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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo comparar duas interpretações distintas acerca das 

causas e desdobramentos da crise econômica mundial deflagrada em 2007/2008, a 

saber: a interpretação pós keynesiana com base na Hipótese da Instabilidade Financeira 

de Hyman Minsky e a interpretação marxista com base na categoria de capital fictício. A 

escolha destas duas vertentes teóricas se dá pelo fato de que, no debate 

macroeconômico, o pós keynesianismo e o marxismo são as duas escolas do 

pensamento que rejeitam o mainstream neoclássico e conceituam o capitalismo como 

um sistema instável, portanto sujeito a crises. Esta monografia recupera de forma 

histórico-analítica a deflagração e a dinâmica da crise de 2007/2008, estuda os principais 

pressupostos das duas correntes teóricas, analisa como cada uma destas escolas 

teóricas interpretou aquela crise e investiga nas duas vertentes a metodologia, a 

coerência lógica e a capacidade de análise e de previsão dos desdobramentos da crise. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: crise econômica de 2007/2008, pós keynesianismo, instabilidade 

financeira, marxismo, capital fictício. 
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ABSTRACT 

The present thesis aims to compare two different interpretations about the causes and 

developments of the world economic crisis which started in 2007/2008, namely: the post-

keynesian interpretation based on Hyman Minsky's Financial Instability Hypothesis and 

the marxist interpretation based on the category of fictitious capital. The choice of these 

two theoretical approaches is due to the fact that, in the macroeconomic debate, Post-

keynesianism and marxism are the two schools of thought that reject the neoclassical 

mainstream and conceptualize capitalism as an unstable system; therefore, it is a subject 

to crises. This monograph recovers the outbreak and dynamics of the 2007/2008 crisis 

in a historical-analytical way; studies the main theoretical assumptions of the two 

currents; analyzes how each of these theoretical schools have interpreted that crisis and 

investigates the methodology, the logical coherence in both aspects and the ability to 

analyze and forecast the consequences of the crisis. 

 

 

 

 

 

Keywords: 2007/2008 economic crisis, Post-keynesianism, financial instability, marxism, 

fictitious capital. 
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INTRODUÇÃO 

“Sob o efeito da desintermediação financeira e da concorrência dos 

investidores institucionais, os bancos e as sociedades seguradoras são 

impelidos a assumir mais e mais riscos. Os bancos desenvolveram 

comportamentos de alto risco e as sociedades seguradoras fazem 

operações com derivativos que surgem unicamente da especulação. É 

por isso que as crises financeiras assumiram frequentemente, desde o 

início da liberalização, a forma de “crises gêmeas”, quer dizer, crises 

simultâneas em um ou vários mercados financeiros (de câmbio, de 

bônus do Tesouro, de ações) e no sistema bancário, que, em seguida, 

de forma brutal, propaga a crise financeira pelo sistema produtivo”. 

(CHESNAIS, 2005) 

 A crise de 2007/2008 não foi apenas mais uma crise do capitalismo mundial: foi 

a maior, mais profunda e mais duradoura crise da economia capitalista mundial desde 

1929. Esta crise provocou quebra de grandes empresas, déficit fiscal dramático na 

maioria dos países da Europa, a maior recessão nos Estados Unidos desde a “crise do 

petróleo” dos anos 70, uma enorme recessão em todo o mundo e até uma substancial 

redução no ritmo de crescimento da economia da China. 

O desafio a que nos propomos aqui é elaborar uma análise comparativa entre 

duas visões da teoria econômica e como tais escolas utilizaram suas categorias teóricas 

centrais para compreender a deflagração e os desdobramentos da crise de 2007/2008. 

A escolha destas duas escolas – a vertente misnkyana do pós keynesianismo e a 

vertente marxista que utiliza a categoria do capital fictício – não foi arbitrária. O pós 

keynesianismo e o marxismo são as duas escolas do pensamento econômico que 

rejeitam o mainstream neoclássico e conceituam o capitalismo como um sistema 

instável, portanto sujeito a crises. No pós keynesianismo, Minsky foi o autor mais 

recuperado na eclosão da crise de 2008 – como veremos no Capítulo 2. Por sua vez, a 

mesma crise também fez crescer substancialmente o interesse pela obra de Marx, e no 

campo marxista a interpretação da crise utilizando a categoria do capital fictício ganhou 

especial relevo – como constatamos no Capítulo 3. 

Este trabalho de análise comparativa da crise financeira e econômica deflagrada 

em 2007/2008 inicia-se no primeiro capítulo com o relato histórico-factual da crise: seus 

antecedentes, seu “tripé deflagrador” – hipotecas subprime, derivativos de crédito 
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securitizado e desregulamentação financeira – os principais acontecimentos que 

precipitaram a eclosão da crise (com ênfase para a quebra do banco estadunidense 

Lehman Brothers em setembro de 2008) e as consequências no sistema financeiro e na 

chamada “economia real” dos Estados Unidos e de todo o mundo. Neste primeiro 

capítulo, buscamos demonstrar a gravidade, profundidade e extensão daquela crise; a 

partir destas constatações, apontamos a necessidade de entender as causas e 

consequências da crise, recorrendo para tal às escolas teóricas anteriormente 

mencionadas.  

No Capítulo 2, analisamos os pressupostos teóricos da visão pós keynesiana-

minskyana da Hipótese da Instabilidade Financeira, recorrendo para tal aos próprios 

formuladores originais da teoria (Keynes e Minsky). Com a referência deste arcabouço, 

verificamos como alguns de seus seguidores se debruçaram sobre a crise de 2007/2008 

a partir desta perspectiva. 

No Capítulo 3, abordamos a categoria marxista de capital fictício, tal como é 

desenvolvido no Livro III de O Capital; para tal, fazemos uma resumida exposição dos 

principais conceitos da teoria econômica marxista. A partir desta ferramenta, 

acompanhamos a produção teórica de vários economistas marxistas que utilizaram esta 

categoria em suas análises acerca da crise de 2007/2008 e seus desdobramentos. 

No capítulo final, fazemos a comparação crítica entre as análises da crise de 

2007/2008 produzidas pelas duas escolas e apresentamos nossa conclusão acerca de 

tais análises, apontando também como estas vertentes teóricas analisaram e projetaram 

os desdobramentos da crise após sua eclosão até os dias atuais. 
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CAPÍTULO 1 – DESCRIÇÃO HISTÓRICO-ANALÍTICA DA CRISE DE 2008 

“O catalisador da crise em 2007 foi o crédito hipotecário especulativo 

aos trabalhadores mais pobres dos EUA durante os anos 2000, sendo 

os empréstimos posteriormente negociados na forma de 'securitização' 

nos mercados financeiros globais. É difícil exagerar que fato 

extraordinário é esse. Sob condições do capitalismo clássico do século 

XIX, seria impensável que uma ruptura global da acumulação se 

materializasse devido às dívidas contraídas pelos trabalhadores, 

incluindo os mais pobres. No entanto, foi exatamente isso que 

aconteceu” (...) (LAPAVITSAS, 2013) 

Introdução 

 Uma descrição histórico-analítica da crise de 2007/2008 tem que 

necessariamente iniciar com uma constatação: foi, sem a menor sombra de dúvida, a 

mais profunda recessão econômica mundial desde a Grande Depressão de 1929.  

 Vários dados atestam tal afirmação. No Gráfico 1, vemos a evolução do PIB real 

dos Estados Unidos de 1982 a 2010; desde a queda do PIB por ocasião da crise do “2º 

choque do petróleo” no final dos anos 70 que a economia estadunidense não 

experimentava um baque desta magnitude. No mesmo gráfico, podemos notar também 

uma mudança de padrão em relação às crises anteriores: enquanto que nas crises das 

décadas anteriores (80, 90 e 2000) as recessões eram mais breves e seguidas de uma 

recuperação que ultrapassava em média um crescimento anual de 5% do PIB 

estadunidense, desta vez, além da queda mais profunda, a recuperação tem sido mais 

lenta e mais débil1 – e as perspectivas e projeções para o futuro (desde a deflagração 

da crise até os dias de hoje) também não são nada otimistas. 

  

                                                           
1 Desde a deflagração da crise no último trimestre de 2008, apenas no 2º e 3º trimestres de 2015 o crescimento do 
PIB estadunidense anualizado foi superior a 5%. 
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Fonte: FED de St Louis, disponível em https://fred.stlouisfed.org/series/A191RL1Q225SBEA#0 

Gráfico 2 

 

 A violência da crise não se limitou aos EUA – o que, aliás, seria praticamente 

impossível, tanto pelo peso da economia estadunidense nos fluxos de comércio e 

investimento internacionais, quanto (e veremos que principalmente) pelo grau de 

globalização das operações do sistema financeiro norteamericano. No Gráfico 2, vemos 

o desempenho da economia dos países membros da União Europeia de 1996 a 2018: 

fica claro o debacle econômico de 2008/2009 e o “segundo mergulho”2 de 2011 para 

2012. 

 

 

                                                           
2 Acerca do conceito “duplo mergulho”, vide tópico 1.4.3. 

Fonte: PORDATA – disponível em 

https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico 

Gráfico 1 – taxa de crescimento real do PIB – Estados Unidos 

Gráfico 2 - Taxa de crescimento real do PIB – União Europeia 

https://fred.stlouisfed.org/series/A191RL1Q225SBEA#0
https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico


5 

 Não foi menos grave o impacto da crise na economia brasileira. Ao contrário dos 

discursos governamentais otimistas à época3, a economia brasileira sofreu fortíssimo 

impacto da crise – até porque, como veremos mais à frente, esta crise não foi superada 

até hoje. No Gráfico 3, constatamos que o desempenho da economia brasileira após 

2008 (com exceção do “PIBão”4 de 2010) segue tendência claramente descendente, 

tendo vivenciado inclusive a profunda recessão de 2015-2017. 

 

 

A pergunta que fica então é, recuperando a citação de LAPAVITSAS: como “uma 

ruptura global da acumulação se materializou devido às dívidas contraídas pelos 

trabalhadores, incluindo os mais pobres”? É o que buscamos entender a partir de agora. 

