativos mais líquidos 

(financeiros)76. Dessa forma, se estabelece uma diferenciação de objetivos, de interesses e 

horizontes temporais entre os gestores e os acionistas.  

A partir de um modelo baseado na teoria da firma pós-keynesiana e em testes empíricos, 

Stockhammer (2004) apresenta a hipótese de que a financeirização conduziu a uma redução da 

taxa de crescimento desejado pelas firmas77. A principal razão desse fenômeno seriam as 

mudanças institucionais no interior das grandes corporações não-financeiras, os efeitos da 

“revolução dos acionistas” sobre as firmas. Na atual institucionalidade, existe um trade-off entre 

crescimento-rentabilidade na gestão das firmas, fruto do conflito entre acionistas e gestores, e 

esta dinâmica pode conduzi-las a uma baixa capacidade de expansão, com elevada 

lucratividade78. O que o autor (2005; 2006) denominou de “investment-profit puzzle”.   

Analisando os dados de países como E.U.A., Alemanha, Reino Unido e França nos últimos 

trinta anos, Stockhammer (2004) sugere que a queda observada no investimento das firmas 

como uma consequência do trade-off crescimento-lucro gerou uma desaceleração do processo 

de acumulação. Isto porque a prática da maximização do valor ao acionista, ou melhor, a 

exigência por uma maior participação dos juros e dos dividendos nos lucros das corporações 

não-financeiras, exigiu elevados níveis de lucratividade, especialmente aqueles associados ao 

curto prazo. Para o autor, esta hipótese encontra forte evidência empírica nos E.U.A e França, 

porém não no Reino Unido, devido às taxas de crescimento muito baixas do período anterior, e 

nem na Alemanha, já que neste país a prática da maximização do valor do acionista é recente.  

Segundo Stockhammer (2006; 2007), a desaceleração do processo de acumulação com a 

elevação da lucratividade está associada a mudanças na gestão da firma no capitalismo 

contemporâneo, destacadamente a batalha por rendimentos no interior das empresas, alterando 

                                                 
76 É o que Crotty (2000) identifica como uma mudança das finanças “pacientes” (interessadas no crescimento de 

longo prazo) para os mercados financeiros “impacientes” que elevaram as taxas de juros reais, forçaram as 

corporações não-financeiras a pagar uma parcela crescente do seu fluxo de caixa para os agentes financeiros, 

mudaram drasticamente incentivos administrativos, e ajudaram a encurtar dos horizontes de planejamento das 

corporações. 
77 Em sua reformulação da teoria da firma pós-keynesiana, Stockhammer (2004) propôs adaptá-la às mudanças 

trazidas pela governança corporativa. Especialmente, não considerando a posição passiva dos acionistas, tal como 

no capitalismo gerencial. 
78 Segundo Hein (2010a), se a análise tradicional da firma pós-keynesiana sugere que ela estaria interessada na 

taxa de lucro mais elevada que reduz a restrição ao financiamento e permitiria uma expansão mais rápida do seu 

crescimento, com a financeirização a investigação deve se concentrar na taxa de acumulação associada às 

preferências dos gestores diante do trade-off entre crescimento e lucro. 
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os seus objetivos e não as tornando vítimas da dinâmica imposta pela nova configuração 

capitalista. 

Analisando as mudanças nas relações entre as corporações não-financeiras e os mercados 

financeiros na economia norte-americana, Orhangazi (2008) destaca dois canais nos quais a 

financeirização impacta a acumulação de capital: (1) o aumento do investimento em ativos 

financeiros pode ter um efeito crowding out sobre o investimento real e (2) a pressão sobre as 

corporações não-financeiras para aumentar os pagamentos de dividendos e buy-backs. No 

primeiro, observa-se uma elevada taxa de investimentos financeiros em relação aos 

investimentos reais, dado o fato de as oportunidades de lucros nos mercados financeiros serem 

maiores, o que provocou deslocamento dos gastos em investimentos “reais” para a aquisição de 

ativos financeiros, o que tem sido acompanhado por um aumento na sua renda financeira. E no 

segundo, o autor destaca que o aumento na porcentagem da remuneração gerencial com base 

em stock options aumentou também o incentivo aos gestores das corporações não-financeiras 

para manter elevados os preços das ações no curto prazo. O resultado foi um pagamento elevado 

de dividendos e um maior movimento de buy-backs, principalmente a partir dos anos 1970, 

embora com altos e baixos durante a década seguinte79. Dessa forma, segundo Orhangazi 

(2008), existe uma relação negativa entre a financeirização e a acumulação de capital, 

especialmente para as grandes corporações não-financeiras.  

Para Hein & Van Treeck (2010a), o segundo canal da financeirização trata da relação entre o 

consumo das famílias e o endividamento. Nesta relação, o aumento da dívida é inicialmente 

estimula a demanda agregada, transferindo o poder de compra das famílias de alta renda, e com 

baixa propensão marginal a consumir, para famílias de baixa renda e com alta propensão a 

consumir. Mas os pagamentos de juros sobre a dívida, em seguida, tornar-se-ão um fardo sobre 

a demanda agregada, porque o poder de compra é redistribuído em direção aos ricos, que 

recebem seus rendimentos em juros e têm uma baixa propensão a consumir.  

Além disso, é possível constatar que o consumo baseado no crédito foi facilitado pela 

desregulamentação do sistema financeiro que permitiu empréstimos home equity, empréstimos 

ao consumidor ajustáveis, e securitização, estimulando assim a demanda efetiva e crescimento. 

Entretanto, uma vez que o peso do serviço da dívida se exerce exclusivamente sobre os 

trabalhadores, o efeito potencialmente contracionista de longo prazo do endividamento do 

                                                 
79 Além disso, segundo Orhangazi (2008), a maior pressão por parte dos investidores institucionais para elevar os 

preços das ações tem pressionado os gestores aumentar a taxa de payout. 
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consumidor é corroborado porque a renda é redistribuída para os ricos, que recebem o 

rendimento de juros e têm uma menor propensão a consumir. 

Segundo Stockhammer (2009), podem-se observar dois efeitos contraditórios de 

financeirização sobre os gastos de consumo. Em primeiro lugar verifica-se a deterioração da 

distribuição de renda, o que coloca uma pressão descendente sobre o consumo, porque as 

famílias da classe trabalhadora têm uma propensão maior a consumir do que os detentores de 

rendas do capital. Em segundo lugar, a financeirização tem aumentado o acesso das famílias ao 

crédito (hipotecas, cartões), o que se observa na relação entre o boom imobiliário norte-

americano e o boom do consumo baseado no crédito. 

Analisando o efeito-riqueza sobre o consumo especialmente nos E.U.A. desde 198080, isto é, o 

fato de o aumento da riqueza financeira das famílias ter estimulado seu consumo, Hein & Van 

Treeck (2010a) apresentaram evidências de que (1) a riqueza do mercado de ações, como 

“riqueza virtual”, está associada a um aumento do endividamento das famílias, e por isso (2) a 

desregulamentação financeira melhora as condições da demanda agregada por um determinado 

período via consumo baseado no crédito, mas (3) no longo prazo, o ciclo ascendente desta forma 

de consumo se encerra devido a obrigações com os juros por parte das famílias. Recentemente, 

a origem da crise das hipotecas sub-prime de 2007 sugere uma dinâmica que associou o alto 

endividamento das famílias para sustentar a demanda agregada e o crescimento econômico. 

Segundo Hein & Van Treeck (2010a) e Hein (2013), outro canal de transmissão da 

financeirização são as diferentes formas de redistribuição de renda. Para os autores, a principal 

tendência na redistribuição da renda no capitalismo dominado pelas finanças é a relação entre 

a queda da participação dos salários na renda nacional e o aumento da demanda por juros e 

dividendos para os acionistas. Com base em uma abordagem kaleckiana da distribuição da 

renda, eles destacam que, no médio prazo, um aumento dos dividendos recebidos pelos rentistas 

favorece a queda na participação dos trabalhadores na renda. Esta situação se explica pelo fato 

de ocorrer diversos fatores, como uma diminuição da concorrência via preços, um aumento de 

fusões e aquisições no setor privado não-financeiro, uma queda no poder de negociação dos 

sindicatos e a adoção do modelo corporativo de “reduzir e distribuir”81. Todos os fatores 

contribuem para o aumento do mark-up na fixação dos preços, o que leva a maior margem de 

                                                 
80 Segundo Hein (2010a) alguns estudos empíricos evidenciam que a riqueza financeira é um determinante 

significativo do consumo não apenas nos E.U.A., mas também no Reino Unido, ambos market-based system. 
81 Um novo modelo de gestão corporativo iniciado na década de 1980 que tem como característica priorizar a 

maximização do valor do acionista, ou seja, os juros e dividendos dos rentistas. Ver Lazonick & O’Sullivan, 

(2000). 
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lucros e a uma taxa crescente de dividendos”. Portanto, a médio prazo, segundo os autores, o 

aumento no poder dos acionistas favorece a redistribuição dos rendimentos das classes sociais 

em detrimento da participação da renda do trabalho. 

Uma questão essencial, segundo Hein & Van Treeck (2010a), é verificar se o declínio da 

participação dos trabalhadores na renda e o aumento associado da participação do lucro bruto 

significaram um aumento da participação na renda pelos acionistas/rentistas ou se foram os 

lucros retidos das empresas que geraram uma redistribuição em detrimento do trabalho. 

Segundo os autores, as evidências empíricas nas principais econômicas desenvolvidas 

constataram que a queda nos salários do setor privado não-financeiro foi acompanhada de um 

aumento da participação dos pagamentos de juros deste setor, e que elevadas taxas de juros 

afetam negativamente a participação dos lucros retidos na economia. Os resultados gerais 

evidenciam, na verdade, que um aumento dos pagamentos de juros a rentistas não parece 

prejudicar a participação dos salários diretamente, mas sim parece comprimir os lucros 

industriais. No entanto, se o aumento dos pagamentos de juros é acompanhado por um reduzido 

poder dos sindicatos e salários estagnados, a redistribuição ocorrerá à custa dos rendimentos 

dos trabalhadores.  

Em um estudo posterior, Hein (2013) destaca três tendências centrais de redistribuição de renda 

no capitalismo contemporâneo, entre a década de 1980 e o pós-crise mundial em 2012, 

verificados em um conjunto de países: (1) a participação da renda do trabalho apresentou uma 

queda nas economias desenvolvidas a partir dos anos 1980, seja nas economias que adotaram 

o modelo de boom do consumo através do endividamento (Grécia, Irlanda e Espanha, além de 

E.U.A. e Reino Unido), o modelo de crescimento liderado pelas exportações (Áustria, Bélgica, 

Finlândia, Alemanha e Holanda, além de Suécia e Japão), o modelo de crescimento pela 

demanda doméstica (França e Itália); (2) a distribuição pessoal da renda tornou-se mais desigual 

na maior parte dos países investigados desde da década de 1980, com exceção da Holanda, 

apesar do uso de políticas sociais com o objetivo de reduzir a concentração de renda nestas 

economias; (3) a participação dos 0,1% do topo da rendimentos82 na renda nacional sugerem 

que nos E.U.A. e no Reino Unido o seu crescimento foi explosivo a partir dos anos 1980, mas 

na França, Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal, Itália, Irlanda, Japão e Suécia a participação 

não retomou os elevados níveis do período anterior à II Guerra Mundial, apesar de as evidências 

sugerirem uma tendência de alta, especialmente na Alemanha e na Holanda; (4) em relação à 

                                                 
82 Aqui, o autor exclui os ganhos de capital devido às suas flutuações pró-ciclicas.  
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composição dos 0,1% do topo de rendimentos, observamos que nos E.U.A o aumento da 

participação esteve associado a um aumento dos salários do topo (e a bônus e stock options), 

uma tendência também observada na Espanha, Holanda e Itália83, mas não no caso Alemanha, 

apesar do aumento dos últimos anos. As principais causas da tendência à redistribuição, 

segundo o autor, foram a mudança na composição setorial da economia, com redução do setor 

não-financeiro e do setor público, com alta participação dos salários, em direção ao setor 

financeiro, com baixa participação do trabalho; o aumento tanto dos salários dos gestores, 

quanto dos dividendos e juros pagos aos acionistas no setor não-financeiro, conforme 

Stockhammer (2012), devem ser considerados lucros e, portanto, associados à queda na 

participação do trabalho84; e o reduzido poder de negociação sindical, fruto das mudanças na 

gestão corporativa, da desregulamentação do mercado de trabalho, e da globalização do 

comércio internacional.   

Assim, a financeirização promoveu, segundo Hein & Van Treeck (2010a) e Hein (2013), de um 

lado, um aumento da participação do lucro bruto na renda, incluindo os lucros acumulados, 

dividendos e pagamentos de juros, e gerou, de outro, uma queda da participação do trabalho, 

um aumento da desigualdade entre os salários, e, portanto, da renda pessoal. Esta redistribuição 

em favor dos rentistas que elevou os níveis de desigualdade de renda, segundo Stockhammer 

(2009; 2012) seria a causa subjacente da crise financeira norte-americana de 2007. Nos E.U.A. 

no período anterior à crise, o elevado endividamento das famílias esteve associado a 

insuficiência de demanda do consumo, um resultado do aumento da desigualdade gerado pela 

financeirização.      

Segundo Hein & Van Treeck (2010a), com base nos efeitos contraditórios da “financeirização” 

sobre o investimento, o consumo e a distribuição, diferentes regimes de crescimento 

macroeconômicos podem ser extraídos na literatura especializada85. Para os autores, o “regime 

contracionista” pode surgir, quando os juros altos e os dividendos pagos aos rentistas têm um 

efeito restritivo sobre as taxas de utilização da capacidade, a taxa de lucro e a taxa de 

                                                 
83 Segundo o autor, “os salários da gestão do topo têm contribuído até mais de 50% dos rendimentos de topo 0,1% 

de participação de rendimento nos EUA e na Espanha e até mais de 60% no Holanda” (HEIN, 2013). 
84 Segundo Hein & Van Treeck (2010a), um estudo sobre a lucratividade do setor privado não-financeiros nos 

países da OCDE de Epstein & Power (2003), constatou que a participação na renda dos rentistas no PIB aumentou, 

em detrimento da participação dos salários na maioria dos países durante a década de 1980 até o início de 1990. 

Além disso, a adoção da prática corporativa de geração do valor ao acionista gerou, segundo Lavoie (2008), uma 

redistribuição de renda e uma lacuna cada vez maior entre os salários de gerência e os salários de trabalhadores 

tipicamente de fábrica, blue collar.  
85 Os regimes macroeconômicos podem ser o “conduzido pelas finanças” (BOYER, 2000) ou “lucros sem 

investimento” (CORDONNIER, 2006), mas eles destacam um terceiro: o regime “contracionista”. 
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acumulação de capital (Hein & Van Treeck, 2010a, 2010b). Devido a uma queda na propensão 

a consumir dos rentistas, e implicitamente uma queda no efeito-riqueza, portanto, pouca 

importância do consumo baseado no crédito, o aumento da renda dos rentistas não é capaz de 

compensar a redução na demanda. E a geração do valor ao acionista junto com a diminuição 

dos meios internos de financiamento também provocam uma desaceleração na acumulação de 

capital. Construindo um diálogo com as teses regulacionistas, Stockhammer (2009) propõe a 

caracterização da nova fase do capitalismo como um regime de acumulação dominado pelas 

finanças, um regime definido pela liderança das finanças e sua capacidade de moldar o padrão 

e o ritmo da acumulação, e que gerou um desempenho medíocre em termos de crescimento com 

elevada fragilidade financeira e um agravamento da polarização da distribuição de renda.    

 

2.3 O keynesianismo estrutural e o papel das finanças em Palley 

 

No interior da teoria pós-keynesiana sobre a financeirização, a abordagem proposta por Palley 

(2007; 2009; 2012; 2013) tornou-se uma das principais referências na discussão, especialmente 

para compreender a dinâmica da crise mais recente nos E.U.A. Apesar de destacar os aspectos 

da economia “real” norte-americana que conduziram à crise mais recente86, essencialmente o 

seu modelo de crescimento econômico, o autor não omite o papel central das finanças na 

formação e dinâmica do modelo neoliberal assumido pela principal economia mundial. Dessa 

forma, a compreensão da emergência e do desenvolvimento da financeirização nos E.U.A. 

exige uma análise do modelo neoliberal aplicado neste país, já que, na opinião de Palley (2013), 

o neoliberalismo é a “força motriz” por detrás da financeirização.  

Seguindo a definição proposta por Epstein, Palley (2007; 2013) propõe um maior detalhamento 

do processo e insere as finanças no interior de uma explicação para a recente história norte-

americana. Dessa forma, segundo a sua interpretação, a tese da financeirização compreende que 

as mudanças nos padrões macroeconômicos e na distribuição de renda são significativamente 

atribuíveis à evolução do setor financeiro nos E.U.A. Neste caso, a influência das instituições 

financeiras provocou mudanças profundas no processo econômico, reforçando a alteração do 

poder econômico do trabalho para o capital, especialmente na distribuição de renda entre os 

trabalhadores, os gestores das corporações não-financeiras e o setor financeiro.  