 Para tal entendimento, dividimos este capítulo em quatro tópicos. No tópico 1.1, 

historiamos o boom das hipotecas subprime até seu colapso; no segundo, descrevemos 

                                                           
3 Declaração do então Presidente Lula no dia 04/10: “Ela (a crise) é de lá (dos EUA), um tsunami, e aqui vai chegar 

uma marolinha, que não vai dar nem para (sic) esquiar” (Folha de São Paulo, 22/10/2008, p. B1). Declaração da 
então Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff: “Nós vamos ter alguns problemas momentâneos, mas temos robustez 
suficiente para superar essa imensa fase de contágio com uma pequenininha gripe”. (Folha de São Paulo, 
06/10/2008) 
4 Frente ao crescimento de 7,5% a.a. do PIB em 2010, o discurso da época era que a economia brasileira naquele 
ano tinha tido um “PIBão”. Ver, por exemplo, http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/03/bernardo-diz-que-
brasil-teve-um-pibao-em-2010.html; 
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/17155-o-
pibao-e-os-costumes.shtml 

Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, Séries Históricas 

 

Gráfico 3 – PIB brasileiro a preços de mercado – taxa percentual acumulada anual, período 1º trim 1996 a 2º trim 2019 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/03/bernardo-diz-que-brasil-teve-um-pibao-em-2010.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/03/bernardo-diz-que-brasil-teve-um-pibao-em-2010.html
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/17155-o-pibao-e-os-costumes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/17155-o-pibao-e-os-costumes.shtml
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os principais instrumentos derivativos envolvidos na deflagração da crise; a seguir, 

analisamos o papel da desregulamentação financeira na criação das condições para o 

crescimento explosivo das hipotecas subprime e das inovações financeiras; concluímos 

com o relato factual da eclosão da crise e suas consequências para a economia mundial, 

incluindo o “segundo mergulho” da crise manifestado na crise das dívidas soberanas da 

Europa em 2011. 

1.1 - Hipotecas subprime: o “núcleo celular” da crise de 2008 

 Iniciamos com uma sucinta análise das características do mercado hipotecário 

norteamericano. GONTIJO e OLIVEIRA (2009, p. 25) assinalam que “conforme registra 

o Residential Finance Survey de 2001, cerca de 97% das residências nos EUA haviam 

sido adquiridos através de empréstimos hipotecários e somente 1,6% à vista, em 

dinheiro”5 e portanto, nos EUA “a construção residencial e, portanto, os seus ciclos, são 

altamente dependentes das condições do crédito habitacional (prazos e custos)”. 

 Para melhor entendimento da questão, precisamos ainda aclarar o que são 

“hipotecas subprime”. Os créditos hipotecários no mercado norte-americano 

normalmente são classificados como prime (ou A-paper), Alt-A (Alternative-A paper) e 

subprime, em ordem crescente de nível de risco. Clientes prime são aqueles com 

histórico de crédito anterior considerado bom ou ótimo, portanto conseguem 

empréstimos em condições mais favoráveis: taxas de juros mais baixas, constantes, e 

prazos mais longos. Mutuários que têm bom histórico de crédito, mas têm dificuldades 

em apresentar a documentação exigida, como comprovantes de renda, são classificados 

como Alt-A, e possuem avaliação similar ao prime. Finalmente, subprime é o mercado 

de crédito para clientes com histórico financeiro ruim.  

 O mercado de créditos hipotecários subprime teve importante ascensão e queda 

nos anos 90, mas não vamos abordar este período neste nosso trabalho. Para o escopo 

de nosso estudo, vamos concentrar nossa atenção na retomada e crescimento 

exponencial dos créditos hipotecários subprime no século XXI. 

                                                           
5 Os autores citam neste trecho Chambers, Garriga e don Schlagenhauf, 2007, p. 6 
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 Bortotto (2018) analisa, a partir do trabalho de LAPAVITSAS (a quem Bortotto refere-se 

textualmente em seu trabalho): 

Os empréstimos subprime têm seu auge no período subsequente (2004-2006), quando a 

demanda pelas primeiras hipotecas havia sido sanada. A maioria dos empréstimos de hipotecas 

subprime tinham taxas flutuantes, as Adjustable-Rate Mortgages (ARM); assim, as taxas de juros 

que iniciavam baixas podiam aumentar drasticamente, a qualquer momento. Há um ascenso das 

hipotecas subprime, com o ingresso de classes mais baixas nos empréstimos de habitação norte-

americanos. Por trás destas hipotecas se desenvolveu um refinado mercado financeiro, através 

principalmente da securitização6 das hipotecas subprime. A securitização destas hipotecas – 

conhecidas como mortgage-backed securities, ou MBS – foi feita através da adição destas a 

grupos maiores de hipotecas consideradas mais confiáveis, e, pouco a pouco, as subprime 

passam a compor securities de instituições financeiras distintas. (...) 

Através da coleta de informações sobre os consumidores, como idade, renda, ativos, etc., se 

formulavam estatísticas (pontuações de crédito) que eram utilizadas para projetar riscos e aprovar 

empréstimos. No caso das hipotecas subprime, estas consistiam em hipotecas cuja pontuação de 

aprovação estava muito abaixo da hipoteca tradicional: havia casos de hipotecas “NINJA”, um 

acrônimo para “no income, no job and no assets” ‒ tomadores de empréstimo sem renda, sem 

emprego e sem ativos. As hipotecas eram aceitas pois se baseavam na lógica da securitização: 

mesmo no caso das subprime, com pontuação de crédito baixa, os ativos “perderiam” seu risco 

através da “diluição” do mesmo. (BORTOTTO, 2018, págs. 13-14, 17) 

Assim, a concessão de empréstimos hipotecários no segmento subprime 

literalmente explodiu de 2001 a 2007, bem como o percentual de securitização das 

hipotecas subprime emitidas, conforme vemos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Empréstimos de hipotecas nos Estados Unidos, 2001-2006 (em U$bi) 

Ano  Hipotecas Taxa % de Subprime Subprime Taxa % de ARM 

 emitidas emissão de  securitizadas securitização  

  hipotecas   de subprime  

2001 2215 60,7 160 96 60,0 355 

2002 2885 63,0 200 122 61,0 679 

2003 3945 67,5 310 203 65,5 1034 

2004 2920 62,6 530 401 79,8 1464 

2005 3120 67,7 625 508 81,3 1490 

2006 2980 67,6 600 483 80,5 1340 

Fonte: Bortotto, adaptado de Lapavitsas, C. (Ed.). Financialization in crisis 
1 

                                                           
6Securitização é a emissão de títulos vinculados a créditos. É o processo pelo qual se faz a conversão de um 
empréstimo (dívida) e outros ativos, em títulos negociáveis (em inglês, securities). Chama-se securitizar o ato de, 
por exemplo, pegar um empréstimo, dividir em partes, transformar em títulos negociáveis e vender estes títulos a 
investidores. O que há de especial no processo de securitização é que o fluxo de caixa gerado por recebíveis ou bens 
é transferido para outra empresa, criada com esse fim. 
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Com o processo de securitização, as hipotecas subprime passaram a ser 

empacotadas com os investimentos categorizados como de baixo risco pelas agências 

de rating. LIMA (2009) relata: 

Em 2001, hipotecas subprime totalizavam menos de 9% do total de hipotecas e em torno de 6,5% 

de MBS; em 2005, esses números cresceram para 22% e quase 23% respectivamente. No caso 

dos CDOs7 advindas de MBS, o número aumentou de 43,3% em 2003 para 71,3% em 2006. (...) 

Em 2007, 40% do total de fundos investidos nas hipotecas subprime – 50% se somado aos GSEs 

Fannie Mae e Freddie Mac8 – eram propriedade de fundos de hedge e bancos de investimento. 

Essas instituições tendem a aumentar sua alavancagem 9 à medida em que o risco dos 

investimentos cai. (...) 

A avaliação das agências de risco e a proteção oferecida pelos CDS reforçou a percepção de que 

hipotecas subprime e títulos baseados nas mesmas tinham baixo risco. Com efeito, o spread entre 

as hipotecas prime e subprime caiu quase 2,5%. A securitização também aumentou as fontes de 

fundos para estas hipotecas na medida em que empresas tradicionalmente não alavancadas, 

como companhias de seguro, fundos de pensão e fundos mútuos começaram a investir neste 

mercado. Isso reduziu ainda mais a percepção de risco, causando um autoestímulo para a 

expansão da oferta de empréstimos e produtos estruturados. (LIMA, 2009, págs. 43 e 45) 

 LIMA (2009) ressalva que “o processo de expansão dos empréstimos imobiliários 

no setor subprime e das finanças estruturadas estava calcado em duas crenças 

fundamentais: (i) não haveria uma onda de inadimplência nesse setor e, (ii) o preço das 

residências continuaria com tendência ascendente”. 

 A elevação do preço dos imóveis inicia-se nos primeiros anos do século XXI, 

como uma espécie de “efeito colateral imprevisto” da grande redução da taxa de juros 

básica nos EUA promovida pelo FED. GONTIJO e OLIVEIRA assinalam que: 

                                                           
7CDOs, “Collaterized Debt Obligations” (“Obrigações de Dívida Colateralizadas”, num português praticamente literal) 
“são um instrumento derivativo criado a partir de hipotecas e empréstimos originados em bancos, combinados a 
obrigações de dívida similares em uma carteira, e então revendidos para uma variedade de investidores” (EITEMAN, 
STONEHILL & MOFFET, 2013, p. 107). 
8  As GSEs (government-sponsored enterprises), empresas patrocinadas pelo governo, em tradução livre) Fannie 
Mae (Federal National Mortgage Association) e Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) são 
empresas de serviços financeiros hipotecários criadas pelo Congresso estadunidense. Embora criadas pelo 
Congresso, eram empresas privadas até a eclosão da crise de 2008. 
9 Alavancagem significa exposição a um determinado mercado de uma instituição ou investidor que utilizou recursos 
de terceiros em seu investimento superior ao montante total dos seus ativos, aplicados na operação em busca de 
maiores ganhos, portanto assumindo dívidas e aumentando o grau de risco de sua aplicação. A relação entre o 
volume de recursos de terceiros utilizados e o montante de capital próprio da instituição é chamada de grau de 
alavancagem. No tópico 3, aprofundamos a análise do impacto do grau de alavancagem dos bancos 
norteamericanos na deflagração da crise. 
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(...)a taxa de fundos federais chegou a apenas 1% em 2003, fazendo com que os custos do crédito 

hipotecário atingissem o seu menor nível em quarenta anos. Essa redução das taxas de juros, 

combinada com o desenvolvimento do processo de securitização e com as inovações financeiras 

introduzidas no período transformaram o boom do mercado residencial em verdadeiro frenesi, de 

modo que a taxa média de elevação dos preços dos imóveis foi de 6,4% ao ano no período 2000-

2005, com o pico sendo atingido em 2005, ano em que os preços das residências sofreram uma 

elevação da ordem de 14%” (GONTIJO e OLIVEIRA, 2009, p 35). 

A elevação do preço dos imóveis tinha uma consequência positiva no curto prazo 

para os tomadores de créditos subprime. Como vimos acima, grande parte desses 

créditos era contratado com cláusula ARM (Adjustable-Rate Mortgages, taxas de juros 

ajustáveis que iniciavam baixas, mas podiam aumentar a qualquer momento). 

Entretanto, com a valorização incessante dos preços das moradias, muitos tomadores 

de financiamentos hipotecários renovavam seu crédito hipotecário antes do prazo de 

reajuste das taxas de juros, refinanciando-os com taxas mais baixas e mesmo obtendo 

créditos extras, que eram então utilizados para impulsionar o consumo, conforme 

relatam GONTIJO e OLIVEIRA (2009). Outra expectativa difundida era que o mutuário 

tomador de crédito subprime com cláusula ARM conseguisse, no período em que a taxa 

de juros ainda era baixa, melhorar sua classificação de crédito (por exemplo, um tomador 

“ninja” que conseguisse emprego) e migrar para categoria Alt-A ou até mesmo prime. 

Por outro lado, lembra COSTA (2013) que a recuperação da economia 

norteamericana nos primeiros anos 2000 não foi acompanhada pelo aumento da renda 

dos trabalhadores, em especial os mais pobres: “entre 2000 e 2006 a economia norte-

americana cresceu 18%, mas a renda mediana dos domicílios dos trabalhadores caiu 

1,1% em termos reais”. Assim, o endividamento das famílias dos trabalhadores 

estadunidenses também explodiu no período:  

“a queda na renda levou as famílias ao endividamento generalizado, muito acima de suas 

possibilidades econômicas, processo facilitado nos últimos anos pelas baixas taxas de juro. A 

dívida interna geral (hipotecas, cartões de crédito, compras de produtos em geral, leasing) soma 

US$ 38,6 trilhões, três vezes o PIB estadunidense.” (COSTA, 2013, p.35). 

 A possibilidade de refinanciamento hipotecário com crédito extra (operação que 

no Brasil é popularmente conhecida no sistema financeiro pelo jargão “troca com troco”) 

criou uma montanha de “efeito riqueza”. COSTA (2013) retrata o clima do período: 
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Esse mecanismo (ou essa corrente da felicidade) criou um enorme boom imobiliário. Com 

um número cada vez maior de pessoas com créditos para adquirir casas, os preços dos 

imóveis aumentaram de maneira acentuada, pois a demanda por residências era maior 

que a capacidade de construção imobiliária. Surgia assim o “efeito riqueza”, as pessoas 

que adquiriam imóveis se tornavam mais ricas em função do aumento dos preços da 

habitação. Os bancos novamente utilizavam esta situação para desenvolver ainda mais 

a especulação: chamavam os clientes com imóveis valorizados e os ofereciam créditos 

correspondentes entre o valor original da hipoteca e o preço de mercado dos imóveis. 

(...) 

Nessa orgia especulativa, as instituições financeiras ampliaram ainda mais a 

especulação imobiliária, ao realizar uma verdadeira caça às pessoas para aceitar créditos 

imobiliários, mesmo aqueles que não tinham a menor condição para pagar os 

empréstimos. Isso é compreensível porque, para os bancos, o que interessava mesmo 

era a posse da hipoteca em carteira, pois esta logo seria transformada em títulos 

securitizados e vendida para outros agentes econômicos no mundo inteiro. Aliás, os 

bancos poderiam ganhar duplamente com esses negócios subprime. Ao vender os títulos, 

livravam-se dos riscos do negócio. Caso o devedor não conseguisse pagar as 

prestações, então o banco arrestava a casa e vendia para outro cliente. Um dos artifícios 

utilizados para que a venda dos imóveis parecesse vantajosa era o sistema de 

pagamentos das prestações a taxas de juros flexíveis10  - muito baixos no início do 

contrato, para depois ir aumentando com o tempo. A justificativa era a de que, com a 

valorização dos imóveis, seus proprietários teriam condições e créditos para pagar 

prestações mais altas. 

No auge da euforia financeira, autoridades governamentais denominavam esse processo 

de “criação de riqueza, capitalismo popular”11 (COSTA, 2013, pag. 42). 

 No verão12 de 2006 inicia-se um movimento de queda dos preços dos imóveis. 

Embora o FED já tivesse começado a aumentar a taxa básica de juros desde 2004, 

GONTIJO e OLIVEIRA (2009) sustentam e demonstram com gráficos que esta elevação 

não se refletiu em uma alta correspondente das taxas de juros no crédito hipotecário. 

Assim, a hipótese mais provável é que “a queda dos preços dos imóveis a partir do verão 

de 2006 se deva ao crescimento da oferta resultante da própria elevação de preços no 

período anterior, que resultou em excesso de oferta, pressionando os preços para baixo” 

(BRENNER, 2007, citado por GONTIJO E OLIVEIRA, 2009, pág.45). 

                                                           
10 As referidas ARM, Adjustable-Rate Mortgages 
11 Os trechos supracitados de COSTA demonstram a realidade da economia estadunidense, subjacente à eclosão da 
crise financeira: aumento da concentração de renda, queda na renda das famílias dos trabalhadores, aumento do 
desemprego e subemprego. 
12 Lembrando que os dados são dos EUA, portanto o “verão” aqui se refere a junho. 
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 Mas uma vez iniciado o movimento de baixa de preços, todo o mercado de crédito 

hipotecário subprime entrou em colapso, pois passou a tornarem-se inviáveis os 

refinanciamentos “troca com troco” e a migração de mutuários subprime para categorias 

de melhor classificação de crédito. Relatam GONTIJO e OLIVEIRA: 

Obrigados a se manterem contratos com elevadas taxas de juros, muitos tomadores de recursos 

tornaram-se incapazes de refinanciar seus imóveis, e começaram a atrasar seus pagamentos. O 

problema da inadimplência (...) se agravou em razão dos contratos hipotecários exigirem 

pagamentos adicionais no caso do valor do imóvel cair abaixo do valor da dívida hipotecária. A 

própria interrupção do movimento altista, por sua vez, afastou muitos especuladores do mercado 

habitacional, com efeitos baixistas adicionais sobre os preços dos imóveis, tendo o número de 

imóveis novos vendidos caído 26,4% em 2007 (GONTIJO E OLIVEIRA, 2009, p.45). 

 Os dados da derrocada do mercado imobiliário estadunidense são dramáticos. 

GONTIJO e OLIVEIRA retratam que em janeiro de 2008, existiam quase quatro milhões 

de residências não vendidas e quase três milhões de moradias antigas desocupadas. 

Como em qualquer mercado, o excesso de oferta de imóveis pressionou os preços para 

baixo: “em março de 2008, cerca de 8,8 milhões de hipotecas (10,8% do total) 

apresentavam saldo devedor maior do que o dos imóveis, induzindo muitos mutuários a 

simplesmente suspender o pagamento das prestações” (GONTIJO e OLIVEIRA, 2009, 

p. 46). 

 Até esse momento de nosso relato histórico, a pergunta com que encerramos a 

introdução ainda não foi respondida: como “uma ruptura global da acumulação se 

materializou devido às dívidas contraídas pelos trabalhadores, incluindo os mais 

pobres”? A resposta começa efetivamente no próximo tópico. 

1.2 - Inovações financeiras: o papel crucial dos “derivativos tóxicos” 

Em uma jocosa observação, EITEMAN, STONEHILL & MOFFETT (2013, pág. 

104) fazem a seguinte analogia: “Se a dívida subprime fosse malária, a securitização 

seria o mosquito transmissor, o mecanismo de transmissão aérea do parasita 

protozoário”. A ironia expressa o fato de que, sem a transformação dos créditos 

hipotecários subprime em títulos negociáveis no mercado financeiro via securitização, a 

inadimplência em “dívidas dos trabalhadores pobres” não teria como se espraiar para o 

conjunto do sistema financeiro estadunidense e mundial. 
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Portanto, conhecer o funcionamento dos vários instrumentos derivativos que 

protagonizaram a crise de 2008 – com destaque para os já citados CDOs (“Collaterized 

Debt Obligations”) e os CDSs (“Credit Default Swaps” 13) – é essencial para entender os 

mecanismos de deflagração da crise e, principalmente, porque um enorme aumento da 

inadimplência nos empréstimos hipotecários ligados ao mercado imobiliário 

norteamericano se transformou num cataclisma financeiro de amplitude global. 

 Acerca dos CDOs, EITEMAN, STONEHILL & MOFFET assinalam que, com a 

securitização dos recebíveis dos créditos hipotecários, “os bancos que originavam 

empréstimos hipotecários, empréstimos e títulos de dívida corporativos, agora podiam 

criar uma carteira desses instrumentos de dívida e reuni-los como um título com lastro 

em ativos”. 

A “grande novidade” era que os bancos originadores não mantinham mais os 

créditos originados em seus balanços. Os mesmos autores relatam que “uma vez 

reunidos em um “pacote”, o banco passava o CDO adiante para um veículo de propósitos 

específicos (special purpose vehicle ou SPV14) geralmente localizado em um centro 

financeiro offshore como as Ilhas Cayman para obter vantagens jurídicas e tributárias”. 

A concepção por trás deste modus operandi era a denominada no jargão das 

finanças “originar para distribuir” (originate to distribute, OTD). BORD & SANTOS 

registram que 

(...) no sistema bancário tradicional, os bancos originam créditos e os mantêm no balanço 

patrimonial até o vencimento. Com o tempo, no entanto, os bancos começaram a substituir o 

modelo originar-a-manter pelo modelo originar-para-distribuir, pelo qual originam um crédito e 

vendem ou securitizam uma parte dele no momento da origem ou mais tarde (BORD & 

SANTOS, 2012). 