                                                 
86 Os principais trabalhos do autor sobre a crise financeira de 2007/2008 são Palley (2009; 2015).  
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Os principais canais pelos quais financeirização se expressa são o elevado grau de 

endividamento das famílias, a mudança no comportamento das empresas não-financeiras e do 

mercado financeiro. Tais desenvolvimentos, combinados com mudanças nas políticas 

econômicas (apoiadas pelas elites financeiras e não-financeiras) resultam em transformações 

mais amplas no desempenho da economia. Dessa forma, na abordagem proposta por Palley 

(2007; 2013), a financeirização representa também um estágio do desenvolvimento do 

capitalismo no qual a ascensão ao poder político e econômico de uma elite financeira conduziu 

a economia norte-americana em direção aos seus interesses, e assim provocou mudanças 

profundas no processo econômico.  

A narrativa apresentada por Palley (2012) parte de uma abordagem keynesiana estrutural, que 

difere tanto da teoria neoclássica quanto do keynesianismo tradicional ou convencional. 

Segundo o autor, o keynesianismo estrutural propõe-se a ir além dos problemas econômicos 

associados a demanda e oferta, tal como enfatizam os economistas neoclássicos e keynesianos. 

Esta abordagem destaca essencialmente o papel das instituições, o processo de geração da 

demanda e a distribuição da renda no funcionamento da economia. Adicionando novos 

elementos da análise keynesiana87, o keynesianismo estrutural destaca o “processo de geração 

da demanda”, ou seja, incorpora a dinâmica estrutural e a distribuição de renda, de forma que 

recessões podem ocorrer não por declínios temporários na demanda, mas por problemas 

estruturais88.  Assim, as falhas estruturais no “processo de geração de demanda” podem 

conduzir a economia a uma prolongada estagnação e até depressão, como na década de 1930.    

Do ponto de vista da distribuição de renda, o keynesianismo estrutural entende que o aumento 

da desigualdade de renda pode levar a economia a um excesso de poupança, a partir da 

suposição kaleckiana de que os capitalistas tendem a economizar mais do que os trabalhadores 

e a um constrangimento na demanda agregada. Dessa forma, esta abordagem enfatiza os 

mecanismos e instituições que afetam a distribuição de renda, tal como o processo de 

negociação salarial e, mais recentemente, a dinâmica do setor financeiro.   

A partir de uma abordagem keynesiana estrutural, Palley (2012) apresenta a sua interpretação 

da causa da expansão financeira na economia norte-americana a partir dos anos 1980. A 

compreensão do papel das finanças está inserida naquilo que o autor denominou de paradigma 

                                                 
87 Há acordo entre ambas teorias do keynesianismo, ao contrário da teoria neoclássica, em que a atividade 

econômica depende do nível de demanda, e em caso de uma demanda insuficiente, reduz-se o incentivo à criação 

do pleno emprego e o sistema de mercado torna-se incapaz de gerar uma nova demanda.   
88 Segundo o autor, a distinção aqui entre os keynesianos seria de uma demanda insuficiente “temporária” 

(tradicional) ou “sistêmica” (estrutural). 
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neoliberal nos E.U.A, composto de um modelo de crescimento e um modelo de inserção na 

economia global. A combinação desses dois modelos e suas falhas em promover o crescimento 

e a prosperidade compartilhada estão na raiz da crise financeira de 2007, mas foram escondidas 

devido ao desenvolvimento das finanças.  

O modelo de crescimento econômico foi inicialmente adotado na administração Reagan e 

representou uma virada na condução da política econômica. O modelo de prosperidade 

compartilhada ou liderado pelos salários (wage-led growth), anterior ao paradigma neoliberal, 

é entendido como um modelo que combinava uma política econômica voltada para o objetivo 

de atingir o pleno emprego e um sistema econômico em que os salários cresciam com o 

crescimento da produtividade, um “círculo virtuoso de crescimento” segundo Palley (2012). 

Neste período, o aumento dos salários contribuía para a política de pleno emprego, já que 

aumentaria a demanda agregada e, com isso, o incentivo a investir, o que sustentava o 

crescimento da produtividade, e dava base ao aumento dos salários. 

Além disso, no período anterior ao neoliberal, as finanças eram caracterizadas como uma forma 

de utilidade pública, um resultado da regulação financeira do New Deal. Assim, segundo Palley 

(2013b), o papel das finanças era (1) garantir às empresas e aos empresários o financiamento 

para investimento; (2) ofertar às famílias o financiamento hipotecário para aquisição de 

residências; (3) garantir às empresas e as famílias serviços de seguro; (4) fornecer às famílias 

instrumentos financeiros para atender às necessidades futuras; e (5) garantir às empresas e às 

famílias serviços de transações financeiras. Dessa forma, nas etapas iniciais da financeirização, 

as finanças serviam a economia “real”, refletindo condições econômicas sólidas de 

endividamento corporativo e familiar, e não o contrário, como na atual fase da economia norte-

americana. 

A virada promovida pelo novo modelo de crescimento econômico baseou-se numa política 

econômica de combate à inflação como eixo central, ao contrário do pleno emprego, o que 

representou o fim da ligação entre salários e produtividade. Além disso, o crescimento 

econômico não mais se baseava no crescimento da demanda agregada; a opção escolhida pelas 

autoridades econômicas foi a adoção de um modelo baseado nos empréstimos e na inflação dos 

preços dos ativos. Para Palley (2012), a condução da política econômica neste novo modelo 

assume um papel central na sua formação e dinâmica. A partir de uma “caixa de política 

neoliberal” o autor demonstra que, pressionados pela globalização, pela flexibilidade do 

mercado de trabalho, pela redução do tamanho do governo e pelo abandono da política de pleno 
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emprego, os trabalhadores viram seus salários estagnarem, e o resultado foi um corte na ligação 

entre produtividade e crescimento.  

O novo modelo de crescimento econômico baseou-se no aumento do endividamento e na 

inflação dos preços dos ativos. Sobre o primeiro aspecto, Palley (2012) evidencia que, durante 

os anos de 1981 e 2007, observou-se um enorme aumento da relação entre dívida total e PIB, 

tanto nas famílias quanto no setor corporativo não-financeiro. Além disso, o serviço das dívidas 

das famílias, como proporção do serviço e das obrigações financeiras em relação à renda 

disponível, também se elevou, o que evidencia uma dependência crescente do consumo das 

famílias em relação às dívidas. Do ponto de vista da inflação dos preços dos ativos, os dados 

evidenciam a escala extraordinária da bolha dos preços da habitação entre 2001-2006 e indicam 

uma relação forte entre a expansão da economia norte-americana desde Reagan a Bush e o 

crescimento da bolha, o que revela, segundo Palley (2012), a importância da inflação dos preços 

dos ativos na demanda. 

Do ponto de vista do modelo de inserção internacional da economia norte-americana, Palley 

(2012) destaca a criação de uma “tripla hemorragia” que acelerou tanto a erosão da renda das 

famílias quanto a acumulação de dívidas improdutivas (fora do país), cujo resultado foi o 

crescente déficit comercial. A “tripla hemorragia” consiste no vazamento de renda para fora da 

economia norte-americana com gastos em importações, sem criação de emprego e com maiores 

níveis de endividamento; vazamento de renda do emprego, um resultado do processo de 

terceirização off-shore da produção; e redução do investimento doméstico combinado com a 

perda de competitividade dos E.U.A. 

Segundo Palley (2012), a dinâmica dos dois modelos minou as bases da economia norte-

americana, ou seja, a produção de bens manufaturados e o processo de geração de renda e 

demanda. Dessa forma, a ascensão das finanças se explica pela necessidade de preencher a 

lacuna estrutural da demanda agregada, gerada pelas falhas dos dois modelos econômicos. Ou 

seja, as finanças foram responsáveis por revitalizar o processo de geração da demanda agregada, 

serviram de mecanismo de redistribuição da renda entre lucros e salários, mas também 

impuseram sua marca na política econômica, mudando a política de regulação, a política 

macroeconômica e a política internacional. 

Assim, segundo Palley (2013), a desregulamentação financeira, a inovação financeira, a 

especulação e a fraude habilitaram as finanças a preencher a lacuna através de empréstimos aos 

consumidores e pela inflação de preços de ativos. A relação entre as finanças e os dois modelos 
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é explicado pelo autor da seguinte forma: o modelo de inserção internacional exacerbou as 

fraquezas do modelo de crescimento, mas a expansão das finanças deu apoio para o modelo de 

crescimento ao custo de uma maior fragilidade financeira (endividamento) e inflação dos preços 

dos ativos (preço na habitação).   

Segundo Palley (2007), uma das principais características da financeirização na economia 

norte-americana é o crescimento do volume de dívidas que saiu de 140% para 328,6% do PIB 

entre 1973 e 2003. Durante este período, a dívida do setor financeiro cresceu muito mais rápido 

do que a dívida do setor não-financeiro e partiu de 9,7% para 31,5% do total da dívida no mesmo 

período. Além disso, a dívida do setor não-financeiro também apresentou uma trajetória de 

elevação, principalmente entre as famílias, que cresceu de forma mais rápida do que o setor 

não-financeiro como um todo.   

Do ponto de vista macroeconômico, a financeirização está associada a um fraco crescimento e 

uma tendência à desaceleração, e ambos estão vinculados à queda nos gastos brutos com 

investimento em proporção ao PIB. Em relação aos lucros e aos pagamentos de juros, Palley 

(2007) observa que os dois aumentaram de 1973 a 1989 com destaque para o aumento de 44% 

para 101,3% do último em relação ao primeiro. Mas esta relação se alterou a partir de 2005, e 

o lucro corporativo cresceu mais em relação ao pagamento de juros. Sobre a composição dos 

lucros, o autor destaca que a participação do lucro do setor financeiro elevou-se em relação ao 

lucro não-financeiro nas últimas décadas, com a exceção do período em seguida a 2005. 

Dessa forma, o aumento do processo de endividamento, a mudança na composição da renda em 

favor dos juros e o aumento da participação na renda do setor financeiro são traços específicos 

da financeirização. E por ser um dos principais canais desta nova dinâmica econômica, o 

comportamento do setor não-financeiro tornou-se cada vez mais dominado pelo endividamento 

e pelos mercados financeiros. Segundo Palley (2007), um resultado do financiamento através 

de dívidas que eleva a alavancagem, o que por sua vez aumenta a taxa de retorno sobre o capital 

próprio, uma exigência do alinhamento entre gestores e acionistas nas empresas.  

Analisando o comportamento financeiro das empresas, Palley (2007) demonstra que ocorreu 

um aumento da emissão de títulos, principalmente nas operações de buy-backs, que atingiram 

43,9% dos gastos em investimento não-residencial em 2006. Por outro lado, os novos 

empréstimos e as compras de ações diminuíram, o que, segundo autor, evidencia que as 

corporações não-financeiras têm tomado empréstimo com o objetivo de financiar recompra de 

ações. Dessa forma, segundo Palley (2007), antes da década de 1980 o financiamento era 



68 

 

 

 

direcionado para os gastos com o investimento, e nos anos seguintes uma parte significativa 

dos empréstimos esteve associada ao financiamento de buy-backs. 

Assim, o quadro geral da financeirização nas corporações não-financeiras expressa um 

movimento dos mercados financeiros, segundo Palley (2007), em direção às novas práticas 

corporativas. Assim, os mercados impõem um maior endividamento para uma maior 

alavancagem das corporações, um pagamento à gestão corporativa através de stock options, a 

prática corrente de buy-backs ao invés do pagamento de dividendos, e por fim transformaram 

os fluxos de lucros em fluxos de pagamento de juros através do aumento das emissões de 

dívidas.    

Com objetivo de investigar as etapas do desenvolvimento da macroeconomia da 

financeirização89 nos E.U.A. a partir de um modelo kaleckiano simples, Palley (2009) analisa 

os seus efeitos sobre os mecanismos da acumulação de dívidas e as transformações no 

comportamento de famílias e empresas. No modelo, o autor introduz variáveis como massa 

salarial dos gestores, dividendos, valor no mercado de ações, parcela do lucro a partir da 

valorização financeira às variáveis consumo, investimento e lucro. Assim, o consumo inclui 

não apenas a participação proporcional da massa salarial dos trabalhadores, como também dos 

gestores, a riqueza financeira (dividendos e valor no mercado de ações). Em relação ao 

investimento, a função depende, além dos lucros, também da parcela do lucro a partir da 

valorização financeira. De tal forma que na financeirização a relação entre lucros, consumo e 

investimento torna-se mais complexa do que nos modelos kaleckianos simples, segundo Palley 

(2009)90.  

Assim, a participação dos lucros afeta diretamente o consumo, através da participação dos 

salários, e indiretamente, através da riqueza financeira. Por outro lado, ela afeta o investimento 

através do nível de lucros e indiretamente através da valorização financeira (preço das ações). 

Em relação ao consumo, ele depende não apenas da participação da massa salarial 

(trabalhadores e gestores), mas também do pagamento de juros e dividendos e da valorização 

no mercado acionário. E o investimento depende da produção, dos lucros, mas também dos 

preços das ações.  

                                                 
89 Ao contrário de autores como Hein e Van Treeck, Palley (2009) não enfatiza no modelo as margens de lucro 

advindas da distribuição de renda entre salários e lucros. No seu modelo, as margens de lucro não cumprem um 

papel central, e por isso ele destaca o aumento da acumulação de dividas e as transformações no comportamento 

financeiro de famílias e empresas. 
90 Por simplificação, o autor não incorpora ao modelo o governo e o setor externo. 
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Além disso, em Palley (2009), os canais pelos quais a financeirização afeta a dinâmica 

econômica são (1) a atuação dos mercados financeiros (alterações na valorização das ações, 

maior acesso ao endividamento e mudanças nas condições de acesso ao crédito), (2) das 

empresas não-financeiras (mudanças na sua política financeira, especialmente no pagamento 

aos acionistas) e (3) as mudanças na estrutura e regulação dos mercados (alterações em direção 

aos interesses das finanças, como desregulamentação do mercado financeiro, do mercado de 

trabalho, por exemplo). Assim, o autor torna os canais propostos em trabalhos anteriores mais 

detalhado, e assim, possibilita a formalização dos efeitos da financeirização. 

No primeiro período, a “Era de Ouro” (1945-1969), a economia “real” apresentou um 

crescimento rápido com pleno emprego e, do lado das finanças, altos lucros e uma expansão do 

mercado acionário. O financiamento das corporações não-financeiras era realizado por meios 

internos, pois os seus lucros eram suficientemente elevados para garantir o investimento futuro 

e o pagamento de dividendos aos acionistas. E um importante aspecto da relação entre as 

finanças e a produção no período é destacado pelo autor. O aumento da taxa de dividendos 

distribuídos pelas corporações não-financeiras teve um efeito positivo sobre o consumo, pois o 

aumento da renda disponível elevou o consumo através da riqueza financeira. Além disso, os 

elevados lucros destas corporações não exigiam um financiamento externo, de tal maneira que 

o aumento da taxa de dividendos no período não expulsou o investimento e contribuiu para a 

expansão da produção91. Porém, a situação do setor produtivo alterou-se a partir dos anos 1970, 

com a sujeição das corporações não-financeiras a restrições financeiras devido a redução dos 

lucros causada pelo aumento do desemprego. 

Nesta nova fase do desenvolvimento da financeirização, o “capitalismo conflituoso dos anos 

1970”, segundo Palley (2009), o investimento desejado pelas corporações não-financeiras 

tornou-se maior do que os lucros retidos, dado que qualquer aumento da capacidade produtiva 

encontrava a nova restrição dos lucros. Com esta restrição, a produção e o investimento 

declinam, em razão também da manutenção da política de distribuição de dividendos do período 

anterior, que proporcionava elevadas rendas aos acionistas. Do ponto de vista das famílias, o 

período caracterizou-se por uma redução da massa salarial, dada a existência do conflito entre 

lucros e salários pela parcela da renda criada e a impossibilidade de um ajuste que contemplasse 

a elevação de ambos.         

                                                 
91 Além disso, no período, segundo o autor, um boom no mercado acionário, considerando o crescimento do 

investimento e da produção, teve um efeito positivo sobre a produção global, pois aumentou o consumo e, através 

de um efeito acelerador, também a produção. 
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A partir da década de 1980, a economia norte-americana observou o nascimento da “era da 

financeirização”, que em alguma medida foi uma estratégia das empresas não-financeiras para 

enfrentar os desafios que emergiram do período anterior. Nesta nova fase, o endividamento das 

empresas elevou-se, especialmente devido às aquisições alavancadas que permitiram a elas 

realizar os investimentos desejados, mas também com o objetivo de favorecer os acionistas e 

redefinir a distribuição de salários em favor dos altos executivos. Neste período, chamado por 

Palley (2009) de “capitalismo das aquisições alavancadas”, apesar da expansão do pagamento 

de dividendos, os efeitos de um maior endividamento foram positivos para o investimento, pois 

as empresas conseguiram financiar seus projetos e o seu estoque de dívidas era inferior à 

capacidade de endividamento das empresas. Para os trabalhadores, nesta primeira etapa da 

financeirização, observou-se que a renda disponível a partir dos salários reduziu-se, devido à 

necessidade de realizar os pagamentos com o serviço da dívida; a nova redistribuição da riqueza 

financeira favoreceu os acionistas. Entretanto, como o consumo depende também do pagamento 

de juros e dividendos e da valorização dos preços no mercado acionário, ele ainda permite uma 

expansão da demanda, pois ambas as variáveis ainda afetam positivamente não apenas o 

consumo, como também o investimento e a produção. Dessa forma, a nova fase da 

macroeconomia dos E.U.A. teria contribuído para a recuperação do crescimento, entretanto 

abaixo do período da “Era de Ouro”. 