Os autores alertam que “o crescente uso pelos bancos do modelo originar para 

distribuir pode levar a um enfraquecimento dos padrões de qualidade dos empréstimos”, 

                                                           
13 CDS, Credit Default Swap, era um derivativo que funcionava como uma espécie de seguro contra a inadimplência 
de um tomador. 
14“Um veículo de propósitos específicos (SPV) é uma entidade legal separada criada por uma empresa. O SPV é 
uma empresa distinta, com ativos e passivos próprios, bem como seu próprio status legal. São criados para um 
objetivo específico, geralmente o de isolar o risco financeiro”, em 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/special-purpose-vehicle-spv/ (tradução 
livre) 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/special-purpose-vehicle-spv/
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pois “se eles preferem manter apenas uma pequena parte de um empréstimo, seu 

incentivo para analisar adequadamente os proponentes dos empréstimos e definir 

corretamente os termos do contrato vai diminuir” (BORD & SANTOS, 2012). 

Fica agora mais claro porque os bancos originadores aceitaram de bom grado 

conceder créditos hipotecários a clientes “NINJA”. EITEMAN, STONEHILL & MOFFETT 

registram que: 

Uma das preocupações sobre as CDOs desde o início, expressa por diversas pessoas, inclusive 

Warren Buffet, o famoso investidor norte-americano, era de que o originador da CDO não tinha 

nenhuma ligação ou responsabilidade quanto à hipoteca. Uma vez que o empréstimo 

hipotecário tivesse sido realizado e a CDO estruturada e vendida, o credor da hipoteca não tinha 

mais nenhuma responsabilidade em relação ao desempenho do empréstimo. Isso (...) 

fornecia um incentivo significativo para que os originadores da hipoteca concedessem mais e mais 

empréstimos com qualidade de crédito duvidosa, recebendo seus fees15 e passando os títulos 

adiante para o mercado. (EITEMAN, STONEHILL & MOFFETT, 2013, pág. 108 – 

grifos nossos) 

 Encontrávamo-nos então diante de uma espiral de retroalimentação. Como vimos 

no tópico anterior, o crescimento da economia e a valorização acelerada dos imóveis 

impulsionava a concessão de créditos hipotecários subprime. Com a securitização, os 

CDOs eram vendidos para um mercado cada vez maior através de subscritores, especialmente 

bancos de investimento16. Com a generalização do modelo originate to distribute, a securitização 

das hipotecas liberava recursos financeiros dos bancos para originar mais e mais empréstimos 

– e o ciclo reiniciava. 

 O tripé da especulação financeira se completava com o crescimento exponencial da 

demanda destes derivativos de crédito como alternativa de aplicação. Para viabilizar a aceitação 

ampla desses títulos, os CDOs eram enviados a uma empresa de classificação de crédito, como 

a Moody’s, S&P e Fitch, para serem classificados quanto ao risco. EITEMAN, STONEHILL & 

MOFFETT alertam: 

As empresas de classificação de crédito eram pagas por sua classificação e geralmente sofriam 

fortes pressões para concluir sua análise e classificação da CDO com rapidez. 

Consequentemente, era uma prática comum usar as informações da classificação fornecida pelo 

underwriter, em vez de fazer uma análise de crédito minuciosa própria (EITEMAN, 

STONEHILL & MOFFETT, 2013, pág.108).  

                                                           
15 Fees era a denominação dada às taxas e remuneração de serviço dos originadores de créditos. 
16  Os bancos de investimento norte-americanos, notadamente o Bear Stearns e o Lehman Brothers, eram 
extremamente ativos e agressivos na venda de CDOs. 
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Tradicionalmente, estas empresas de rating de crédito classificam os títulos de 

dívida (tanto privada quanto soberana) em níveis: baixo risco (de AAA a AA), médio risco 

(A e BBB) e equity – alto a altíssimo risco (BB, B e CCC a C) 17 . Só que o 

“empacotamento” de diversos títulos em um CDO era entendido como uma forma de 

“redução do risco” 18. Assim, tornava-se possível para uma coleção de títulos de dívida, 

digamos, de rating BB, ser classificada acima de BB quando combinados em um CDO. 

Como muitos investidores institucionais (especialmente fundos mútuos e fundos 

de pensão) tinham políticas de investimento em vigor que exigiam o grau de investimento 

para aquisição, as classificações fornecidas pelas empresas de rating eram decisivas 

para que a instituição emissora conseguisse colocar os CDOs no mercado – e os 

emissores inundaram o mercado financeiro mundial com CDOs. De 2001 a 2007, 

conforme relatam EITEMAN, STONEHILL & MOFFETT (2013), os CDOs tornaram-se o 

ativo preferido dos grandes investidores financeiros, ”já que instituições financeiras de 

todos os tipos, de fundos de pensão a fundos de hedge, compravam ativos e 

obtinham as taxas de juros e retornos relativamente altos enquanto a economia, e 

os mercados de empréstimos imobiliários e de empréstimos hipotecários cresciam de 

2001 a 2007” (grifo nosso). Os autores prosseguem o relato: 

(...) em 2007 a CDO tinha se tornado a base das atividades de investimento bancário globalmente. 

Quando surgiram as primeiras verdadeiras fraturas no mercado em 2007, a CDO tinha se 

espalhado para todos os cantos do mercado financeiro global. (...) O começo do fim foi o colapso 

de dois fundos de hedge do Bear Sterns em julho de 200719. Ambos os fundos eram formados 

quase que integralmente por CDOs. Em menos de um mês o mercado de CDOs tinha se tornado 

completamente ilíquido. Qualquer pessoa que tentasse liquidar uma CDO encontraria ofertas que 

se aproximavam de oito centavos por dólar. O mercado (de CDOs) efetivamente entrou em 

colapso, como ilustra o Gráfico 4 (EITEMAN, STONEHILL & MOFFET, 2013, pag. 109). 

 

 

                                                           
17 O chamado “grau de investimento” de dívidas soberanas encontra-se nas classificações de baixo e médio risco. 
18 Trata-se de uma aplicação – para muitos críticos, totalmente distorcida – da “teoria da carteira” de Markowitz. 
Para uma explicação da teoria da carteira de Markowitz, ver https://www.wrprates.com/teoria-de-markowitz-
teoria-da-carteira-e-a-fronteira-eficiente/ 
19 Vide subtópico 1.4.1 

https://www.wrprates.com/teoria-de-markowitz-teoria-da-carteira-e-a-fronteira-eficiente/
https://www.wrprates.com/teoria-de-markowitz-teoria-da-carteira-e-a-fronteira-eficiente/
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Quanto aos Credit Defaul Swaps, (CDS), os mesmos autores assinalam: 

O CDS era um contrato, um derivativo que derivava seu valor da qualidade e do desempenho de 

crédito de qualquer ativo especificado. O CDS era novo, inventado por uma equipe do JP Morgan 

em 1997, e projetado para transferir o risco de inadimplência a terceiros. Em resumo, era uma 

maneira de apostar se uma hipoteca ou título específico atrasaria o pagamento ou simplesmente 

deixaria de ser paga. Em alguns casos, para fazer hedge, ela oferecia seguro contra a 

possibilidade de um tomador não pagar. Em outros casos, era uma maneira de um especulador 

poder apostar que títulos de risco cada vez mais alto (como o CDO) manteriam seu valor. E o que 

era singular é que era possível fazer a aposta sem mesmo deter ou estar diretamente 

exposto ao instrumento de crédito propriamente dito. (grifo nosso). O CDS estava totalmente 

fora dos limites regulatórios, tendo obtido uma proteção incomparável em decorrência da Lei de 

Modernização dos Mercados Futuros de Commodities de 200020. (EITEMAN, STONEHILL & 

MOFFET, 2013, pag. 110) 

A inusitada situação que permitia que um adquirente de CDS não estivesse 

necessariamente exposto ao instrumento de crédito específico que o CDS protegia 

resultava que a eventual inadimplência de um devedor poderia beneficiar um número 

teoricamente ilimitado de especuladores – o que também implicava que a seguradora 

emissora poderia ser acionada a honrar um volume financeiro astronômico de titulares 

de CDS exercendo seu direito. No fim das contas, o mercado de CDS, estimado em 

quase U$60 trilhões21 em 2007 (vide gráfico 5) cresceu até um tamanho muitas vezes 

maior do que os instrumentos de crédito subjacentes para cuja proteção ele foi criado. 

                                                           
20 Ver no tópico 1.3 o significado da Lei de Modernização dos Mercados Futuros de Commodities. 
21 Para um termo de comparação, o PIB global em 2007 era estimado pelo Banco Mundial em U$57,83 trilhões 
fonte:https://www.google.com.br/search?authuser=3&q=Quanto+%C3%A9+o+PIB+do+mundo%3F&sa=X&ved=2a
hUKEwi5z8mTq7rkAhVXFrkGHVLtBtAQzmd6BAgKEAo 
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Fonte: dados extraídos de “Global CDO Market Issuance Data”, Securities Industry And Financial Markets Association 

(SIFMA), apresentado por EITEMAN STOENHILL & MOFFET pág. 109, reelaboração nossa 

Gráfico 4 – Emissão global de CDO, 2004-2008 (em U$ bilhões) 

https://www.google.com.br/search?authuser=3&q=Quanto+%C3%A9+o+PIB+do+mundo%3F&sa=X&ved=2ahUKEwi5z8mTq7rkAhVXFrkGHVLtBtAQzmd6BAgKEAo
https://www.google.com.br/search?authuser=3&q=Quanto+%C3%A9+o+PIB+do+mundo%3F&sa=X&ved=2ahUKEwi5z8mTq7rkAhVXFrkGHVLtBtAQzmd6BAgKEAo
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A Lei de Modernização dos Mercados Futuros de Commodities supramencionada 

é um exemplo ilustrativo do outro elemento fundamental do “tripé da crise” de 2007/2008: 

o processo de liberalização e desregulamentação financeira. Este é o tema do nosso 

próximo tópico. 

1.3 - Desregulamentação: a porteira aberta para a insanidade financeira 

O sistema financeiro norte-americano havia sido fortemente regulado em 1933, 

por meio da famosa “Lei Glass–Steagall”, que, entre outras disposições, separava 

rigidamente as atividades dos bancos comerciais daquelas dos bancos de investimento. 