Segundo Palley (2009), o modelo de aquisições alavancadas durou até o início da década de 

1990, e foi sucedido por uma nova fase da financeirização que durou até a mais recente crise 

financeira: o “capitalismo do endividamento do consumidor”. Destacando a dimensão da 

financeirização do consumo, o autor identifica quatro canais pelo qual o processo de 

acumulação de dívidas influencia os gastos com consumo. O primeiro é que a dívida ao 

consumidor é claramente positiva, pois financia o consumo adicional; em seguida, deve-se 

registrar que elevadas taxas de juros, por sua vez, reduzem o consumo dos trabalhadores, mas 

não o dos capitalistas, devido os efeitos positivo sobre o valor dos dividendos e sobre a riqueza 

financeira. Um terceiro aspecto é a capacidade das inovações financeiras de elevar o nível de 

endividamento das famílias. E por fim, tais instrumentos financeiros podem elevar o teto do 

endividamento dos consumidores, de forma que atrasa a sua percepção quanto a restrição do 

endividamento.  

Como nas demais fases da financeirização, em geral um aumento da participação do lucro 

reduzia a do salário, mas permitia um aumento do consumo devido ao pagamento de dividendos 

e à possibilidade para os capitalistas de obter riqueza financeira no mercado acionário. 
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Entretanto, segundo Palley (2009), nesta nova fase o efeito negativo da elevada participação 

dos lucros sobre os salários e o consumo pode ser compensado pelo desenvolvimento das 

inovações financeiras. Por isso, a economia norte-americana apresentou uma elevada expansão 

do crescimento, essencialmente conduzida pelo aumento do consumo entre 2001 e 2007. 

Mas, as restrições ao endividamento podem afetar não apenas as famílias, mas também as 

empresas. Do ponto de vista das corporações não-financeiras, observa-se que elas possuem 

restrições ao endividamento, pois os seus balanços patrimoniais estão deteriorados pelo 

acúmulo de dívidas. Esta nova restrição conduz a um menor investimento, que afeta a produção 

e o crescimento. No caso das famílias, dada a restrição ao endividamento, o consumo dos 

trabalhadores é negativamente afetado pelo pagamento do serviço das dívidas. Assim, segundo 

Palley (2009), se antes o endividamento estimulava o consumo e o investimento, agora ele 

conduz a uma contração na demanda, pois tanto famílias quanto empresas possuem uma 

restrição financeira, o pagamento de juros sobre a dívida. 

Porém, como Palley (2009) havia comentado, a financeirização afeta a redistribuição da renda 

entre os agentes econômicos. De tal maneira, que, apesar dos efeitos negativos sobre o consumo 

e o investimento, a renda financeira e o consumo das famílias capitalistas apresentam uma 

elevação devido ao pagamento de juros realizado pelas empresas e pelas famílias trabalhadoras. 

Assim, a financeirização redistribui a renda entre as famílias trabalhadoras e capitalistas e 

transforma os lucros em juros a serem pagos aos capitalistas.          

Assim, segundo Palley (2009), nas primeiras etapas da financeirização observaram-se 

condições favoráveis para o endividamento de corporações não-financeiras e famílias 

trabalhadoras. Porém, nas últimas etapas, a economia norte-americana apresentou uma 

dinâmica de acumulação de dívidas em uma economia em estagnação, e que se manteve em 

expansão devido a formação crescente de bolhas especulativas.   
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CAPÍTULO 3: A ESCOLA FRANCESA DA REGULAÇÃO E O PODER DAS 

FINANÇAS 

 

 

Entre os principais estudos sobre a emergência de uma nova fase do capitalismo sob liderança 

das finanças encontramos as análises de um grupo de autores que relacionam o poder dos 

mercados financeiros e as novas relações sociais que se estabelecem com a sua ascensão. 

Apesar da diversidade de interpretações sobre o desenvolvimento do capitalismo mundial das 

últimas décadas, Aglietta, Orléan e Plihon partem de muitos aspectos teóricos e/ou históricos 

propostos pela Escola Francesa da Regulação, abordagem que emerge no final dos anos 

197092. Entre os principais elementos que permitem esta associação estão a análise da crise do 

“fordismo”, o estudo desenvolvimento da crise da relação salarial (wage-labour nexus), e 

principalmente, o foco na centralidade das formas institucionais do capitalismo e nos 

mecanismos que permitem assegurar a coerência e a viabilidade do processo de acumulação. A 

convergência desses elementos em uma abordagem teórica regulacionista permite a 

investigação sobre a formação ou não de um novo regime de crescimento no capitalismo 

contemporâneo.   

Segundo Boyer & Saillard (1996), a corrente regulacionista tem sua origem na crítica ao 

programa neoclássico, que postula principalmente o caráter auto-regulador das economias de 

mercado e propôs uma visão errônea dos desequilíbrios e contradições que marcaram o fim dos 

“trinta anos gloriosos”93. O trabalho de Michel Aglietta (1976) funda esta corrente, procurando 

demonstrar não apenas a incapacidade do mainstream da teoria econômica em explicar os fatos 

econômicos e o conteúdo das relações sociais, mas também propondo uma investigação sobre 

as leis de regulação do modo de produção a partir de uma análise histórica, tratando o caso da 

economia norte-americana. Construída a partir do reconhecimento da importância da 

multidisciplinaridade na investigação, da generalização progressiva e não axiomática das 

análises e do caráter histórico do desenvolvimento capitalista, a abordagem regulacionista 

pretende com a noção de regulação expressar “o modo como um processo essencialmente 

contraditório, o processo de acumulação de capital, consegue reproduzir-se com um grau 

                                                 
92 Neste trabalho não será possível reconstruir todo o arcabouço teórico e histórico desta corrente, mas para uma 

compreensão mais ampla de suas contribuições, ver Boyer (1990), Boyer & Saillard (1996) e Boyer (2007).  
93 Além da crítica à teoria neoclássica, a teoria da regulação tem em sua origem importantes aportes teóricos do 

marxismo estrutural, da macroeconomia keynesiana e kaleckiana e da Escola dos Anais (BOYER & SAILLARD, 

1996; p. 24). 
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suficientemente inteligível de regularidade, apesar e a partir mesmo das contradições e dos 

conflitos que ele permanentemente engendra” (BRUNO, 2005). A adoção de tal categoria 

permite, segundo Boyer & Saillard (1996), refutar a distinção entre a economia “pura” e 

“social”, e reforçar a imbricação de ambos os aspectos no desenvolvimento capitalista, mas 

também destacar a formação, a dinâmica e a crise de formas de regulação econômicas e sociais. 

Com o objetivo de compreender a dinâmica contraditória do processo de acumulação no longo 

prazo, Boyer (1990; p. 72-85) propõe duas categorias para análise da regulação capitalista: o 

regime de acumulação e o modo de regulação. Um regime de acumulação define-se por um 

“conjunto de regularidades que asseguram uma progressão geral e relativamente coerente da 

acumulação do capital”; são regularidades sociais e econômicas determinadas que podem 

“absorver e repartir no tempo” os desequilíbrios que emergem da acumulação94. A segunda 

categoria desenvolvida pela abordagem regulacionista é a de modo de regulação. Para o autor, 

ela representa todo o conjunto de procedimentos e de comportamentos (individuais ou 

coletivos) que permitem a reprodução das relações sociais fundamentais, a sustentação e o 

desenvolvimento do regime de acumulação existente, a compatibilidade de um conjunto de 

decisões descentralizadas. Ou seja, um conjunto de instituições ou formas institucionais que 

dão conteúdo histórico e específico ao regime de acumulação95.   

Assim, a noção de um regime de acumulação permitiria, segundo Boyer (1990), um estudo das 

diferentes formas que assumem a dinâmica econômica e as relações sociais, de como a 

identificar as mudanças em uma dada configuração social. E neste sentido, a categoria modo de 

regulação cumpre um papel importante na compreensão dos fenômenos históricos e suas formas 

institucionais de cada formação social. Assim, a partir desses conceitos básicos da teoria da 

regulação é possível compreender o problema da existência ou não de regime de crescimento 

ou de acumulação no interior da abordagem regulacionista96. 

                                                 
94 Tais regularidades econômicas e sociais podem ser, na opinião do autor, um tipo de evolução da organização da 

produção e a relação dos assalariados com os meios de produção, um horizonte temporal da valorização do capital 

a partir do qual são definidos os princípios de gestão, uma composição da demanda social que reafirma a tendência 

produtiva da sociedade, uma divisão do valor associado a uma reprodução dinâmica das diversas classes e grupos 

sociais, e um modo de articulação com formas não-capitalistas, quando assumem um papel determinante em uma 

dada formação histórica (BOYER, 1990).   
95 Entre as formas institucionais propostas pelo autor, temos a forma monetária, a forma salarial, a forma de 

concorrência, a forma de adesão ao regime internacional, e a forma do Estado (BOYER, 1990). Para uma 

compreensão aprofundada dessas formas, ver também Bruno (2005).  
96 A discussão sobre a existência de um regime de crescimento ou acumulação sob a dominância das finanças e os 

principais trabalhos da teoria da Regulação podem ser encontrados também em Chesnais (2002) e Clévenot (2008). 
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Entre os principais trabalhos e estudos nesta abordagem estão os desenvolvidos por Boyer 

(2000a; 2000b; 2009). Segundo o autor, desde o fim do regime de acumulação fordista nos 

E.U.A., muitas pesquisas foram feitas sobre um possível regime sucessor, e dado os seus 

insucessos, o autor analisa um dos principais candidatos à sucessão do regime fordista a partir 

dos anos 1990, o regime de crescimento impulsionado pelas finanças97. Segundo Boyer 

(2000a), os principais mecanismos de influência das finanças na economia e na formação de 

um novo regime seriam: (1) a orientação ao valor do acionista nas firmas que exigiria elevadas 

taxas de retorno das empresas em face a concorrência global dos investidores institucionais98; 

(2) apesar de o salário ainda ser a principal remuneração, os rendimentos das famílias tornaram-

se dependentes dos resultados esperados no mercado financeiro (participação acionária através 

dos fundos de pensão), além do acesso fácil ao crédito; (3) a natureza patrimonial da riqueza 

tende a tornar-se uma importante influência sobre o consumo de bens duráveis e também na 

aquisição de imóveis e no endividamento frente aos bancos; (4) a pressão dos mercados 

financeiros para racionalizar a despesa pública, priorizando as ações políticas em busca da 

credibilidade, além de uma política monetária que priorize a estabilidade dos preços e dos 

mercados financeiros.  

As consequências econômicas e sociais do funcionamento deste regime, segundo Boyer 

(2000a), implicam em níveis de investimento produtivos cada vez mais cautelosos, dada a 

elevada exigência dos acionistas, apesar do acesso facilitado ao financiamento nos mercados 

de capitais. Além disso, observa-se uma maior volatilidade do consumo das famílias devido à 

incerteza dos rendimentos do trabalho, apesar da facilidade do acesso ao crédito. Assim, 

considerando a posição atual dos mercados financeiros e sua relação com empresas e famílias, 

a possibilidade de transmissão de bolhas financeiras para a economia “real” torna-se maior. O 

caso da economia norte-americana dos anos 1990 mostra que somente em condições muito 

específicas tal regime de acumulação torna-se plausível, segundo Boyer (2009), ou seja, conduz 

a economia ao crescimento. As sucessivas crises financeiras, da bolha da internet no final dos 

anos 1990 até a crise do subprime em 2007, refletem os limites do regime de acumulação 

                                                 
97 Nos seus trabalhos não aparece a distinção entre um regime de acumulação e um regime de crescimento, pois 

em Boyer (2000) a investigação dos sucessivos candidatos a substituição do fordismo aparece como uma análise 

dos possíveis regimes de crescimento, sejam liderados pelo consumo, pela exportação, pelo serviço etc.  
98 A possibilidade de arbitragem dos mercados financeiros na gestão das firmas e as suas exigências de 

rentabilidade gerou um deslocamento da concorrência das firmas do mercado de bens e produtos para o mercado 

financeiro (BOYER, 2000a). 
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impulsionado pelas finanças, não garantindo a mesma estabilidade e crescimento econômico 

do período fordista. 

Além do trabalho original de Boyer, Lordon (1999) já havia identificado a posição central que 

as finanças assumiram no capitalismo contemporâneo, com a perda de centralidade da relação 

salarial. É importante registrar no argumento do autor que a primazia das finanças não tem o 

poder de determinar totalmente as configurações institucionais nacionais e alinhá-las em um 

único modelo devido as especificidades de cada país. Porém, a noção de regime de acumulação 

financeirizado está associada à possibilidade de as finanças imporem a sua lógica e restrições 

às demais formas institucionais e, assim, atingir o ponto mais alto da hierarquia institucional 

nas economias desenvolvidas. Apesar do desenvolvimento desigual do regime de acumulação 

financeirizado nos diversos países, Lordon (1999) destaca o papel dominante dos fundos de 

pensão e dos fundos mútuos na coordenação e liderança dos movimentos da poupança coletiva, 

o que os torna “grandes jogadores” capazes de impor a sua lógica em numerosos mecanismos 

de mediação da sociedade, como nas empresas, na concorrência, na regulação macroeconômica 

e na relação salarial. Analisando o caso da economia francesa, Coriat (2006) destaca duas 

condições para a formação de um modo de acumulação com dominância financeira no país, 

que foram o estabelecimento de um mercado financeiro e monetário na Europa (fator externo) 

e o processo de privatização que permitiu a penetração dos fundos de pensão anglo-saxões na 

estrutura de capital das principais empresas francesas (fator interno). Ao se questionar se tal 

regime seria sustentável na França, o autor afirma que estaríamos na verdade diante de um 

período de transição entre dois modos de regulação, no qual apesar do fim do fordismo e da 

dominação das finanças, este último ainda não estabeleceu um “círculo virtuoso” 

macroeconômico típico dos regimes de acumulação.      

 

 

 

3.1 Do regime patrimonial à governança corporativa: o pensamento de Aglietta sobre o 

novo regime de crescimento 

Revisando a sua investigação sobre a dinâmica da economia norte-americana do final dos anos 

1970, Aglietta (1999a) levanta algumas questões sobre a possibilidade de um novo modo de 

regulação e aponta para as finanças como um dos principais mecanismos de mediação na 

regulação da acumulação de capital e do novo regime de crescimento. Entre os principais 
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elementos do poder financeiro manifesto na globalização financeira estariam, segundo o autor, 

a emergência do investidor institucional na gestão das empresas e as inovações financeiras. De 

tal forma que ambos constituíram os mecanismos de mediação dominante na instauração de um 

novo regime de crescimento.  

Para Aglietta (1999a), um modo de regulação é um conjunto de mediações que garantem que 

as distorções criadas pela acumulação de capital se mantém dentro dos limites compatíveis com 

a coesão social especifica da cada país. Entretanto, dada a natureza especifica dos momentos 

históricos, a coesão torna-se um fenômeno efêmero, dando origem a crises e as mudanças 

sociais no sistema econômico. Dessa forma deve ser compreendida a crise do “fordismo”, 

especialmente nos E.U.A, no final dos anos 1970, quando a relação salarial, base institucional 

e mediadora daquele período, entrou em colapso.   

Essencialmente, a noção de mediação diz respeito à incapacidade do capitalismo de converter 

os choques de interesses individuais em um sistema globalmente coerente. De tal maneira, que 

os mecanismos de mediação são estruturas intermediárias que modificam as relações nas quais 

a tensão entre indivíduos e sociedade desempenham um papel importante, conforme afirma 

Aglietta (1999a). Assim, as formas institucionais sociais, ou seja, as estruturas de mediação, 

assumem extrema importância, pois a coesão proporcionada por elas permite ao processo de 

acumulação de capital melhorar as condições de vida da sociedade.  

Segundo Aglietta (1999a), a sociedade “salarial” que emergiu a partir da segunda metade do 

século XX foi um produto das transformações nas formas institucionais do capitalismo, e ao 

mesmo tempo as promoveu. Assim, neste período observou-se a integração da força de trabalho 

no processo de circulação da riqueza produzida, o que possibilitou uma harmonização entre 

interesses individuais e coletivos. Ou seja, o conjunto de mediações estruturais do “fordismo”, 

essencialmente a relação salarial, adequou as metas individuais aos desejos da sociedade. E 

desse modo, o avanço do processo de produção juntamente com uma divisão estável entre 

salários e lucros garantiu a coerência do núcleo do regime de crescimento fordista: uma 

conciliação entre aumento da produtividade e crescimento da renda real, com estabilidade em 

sua distribuição. O modo de mediação ou regulação fordista tinha como característica central: 

“Por un lado, las limitaciones a la acumulación del capital han abierto mercados 

creados por la integración de la fuerza de trabajo. Por otro lado, la 

subordinación de la fuerza de trabajo al proceso de producción ha quedado 

normalizada por la obtención de derechos sociales que dan acceso a los 

empleados a la riqueza que producen. Esta transformación histórica da lugar a 
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la siguiente proposición: los modos de regulación en la sociedad salarial son 

legítimos en la medida en que permiten el progreso social” (AGLIETTA, 

1999a; p. 30) 

 

Assim, em busca de precisar a análise das transformações do capitalismo no final do século 

XX, principalmente nos E.U.A., Aglietta (1999b; 2006) denomina como o candidato a sucessor 

do regime “fordista” o regime de crescimento patrimonial. A formação deste novo regime de 

crescimento esteve acompanhada do surgimento da globalização econômica nas décadas de 

1980 e 1990, especialmente a globalização financeira, a força motriz do novo regime de 

crescimento.  

Nestas décadas, observou-se uma intensificação da divisão internacional do trabalho através da 

integração econômica que vinha ocorrendo desde os anos 1960, e também pelo avanço das 

mudanças tecnológicas promoveram o aumento mais consistente da produtividade. Outro 

elemento característico da globalização, segundo Aglietta (1999a), foi o debilitamento da 

negociação coletiva como um aspecto central na regulação macroeconômica dos países, pois a 

estrutura salarial foi fortemente alterada pela internacionalização das grandes empresas que 

passaram a buscar rentabilidade global associada à redução dos custos da mão-de-obra. Nesta 

fase do capitalismo contemporâneo, a forma institucional ou o conjunto de mediações que 

propiciam o processo de acumulação de capital está vinculado a dinâmica dos mercados 

financeiros, que afetam não apenas o investimento, mas também as formas de riqueza dos 

agentes econômicos.   

No período fordista, os sistemas financeiros nacionais, especificamente a atividade bancária, 

apresentavam coesão a partir do controle do movimento de capitais, de tal maneira que nas 

“finanças administradas”, o equilíbrio entre poupança e investimento domésticos era garantido 

pela regulação da poupança interna através da política monetária. Segundo Aglietta (1999a; 

2004), a globalização ou a abertura financeira dos sistemas financeiros nacionais propiciou uma 

grande mobilização internacional dos recursos financeiros, o que gerou uma desconexão entre 

a poupança interna e o investimento doméstico, ou mais precisamente entre o financiamento do 

investimento e o crescimento econômico. A ascensão da “poupança institucionalizada”, uma 

poupança controlada pelos investidores institucionais em busca de riqueza financeira, foi a 

expressão desta desconexão no equilíbrio macroeconômico dos países desenvolvidos e 

contribuiu para a formação de uma acumulação patrimonial.     
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No regime de crescimento patrimonial, segundo Aglietta (1999b; 2006), os mercados 

financeiros assumem um papel central na formação do equilíbrio macroeconômico. De um lado, 

a ascensão dos investidores institucionais alterou a forma de controle proprietário das empresas, 

de tal maneira que as empresas adotam critérios financeiros de gestão corporativa com o 

objetivo de maximizar seus rendimentos financeiros. De tal forma que, segundo Aglietta 

(1999b), o lucro acionário é o critério de desempenho das empresas; a partir da maximização 

desta variável, elas elaboram suas estratégias, sua política de inovação tecnológica e a 

distribuição dos lucros.  

Um segundo aspecto da “poupança institucionalizada” foi o aumento da participação acionária 

dos trabalhadores/famílias propiciada pela liberalização financeira, segundo Aglietta (1999b; 

2004; 2006). Este processo de expansão da acumulação patrimonial está estreitamente 

associado ao acesso das famílias a ativos financeiros através da gestão coletiva da poupança (os 

regimes de aposentadoria por capitalização) realizada pelos investidores institucionais. 

Segundo Aglietta (1999b; 2004), os países desenvolvidos passaram por um choque 

demográfico no final do século XX, que levou a um maior envelhecimento de sua população 

em relação aos países em desenvolvimento. A relação entre poupança e consumo no ciclo da 

vida estabelece que o consumo entre os jovens é maior do que entre a população mais 

envelhecida, que poupa mais99. Como as populações dos principais países do capitalismo 

estavam envelhecendo, a taxa de poupança dessas economias tende a aumentar devido a uma 

maior renda disponível (para os aposentados) ou massa de dinheiro de posse dos sistemas de 

aposentadoria. 

Entretanto, esta massa de poupança apresenta-se sobre a forma de riqueza financeira. E a sua 

concentração representou uma importante alavanca para o surgimento dos investidores 

institucionais, especialmente os fundos de pensão. Nesse sentido, segundo Aglietta (1999a), as 

famílias estabelecem uma nova relação entre consumo (renda) e poupança (riqueza), uma 

relação na qual as duas variáveis passam a depender fortemente das variações dos preços dos 

ativos financeiros, da riqueza sob a forma financeira.    

Uma questão central nos primeiros trabalhos de Aglietta (1999a; 2006) é a possibilidade da 

formação de uma “propriedade social do capital” nesta fase do capitalismo, como um aspecto 

                                                 
99 É o que o autor (2006) denomina de transferência inter-geracional de renda, uma distribuição dos rendimentos 

em favor do não-trabalho (aposentados), e em detrimento das populações trabalhadoras. 
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inovador da “sociedade salarial” no capitalismo de mercado. Inicialmente, Aglietta (2006)100 

destacou que a revolução demográfica dos países industrializados produziu um aumento da 

proporção da riqueza agregada familiar, seja através da aplicação em ações de fundos mútuos 

ou em fundos de pensão. Para além da questão macroeconômica, esta dinâmica da riqueza das 

famílias possibilitou uma transformação na natureza da propriedade do capital, pois a ascensão 

dos investidores institucionais sobre as empresas alterou as mediações que permitem o 

crescimento econômico compatível com o progresso social e os interesses coletivos.  

Para Aglietta (2006; 1999b), a contribuição dos assalariados, e os seus direitos sociais, aos 

fundos de pensão (privados ou não) devem ser encarados como uma “dívida social”, e não uma 

“poupança privada”, pois os benefícios de pensões são uma contra-partida de uma dívida social 

da sociedade para com os seus membros. E se os passivos destas instituições financeiras são 

caracterizados como uma dívida social, então os seus ativos devem ser considerados como uma 

“propriedade social”101 e assim, sua gestão deve ser de controle social, já que não são agentes 

financeiros privados, ainda que tenham este estatuto jurídico. Por isso, o autor afirma que a 

introdução desta noção de dívida social como um elemento central na mediação dos 

investidores institucionais poderia estimular uma atuação em conjunto entre os sindicatos, as 

empresas e os fundos de pensão no desempenho e na performance dos ativos. Isto conferiria 

uma substância essencial ao fenômeno da nova gestão coletiva da poupança, favorecendo a 

emergência de um capitalismo stakeholder (das partes interessadas). O desdobramento dessa 

análise conduziu o autor a afirmar que, ao menos no continente europeu: 

“Si los sindicatos quieren recuperar la capacidad de influir en la distribución de 

la renta, tienen que darse cuenta de que la batalla que hay que librar y ganar es 

la batalla por el control del accionariado de las compañías. El desarrollo de los 

fondos de los empleados constituirá el mecanismo de mediación primordial que 

permitirá que el capitalismo de Europa continental siga distinguiéndose de la 

variedad anglosajona de capitalismo (...) Después de estos malos tiempos, en 

los que se están destruyendo las estructuras nacionales de negociación 

colectiva, puede llegar una fase más esperanzadora, en la que quepa emprender 

la reorganización de las relaciones industriales a escala europea conforme a las 

necesidades de las propias empresas.” (AGLIETTA, 1999a; p. 59). 

                                                 
100 Segundo Coriat et all (2006), este trabalho de Aglietta é uma atualização do texto original “Le capitalisme de 

demain” de 1998 (Notes de la Foundation Saint-Simon), mas mantendo os aspectos principais.   
101 Por isso, Aglietta (1999a; p. 58) afirma que “lejos de ser exclusivamente los intermediarios del ahorro 

individual, los inversores institucionales son también los agentes potenciales de los empleados titulares de 

acciones”. 



80 

 

 

 

 

Os trabalhos mais recentes de Aglietta buscam investigar essencialmente a relação entre os 

sistemas financeiros e a gestão das grandes corporações, destacando o crescimento da liquidez 

dos mercados financeiros e a gestão corporativa sob a influência dos investidores institucionais. 

Segundo Aglietta & Reberioux (2004; 2005), o processo de liberalização e integração dos 

mercados de capitais foi iniciado em meados dos anos 1980 com o objetivo de favorecer a 

possibilidade de negociação de valores mobiliários e de transferência de riscos, em um contexto 

globalmente favorável aos acionistas. Além da liberalização financeira, as novas tecnologias, 

especialmente às associadas a telecomunicações e informática, permitiram a multiplicação das 

oportunidades de diversificação dos riscos, porém a rede de inter-dependência criada pelos 

novos instrumentos financeiros (p.ex.: a securitização) elevou a possibilidade de fragilidade 

financeira.  

Para Aglietta & Reberioux (2005), as transformações recentes do capitalismo não se limitam à 

esfera financeira, e afetaram a forma de funcionamento das sociedades não-financeiras. O 

resultado foi o surgimento de uma nova dimensão no conflito entre as principais partes 

interessadas no controle das empresas, acionistas, executivos e funcionários. Por isso, a análise 

sobre a dinâmica de maximização do valor do acionista e a primazia da governança corporativa 

na forma de gestão das grandes empresas assume um sentido essencial para entender o 

capitalismo liderado pelas finanças. 

As transformações no sistema financeiro a partir da globalização financeira afetaram 

diretamente o controle sobre as empresas, segundo Aglietta & Reberioux (2005). Para eles, nos 

E.U.A. observou-se, a partir da década de 1980, um grande aumento do número de aquisições 

hostis, o que exerce uma pressão constante sobre os gestores, pois uma queda nos preços das 

ações representava uma ameaça ao funcionamento desejado pelos acionistas. Segundo os 

autores, as fusões sob a forma de takeovers representavam apenas 8,4% das fusões entre 1973 

e 1979, porém esta proporção subiu para 14,3% durante a década de 1980, chegando a 20% em 

1989. Um movimento facilitado pela presença dos fundos de investimento, que resultou em um 

aumento no nível de dividendos a pagar das corporações não-financeiras e também numa 

redução drástica da quantidade da força de trabalho empregada, além do desmantelamento de 

grandes conglomerados.  

Diante da desaceleração da forma hostil de aquisições durante a década de 1990, o poder do 

acionista encontrou um outro caminho para exercer a sua força econômica, especialmente obter 
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influência sobre os rumos da gestão corporativa. Para Aglietta & Reberioux (2005) e Aglietta 

& Breton (2010), a governança corporativa é uma forma institucional de mediação que tem um 

papel decisivo na orientação das estratégias dos gestores. Com objetivo de identificar os agentes 

financeiros envolvidos na governança corporativa, os autores destacam os efeitos de cada tipo 

de sistema financeiro promovido pela liberalização financeira e seu impacto sobre as estratégias 

empresariais, ou seja, a relação entre a acumulação de capital e as variáveis financeiras. 

Segundo Aglietta & Breton (2010), as finanças são o lócus da avaliação social das atividades 

econômicas privadas e, assim, os tipos de sistemas financeiros em operação estão 

condicionados aos métodos de avaliação utilizados. Se os bancos possuem uma forma privada 

de avaliação, se valendo de conhecimentos específicos dos devedores102, os mercados 

financeiros se baseiam na opinião pública e na lógica de homogeneização das informações 

necessárias103. Do ponto de vista da provisão de liquidez, um sistema financeiro baseado em 

bancos (bank-based system) é mais robusto, mas pode ser ineficiente na medida em que os 

projetos possam apresentar retornos insatisfatórios. Por outro lado, um sistema financeiro 

baseado em mercados (market-based system) assume um caráter mais instável na provisão de 

liquidez, o que pode conduzir à prematura retirada de investimentos que seriam eficientes ex-

post. Assim, a análise dos tipos de sistemas financeiros recai sobre a dupla função das finanças, 

a avaliação dos ativos e a provisão da liquidez, num contexto de liberalização financeira. 

Um primeiro modelo que seria o controle através de dívida, baseado na lógica bancária; os 

demais seriam variantes das finanças de mercado. Com relação a estes, Aglietta & Breton 

(2010) distinguem os dois modelos a partir do controle por acionistas majoritários ou acionistas 

minoritários. E assim, temos um modelo no qual o controle é feito pelo mercado de valores 

mobiliários, ou controle direto, onde os principais “jogadores” aqui são acionistas majoritários 

em sistemas financeiros baseados no mercado; e outro, o modelo de controle por ações ou do 

mercado de ações, onde os acionistas minoritários e os predadores potenciais nos sistemas 

financeiros baseados no mercado são os jogadores mais importantes.  

Para Aglietta & Breton (2010), o primeiro modelo promove o crescimento da empresa a longo 

prazo e é caracterizado por relações estáveis de longo prazo entre todas as partes envolvidas no 

                                                 
102 A lógica da especificidade baseia-se numa relação bilateral e privada entre os bancos e os tomadores de 

empréstimos; a questão dos riscos de crédito é complexa e envolve uma grande diversidade de contratos 

financeiros. 
103 Nesta lógica, as empresas estão sujeitas a uma avaliação pública que reúne e coordena as opiniões de um maior 

“pool” de potenciais investidores disponível, além de riscos inerentes ao processo de financiamento que são 

homogeneizados pelos agentes financeiros.    
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processo, porque também os credores tendem a ter relativamente relações de longo prazo com 

a empresa104. Em relação aos outros modelos, a relação entre a governança corporativa e o 

crescimento de longo prazo é ambígua. Para os autores, se o controle direto através de ações é 

exercido pelos acionistas majoritários, ou seja, os investidores institucionais, não há um 

financiamento de longo prazo para a empresa, pois os seus objetivos estão associados ao 

desempenho financeiro de curto prazo da empresa. Além disso, a remuneração dos gestores é 

frequentemente associada com o desempenho financeiro da empresa. Finalmente, o controle 

pelo mercado de ações estabelece uma forma de governança propícia para ondas de 

reestruturação societária através de fusões e aquisições. Compreendidos pelos autores como 

“predadores potenciais”, os acionistas minoritários são muito rápidos para vender ou comprar 

ações, e as empresas são incentivadas indiretamente a priorizar a distribuição de dividendos e 

adotar maximização do preço das ações, dada a ameaça de aquisição hostil. Dessa forma, a 

distribuição de dividendos prejudica a acumulação porque os meios internos são reduzidos pelas 

finanças. 

 

3.2 A liquidez, a governança corporativa e o poder das finanças em Orléan 

Além dos trabalhos de Aglietta sobre a formação de um novo regime de crescimento, Orléan 

(2006; 2011)105 apresentou uma importante contribuição para a compreensão do poder das 

finanças, especialmente sobre o funcionamento dos mercados financeiros a partir da 

globalização financeira. Para o autor, a expressão maior da força das finanças encontra-se tanto 

no consumo das famílias quanto nas decisões de gastos dos empresários e nas transformações 

do sistema financeiro, que colocam o poder financeiro no centro da vida social. Não à toa, o 

surgimento de um novo regime de acumulação encontra nas finanças a sua principal força 

mobilizadora. 

Para compreender as profundas transformações da economia nas últimas décadas, Orléan 

(2006) rejeita de partida a noção das finanças como um “ator neutro”, mero intermediador de 

valores negociáveis entre os agentes. Ao contrário, as finanças devem ser concebidas como um 

poder autônomo, um poder que possui a capacidade de transformar um capital produtivo, 

imobilizado, em um ativo livre e negociável, e também se expressa no poder do credor ou 

acionista sobre a acumulação de capital106. E por isso, o autor investiga as formas em que as 

                                                 
104 Como o modelo alemão e japonês de governança corporativa. 
105 Originalmente publicado em francês, Le pouvoir de la finance (1999), Editions Odile Jacob, Paris. 
106 Como parte da contribuição de Orléan, a autonomia das finanças foi destacada por Chesnais (2002). 
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finanças exercem a sua força, especialmente no seu mecanismo interno, a liquidez financeira, 

mas também na financeirização da empresa e na riqueza patrimonial. 

Sobre a lógica interna das finanças, Orléan (2006) parte da constatação de que as formas 

modernas de propriedade do capital das empresas estão associadas ao direito acionário, a 

propriedade de uma ação que confere aos acionistas o uso do direito e o controle sobre a gestão. 