Foi promulgada pela administração de Franklin D. Roosevelt para, basicamente, evitar 

um colapso financeiro sistêmico (como aquele ocorrido em 1929). 

Os primeiros atos de desregulamentação financeira foram editados em 1980 (no 

final da administração Jimmy Carter mas já sob a inspiração ultraliberal que viria ser a 

marca dos governos de Ronald Reagan), com a aprovação da Lei de 

Desregulamentação e Controle Monetário das Instituições Depositárias (Depositary 

Institutions Deregulation and Monetary Control Act). Segundo o Banco Central dos EUA, 

(FED, 1980) entre os propósitos do ato estavam “prever a eliminação gradual de todas 

as limitações nas taxas de juros pagáveis sobre depósitos e contas e autorizar contas 

de transações com juros”. Antes da edição desta Lei, o Governo federal determinava os 

Fonte: dados extraídos da tabela 19; Amounts Outstanding of Over-the-Counter-Derivatives, by Risk Category and 

Instrument, BIS Quarterly Review, junho de 2009 – apresentado por EITEMAN, STONEHILL & MOFFET pág 112, 

reelaboração nossa 
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Gráfico 5 - crescimento do mercado de Credit Default Swaps (em U$ trilhões) 



17 

juros máximos que poderiam ser pagos em contas de depósitos, por meio do chamado 

Regulamento Q; por essa norma, os bancos não tinham autorização para pagar juros 

sobre contas de depósito à vista e os juros sobre os depósitos de poupança eram 

regulados à taxa máxima de 5,25% a.a. (na época da edição do Regulamento). 

Entretanto, no início dos anos 80, como resultado da política anti-inflacionária do FED 

sob o comando de Paul Volcker, as taxas de juros do mercado estavam na casa de dois 

dígitos22. O FED justifica então a mudança legislativa argumentando que “os bancos e 

outros tipos tradicionais de instituições depositárias estavam em grande desvantagem 

na atração de depósitos em comparação com concorrentes menos regulamentados, 

como os fundos mútuos do mercado monetário” (FED, “Depositary Institutions 

Deregulation and Monetary Control Act of 1980”, artigo em 

https://www.federalreservehistory.org/essays/monetary_control_act_of_1980?, tradução livre). 

Porém, o que o artigo no site do FED não conta é o contexto no qual seu deu este 

primeiro ato legislativo de desregulamentação. A verdade é que esta Lei significou a 

“última tentativa de salvação” das instituições de poupança e empréstimo, as “S&L” 

(“Saving and Loan association”). Em outro artigo também no FED, o economista-senior 

do FED de Dallas Kenneth J. Robinson abre o jogo: 

As taxas de inflação e as taxas de juros aumentaram dramaticamente no final da década de 1970 

e no início da década de 1980. Isso produziu dois problemas para S&Ls. Primeiro, as taxas de 

juros que eles poderiam pagar sobre os depósitos foram definidas pelo governo federal e estavam 

substancialmente abaixo do que poderia ser ganho em outros lugares, levando os poupadores a 

retirar seus fundos. Em segundo lugar, as S&Ls fizeram principalmente hipotecas de taxa fixa de 

longo prazo. Quando as taxas de juros subiram, essas hipotecas perderam uma quantidade 

considerável de valor, o que acabou com o patrimônio líquido da indústria de S&L. Os 

formuladores de políticas responderam aprovando a Lei de Desregulamentação e Controle 

Monetário das Instituições Depositárias, de 1980. Mas os reguladores federais careciam de 

recursos suficientes para lidar com as perdas sofridas pelas S&Ls. Então, em vez disso, tomaram 

medidas para desregular o setor, na esperança de que ele pudesse crescer com seus 

problemas (grifo nosso). Os problemas da indústria, no entanto, ficaram ainda mais graves. Por 

fim, os contribuintes foram chamados a prestar um socorro, e o Congresso foi forçado a agir com 

uma legislação de reforma significativa quando os anos 80 chegaram ao fim. (ROBINSON, 

2013) 

                                                           
22A inflação dos EUA, que atingiu 14,8% em março de 1980, caiu abaixo de 3% em 1983. O Conselho do Federal 
Reserve liderado por Volcker elevou a taxa de fundos federais, que estava em média 11,2% em 1979, para um pico 
de 20% em junho de 1981; a taxa básica de juros do FED subiu para 21,5% em 1981. 

https://www.federalreservehistory.org/essays/monetary_control_act_of_1980?
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Apesar da experiência de “desregulamentar para deixar o mercado se 

autorregular e resolver” ter sido um fiasco na experiência das S&L, a desregulamentação 

financeira prosseguiu intensa e aceleradamente. Acerca da crise das S&L e a alteração 

regulatória a que nos referimos acima, NEGREIROS CONCEIÇÃO assinala: 

Mais compatível com a ideologia liberal que dominava então a política americana, o argumento 

que prevaleceu foi que a razão para a crise não havia sido a insuficiência e inadequação do então 

semiultrapassado sistema regulatório americano incapaz de evitar os excessos desestabilizadores 

praticados por criativos e não raro desonestos gerentes financeiros. Defendiam os liberais que o 

real motivo da crise havia sido o fato de existir qualquer tipo de regulação que estaria 

impedindo os mercados financeiros de atingirem seu funcionamento naturalmente 

eficiente. Durante as décadas que seguiram, foram eliminadas gradualmente várias das 

importantes amarras regulatórias que mantinham sob controle o mercado financeiro americano 

(NEGREIROS CONCEIÇÃO, 2009, pág. 307 – grifo nosso) 

Um dos mais marcantes atos de desregulamentação foi a aprovação da “Lei de 

Modernização dos Serviços Financeiros Gramm-Leach-Bliley” em 1999, que revogou os 

derradeiros vestígios da antiga Lei Glass-Steagall de 1933 e derrubou as últimas 

barreiras entre as atividades financeiras. 

É fato que a aprovação da Lei Gramm-Leach-Bliley “serviu como uma luva” para 

“legalizar” a fusão entre o Citicorp (banco comercial) e o Travellers (grupo financeiro de 

corretora de valores, seguradora e banco de investimentos), fusão esta ocorrida em abril 

de 1998 que criou o Citygroup (conglomerado financeiro), a maior empresa financeira do 

mundo à época 23 . Tal fusão era expressamente proibida pela Glass-Steagel Act; 

entretanto, o Fed concedeu “período de exceção” de um ano após o anúncio da fusão, 

e em novembro de 1999 a Glass-Steagal foi enterrada. 

Outra legislação desregulamentadora foi aprovada no ano seguinte. A 

Commodities Future Modernization Act (Lei de Modernização dos Mercados Futuros de 

Commodities, em tradução livre) dispunha em um de seus artigos que os derivativos de 

balcão (ou seja, que não são negociados em bolsas de mercadorias e futuros) estariam 

fora da regulamentação da CFTC (Commodities Future Trading Comission)24. Como 

                                                           
23  “Fusão cria maior financeira do mundo”: manchete da matéria do jornal Folha de São Paulo, 07/04/1998, 
disponível em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi07049802.htm 
24 Não há entidade reguladora similar no Brasil, pois a Lei 6.385/76, com as modificações introduzidas pela Lei 
10.303/2001, considera os derivativos como valores mobiliários e, como tal, sujeitos à regulamentação e fiscalização 
da CVM. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi07049802.htm
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vimos anteriormente, esta modificação foi crucial para o boom dos CDS (Credit Default 

Swaps). 

A desregulamentação financeira nos EUA prosseguiu de forma avassaladora nos 

governos norte-americanos dos dois partidos, de Ronald Reagan até George W. Bush 

(filho), passando pelos mandatos de Bill Clinton – e os líderes da área econômica do 

governo estadunidense (Secretários do Tesouro, Presidentes do FED e membros do 

Comitê de Assessores Econômicos da Presidência dos EUA) neste período, tanto nos 

governos republicanos quanto democratas, eram todos entusiastas da 

desregulamentação financeira. Um episódio famoso e revelador de tal “convicção 

ideológica”: na conferência anual do Federal Reserve em Jackson Hole, em 2005, o 

economista indiano Raghuram Rajan, então economista-chefe do FMI, alertou sobre os 

riscos crescentes no sistema financeiro e propôs políticas que reduzissem esses riscos. 

O então secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, classificou os avisos de 

"equivocados" e o próprio Rajan, um " ridículo ". 

E quais foram as consequências efetivas desta desregulamentação? 

Um exemplo é a própria fusão Citicorp-Travellers. A entidade resultante da fusão 

de um banco comercial com uma plataforma de investimentos financeiros podia oferecer 

de forma combinada transações bancárias, seguros, serviços de subscrição de valores 

mobiliários e opções de investimento, sob uma variedade de marcas diferentes. Por 

outro lado, a nova Lei agora permitia também que os bancos comerciais adentrassem 

em mais áreas de risco, inclusive subscrições e transações proprietárias. Uma das 

principais consequências foi o enorme aumento da competição agressiva no mundo das 

finanças, com os bancos disputando clientes oferecendo opções de crédito hipotecário 

e de investimentos financeiros cada vez mais criativas e sofisticadas. 

Um resultado lógico do aumento da competição agressiva foi o crescimento da 

assunção de risco, e, em particular, do nível de alavancagem, especialmente dos bancos 

de investimento. Os bancos comerciais, subordinados ao FED, estavam sujeitos aos 

limites de alavancagem estabelecidos pelo Acordo da Basileia25, do qual o FED é um 

                                                           
25O Acordo de Capital de Basileia, oficialmente denominado International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards, também designado por Acordo de Basileia ou Basileia I, foi um acordo firmado em 1988, na cidade 
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extraído de SANTOS LIMA (2017, pág 14) 

Gráfico 6 - Grau de alavancagem dos bancos de investimento nos EUA 

dos signatários. Entretanto, bancos de investimento e corretoras de ações eram 

regulados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange 

Comission, a SEC) e não estavam submetidos aos limites de alavancagem 

estabelecidos pelo Acordo da Basileia. 

Os cinco grandes bancos de investimento americanos hegemonizavam o sistema 

financeiro estadunidense, junto com dois conglomerados financeiros – Citigroup e J P 

Morgan – e três seguradoras: AIG (socorrida pelo governo na crise), MBIA e AMBAC. 