Mas, na avaliação financeira do valor das ações há, segundo o autor, questões centrais para 

compreender o processo de desregulamentação e globalização financeira. Para ele, existem duas 

formas de avaliar um título: do ponto de vista da imobilidade do capital e a partir da liquidez 

dos mercados.  

Analisando a dualidade da avaliação financeira, estritamente do ponto de vista da rentabilidade 

da ação, Orléan (2006) destaca o princípio do “valor fundamental”, que expressa uma dimensão 

essencial da produção capitalista, o fato de o capital ser um “processo que avança no tempo”. 

O valor do capital seria então a capacidade de produzir lucros, de tal forma que a capacidade 

das empresas em gerar um novo valor ou utilidades seria o resultado de um conjunto amplo de 

variáveis, como as estratégias das firmas em concorrência, inovações tecnológicas, preferências 

do consumidor etc, dada a incerteza inerente dos mercados financeiros107.  

Para Orléan (2006; 2011), a lógica interna dos mercados financeiros exige um estudo que 

reconheça não apenas a existência do valor fundamental, mas também, e principalmente, da 

avaliação especulativa dos títulos. Uma avaliação financeira do preço, e não da ação, segundo 

o autor. E o valor especulativo assume um papel central na determinação do valor dos títulos e 

na forma como os agentes se comportam, especialmente na atuação de um dos principais 

participantes do mercado financeiro, o especulador.  

A diferença entre o valor fundamental e o valor especulativo, segundo Orléan (2006), está no 

fato de que a atitude fundamentalista se baseia na economia real, enquanto a especulativa está 

centrada no próprio mercado, no movimento do preço da ação108. Assim, a atitude especulativa, 

                                                 
107 Segundo Orléan (2011), a abordagem neoclássica da “eficiência dos mercados financeiros” propõe a 

determinação do valor fundamental de qualquer título financeiro a partir da hipótese probabilística. Esta suposição 

permite a esta teoria advogar um comportamento bastante simples dos investidores financeiros e do funcionamento 

do mercado acionário, na opinião do autor: de forma racional e dotados das informações disponíveis sobre os 

títulos em um determinando período, os investidores financeiros conseguem construir uma representação do futuro 

(através de diversos cenários probabilísticos) e assim determinar o valor “verdadeiro” dos títulos a serem 

negociados. A crítica principal do autor a esta concepção é a sua negligência do papel decisivo das “crenças 

coletivas”. 
108 Ou de acordo com Keynes na Teoria Geral, citado por Orléan, o empresário assume um comportamento 

financeiro adaptado à lógica de valorização do capital produtivo, enquanto o especulador se mantém o máximo 

possível na lógica do mercado.    
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centrada na busca pela liquidez, promove uma dissociação entre o valor fundamental e o preço 

da ação, pois a sua vontade é se libertar das restrições que o capital físico impõe do ponto de 

vista do valor. Por isso, a especulação é a forma de expressão mais pura da liquidez. Na 

especulação, a comunidade financeira reforça a sua autonomia diante do capital e sua vontade 

de poder, ou seja, sua capacidade de moldar o processo de produção segundo os seus próprios 

termos.  

Analisando os determinantes da liquidez, Orléan (2006) destaca que, dadas as restrições 

encontradas pelos investidores na negociação do capital imobilizado, devido à ausência de 

rapidez na negociação, eles encontraram uma forma de transformar algo que não é mais do que 

uma aposta pessoal sobre dividendos futuros, em uma riqueza imediata. Mas, para realizar tal 

tarefa, é necessário transformar as avaliações subjetivas e individuais em um preço aceito por 

todos, ou seja, a liquidez impõe uma avaliação de referência para todos os agentes financeiros. 

Assim, o mercado financeiro torna-se um mecanismo que organiza a confrontação entre as 

opiniões pessoais dos investidores, de forma que se produza um juízo coletivo que tenha status 

de avaliação de referência. 

Segundo Orléan (2006), a liquidez não é de maneira alguma uma propriedade intrínseca do 

título, e sim um produto de uma invenção institucional, produzida pelos mercados financeiros 

organizados. A liquidez torna-se um puro artefato, uma transgressão, uma especulação, pois na 

opinião do autor não há nada que seja líquido no capital e que possa ser precificado no mercado 

financeiro, dado que o preço cotizado não tem uma realidade distinta do valor do capital. A 

liquidez representaria a vontade da comunidade financeira em transformar as apostas 

individuais a respeito de rendas incertas em um valor imediatamente disponível. Porém, emerge 

dessa dinâmica o paradoxo da liquidez. Aqui, o autor destaca a diferença entre a racionalidade 

individual e a coletiva, pois enquanto um desejo contraditório. A preferência pela liquidez 

mobiliza os agentes individuais em sua direção; mas se todos a perseguem ela se destrói, perde 

seu caráter líquido.      

Dessa forma, a dualidade da avaliação da riqueza financeira expressa-se em um título que 

representa o capital físico imobilizado, que se valoriza com o tempo (fundamental) e um título 

que se torna líquido, submetido ao juízo coletivo e público do mercado (especulativa). Para 

Orléan (2006), a imobilidade do capital é um dado imediato, que capta a sua dimensão real, ou 

seja, uma produção submetida às forças da concorrência. A liquidez, por sua vez, é uma 
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invenção, uma instituição particular de certas sociedades, em determinados período do 

capitalismo.   

Segundo Orléan (2006), podemos denotar o caráter virtual das finanças. A sua desconexão com 

a esfera produtiva e, portanto, o seu caráter altamente especulativo, é uma consequência direta 

do fato de que se trata de uma forma de avaliação baseada na busca pela liquidez. Desde sua 

origem, as finanças são uma transgressão: o mundo da liquidez é um mundo artificial, regulado 

por convenções109. As finanças instituem uma temporalidade e formas de avaliação que 

rompem com o “tempo produtivo”, e com as restrições empresariais. A forma financeira do 

capital contradiz a natureza mesma do capital produtivo, a qual busca representar, e a contradiz 

na medida em que este capital é, em virtude de sua qualidade de investimento físico 

irremediavelmente imóvel, incapaz de coisa distinta de produzir, por vários anos, utilidade. 

Uma contradição entre a forma produtiva e a forma financeira, entre empresa e especulação.  

Analisando os efeitos do poder das finanças sobre as empresas, Orléan (2006) parte de uma 

importante distinção entre a cadeia de conflito em ambas as esferas. Para ele, o poder do credor 

representa o poder que lhe é conferido pela posse do dinheiro, ao contrário do poder gerencial, 

derivado da propriedade do capital ou do controle gerencial da empresa. Com a globalização 

financeira, o poder do credor assumiu uma outra forma que não o poder bancário, tão 

característico do período “fordista” baseado no crédito, expresso no poder financeiro. Este 

poder é aquele referenciado nos títulos negociáveis, como bônus e ações, e que não apenas 

permite ao poder do credor transformar dinheiro em dívida e dívida em propriedade, mas tem 

também a capacidade de influenciar diretamente as relações sociais que se estruturam na 

sociedade110.  

O poder financeiro é um tipo de poder social que tem como objetivo a organização da liquidez 

financeira, ou seja, um poder que apenas vem a partir da liquidez bursátil, sem qualquer relação 

externa ao mercado financeiro ou a um pacto entre acionistas. E a figura que melhor representa 

este poder, segundo o autor, é o acionista minoritário, pois, nesta sociedade dominada pelo 

                                                 
109 Para Orléan (2006; 2011), tais convenções são um resultado da racionalidade autoreferencial dos especuladores 

que produz uma dinâmica mimética de opiniões sobre o valor dos títulos. Por isso, eles conseguem criar uma 

“crença coletiva” sobre o comportamento dos mercados financeiros, que diferentemente da avaliação 

fundamentalista, baseia-se na opinião dos demais participantes do mercado, sem nenhum vínculo com os 

fundamentos dos títulos. 
110 É importante registrar que, para Orléan (2006), o poder capitalista pode possuir uma autonomia frente ao poder 

financeiro, dependendo da forma dominante em cada país que assume o poder do credor, principalmente na 

estrutura financeira e na propriedade do capital. 
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poder financeiro, cada agente econômico aparece como um acionista minoritário ao menos em 

potência.  

A nova relação entre as finanças e as empresas é mediada pelos fundos institucionais, e dessa 

forma o poder financeiro, segundo Orléan (2006), estabelece um novo compromisso entre a 

imobilização do capital e a liquidez dos direitos de propriedade, a “primazia das finanças 

líquidas”. No novo compromisso gerencial, esta primazia se expressa na governança 

corporativa que é a maior expressão da “financeirização das empresas”, onde o objetivo é a 

maximização do valor bursátil e a empresa é encarada tão somente como um ativo. 

Segundo Orléan (2006), a lógica da governança corporativa impõe às relações sociais coletivas 

da atividade produtiva uma concepção individualista das instituições e da solidariedade social, 

ela torna-se um “conjunto de contratos que se interlaçam, com diversos protagonistas”. Por 

outro lado, o autor destaca a emergência do “individualismo patrimonial”, uma redefinição da 

solidariedade social em direção à “individualização dos direitos e deveres sob a égide de um 

recurso sistemático de contratos”. Nesta nova relação social entre os indivíduos, destaca-se uma 

primazia da relação de propriedade na organização dos contratos sobre o interesse comum, 

social.  

Segundo Orléan (2006), a economia norte-americana caracteriza-se por ser um sistema 

financeiro baseado apenas no mercado111, em que os bancos possuem uma participação débil 

no capital e não intervém no controle das corporações não-financeiras. A propriedade do capital 

nesta economia está, na opinião do autor, nas mãos dos investidores institucionais e, dessa 

forma, a liquidez financeira se impõe como o princípio dominante da gestão da propriedade do 

capital.   

Segundo Orléan (2006), foi a autonomização do poder gerencial, resultado da separação entre 

controle e propriedade, que autorizou a ausência do comprometimento dos investidores com a 

forma física do investimento e que assegurou a liquidez dos títulos. A autonomização ou a 

independência gerencial pode ser entendida como uma “forma especifica de compromisso entre 

a imobilização do capital e a liquidez dos direitos de propriedade”, e permitiu a expansão 

crescente dos mercados financeiros na economia dos E.U.A.  

Os principais agentes desta transformação no compromisso gerencial, da relação de forças entre 

o poder gerencial e capitalista, são os investidores institucionais que promovem no interior das 

                                                 
111 Na verdade, um sistema financeiro aberto no qual o mercado possui um amplo espaço tanto de acesso á 

propriedade de capital quanto ao controle da gestão. 
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empresas os seus objetivos, a “rentabilidade bursátil”: maximização da riqueza dos acionistas 

(valor acionário), valorização ao máximo do preço de suas ações, elevando o valor dos 

dividendos. Por isso, Orléan (2006) afirma que o governo de empresa representa o núcleo duro 

do novo regime de acumulação que substituiu o regime fordista e coloca no centro da regulação 

a “convenção financeira da avaliação”. Assim se assiste à submissão da produção aos princípios 

da liquidez financeira. A criação do valor se impõe na gestão das empresas, como uma 

finalidade da estratégica de gestão. É uma concepção simplesmente bursátil das empresas: ela 

é um ativo nas mãos do poder financeiro.  

Para Orléan (2006), a governança corporativa forma o núcleo duro do novo regime de 

acumulação que se constitui progressivamente em substituição à regulação fordista dos trinta 

anos gloriosos. Tem como aspecto central a convenção financeira da avaliação. Na sua opinião, 

os investidores institucionais estão em busca da maximização do valor acionário, o que está em 

conformidade com o seu status de acionista minoritário, que presume que a empresa seja posta 

a serviço de rentabilidade bursátil sem que, com isso, eles tomem o controle delas. Assim, a 

financeirização da empresa representa o redesenho de sua organização interna para que se 

multiplique a rentabilidade bursátil. Observa-se, então, uma submissão da produção aos 

princípios da liquidez financeira: o capital como imobilização poderia ser inteiramente 

subordinado à liquidez. 

Dessa forma, o projeto último das finanças, segundo o autor, é reduzir a empresa a um conjunto 

codificado de procedimentos formais e certificados de tal forma que seja possível avaliar o seu 

valor fundamental, para além de qualquer discussão possível. Dessa forma, pode-se falar de 

uma financeirização das empresas, já que esta aparece como um puro ativo, do qual se busca 

maximizar o valor bursátil. Neste sentido, um aspecto essencial do poder das finanças é a dupla 

transparência e codificação das informações econômicas, ou seja, a capacidade de avaliar 

projetos produtivos e de arbitrar sobre os mesmos.  

Dessa forma, segundo Orléan (2006), houve uma transformação significativa da relação entre 

as finanças e a indústria: mais uma vez, o poder financeiro se revelou como algo definido na 

sua essência como um poder de abstração, em virtude do qual a atividade produtiva se vê 

escravizada pelas exigências universais de valorização do capital. 

A “financeirização das empresas” originou, segundo Orléan (2006), um novo vínculo social 

entre os agentes, especialmente entre os gestores, os assalariados e os acionistas. Para 

compreender as dimensões sociais das transformações impostas pelo poder financeiro, o autor 
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lança mão de uma análise das relações sociais a partir do nexus formado entre a moeda, a 

soberania e a dívida. A dívida não deve ser entendida apenas como um compromisso bilateral, 

segundo o autor, mas como uma relação social que define a forma de associação de um 

indivíduo à sociedade. Assim, a dívida expressa um conjunto de direitos e obrigações, 

estabelece um vínculo entre os indivíduos, afetando assim a soberania dos agentes enquanto 

uma comunidade. Para o autor, a moeda é a expressão da dívida que circula entre os agentes e 

é garantida pelo soberano, o Estado, de tal maneira que ela representa o valor que a comunidade 

reconhece. Nesta relação, o soberano valida a moeda como meio de troca entre os indivíduos, 

o que expressa a confiança da sociedade nesta relação ou, mais precisamente, expressa a 

“adesão do corpo social ao projeto que defende a soberania”. A relação entre a soberania, a 

moeda e a dívida cria um vínculo social entre os agentes que pode promover a coesão social e 

o progresso econômico.   

Segundo Orléan (2006), o regime de acumulação fordista que caracterizou os “trinta anos 

gloriosos” pode ser entendido como uma expressão de um “individualismo cidadão”, pois foi 

neste período que se observou uma relação estável entre a moeda, a soberania e a dívida. As 

principais características do fordismo foram o papel do Estado na determinação da dívida social, 

seja através da provisão de direitos sociais, pelo controle da propriedade com ampla 

participação estatal, ou pela submissão da moeda aos objetivos da redistribuição de renda e do 

pleno emprego. Foi um período de “politização” da moeda e das formas de dívida, segundo o 

autor, especialmente no controle da circulação financeira (câmbio, movimento de capitais, taxa 

de juros, crédito e estruturas financeiras). Assim, o fordismo caracterizou-se por um projeto de 

soberania autônomo, uma soberania monetária e nacional, que permitiu uma adesão social 

vinculada a uma forma de gestão da moeda e da dívida. 

O contrário ocorre com a emergência da financeirização, que o autor caracteriza como uma 

forma de “individualismo patrimonial” por conduzir a sociedade a uma redefinição das formas 

de solidariedade social na direção de um individualismo de direitos e deveres sob a força de 

uma relação de “contratos”. Para Orléan (2006), a liquidez financeira pretende-se autônoma 

frente ao poder público, de tal maneira que o Estado já não mais garante o valor da moeda, uma 

tarefa assumida agora pelo mercado. Desta dinâmica se originam os direitos individuais, sob a 

forma de títulos financeiros, pois os indivíduos se definem como proprietários de “direitos-

títulos”. Assim, o patrimônio dos indivíduos se forma no mercado de títulos, sem a referência 

do Estado, o que resulta em uma rede de endividamento entre os agentes na qual a circulação 

financeira torna-se responsável pela adesão social e por garantir a soberania da moeda.   



89 

 

 

 

O resultado das novas relações sociais impostas pelo “individualismo patrimonial” foi uma 

vitória do poder financeiro sobre o poder capitalista. Segundo Orléan (2006), o poder financeiro 

promoveu a mudança no lócus da produção de riqueza social, da produção material para a 

avaliação dos mercados, do trabalho para a “opinião” do mercado, do sistema financeiro 

fechado para os mercados abertos, da solidariedade cidadã para a solidariedade financeira e 

patrimonial pura. Neste sentido, e de forma mais precisa, o soberano não é mais o Estado e sim 

o “capital avaliado pelo mercado”, daí a força do poder financeiro. Assim, o autor afirma que: 

“Tal es el nuevo modo de pertinência que promueve esta soberania em 

gestácion: es uma comunidad de proprietários del capital global, que 

obran colectivamente por la prosperidade material de todo los asociados 

a través del mercado financeiro” (ORLÉAN, 2006; p. 303) 

 

3.3 A globalização financeira e o capitalismo acionário em Plihon 

A contribuição ao debate sobre a dominância financeira de Dominique Plihon (2003)112 busca 

através de uma abordagem heterodoxa enfatizar a especificidade do capitalismo pós-década de 

1970 e dimensionar os canais de influência das finanças. Nos seus primeiros trabalhos sobre o 

tema, o autor já destacava a importância das transformações no sistema monetário e financeiro 

internacional, associando a globalização financeira à ascensão das “finanças especulativas” 

(Plihon, 1995) ou caracterizando o novo regime de acumulação como financeiro, mais 

precisamente, um “regime de fundos próprios” (Plihon, 2000) no qual se observava a força 

econômica e política dos credores e acionistas. 