Estes bancos de investimento em 2007 ultrapassavam em muito o limite máximo de 

grau de alavancagem admitido pelo Acordo de Basiléia, conforme nota-se no Gráfico 

6: todos acima de 25. 

Isto simplesmente significa que para cada 100 dólares de ativos, estes bancos 

possuíam menos de 4 dólares de capital próprio; ou, em outras palavras, se fossem 

obrigados a lançar a prejuízo mais de 3% do valor de suas operações de crédito, ficariam 

insolventes – e foi o que ocorreu. 

 

 

 Vejamos agora como a combinação dos três elementos – boom das hipotecas 

subprime, expansão dos derivativos de crédito e excessiva alavancagem de grandes 

                                                           
de Basileia (Suíça), por iniciativa do Comitê de Basileia e ratificado pelos Bancos Centrais de mais de 100 países. As 
regras do Acordo de Basiléia estabelecem um grau máximo de alavancagem admitido de 12,5 vezes; no Brasil, as 
regras são mais rígidas, admitindo uma alavancagem máxima de 9 vezes. 
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instituições financeiras permitida pela desregulamentação – funcionou como detonador 

de uma crise financeira e econômica mundial. 

1.4 – A eclosão da crise 

1.4.1 – Os primeiros “fortes sinais” 

 Embora, como vimos anteriormente, o setor de construção de moradias 

estadunidense e, por consequência, o mercado hipotecário (em especial o segmento 

subprime) estivesse em queda desde meados de 2006, prenunciando turbulências mais 

amplas, a quase totalidade dos economistas, homens de negócios, políticos e do público 

em geral foi surpreendida pela crise financeira mundial que teve início no 2º semestre 

de 2007 e explodiu de forma tempestuosa em setembro de 2008. 

 Os primeiros “sinais, fortes sinais” de que algo de muito errado havia no sistema 

financeiro americano – e em outros países desenvolvidos – começam em julho de 2007, 

quando dois fundos de hedge26 administrados pelo Bearn Sterns (um dos cinco maiores 

bancos de investimento estadunidenses) que tinham em sua carteira de investimentos 

uma grande quantidade de CDOs e outros ativos vinculados a hipotecas faliram. 

 Por todo o segundo semestre de 2007 e primeiro trimestre de 2008 sucediam-se 

as más notícias no mercado financeiro, especialmente com aqueles agentes mais 

vinculados ao mercado de hipotecas. Destacamos algumas relatadas por GONTIJO e 

OLIVEIRA: 

- em 06 de agosto de 2007 a American Home Mortgage (AHM), uma das dez maiores 

empresas de financiamento imobiliário e de hipotecas dos EUA, demite a maioria de 

seus funcionários e pede concordata – o detalhe é que a AHM não tinha grande atuação 

no segmento subprime; 

- em 09 de agosto de 2007, a divisão de gestão de fundos do banco francês BNP Paribas 

congela os saques de seus fundos em €2 bilhões, alegando que era impossível avaliar 

                                                           
26  Hedge funds, fundos de hedge ou fundos de cobertura, no Brasil mais propriamente denominados fundos 
multimercado, são fundos de investimento que possuem “políticas de investimento que envolvam vários fatores de 
risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial” (Instrução CVM 555 – texto consolidado). 
Embora a terminologia hedge esteja ligada ao conceito de “proteção contra perdas”, são poucos os hedge funds que 
operam com lógica de proteção: a maioria deles – e especialmente os citados no caso em tela – são especulativos e 
operam com alto grau de alavancagem, o que significa que tomam dinheiro emprestado para aplicar no mercado 
financeiro (aumentando a possibilidade de retorno, mas também aumentando o risco).  



22 

o valor dos títulos hipotecários mantidos por estes fundos, diante da incerteza e 

volatilidade do mercado; 

- a atitude do BNP Paribas provoca uma queda nas bolsas de valores dos países 

centrais, o que foi respondido pelos Bancos Centrais com uma farta dose de injeção de 

liquidez. 

 Após a atuação dos BCs, a reação imediata do mercado foi a de retomar a uma 

certa normalidade, dando aparente razão ao diagnóstico majoritário à época de que se 

tratava de problemas de liquidez em segmentos do sistema financeiro, e que o declínio 

do mercado imobiliário teria efeito circunscrito aos seus participantes diretos. 

 Entretanto, a publicação dos balanços das instituições financeiras americanas no 

início de 2008 demonstra que o envolvimento do sistema financeiro com o mercado 

hipotecário era muito maior do que se supunha: Citibank, Merryl Lynch e J P Morgan 

divulgam prejuízos bilionários. A reação dos mercados leva o FED a reduzir duas vezes 

em 10 dias a taxa básica de juros, de 4,25% para 3%, o que “acalmaria” os mercados 

financeiros até a próxima má notícia: a virtual quebra do Bear Sterns. 

 O Bear Stearns era outro dos cinco maiores bancos de investimento dos EUA, 

também duramente atingido pelo colapso do mercado hipotecário americano. Foi 

socorrido em março de 2008: após falir devido a uma enorme crise de liquidez 

(praticamente nas mesmas condições do Lehman Brothers) foi adquirido pelo J P 

Morgan Chase, assistido pelo governo dos EUA. 

 Seguiram-se ainda as quebras da Indy Mac, socorrida por uma injeção bilionária 

de recursos do FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, a agência garantidora de 

depósitos) e a virtual quebra das gigantes hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac. O 

governo norte-americano anunciou no domingo sete de setembro a intervenção na 

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) e na Freddie Mac (Federal Home 

Loan Mortgage Corporation), para salvá-las da insolvência. 

 Enquanto as autoridades ainda atuavam em pacotes de ajuda a grandes 

instituições em dificuldades, combinadas com reduções da taxa de juros e injeções de 

liquidez, os mercados ainda se alternavam entre momentos de sobressalto e calma. A 

falência do Lehman Brothers altera radicalmente este cenário. 
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1.4.2 – 15 de setembro de 2008: “o dia que abalou o mundo” 

 Sexta-feira, 12 de setembro de 2008: o tradicional banco de investimento Lehman 

Brothers sofre uma fortíssima crise de liquidez. O impacto de tal crise não poderia ser 

pequeno: de uma empresa familiar fundada em meados do século XIX com foco na 

corretagem de algodão, o Lehman havia se tornado um dos cinco maiores bancos de 

investimento de Wall Street. 

 O Lehman, um dos maiores geradores de derivativos baseados em empréstimos 

hipotecários e, como tal, atingido duramente pelo crash do mercado imobiliário, divulgara 

na terça-feira nove de setembro um prejuízo recorde de U$3,2 bilhões (isso depois de já 

ter publicado relatórios de lucros em junho de 2008 relatando perdas maciças). As ações 

do banco na Bolsa de Nova York despencaram e os investidores acorreram em massa 

para resgatar seus títulos junto ao Lehman. 

 O fim de semana de 13 e 14 de setembro foi de tensão para o FED (Federal 

Reserve, o Banco Central americano, presidido então por Ben Bernanke), para a equipe 

do Secretário de Tesouro dos EUA Henry Paulson e muito mais para a administração do 

Lehman Brothers. Em depoimento ao documentário “Inside Job” (“Trabalho Interno”, no 

título em português) o advogado falimentar do Lehman, Harvey Miller, relata que a 

equipe do FED e do Tesouro, após ouvir suas ponderações de que a falência do Lehman 

teria “efeitos catastróficos” no sistema financeiro, respondeu aos representantes do 

banco dizendo que “para acalmar os mercados, consideramos que o Lehman deve falir”. 

Esta posição inflexível do governo americano no caso Lehman Brothers tinha 

aparentemente uma “justificativa moral”. Segundo vários comentaristas do mercado 

financeiro, a ideia era “usar o Lehman de exemplo” para “moralizar o sistema financeiro 

americano”, que “havia se alavancado demais em operações de alto risco” 27. 

                                                           
27  Para um exemplo desta opinião corrente no FED e no Departamento do Tesouro dos EUA, ver 
https://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/7616719/10-anos-da-crise-o-dia-em-que-o-lehman-brothers-
desmoronou-94-em-wall-street. Ver também CARDIM DE CARVALHO, 2012, O G20 e a reforma do sistema 
financeiro: possibilidades e limitações, em As Transformações no Sistema Financeiro Nacional volume 1, IPEA, 
disponível no link: http://www.stephanygj.net/papers/livro_transformacoes_sitfinanceiro_vol012012.pdf 

https://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/7616719/10-anos-da-crise-o-dia-em-que-o-lehman-brothers-desmoronou-94-em-wall-street
https://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/7616719/10-anos-da-crise-o-dia-em-que-o-lehman-brothers-desmoronou-94-em-wall-street
http://www.stephanygj.net/papers/livro_transformacoes_sitfinanceiro_vol012012.pdf


24 

Era muito comentado nos bastidores do mercado financeiro norte-americano que, 

após as controversas operações de salvamento do Bear Sterns e das gigantes 

hipotecárias, Paulson estava preocupado com a imagem de ser rotulado como “Mr. 

Bailout”28 29. No mesmo fim de semana da falência do Lehman Brothers, outro grande 

banco de investimento, o Merril Lynch, também à beira da falência, foi adquirido pelo 

BofA – Bank of America. 