Segundo Plihon (2003), o surgimento progressivo de um capitalismo mundializado foi um 

resultado dos efeitos de duas grandes forças transformadoras, as novas tecnologias da 

informação e das comunicações, e a globalização financeira. As novas tecnologias da 

informação e das comunicações (NTIC) constituem mais uma das ondas tecnológicas essenciais 

para o capitalismo, e expressam a importância do conhecimento e da informação no processo 

de produção e distribuição, com tamanha força que se observa uma expansão da economia de 

serviços113. Além das transformações tecnológicas introduzidas pelas NTIC, Plihon (2003) 

destaca a ascensão do poder das finanças internacionais no contexto da globalização ou 

                                                 
112 Mas também em Plihon (1995; 1998; 1999; 2005; 2008). 
113 As NTIC estariam inseridas na terceira revolução fundada no conhecimento e na informação, e alterariam não 

apenas essas duas áreas, mas também a forma de conceber o saber científico e técnico.  
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mundialização que emergiu a partir dos anos 1970. Um processo histórico que envolveu não 

apenas a abertura das economias nacionais às transações internacionais, como também a livre 

mobilidade de capitais (especialmente, IDE) e a formação de empresas “globais”. 

Como um processo de transformação na história do capitalismo, a globalização representa mais 

precisamente uma gradual e profunda transição do regime de crescimento “fordista” em direção 

a uma nova fase do capitalismo. Segundo Plihon (1998; 2003), o fordismo repousou sobre 

quatro pilares institucionais, especialmente nos E.U.A. e Europa: (1) a relação salarial 

“fordista” que, baseada na organização cientifica do trabalho através dos princípios do 

taylorismo e no compromisso capital/trabalho, permitiu a divisão dos ganhos de produtividade 

expressos na evolução rápida e regular dos salários; (2) a utilização de políticas econômicas 

ativas (fiscal e monetária) de inspiração keynesiana, destinadas a garantir uma progressão 

regular da demanda direcionada às empresas; (3) o Estado-provedor representado em um 

sistema de proteção de social baseado na solidariedade entre as classes sociais e entre as 

gerações; e por fim, (4) os sistemas financeiros administrados, com o objetivo de garantir o 

financiamento da acumulação de capital produtivo por meio do endividamento bancário a taxas 

de juros baixas e controladas pelas autoridades monetárias114. Tal configuração institucional 

contribuiu para a criação de um contexto econômico e social de grande estabilidade, 

especialmente favorável a acumulação do capital produtivo. 

No regime de crescimento fordista, segundo Plihon (1998; 2003), o crescimento econômico se 

manteve em virtude da expansão da demanda, garantida pelas políticas de estabilização e do 

crescimento do poder aquisitivo dos salários, dado o vínculo entre os ganhos de produtividade 

e os preços. Além disso, o controle da taxa de juros garantiu às empresas um custo baixo e 

estável do capital, o que estimulou o investimento. De forma que a política econômica do 

período se baseava na busca pelo pleno emprego e por crescimento econômico.  

Porém, como afirma Plihon (2003), a recessão econômica e o aumento da inflação, um processo 

de “estagflação”, corroeram as principais bases institucionais do regime fordista. A dinâmica 

da crise do regime envolveu a queda dos ganhos de produtividade, que ocorreu em paralelo 

com a queda dos lucros em meados dos anos 1960, de forma que os conflitos sociais se 

acirraram e geraram tensões inflacionárias. Um segundo aspecto da crise do fordismo foi a 

desestabilização do Sistema Monetário Internacional (SMI) de Bretton Woods, com a 

                                                 
114 Nos E.U.A. a legislação que assegurou um sistema bancário, segundo o autor, foi composta essencialmente 

pela Glass-Steagall Act (1933) e pelo Bank Act (1935) (PLIHON, 2008). 
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substituição de regimes de câmbio fixo por regimes de câmbio flexível. A crise do SMI resultou 

em uma fragilização das regulações nacionais e possibilitou uma maior interdependência entre 

as economias, dando início ao processo de mundialização. O resultado geral da crise do 

“fordismo” foi o divórcio entre as formas institucionais que garantiam o seu funcionamento, 

essencialmente as associadas à dinâmica da produção e do investimento em nível nacional. 

Em relação às políticas públicas, Plihon (1998; 2003) destaca que elas possuem uma 

responsabilidade prioritária nas recentes mutações que desestabilizaram a economia mundial, 

especialmente com o surgimento de uma “revolução conservadora”115. Entre as principais 

mudanças que esta revolução promoveu destacam-se a gradual redução do papel ativo do 

Estado na atividade econômica, a eliminação dos obstáculos à livre mobilidade de capitais 

(financeiros e comerciais), a abertura de novos espaços de valorização do capital por meio da 

privatização, a redução dos programas sociais e dos gastos públicos e a primazia da estabilidade 

dos preços com o objetivo de proteger a rentabilidade dos credores afetada pela inflação116. De 

uma forma geral, os novos fundamentos da política econômica basearam-se em no rigor 

monetário e rigor salarial, com o objetivo de desacelerar a inflação através de uma queda no 

consumo e uma elevação das taxas de juros nominais.  

Os desdobramentos da crise do fordismo no final dos anos 1970, especialmente as profundas 

transformações na condução das políticas econômicas como resposta à recessão, anunciaram a 

emergência de um novo regime de crescimento, o capitalismo acionário. Neste regime, as 

finanças de mercado jogaram um papel central, seja em sua dimensão internacional ou nacional, 

pois a sua manifestação apresentou especificidades em cada país. Segundo Plihon (2003), as 

principais características deste novo regime de crescimento são: uma nova partilha da riqueza 

no interior das empresas, o papel primordial dos mercados de ações e dos investidores 

institucionais, a preponderância da lógica acionária induzindo à formação de novas formas de 

governança nas empresas, um novo comportamento financeiro das empresas e dos indivíduos 

e a perda de autonomia das políticas econômicas diante dos mercados financeiros. As bases 

para a formação desse novo regime de crescimento, segundo o autor, encontram-se em diversos 

eventos ao longo das últimas décadas, com destaque para a política monetária norte-americana, 

                                                 
115 Um dogma ideológico que se baseou na ideia de que o Estado não teria mais condições de administrar a 

economia e seria necessário permitir a mais ampla liberdade da iniciativa individual e empresarial. Como doutrina 

neoliberal de política pública, ela se manifestou inicialmente nos governos de Reagan (E.U.A.) e Thatcher (Reino 

Unido) no final dos anos 1970 e no início dos anos 80 (PLIHON, 2003). 
116 Do ponto de vista teórico, o autor destaca que a política de estabilidade dos preços adotada a partir dos anos 

1970 foi fortemente inspirada pela teoria macroeconômica novo-clássica. 
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as mudanças no sistema financeiro (nacional e internacional), a acumulação de riqueza 

financeira por parte das famílias e a ascensão dos investidores institucionais. 

Um aspecto essencial das transformações que ocorreram nas últimas décadas e está fortemente 

associado à ascensão das finanças foi o “golpe de 1979”117. Segundo Plihon (2003), a brutal 

mudança na política monetária norte-americana naquele ano, seguida por diversos países 

desenvolvidos nos anos posteriores, tornou a luta contra a inflação um objetivo prioritário, o 

que resultou em um aumento espetacular da taxa de juros, primeiro nos E.U.A. e depois na 

economia mundial. A referência ao golpe expressa essencialmente a mudança profunda da 

relação de forças existente entre os credores e os devedores, em favor dos primeiros, que se 

beneficiaram das altas taxas de juros reais aplicadas a partir da nova política monetária. Para o 

autor, este evento político e econômico representou a primeira vitória dos possuidores do capital 

financeiro sobre a sociedade.  

As mudanças na política econômica nos países industrializados ao longo dos anos 1980 

permitiram a formação de um novo sistema financeiro, onde os mercados de capitais adquiriram 

uma importância relativamente maior do que o financiamento bancário. Segundo Plihon (2003), 

foi o surgimento da "economia liberalizada dos mercados financeiros” que substituiu o "regime 

de endividamento administrado", tipo de financiamento predominante entre 1944 e 1974118. 

Além disso, o “desmantelamento dos mercados” permitiu ao sistema financeiro internacional, 

agora como um mercado único de dinheiro em escala mundial119, assumir uma lógica própria, 

com uma relação indireta com o financiamento do comércio internacional e direcionando-se 

para operações especulativas, seja entre moedas ou com a grande variedade de instrumentos 

financeiros. 

Segundo Plihon (2003), a evolução demográfica nos países desenvolvidos desempenhou um 

papel dinâmico nas transformações do sistema financeiro. Após um choque demográfico 

durante os trinta anos gloriosos, estes países começam a experimentar o que o autor denomina 

de “contra-golpe demográfico”. Trata-se de um processo de envelhecimento da população dos 

países desenvolvidos que a partir do “ciclo da vida” (riqueza em função da idade) permitiu às 

                                                 
117 Expressão cunhada por Duménil & Levy (2007). 
118 Segundo Plihon & Guttmann (2008), a noção de “economia do endividamento” refere-se ao sistema financeiro 

baseado em bancos típico das principais economias desenvolvidas do século XX e caracterizou-se pelo estreito 

relacionamento entre bancos e indústria, sendo um dos responsáveis pelo vigor do crescimento econômico nestas 

economias. 
119 Um mercado unificado de dinheiro se caracteriza pela unidade de lugar (as praças financeiras nacionais estão 

conectadas entre si por uma rede de comunicação) e pela unidade de tempo (um sistema financeiro que funciona 

24hs) (PLIHON, 2003).   
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gerações mais velhas um maior nível de poupança em relação à geração atual, dado que os 

indivíduos mais novos tendem a consumir uma parte maior da renda disponível. A confluência 

entre as finanças e a demografia se encontra nos elevados níveis de poupança desta população 

envelhecida, mas uma poupança sob a forma de riqueza financeira, que gera um comportamento 

patrimonial da sua riqueza120. Mas um elemento especial na ascensão das finanças foi o recente 

desenvolvimento da gestão coletiva da poupança que estimulou a formação de uma riqueza 

financeira entre as famílias. Os ativos financeiros dos indivíduos são cada vez mais 

administrados por os investidores institucionais, sejam os fundos de pensão (que administram 

a poupança dos assalariados nos países onde prevalece o regime de aposentadoria por 

capitalização), os fundos mútuos ou sociedades de investimento e as companhias de seguros. 

Considerando o seu elevado peso nos mercados financeiros, a influência dos investidores 

alterou não apenas a riqueza das famílias, mas também o processo de acumulação. 

O desenvolvimento das finanças provocou profundas transformações nas estruturas financeiras 

das empresas e nas relações sociais entre os agentes envolvidos na produção, aquilo que é 

usualmente denominado de “financeirização das empresas”. Um primeiro aspecto dessas 

mudanças, segundo Plihon (2000; 2003), é que, cada vez mais, as empresas se financiam 

recorrendo aos seus próprios fundos, ou seja, mediante um montante expressivo de poupança 

que se retira dos lucros (primeira fonte) ou se obtém através da remuneração dos seus acionistas 

(segunda fonte), seja na forma de emissão de ações ou de distribuição de dividendos. Esta 

acumulação de fundos próprios se beneficiou fortemente do mercado de títulos financeiros 

(ações, obrigações, títulos do mercado monetário), amplamente desenvolvidos na globalização 

financeira, e resultou em um gradual abandono do endividamento bancário tradicional121.  

Um segundo aspecto da “financeirização das empresas” foi a transformação das relações no 

interior das empresas, especificamente, na relação entre acionistas, gestores e trabalhadores. 

Segundo Plihon (2000; 2003; 2005), a globalização financeira e especialmente a ascensão dos 

investidores institucionais promoveu uma mudança do modelo tradicional empresarial de 

controle stakeholder, no qual os ganhos de produtividade eram divididos entre os gestores e os 

assalariados, para um modelo que concebe a empresa como um conjunto de interesses entre os 

                                                 
120 E dado um prolongado período de alta do mercado acionário desses países, a riqueza financeira foi estimulada 

e criou uma “cultura acionária entre os pequenos poupadores”. 
121 Segundo Plihon (2000; 2003; 2005), a participação dos fundos próprios no financiamento das empresas 

francesas chegou quase a 100% em meados dos anos de 1990. Além disso, esta nova dinâmica de financiamento 

das empresas abriu a possibilidade da formação de uma “uma economia dos mercados financeiros”, onde a 

acumulação de poupança concentrada (fundos próprios) e o baixo dinamismo do investimento produtivo elevou 

os gastos financeiros das empresas em comparação com os gastos diretamente produtivos. 
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três agentes, shareholder, com a primazia dos acionistas que são os proprietários dos fundos 

próprios das empresas.   

Neste novo modelo de controle das empresas, denominado de “governança corporativa”, os 

investidores institucionais impõem as suas regras de gestão às empresas com o objetivo de 

maximizar o valor acionário, ou seja, os rendimentos financeiros das empresas122. Segundo 

Plihon (2000; 2003; 2005), o objetivo da maximização do valor ao acionista está estreitamente 

associado aos ganhos financeiros no mercado acionário, ou mais precisamente, aos rendimentos 

obtidos a partir dos dividendos distribuídos pelas empresas. Para isso, as empresas devem 

adotar políticas que elevem o seu valor acionário, como fusões e aquisições nos mercados 

financeiros, diversificação das suas atividades sob controle dos acionistas, reengenharia das 

cadeias de valor e, especialmente, estratégia de “downsizing” com objetivo de reduzir a 

intensidade do capital, principalmente a partir da recompra de ações próprias, que eleva o valor 

acionário das empresas.   

Analisando o caso da economia francesa, Plihon (2005) destaca que o país ingressou 

tardiamente na onda de transformações político-econômicas que permearam o capitalismo 

anglo-saxão nas últimas décadas. Somente a partir dos anos 2000, com o processo de 

privatizações, a França pôde transitar de um “capitalismo de Estado” para um “capitalismo 

dominado pela finança internacional123. Se, inicialmente, as privatizações representaram a 

transferência do controle da propriedade das empresas para os blocos de acionistas através de 

participações cruzadas, tão logo o país adere a onda neoliberal, tais empresas foram assumidas 

por investidores institucionais estrangeiros a partir de 1995, seja devido à necessidade de novos 

recursos ou para proteção contra aquisições hostis. De tal maneira que a economia do país não 

pôde mais ficar imune ao avanço do capitalismo financeirizado. As características do avanço 

dos investidores institucionais estrangeiros no controle da propriedade revelam a origem anglo-

saxônica dessas instituições, segundo Plihon (2005), que são minoritárias em cada empresa, 

mas com elevado peso no total das empresas. Ou seja, as empresas francesas, seguindo a 

tendência das principais economias desenvolvidas, passaram gradualmente de um controle 

                                                 
122 Entre os principais critérios de gestão, segundo Plihon (2003), estão (1) a independência dos gestores em relação 

às empresas com o objetivo de reduzir a assimetria de informação; (2) o respeito ao princípio “uma ação, uma voz 

e um dividendo”, o que representa uma proteção aos acionistas minoritários; (3) regras claras de eleição e 

remuneração do conselho de administração; (4) eliminação de todas as medidas destinadas a impedir as ofertas de 

compra hostis (poison pill) e a limitar o poder dos órgãos de direção; e (5) definir formas de remuneração que 

estimulem os dirigentes a buscar a maximização do valor acionário, como stock options. 
123 Plihon (2005) destaca que a natureza do capitalismo de Estado francês se deve a processos de nacionalização 

da economia realizados de 1936 a 1983.  
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acionário público e único para um controle de grandes investidores institucionais com 

participação minoritária em cada empresa.  

Além dos efeitos sobre o controle e a dinâmica das empresas, a expansão do poder das finanças 

teria alterado as relações entre capital e trabalho e o modo de regulação das principais 

economias. Segundo Plihon (2003), uma visão otimista124 desse processo afirmaria que a 

desvinculação entre a massa salarial e a produtividade dos assalariados poderia ser compensada 

pela inflação dos preços dos bens e serviços (incluindo a riqueza financeira) e não mais pelo 

consumo de bens e serviços, dado o efeito-riqueza do mercado acionário. Além disso, os 

assalariados seriam percebidos como proprietários de capital e as empresas como propriedade 

coletiva, devido à expansão da participação acionária no capital produtivo e a posse de ativos 

financeiros nas mãos dos trabalhadores. Uma nova relação salarial surgiria em substituição à 

relação fordista, um novo compromisso entre capital e trabalho. 