Entretanto, ao contrário do que imaginavam Ben Bernanke, Henry Paulson e suas 

equipes, a falência do Lehman Brothers não “acalmou o mercado”: aconteceu 

exatamente o oposto. No dia 15 de setembro, a reação negativa dos mercados 

financeiros à quebra do Lehman Brothers foi avassaladora em todo o mundo. As bolsas 

                                                           
28 Bailout significa injeção de liquidez dada a uma empresa ou banco falida ou próxima da falência, a fim de que 
possa honrar seus compromissos de curto prazo. 
29 Para alguns exemplos da preocupação de Henry Paulson e seus pares com a imagem pública de “salvadores de 
bancos quebrados”, ver The Gardian, “Ten years on, the Fed’s failings on Lehman Brothers are all too clear”, 
disponível no link https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/03/federal-reserve-lehman-brothers-
collapse , em especial o seguinte trecho: “o destino do Lehman foi determinado pelas opiniões das autoridades 
sobre as consequências políticas e econômicas de um resgate do Lehman ou de uma falência do Lehman. O fator 
decisivo foi a política: os tomadores de decisão, especialmente Paulson, não estavam dispostos a suportar as 
intensas críticas que teriam seguido o resgate do Lehman. Tendo experimentado a reação dos políticos e da mídia 
contra o empréstimo do Fed ao Bear Stearns em março de 2008 e as aquisições do governo de Fannie Mae e Freddie 
Mac no início de setembro, Paulson disse aos outros: “Não posso fazê-lo novamente. Não posso ser o Sr. Bailout”. 
O chefe de gabinete de Paulson colocou a questão sem rodeios em um e-mail para o secretário de imprensa de 
Paulson: “Eu simplesmente não posso suportar que socorremos Lehman ... ficará horrível na imprensa, não acha?" 
(tradução livre). Ver ainda The New York Times, “Revisiting the Lehman Brothers Bailout That Never Was”, disponível 
no link https://www.nytimes.com/2014/09/30/business/revisiting-the-lehman-brothers-bailout-that-never-
was.html, em especial o seguinte trecho: “por que, então, o Lehman foi autorizado a morrer? Paulson disse que a 
política não entrou na decisão. Mas ele sofreu meses de críticas por socorrer o Bear Stearns em março de 2008, e o 
clamor só se intensificou depois que o Tesouro deu apoio aos gigantes do financiamento hipotecário, Fannie Mae e 
Freddie Mac, na primeira semana de setembro. Durante uma teleconferência na quinta-feira anterior ao colapso do 
Lehman, Paulson declarou a Bernanke, Geithner e outros reguladores que ele não usaria dinheiro público para 
resgatar o Lehman, dizendo que não queria ser conhecido como "Mr Bailout" (tradução livre). 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/03/federal-reserve-lehman-brothers-collapse
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/03/federal-reserve-lehman-brothers-collapse
https://www.nytimes.com/2014/09/30/business/revisiting-the-lehman-brothers-bailout-that-never-was.html
https://www.nytimes.com/2014/09/30/business/revisiting-the-lehman-brothers-bailout-that-never-was.html


25 

de valores sofreram uma grande queda30. As taxas do dólar na LIBOR31 32 dispararam, 

em função da percepção internacional de que as instituições financeiras dos EUA 

entravam em colapso. 

No dia seguinte, a AIG (American International Group), o conglomerado de 

seguros norte-americano, recebeu uma injeção de U$85 bilhões do FED americano em 

troca de uma participação de 80% em suas ações33. A AIG era uma das maiores 

emissoras de CDS vinculados a empréstimos hipotecários e títulos lastreados em 

hipotecas como os CDOs. Estima-se que a exposição total da AIG aos CDS em setembro 

de 2008, quando sua quebra iminente levou o FED a socorrê-la, era da ordem de U$451 

bilhões34. 

Em 18 de setembro de 2008, apenas três dias após o colapso do Lehman, Ben 

Bernanke e Henry Paulson vão ao Congresso estadunidense e solicitam U$ 700 bilhões 

de crédito extra para socorrer o sistema financeiro. A fala dos representantes do 

                                                           
30No Brasil, a Bovespa, que vinha desde o ano anterior em um período de euforia (em 2007 o Ibovespa acumulou 
valorização de 43,65%; em 2008 até maio o Ibovespa tinha subido mais 22,5%) despencou -11,39% no dia 15 de 
setembro, obrigando pela primeira vez em mais de uma década o acionamento do mecanismo chamado 
circuitbreaker30a.  Entre 29 de setembro e 22 de outubro de 2008 o circuit breaker da Bovespa foi acionado mais seis 
vezes e a Bolsa terminou o ano de 2008 com uma desvalorização do índice de -41,22% - foi a segunda maior queda 
da história da Bovespa, atrás apenas de queda de -44,42% ocorrida em 1972.  No rumo oposto, o dólar valorizou-se 
frente ao real no estouro da crise, fechando 2008 com uma valorização de 31% frente à moeda brasileira. Para mais 
detalhes, ver “Bolsa fecha 2008 com queda de 41%, a maior desde 1972; volume financeiro é recorde”: reportagem, 
em  https://economia.uol.com.br/cotacoes/ultnot/2008/12/30/ult1918u1604.jhtm 
30a Circuit breaker é um mecanismo de interrupção automática do pregão de negócios da Bolsa de Valores. O circuit 
breaker é adotado sempre que o nível do Ibovespa chega a acumular queda de 10% durante o pregão do dia, em 
comparação com o valor de fechamento do dia anterior, sendo os negócios automaticamente interrompidos por 30 
minutos. Reiniciados os negócios após o transcurso deste prazo, pode haver nova interrupção, desta vez de uma 
hora, caso a queda acumulada chegue a 15%. Reiniciados os negócios após esta segunda interrupção, se a queda 
prosseguir e chegar ao percentual acumulado de 20%, a B3 poderá interromper os negócios mais uma vez, por um 
período a seu critério. 
31 LIBOR, “London Interbank Offered Rate”, é uma taxa de referência diária, calculada com base nas taxas de juros 
oferecidas para grandes empréstimos entre os bancos internacionais que operam no mercado londrino. É muito 
utilizada como taxa referencial nas transações internacionais. A taxa de juros LIBOR dólar americano é a taxa de 
juros média interbancária utilizada por um grande número de bancos no mercado monetário londrino para 
empréstimos mútuos sem garantia realizados em dólares americanos. 
32 Aqui já se percebe um primeiro efeito da crise financeira na chamada “economia real”: como a LIBOR é muito 
utilizada como taxa de referência em operações de crédito internacionais, instantaneamente o crédito para as 
empresas transnacionais com sede nos USA ficou bem mais caro. 
33 Ou seja, na prática a AIG foi estatizada (ainda que temporariamente) pelo governo conservador de George W 
Bush. 
34 Fonte: “A crise financeira mundial e as empresas seguradoras norte-americanas: o caso da American Internation 
Group (AIG)”, por Danilo José Dalio, disponível em https://www.ibri-rbpi.org/?p=12304 

https://economia.uol.com.br/cotacoes/ultnot/2008/12/30/ult1918u1604.jhtm
https://www.ibri-rbpi.org/?p=12304
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Executivo estadunidense ao Congresso dos EUA foi apocalíptica: “a alternativa seria um 

colapso financeiro catastrófico35”. 

Mesmo com essa multibilionária injeção de liquidez nos bancos estadunidenses, 

a crise continuava a se agravar. O padrão seguido desde o verão de 2007 de alternância 

de períodos de calmaria e pânico se aprofundava, à medida que eram anunciados mais 

e mais falências bancárias, fusões, aquisições e pacotes de ajuda financeira a 

instituições bancárias nos EUA e na Europa. 

A partir de outubro de 2008, a crise de crédito sobreveio em todo o mundo com 

força total. Entre o último trimestre de 2008 e o segundo trimestre de 2009, os mercados 

de crédito mundiais – empréstimos de todo o tipo – quase pararam. Os empréstimos 

bancários de capital de giro, compra de veículos, financiamentos estudantis norte-

americanos (lembrando que nos Estados Unidos o ensino universitário é pago, mesmo 

o público) e para refinanciamento de dívidas de cartão de crédito foram extremamente 

arrochados, sobretudo nos EUA, devido às grandes perdas nas atividades bancárias de 

investimento. 

Com o travamento do crédito, a crise, que era essencialmente financeira, chega 

com força total à economia real. Sem acesso aos empréstimos de capital de giro, as 

empresas industriais, comerciais e de serviços passam também a viver enormes 

dificuldades de liquidez. Com o crédito às famílias estancado, o consumo desaba. O 

aperto no crédito faz também desabar o volume do comércio internacional, como 

verificamos no Gráfico 7, intensificando a crise econômica que se encaminhou 

celeremente para uma recessão mundial. 

                                                           
35 “Inside Job”, documentário 
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Fonte: SCHUCH, UHR & UHR – dados: MDIC 

Gráfico 7– volume de comércio internacional do Brasil com seus principais parceiros 

 

 No gráfico, vê-se claramente o comportamento de “duplo mergulho” da economia 

mundial, refletido no volume do comércio internacional do Brasil e seus parceiros: 

decréscimo acentuado em 2009 (exceto com a China, que apenas mantém o patamar 

do ano anterior), expressiva recuperação em 2010 (o ano do “PIBão” brasileiro) e nova 

inflexão para baixo em 2011, refletindo a 2ª fase da crise – desta feita tendo como 

epicentro a crise das dívidas soberanas dos países da Europa. É deste “duplo mergulho” 

ou “crise em W” que trataremos no subtópico seguinte. 

1.4.3 – O “duplo mergulho”: a crise das dívidas soberanas da Europa em 2010/2011 

A expressão “duplo mergulho” ou “crise em W” refere-se às expectativas mais 

realistas no 2º semestre de 2009 e início de 2010, segundo as quais a maior 

possibilidade era de que, após ligeira recuperação, a economia mundial entraria 

novamente em recessão36.  

Para entendermos melhor o impacto absolutamente desigual da crise de 

2008/2009 nos países da Europa – e seu “segundo momento” em 2010/2011 – é 

importante situarmos de um ponto de vista histórico o processo de integração europeia. 

                                                           
36 Para algumas avaliações da possibilidade do “duplo mergulho” ou “crise em w”, ver “Roubini alerta para “duplo 
mergulho”, em https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,roubini-alerta-para-duplo-mergulho,424723 ; ver 
também “Risco de um duplo mergulho nos países ricos é de mais de 50%”, em  
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,risco-de-um-duplo-mergulho-nos-paises-ricos-e-de-mais-de-50-
imp-,576011 
 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,roubini-alerta-para-duplo-mergulho,424723
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,risco-de-um-duplo-mergulho-nos-paises-ricos-e-de-mais-de-50-imp-,576011
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,risco-de-um-duplo-mergulho-nos-paises-ricos-e-de-mais-de-50-imp-,576011
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1.4.3.1 – Histórico resumido da integração europeia 

 MONTORO (1997) traz preciosos apontamentos sobre o processo e o significado 

da integração europeia no pós-guerra. É fato notório que o continente europeu foi o palco 

principal das batalhas da 2ª Guerra Mundial, bem como de suas consequências na 

infraestrutura econômica dos países do Velho Continente. É também fartamente 

documentado o processo de reconstrução econômica da Europa Ocidental, que, junto 

com o Japão, foi intensamente sustentado pelos recursos financeiros estadunidenses na 

esteira do Plano Marshall. 