Entretanto, Plihon (2003) rejeita esta visão e questiona se o assalariado acionista teria a 

capacidade de transformar as relações existentes entre capital e trabalho favorecendo a 

associação entre capitalistas e trabalhadores, uma espécie de “democracia acionária”. Na sua 

opinião, isso não seria possível, pois (1) os assalariados que se beneficiam da participação 

acionária são os gestores superiores (cadres), o que reforça a desigualdade nas empresas, (2) a 

aplicação financeira da poupança individual não é realizada pelos indivíduos, e sim por gestores 

de carteiras estrangeiras (asset managers) com práticas e objetivos puramente financeiros, não 

relacionados com a produção e renda na economia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 A referência é o trabalho de Aglietta (1998). 
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CONCLUSÃO: A economia política da dominância financeira 

 

De Marx a Keynes, passando por Hilferding e Veblen, a teoria econômica de tradição crítica 

apresentou uma rica abordagem sobre a natureza e o desenvolvimento da finança capitalista. 

Apesar de reconhecerem o papel essencial das finanças em muitas fases do processo produtivo, 

na verdade, tais abordagens destacam também a capacidade das finanças em “perturbar 

sistematicamente o funcionamento da economia capitalista moderna e agravar as flutuações na 

economia real” (TOPOROWSKI, 2006). Assim, as finanças não podem ser compreendidas 

acriticamente, tal como a visão apologética ou vulgar do pensamento convencional, mas a partir 

da sua natureza e inserção contraditória no modo de funcionamento do sistema capitalista.  

Por buscar os fundamentos teóricos e/ou históricos das finanças, bem como sua apreciação 

crítica, a tradição crítica foi recuperada pela economia política da dominância financeira para 

compreender a atual insaciabilidade das finanças contemporâneas. Um retorno aos clássicos, 

principalmente Marx e Keynes, que busca não apenas retomar suas proposições teóricas 

centrais. Mas, principalmente, busca compreender as finanças como parte constitutiva do 

capitalismo, e o fato de que nas últimas décadas transformaram-se em uma das características 

mais marcantes do capitalismo global. 

Alguns estudos apresentam uma sistematização da discussão da dominância financeira, como 

por exemplo, Guttmann (2008) e Epstein (2015). Para o primeiro autor, os principais pontos do 

tema são a maximização do valor ao acionista, o desacoplamento entre lucros e investimento, 

a redistribuição da renda, a dinâmica de crescimento tendenciosa e aspectos mais recentes do 

desenvolvimento das finanças. Já para Epstein (2015), os aspectos centrais da financeirização, 

ao menos nos E.U.A., são o crescimento do tamanho das finanças em relação a outras atividades 

econômicas, o crescente envolvimento das corporações não-financeiras em operações 

financeiras, os elevados níveis de endividamento dos diversos setores da economia e o 

desenvolvimento dos instrumentos financeiros.  

Nesta conclusão, o objetivo é sistematizar algumas das principais contribuições da economia 

política da dominância financeira a partir de alguns temas em comum. Com isso, estaríamos 

diante de aspectos que reforçam a noção de uma acumulação de capital sob dominância 

financeira e uma característica central desse processo, o rentismo como forma de apropriação 

da riqueza. Para isso, inicialmente será destacado a (s) causa (s) e as origens do fenômeno da 

financeirização em aspecto mais global, em seguida destacar as transformações nas finanças. 
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Um terceiro tema é a dimensão “produtiva” da financeirização, especificamente a maximização 

do valor acionário e o papel dos investidores institucionais neste contexto. Em seguida, o tema 

do desacoplamento entre lucros e investimento e também a redistribuição da renda serão 

tratados. 

Dessa forma, poderemos identificar não apenas as principais contribuições ao debate, mas 

também os pontos de convergência e divergência entre as abordagens. E assim, termos uma 

compreensão mais ampla dos aspectos mais constitutivos da dominância financeira e da 

natureza do rentismo no capitalismo contemporâneo, a partir dos seus interpretes.  

 

Causas e origens da financeirização 

Apesar do elevado grau de consenso entre os autores sobre a existência de uma nova fase do 

capitalismo, a questão da “periodização” da financeirização envolve também estudos que 

problematizam a especificidade da atual ascensão das finanças. É o caso dos trabalhos de 

Sawyer (2003), Vercelli (2013) e Arrighi (1994) que entendem que a expansão das finanças 

seria algo não apenas recorrente na história do capitalismo, mas uma tendência do seu 

desenvolvimento. Assim, apesar de algumas especificidades nas suas instituições e 

instrumentos no capitalismo contemporâneo, o processo de financeirização não poderia ficar 

restrito a um período e/ou ligar especifico.  

Entre as interpretações que associam a expansão das finanças como uma resposta do 

capitalismo, no caso o norte-americano, aos problemas da estagnação e de insuficiência de 

demanda encontramos os trabalhos de Foster & Magdoff e Palley. Para os atuais editores da 

Monthly Review, a financeirização surge como um mecanismo de contra tendência, ou um 

“estímulo externo”, face à estagnação inerente da economia norte-americana, e por isso 

apresentou-se como um processo funcional e não parasitário ao sistema capitalista. Sem os 

canais tradicionais de absorção do excedente e com excesso de capacidade produtiva, o capital 

refugiou-se nas finanças com o objetivo de valorizar-se, um desvio da acumulação “real” em 

direção ao endividamento e à especulação. Já para Palley (2012; 2013), a adoção política tanto 

de um modelo de crescimento impulsionado pelo endividamento e pela inflação dos preços dos 

ativos quanto de um modelo de inserção internacional que promoveu um vazamento de rendas 

para fora do país gerou um gap no processo de geração da demanda. Assim, as finanças 

emergem para preencher a lacuna estrutural da demanda, assumindo o papel de sustentar as 

falhas do modelo de crescimento e de inserção internacional.  
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Ao contrário das teses associadas a estagnação por falta de demanda, alguns estudos de origem 

marxista, pós-keynesiana e regulacionista associam as causas da financeirização à crise de 

lucratividade dos anos 1970 e, portanto, a ascensão das finanças estaria vinculada a uma 

deterioração do processo de acumulação de capital na economia real. Entretanto, estes estudos 

apresentam algumas diferenças quanto aos desdobramentos da crise que permitiram a retomada 

do poder das finanças, sejam relativos a aspectos conjunturais ou estruturais. 

Entre os marxistas, as principais contribuições são de Duménil & Levy e Chesnais, porém se 

os primeiros enfatizam a questão da queda da rentabilidade do capital e a crise norte-americana 

dos anos 1970 como um evento-chave da “periodização”, Chesnais procura reconstruir a 

história da financeirização como um desdobramento de uma longa fase de superacumulação de 

capital com origem nos anos 1950 nos E.U.A. e 1960 na Europa. Com o objetivo de recuperar 

e ampliar a renda da classe capitalista (“altas rendas”, juros e dividendos), expresso no 

“compromisso neoliberal”, segundo Duménil & Levy (2007; 2014), a segunda hegemonia 

financeira foi um resultado da recuperação do poder econômico e político das finanças a partir 

de uma crise de lucratividade, do fim da ordem social anterior. Apesar de concentrar-se 

prioritariamente na formação da acumulação financeira e não na queda da taxa de lucro, 

Chesnais (1998; 2004) não negligencia a recessão nas economias dos E.U.A. e Europa enquanto 

um evento explicativo da história da financeirização. Porém, o autor caracteriza a saída da 

recessão como um estímulo à expansão das finanças que já estava em andamento, uma saída 

política e econômica que visou o prolongamento da acumulação a partir da esfera financeira. 

Apesar da diferença entre Duménil & Levy e Chesnais sobre a “periodização” da 

financeirização, estes autores concordam que a ascensão das finanças está estreitamente 

vinculada a superacumulação de capital. Mas, ao contrário das teses de Foster & Magdoff, os 

economistas franceses associam a superacumulação de capital não à insuficiência de demanda 

ou à incapacidade de absorção do excedente e sim à queda da lucratividade do capital. De 

qualquer forma, ambos os autores, assim como Foster & Magdoff, destacam o ressurgimento 

das finanças como uma saída do capital para a sua crise, uma “fuga para frente” do 

capitalismo. 

Ao invés de uma “fuga para frente”, segundo Lapavitsas (2014), a financeirização deve ser 

compreendida como um resultado inicialmente das mudanças institucionais e históricas das 

finanças, especialmente a partir do fim de Bretton Woods, mas também de mudanças na base 

monetária do capitalismo, como a dominação do dinheiro de crédito e a ascensão do dólar como 
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“quase-dinheiro-mundial”. Além disso, o crescimento assimétrico da circulação está fortemente 

associado as interações sociais entre os agentes da economia, como os bancos, as empresas e 

as famílias. Assim, o processo de financeirização não ser reduzido a fuga de capitais para o 

reino das finanças.     

É consenso entre os regulacionistas que as origens da financeirização encontram-se nos 

desdobramentos da crise do “fordismo”, ou seja, do fim de sua principal base institucional, a 

relação salarial. Este aspecto é central em Aglietta (1999a), Orléan (2006), Plihon (2003) e os 

demais autores, que buscam também compreender os desdobramentos da crise e a emergência 

de uma forma institucional alternativa ao “fordismo”. Mais explicito em Plihon, mas também 

contido em Aglietta, Orléan e Boyer, está o papel central da política econômica como resposta 

á crise na construção da globalização financeira e, portanto, da ascensão das finanças 

liberalizadas. Tal como Chesnais (1998; 2005), os autores regulacionistas compreendem a 

origem do poder das finanças não apenas nos fatores políticos, mas principalmente a formação 

e gestão coletiva de uma “poupança concentrada” nas mãos de instituições financeiras não-

bancárias.    

Na abordagem pós-keynesiana, especialmente na macroeconomia da financeirização, as origens 

da dominância financeira se encontram em um desdobramento político e econômico da crise 

dos anos 1970. Os trabalhos de Hein (2012; 2014), Stockhammer (2006; 2007) e Orhangazi 

(2008; 2011) destacam as mudanças institucionais no capitalismo ocorridas a partir da recessão 

econômica nos E.U.A. e Reino Unido, que afetou dramaticamente a rentabilidade do capital. 

De um lado, Hein e Stockhammer dialogam com a abordagem regulacionista ao destacar o fim 

do “fordismo” e do “contrato social” entre as classes como um evento-chave para o surgimento 

dos mercados liberalizados. E por outro, sem negligenciar o aspecto institucional, Orhangazi se 

aproxima mais da análise de Duménil & Levy ao destacar a crise de lucratividade que atingiu 

a economia norte-americana, especialmente a rentabilidade financeira e a recuperação das 

finanças   

Por fim, para Tymoigne & Wray (2014), as origens da financeirização remontam à transição de 

uma estrutura financeira estável para um regime financeiro cada vez mais propenso a 

instabilidade, e o evento-chave foi a crise dos S & L nos E.U.A. em 1982. A causa da 

financeirização está associada essencialmente às transformações na estrutura financeira 

norte-americana, onde se observa um comportamento Ponzi do setor bancário, uma maior 

dependência das corporações não-financeiras em relação ao financiamento externo e a um 
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maior endividamento das famílias, que somados às mudanças políticas (legislação pró-

mercado) permitiram o surgimento da atual estrutura financeira. 

 

A nova configuração institucional das finanças e os seus instrumentos   

Fundamentada no sistema de crédito, a finança representou uma poderosa força de estímulo à 

expansão capitalista no capitalismo moderno. De uma forma geral, a economia política da 

dominância financeira reconhece que em determinadas conjunturas históricas específicas, as 

finanças teriam assumido um papel auxiliar para a produção, especialmente na formação das 

sociedades por ações nas principais economias capitalistas do século XX. Porém, elas aparecem 

atualmente como uma força que domina e subordina a produção e distribuição da riqueza 

material, atuando em uma lógica que ultrapassa a mera intermediação de fundos, como apregoa 

a teoria convencional.  

A análise de Foster & Magdoff (2009) concentra-se no crescimento do endividamento do 

sistema financeiro norte-americano e na sua atuação especulativa, bem como na proliferação 

de instrumentos financeiros como os derivativos e a securitização. Para os autores, os elevados 

níveis de endividamento dos bancos nas últimas décadas evidenciam uma transformação na sua 

função tradicional, como também destaca Palley (2013). Ainda que cumpram o papel de 

conceder empréstimos, eles direcionam sua atividade cada vez mais para a obtenção de lucros 

especulativos, o “grande casino”. Analisando mais de perto a atuação dos bancos comerciais, 

Lapavitsas (2014) destaca o seu distanciamento da atividade produtiva e o seu redirecionamento 

para as rendas das famílias, especialmente para habitação, e que se tornou uma nova fonte de 

lucro financeiro para os bancos. Em resumo, a financeirização dos bancos expressa um 

movimento em busca de lucros financeiros sem relação com a produção. 

Os estudos de Chesnais (1998; 2005), Duménil & Levy (2014), Plihon (2003), Aglietta (2005), 

Orléan (2006) destacam o predomínio das instituições financeiras não-bancarias (fundos de 

pensão, mútuos e hedge funds) sobre os bancos na nova configuração do poder das finanças. 

Os elementos que permitiram essa transformação a partir dos anos 1980 foram, segundo 

Chesnais (2005), a desregulamentação monetária e financeira, a descompartimentalização dos 

mercados financeiros nacionais e a desintermediação da atividade financeira. Constituem a 

“economia liberalizada dos mercados financeiros”, conforme Plihon (2003). É importante 

registrar que apesar de Chesnais identificar o predomínio das instituições financeiras a partir 

dos anos 1980, para o autor a acumulação financeira e a origem dessas instituições, 
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principalmente os fundos de pensão, originados da centralização da poupança de famílias em 

sistemas de aposentadoria por capitalização, remontam às décadas de 1950 e 1960.  

Na opinião de Plihon (2003), este processo de acumulação financeira está associado ao contra-

golpe demográfico que permitiu o desenvolvimento da gestão coletiva da poupança e estimulou 

a formação de uma riqueza financeira entre as famílias. Uma análise semelhante encontra-se 

em Aglietta, que destaca o papel da “poupança institucionalizada” no surgimento do 

capitalismo patrimonial. Porém, Plihon e Aglietta divergem sobre a possibilidade da formação 

de uma “propriedade social do capital” advinda da ascensão dos fundos de pensão. Se para 

Aglietta existe a possibilidade de uma gestão coletiva entre acionistas, empresas e trabalhadores 

dos fundos de dinheiro, Plihon acredita ser impossível uma “democracia acionária”, dada o 

modus operandi dessas instituições. 

Na opinião de Chesnais, estas instituições possuem uma natureza predatório e rentista, porque 

buscam valorizar o seu capital em participação acionária em empresas e na aplicação financeira 

de “poupança” dos trabalhadores nos mercados financeiros. Nelas se encontram as diferentes 

formas de capital fictício, exatamente porque é nestas instituições que ocorre a acumulação de 

direitos sobre a propriedade (empresas, famílias e Estados) e sua apropriação financeira. É 

importante destacar que para Duménil & Levy (2014) as instituições associadas às finanças 

compreendem desde empresas financeiras privadas, shadow banks e fundos de pensão e 

aplicação até bancos centrais e instituições públicas nacionais e internacionais. No 

neoliberalismo, a fração superior da classe capitalista retoma o controle dessas instituições de 

tal maneira que elas expressam o ponto de convergência dos interesses capitalistas na sociedade. 

Além disso, a estrutura frágil e ficcional dos mecanismos financeiros utilizados por essas 

instituições, como os derivativos, a securitização e etc, reforça o caráter parasitário das 

finanças.  

Na abordagem regulacionista, as instituições financeiras aparecem como uma poderosa força 

de avaliação da riqueza e com uma lógica própria. Como visto, especialmente em Orléan 

(2006), elas são responsáveis pela criação e organização da liquidez financeira, o que confere a 

elas um caráter virtual (artificial) e altamente especulativo. E mais precisamente, as instituições 

financeiras não-bancárias representam o poder financeiro, um poder que tem a capacidade de 

influenciar diretamente as relações sociais que se estruturam na sociedade.  

Na abordagem pós-keynesiana, os estudos de Tymoigne & Wray (2014) se destacam pela 

análise da estrutura financeira que emerge e declina com o desenvolvimento institucional das 
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finanças. Se no capitalismo gerenciado, há o constrangimento das instituições financeiras pela 

legislação norte-americana do pós-crash de 1929, e a atuação do Big Bank, no money manager 

capitalism a situação se inverte. Do ponto de vista institucional, as instituições financeiras não-

bancárias, especialmente os fundos de pensão, apresentam-se como os gestores do dinheiro, 

como os principais agentes das finanças. Para os autores, as instituições financeiras cresceram 

em parte devido à eliminação de nichos de serviços bancários, o que permitiu por sua vez que 

os grandes bancos se envolvessem em uma maior variedade de atividades financeiras. Um 

mecanismo central dessa nova configuração institucional das finanças é a securitização que se 

proliferou no sistema financeiro, e ao contrário de sua proposta, ela contribui para a ampliação 

dos riscos e da instabilidade financeira. 

  

Governança Corporativa: maximização do valor ao acionista e financeirização das empresas 

O período dos trinta anos gloriosos se caracterizou, do ponto de vista da gestão corporativa, 

segundo Duménil & Levy (2007), por uma maior autonomia dos executivos (diretores e 

gerentes) em relação aos proprietários, por uma relativa queda do poder dos proprietários 

capitalistas nas tomadas de decisões das empresas125. O processo de desregulamentação e 

liberalização financeira nas principais economias do capitalismo promoveu a ascensão das 

finanças diretas e a capacidade das corporações em conduzir seus projetos de investimento e 

elevar a produção alterou-se completamente. A partir da década de 1970, os novos métodos 

organizacionais das grandes corporações englobaram a noção de governança corporativa e de 

maximização do valor do acionista, como destacam diversos autores. 

Segundo Lazonick & O’Sullivan (2000), até a década de 1980 o modelo das grandes 

corporações norte-americanas era “reter e reinvestir”, ou seja, reter os ganhos de lucratividade 

e reinvesti-los em capital físico e capital humano. Um modelo de gestão corporativa que estava 

em consonância com as características mais gerais do “compromisso keynesiano”, a busca pelo 

pleno emprego e pelo crescimento econômico. Entretanto, segundo os autores, entre 1960 e 

1970 este modelo entrou em crise devido ao fraco desempenho das corporações e o surgimento 

de novos concorrentes no setor industrial, especialmente da economia japonesa.  

Para Lazonick & O’Sullivan (2000), a abordagem da agência postulou que os gestores não eram 

disciplinados pelos mecanismos de mercado e assim, teriam um comportamento oportunista 

                                                 
125 Característica destacada por Whelan (1999) e Lavoie (1992).  
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sobre o controle dos rumos dos recursos e dos próprios retornos, muitas vezes em direção 

contrária aos acionistas. E dessa forma, os acionistas incorreriam em custos para implementar 

incentivos aos gestores ou custos de monitoramento, ou como bem observa Aglietta & 

Rebérioux (2005), os “custos da agência” seriam todos os custos associados ao fato que o 

principal (o grupo de acionistas) não consegue perfeitamente controlar a ação do agente (os 

gestores da empresa). 

Dessa forma, segundo Lazonick & O’Sullivan (2000), Erturk et all (2007), a adoção do 

princípio da maximização do valor do acionista seria a resposta adequada ao bom 

funcionamento da corporação e ao alinhamento de interesses entre gestores e acionistas, através 

do uso de indicadores de desempenho financeiro126. E assim, a governança corporativa enxerga 

a grande corporação como um nexo de contratos em que o problema da remuneração é 

essencialmente de contratação ideal. 

Para Froud et all (2000), a nova dinâmica de gestão corporativa, especialmente a norte-

americana a partir dos anos 1980, envolveu uma nova competição pelos resultados financeiros 

através de uma forte concorrência por rendimentos acionários, uma elevada pressão do mercado 

de capitais com a compra, venda e retenção das ações, e a exigência de resultados positivos 

medidos por indicadores de desempenho financeiros como EVA e MVA. Dessa forma, 

Lazonick & O’Sullivan (2000) observaram que na economia norte-americana a taxa de retorno 

dos acionistas tornou-se a principal medida de desempenho das grandes corporações não-

financeiras, e a maximização do valor do acionista, o “credo” da nova ideologia corporativa.     

A associação entre a governança corporativa e a financeirização é feita tanto por marxistas 

como quanto por pós-keynesianos e também por regulacionistas, com a exceção de Foster & 

Magdoff e Lapavitsas. Para Foster & Magdoff, o problema da acumulação de capital não se 

encontra precisamente na dominação ou subordinação das finanças sobre a produção, isto 

porque o fraco desempenho das corporações não-financeiras norte-americanas tem raiz na 

estagnação e não na insaciabilidade das finanças. Em Lapavitsas (2014), a dominância 

financeira não se refere a uma dominação ou subordinação das finanças sobre a produção, 

principalmente através da governança corporativa. De fato, o que se observa é uma mudança 

no mix entre a atividade financeira e produtiva nas corporações. De tal maneira, que o capital 

                                                 
126 As corporações adotaram como método de avaliação uma série de indicadores como o EVA (Economic Value 

Added) e o MVA (Market Value Added). O primeiro é uma medida da renda residual que mostra se a empresa em 

um ano ganha mais do que o seu custo médio ponderado de capital. Ou como explica Plihon (1999), constitui o 

resultado econômico da empresa após a remuneração do total dos capitais investidos, endividamento e fundos 

próprios. E o segundo, a diferença entre o valor total de mercado e o capital total das corporações. 
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produtivo não foi dominado pelas finanças e nem se associou como na época de Hilferding, 

mas sim tornou-se mais ativo nas finanças, tornou-se capital produtivo financeirizado.  

Em Chesnais (2005; 2010), a acumulação de capital sob a dominância financeira está 

estreitamente associada à posição externa do capital portador de juros e à a acumulação de 

direitos sobre a propriedade do capital fictício. A ascensão das instituições financeiras não-

bancárias, como fundos de pensão, hedge, mútuos etc, sobre a propriedade e o controle dos 

grandes grupos industriais reflete não apenas a mencionada exterioridade, mas a subordinação 

dos administradores-industriais aos interesses dos acionistas (a governança corporativa). Como 

consequência, a financeirização dos grupos industriais colocou a acumulação de capital sobre 

critérios de rentabilidade puramente financeiros, com efeitos negativos sobre a taxa de 

acumulação. 

A acumulação de capital sob dominância financeira pode ser observada em Duménil & Levy 

(2010; 2014) a partir do compromisso neoliberal entre os gestores e os acionistas, tal como 

destacado por Chesnais, porém com maior ênfase nas relações sociais. A governança 

corporativa e a sua política de distribuição de dividendos em favor do acionista refletem este 

compromisso neoliberal, que inicialmente foi de sujeição dos gestores às políticas dos 

acionistas, mas logo tornou-se a principal de aliança de classe na ordem neoliberal. 

Na abordagem pós-keynesiana da financeirização, a acumulação de capital sob dominância 

financeira expressa-se, para alguns autores, essencialmente no maior envolvimento das 

corporações não-financeiras em atividades financeiras, principalmente como um resultado do 

trade off crescimento-lucro. É o caso da macroeconomia da financeirização, que identifica neste 

conflito sobre os objetivos da firma a raiz não apenas a ascensão da lógica financeira nas 

corporações não-financeiras, adotando a maximização do valor do acionista, como também a 

razão do fraco desempenho em termos de investimento e crescimento econômico, tal como em 

Duménil & Levy.  

Para Stockhammer (2004), o conflito entre gestores e acionistas reflete uma “batalha pelos 

rendimentos” no interior das empresas, um conflito no qual as finanças impuseram seus critérios 

de rentabilidade (maior pagamento de juros e dividendos) frente aos objetivos de crescimento 

por parte dos gestores. Segundo Crotty (1990), os acionistas são instituições que possuem uma 

relação com a empresa de curto prazo, um compromisso “fugaz” que condiz com o curto 

horizonte temporal de suas carteiras e a possibilidade de ganhos e perdas no mercado financeiro. 

Assim, eles estariam interessados não nos investimentos da empresa, mas sim nos rendimentos 
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do seu portfólio, o que expressa uma diferenciação de objetivos, de interesses e horizontes 

temporais entre os gestores e os acionistas.  

Na abordagem regulacionista, a governança corporativa está no centro da análise sobre a 

financeirização. Em seus trabalhos, Aglietta & Breton (2010) apresenta uma preocupação com 

os diferentes tipos de governança corporativa, e destaca que o controle direto pelos investidores 

institucionais não traria resultados positivos em termos de financiamento de longo prazo, 

devido ao horizonte temporal reduzido desses agentes. Entretanto, o tipo de governança menos 

indicado é aquele associado ao controle pelo mercado de ações, principalmente por propensão 

a fusões e aquisições e pelo caráter predatório dos acionistas minoritários, preocupados com a 

distribuição de dividendos e a maximização dos preços das ações. Orléan (2006) destaca que a 

financeirização da empresa, como um resultado da governança corporativa, representa uma 

submissão da produção aos princípios da liquidez financeira, transformando-a em um puro 

ativo. Segundo Plihon (2003), a governança corporativa impõe às empresas uma série de 

políticas como diversificação das suas atividades sob controle dos acionistas, uma estratégia de 

“downsizing” com objetivo de reduzir a intensidade do capital, e principalmente a recompra de 

ações próprias para aumentar o valor acionário das empresas e assim permitir uma maior 

distribuição de dividendos.  

 

Impactos da financeirização: Lucro, acumulação e redistribuição de renda 

Segundo Guttmann (2008), a predominância dos interesses dos acionistas, somada à 

remuneração dos gestores através de stock options e bônus, teria sido a principal responsável 

pelo fraco desempenho dos investimentos com relação aos níveis historicamente elevados da 

lucratividade das empresas nas últimas décadas. Dessa forma, a financeirização estaria 

associada a um declínio na acumulação de capital, apesar da lucratividade da economia não ter 

se reduzido. Além disso, a financeirização estaria vinculada a uma nova redistribuição de renda 

entre as classes sociais, especialmente em favor dos gestores e acionistas, com uma deterioração 

da participação dos salários na renda total.   

A tese da divergência entre a lucratividade e a acumulação é contestada por Foster & Magdoff 

(2009), porque a financeirização não pode ser a responsável pelo fraco desempenho das 

corporações não-financeiras, já que elas encontram-se em dificuldades devido a insuficiência 

de demanda na economia norte-americana desde os anos 1970. Entretanto, os autores 

concordam com a análise da redistribuição de renda. Para eles, na verdade, o que se observa é 
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uma financeirização da classe capitalista, o crescimento dos lucros financeiros no total dos 

lucros das empresas e o aumento do rendimento dos executivos do setor financeiro. Por outro 

lado, há estagnação dos salários das famílias de menor renda e o seu maior endividamento para 

manter o consumo. 

A tese de um desacoplamento entre lucro e acumulação de capital encontra resistência em 

Lapavitsas (2014). Para o autor, a busca por lucros financeiros através da alavancagem (relação 

entre o capital emprestado a seu próprio capital) permitiu um aumento da taxa de lucro das 

empresas, ao custo de uma maior participação na circulação financeira. Eventuais problemas 

na lucratividade das corporações não estariam associados a financeirização, e sim à redução da 

produtividade, apesar da introdução de novas tecnologias.  

Segundo Duménil & Levy (2014), ao longo do período neoliberal se observou uma redução na 

taxa de acumulação, o que em tese, deveria refletir uma redução na taxa de lucro. Porém, o 

neoliberalismo registrou um perfil diferente da relação entre lucros e acumulação, no qual, na 

verdade, a taxa de lucro (do setor financeiro e não-financeiro) aumentou, mas não o ritmo da 

acumulação de capital. A explicação dos autores passa pela observação de uma tendência de 

queda nos lucros retidos pelas corporações não-financeiras, que se agravou no período 

neoliberal. A razão para este fenômeno encontra-se na política de distribuição de dividendos e 

na prática usual da remuneração através de stock options, além da transferência de renda do 

setor produtivo para as finanças via altas taxas de juros. Sobre a redistribuição da renda, os 

autores destacam que a elevação da participação dos salários na renda total se concentra nas 

camadas superiores da gestão corporativa, como uma expressão do compromisso neoliberal. 

Segundo Chesnais (2011), a queda do investimento, observada em 20 anos no nível mundial e 

30 anos nos países centrais, não é a imagem de um sistema em expansão. A queda do 

investimento pode estar associada à queda da taxa de lucro, pois ela expressa um longo 

movimento de redução das oportunidades de investimento a um nível de rentabilidade suficiente 

para os proprietários do capital, ou seja, estamos diante de um sistema capitalista caracterizado 

pela sede ilimitada de mais-valia que se choca com a insuficiência do investimento. Mas uma 

insuficiência causada pelo próprio sistema, já que a força do capital está corporizada em 

organizações capitalistas muito concentradas, i.é., as sociedades transnacionais, os grandes 

fundos de pensão e investimento coletivo e os aparatos políticos e militares do Estado que 

defendem seus interesses. Além dos mais, a queda da taxa de lucro estaria contrabalançada por 

todas as contra-tendências enunciadas por Marx: o comércio exterior, o barateamento dos 
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elementos que formam o capital constante, o aumento do capital acionário, e mais 

especificamente em relação ao trabalho, o aumento do grau de exploração, a redução do salário 

abaixo do valor e superpopulação relativa. 

Na abordagem pós-keynesiana, os principais trabalhos que analisam os impactos da 

financeirização do ponto de vista da acumulação de capital e da redistribuição da renda são os 

da macroeconomia da financeirização. Segundo Stockhammer (2004) a queda observada no 

investimento das firmas gerou uma desaceleração do processo de acumulação, e a sua principal 

razão foi a adoção da prática da maximização do valor ao acionista, e uma maior participação 

dos juros e dos dividendos nos lucros das corporações não-financeiras. Assim, o aumento da 

lucratividade não foi acompanhado por um aumento dos investimentos. A divergência entre 

lucro e acumulação também foi por Orhangazi, principalmente no avanço das corporações não-

financeiras em direção aos lucros financeiros e ao elevado pagamento de juros e dividendos.  

Do ponto de vista da redistribuição de renda, a macroeconomia da financeirização destaca o 

aumento da demanda por juros e dividendos para os acionistas. A financeirização promoveu, 

segundo Hein & Van Treeck (2010a) e Hein (2013), um aumento da participação do lucro bruto 

na renda, incluindo os lucros acumulados, dividendos e pagamentos de juros, mas também 

gerou uma queda da participação do trabalho, um aumento da desigualdade entre os salários 

(em benefício dos gestores), e, portanto, da renda pessoal. Ou seja, observamos uma tendência 

de redistribuição de renda em favor dos rentistas, uma tendência também observada por Palley 

(2007). 

Para a abordagem regulacionista, a ascensão da governança corporativa afetou a capacidade 

produtivas das empresas. Segundo Aglietta & Breton (2010), o modelo corporativo baseado em 

um sistema financeiro de mercado, com acionistas majoritários ou minoritários, não gera um 

maior nível de investimento nas empresas. Esta situação está estreitamente associada a 

distribuição de dividendos e ao incentivo a maximização dos preços das ações. Tal tese se 

encontra também em Orléan (2006) e Plihon (2003). Para o último, a financeirização das 

empresas, no caso da França, representou uma maior vulnerabilidade dos sistemas produtivos 

devido a comportamento turbulento, e por vezes, fraudulento dos mercados financeiros.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, a financeirização promoveu profundas transformações no processo de acumulação 

de capital e na forma de apropriação da riqueza. Do ponto de vista da acumulação de capital, 

as abordagens apresentam a financeirização como um fenômeno que afeta drasticamente as 

decisões de investimento nas corporações não-financeiras. Ainda que alguns estudos não 

indicam uma estreita relação entre o fraco desempenho da acumulação e a ascensão das 

finanças, a maioria dos autores aqui analisados indicam o contrário. Seja por subordinação ou 

dominação, o surgimento da governança corporativa e a prática da maximização do valor do 

acionista, expressões do poder das finanças nas empresas, estão fortemente associados ao lento 

ritmo dos investimentos da economia, especialmente nos E.U.A. Por outro lado, a 

financeirização redirecionou os objetivos das corporações, conduzindo-as a busca por lucros e 

ganhos nos mercados financeiros. No capitalismo contemporâneo, o que importa é a valorização 

financeira, e por isso, a acumulação de capital pode ser compreendida como uma acumulação 

de capital sob dominância financeira.   

Além disso, a financeirização também promoveu a ascensão do rentismo como forma de 

apropriação da riqueza no capitalismo contemporâneo. Através dos estudos marxistas, pós-

keynesianos e regulacionistas, encontramos diversas formas do rentismo, como por exemplo, 

os elevados pagamentos de juros, dividendos e remuneração em ações pelas empresas aos 

acionistas e gestores, mas também a participação cada vez maior das finanças na renda das 

famílias.   

O desenvolvimento das finanças ao longo da história do capitalismo moderno, dos bancos do 

início do século XX às instituições financeiras não-bancárias (fundos de pensão, fundos 

mútuos) na globalização, do crédito ao capital em associação com as grandes corporações às 

mais diversas inovações financeiras, como a securitização e os derivativos, evidencia sua 

importância para a dinâmica de expansão do capital e a sua marca rentista. Se Chesnais (2000) 

está correto ao afirmar que “hoje em dia, a economia domina a sociedade e a economia é, por 

sua vez, dominada pela finança”, então podemos aludir, como destaca Paulani (2012), que o 

rentismo tornou-se parte constitutiva do processo de acumulação, não um “um pecado contra 

a acumulação”, como foi referida pela nascente Economia Política127.      

                                                 
127 Para um estudo sobre a questão da usura nos clássicos, como Quesnay, Smith, Ricardo, Stuart Mill e Bentham 

ver Toporowski (2006).  
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