 O crescimento econômico na Europa ocidental no pós-guerra foi acompanhado 

quase que pari passu por um processo de integração supraestatal. Inicia-se com a 

criação do Conselho da Europa em 1949 como fórum político; dá um grande passo na 

integração econômica com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 

1951/52, a que se seguiu a Comunidade Econômica Europeia (CEE) em 1958. 

Originalmente formada pela Alemanha Federal, Bélgica, França, Holanda, Itália e 

Luxemburgo, a CEE teve a adesão em 1973 de Irlanda, Reino Unido e Dinamarca; mais 

tarde, em 1981, foi a vez da Grécia, e em 1986, de Portugal e Espanha. A CEE existiu 

até 1993, quando foi criada a União Europeia pelo Tratado de Maastrich, tratado este 

que também lançou as bases para a criação do euro, a moeda única comum. 

No entanto, nem todos os países integrantes da União Europeia adotam o euro 

como moeda; dos 28 países da UE, 9 mantiveram suas moedas nacionais próprias: 

Reino Unido37, Suécia, Dinamarca, Suíça, República Checa, Polônia, Croácia, Hungria, 

Romênia e Bulgária38. Registre-se ainda que Islândia e Noruega não fazem parte da UE. 

MONTORO alerta, entretanto, que 

“Ainda que se denomine “integração”, na realidade não é correto afirmar que este processo integre 

as distintas economias nacionais que o compõem. Trata-se, ao contrário, de uma articulação 

hierarquizada entre estas economias, fruto da própria competição interimperialista de segunda 

ordem mundial. Isto se verifica muito claramente ao observar os impactos que gera para as 

                                                           
37 Durante a realização deste trabalho, o Reino Unido implementou a decisão da saída da União Europeia (o famoso 
“Brexit”) aprovada em plebiscito. 
38 Na verdade, dos signatários originais do Tratado de Maastrich, apenas UK, Suécia, Dinamarca e Suíça não aderiram 
ao euro. Os demais países do Leste Europeu integraram-se à União Europeia posteriormente, no desdobramento 
do fim da União Soviética e do chamado “socialismo real” nestes países. 
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economias do sul da Europa sua incorporação a este processo nos anos oitenta”. (MONTORO, 

1997, p.143, grifo nosso – tradução livre). 

 A expressão “articulação hierarquizada” é chave para compreender a 

desigualdade estrutural do processo de constituição da União Europeia e da Zona do 

Euro e, principalmente, os reflexos absolutamente desiguais da crise de 2007/2008 nos 

países da Europa. A Tabela 2 mostra a diferença de tamanho entre as maiores 

economias europeias (Alemanha, França e Reino Unido) comparando-se com Espanha 

e, em especial, Portugal e Grécia, no período anterior à deflagração da crise: em 2007, 

os PIBs da Alemanha, França e Reino Unido somados representavam mais de €6 

trilhões, enquanto que Espanha, Portugal, Itália e Grécia somados representavam pouco 

mais da metade (€3,343,158.2). 

 

 Produto Interno Bruto (PPC) em € milhões 

Anos 

PIB 

DE - 
Alemanha 

ES - 
Espanha 

FR -
França 

GR - 
Grécia 

IT -        
Itália 

NL- 
Países 
Baixos 

PT - 
Portugal 

UK -
Reino 
Unido 

2000 1,966,568.5 765,507.7 1,392,828.5 184,823.5 1,348,586.8 444,827.5 170,300.7 1,354,935.4 

2001 2,035,835.0 812,531.7 1,464,966.3 197,689.5 1,381,634.9 462,417.8 175,798.9 1,412,095.0 

2002 2,077,865.0 866,999.7 1,514,222.6 211,776.5 1,403,709.9 477,810.3 182,284.7 1,472,835.0 

2003 2,100,439.0 897,005.4 1,486,450.6 221,358.4 1,414,380.7 469,670.7 184,968.1 1,524,877.9 

2004 2,194,132.5 951,046.6 1,540,843.7 235,852.5 1,437,680.7 493,014.9 190,554.5 1,613,933.2 

2005 2,240,915.5 1,027,888.5 1,637,826.9 238,870.4 1,480,752.1 521,931.5 203,012.1 1,668,159.7 

2006 2,335,265.4 1,132,659.4 1,708,403.6 260,204.7 1,556,373.6 554,460.9 214,782.5 1,740,676.5 

2007 2,471,899.8 1,215,277.4 1,798,854.7 266,778.8 1,637,694.6 592,779.5 223,407.4 1,789,847.8 

Fontes de Dados: Eurostat | Institutos Nacionais de Estatística - Contas Nacionais Anuais    
Fonte: PORDATA  

1.4.3.2 – Bancos europeus: um resgate trilionário 

 Como vimos, durante o último trimestre de 2008 e praticamente durante todo o 

ano de 2009 os governos e bancos centrais de todo o mundo – especialmente nos países 

centrais – realizaram maciças injeções de liquidez e gigantescas operações de 

salvamento de bancos, buscando evitar o aprofundamento da crise e mitigar os efeitos 

da recessão que já se apresentava com força destruidora. 

 Na Europa, as operações de salvamento dos bancos dos países do Velho 

Continente foram inicialmente previstas em € 1,7 trilhão, entre garantias a empréstimos 

Tabela 2 – comparativo do PIB (em Paridade de Poder de Compra) das maiores economias da UE em comparação com 

Portugal, Espanha, Grécia e Itália 
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interbancários, injeções de recursos públicos dos Estados-membros na capitalização ou 

nacionalização de bancos, compra de ativos podres dos bancos pelos Estados, injeções 

de liquidez pelo Banco Central Europeu na Zona do Euro e pelos Bancos Centrais dos 

países europeus que mantém moeda própria, além da elevação do limite de garantia 

estatal de depósitos bancários39. 

1.4.3.3 – A explosão da dívida pública na Europa e o aprofundamento da crise 

As injeções de recursos públicos nas operações de resgate, capitalização e 

nacionalização de bancos elevaram sobremaneira os déficits públicos daqueles países. 

Vamos concentrar a partir de agora nosso exame em quatro países em que a relação 

entre crise bancária, déficit fiscal, aprofundamento da crise econômica e impacto sobre 

a Europa foram mais intensos: Grécia, Portugal, Espanha e Itália. 

 A escolha destes quatro países em nosso trabalho não é aleatória: vários 

analistas apontam para o especial grau de fragilidade destas economias. Num exemplo 

ilustrativo, o economista Décio Garcia Munhoz assinala em artigo para a revista do Ipea 

“Desafios do desenvolvimento”: 

Na análise das dificuldades que paralisam as economias europeias – e com maior rigor os países 

da Zona do Euro – percebe-se que no centro do furacão estão justamente economias endividadas, 

como todas, e também as mais frágeis – Grécia, Itália, Portugal e Espanha, as chamadas PIGS40. 

Todas, à exceção da Espanha, com a dívida do setor público superando 100,0% do PIB, em 2010. 

 A elevação do grau de endividamento em relação ao PIB dos quatro países 

supracitados foi exponencial após a eclosão da crise, como se constata no Gráfico 8. 

 

 

  

 

                                                           
39  Ver “Medidas adotadas na Europa para enfrentar a crise financeira”, em 
https://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2008/10/13/ult34u212772.jhtm, 13/10/2008 (com informações da AFP) 
40 “PIGS” é um acrônimo pejorativo em inglês com as iniciais de Portugal, Itália, Grécia e Espanha (Spain), que faz 
um trocadilho irônico com a palavra inglesa “pigs” que significa “porcos”. Em algumas versões, a Itália é substituída 
pela Irlanda, e em outras versões o acrônimo é estendido para “PIIGS” para incluir tanto Itália quanto Irlanda. Para 
PIIGS, ver https://mundorama.net/2017/10/11/unificacao-entre-contradicoes-alemanha-europa-e-as-crises-da-
globalizacao-por-carlos-frederico-gama/ 

https://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2008/10/13/ult34u212772.jhtm
https://mundorama.net/2017/10/11/unificacao-entre-contradicoes-alemanha-europa-e-as-crises-da-globalizacao-por-carlos-frederico-gama/
https://mundorama.net/2017/10/11/unificacao-entre-contradicoes-alemanha-europa-e-as-crises-da-globalizacao-por-carlos-frederico-gama/
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O caso da Grécia é especialmente mais grave e tomou contornos dramáticos, por 

vários motivos: não apenas teve a trajetória dívida-PIB mais explosiva (como vemos no 

gráfico 8 acima), como é uma economia mais frágil e menos industrializada41 (assim 

como Portugal) e viveu a recessão mais profunda da Europa de 2008 a 2011, como 

podemos verificar no Gráfico 9 42 . Os indicadores sociais dos quatro países que 

examinamos foram igualmente dramáticos: o desemprego entre 2007 e 2013 passou de 

8,2% para 26,1% da PEA na Espanha, de 8,4% para 27,5% na Grécia, de 6,1% para 

12,1% na Itália e de 8,0% para 16,2% em Portugal.  

A título de comparação, no mesmo período o crescimento do desemprego na 

França foi de apenas 2,2% (de 7,7% para 9,9%) e na Alemanha o desemprego caiu 

de 8,7% para 5,2%43. A discrepância entre os de níveis de desemprego é mais um forte 

indicador da desigualdade econômica entre os países membros da União Europeia. 

 

                                                           
41 A título de comparação, em 2008 enquanto o valor agregado bruto da produção da indústria de transformação 
alemã era de €601,6 bilhões, a mesma estatística na Grécia era de apenas €27,17 bilhões e em Portugal de €26,03 
bilhões (Fonte: PORDATA - https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela) 
42 No caso da Grécia, não houve nem mesmo “crise em W” ou “duplo mergulho”: ao contrário dos demais países 
analisados, que tiveram uma razoável (mas não sustentada) recuperação econômica em 2010 e “mergulharam 
novamente” na crise em 2011-2012, a Grécia teve uma queda sistemática no PIB por 6 anos seguidos (de 2006 a 
2011). 
43 Fonte: PORDATA - Fontes de Dados: Eurostat | Institutos Nacionais de Estatística - Contas Nacionais Anuais 

Fonte: PORDATA 

Gráfico 8 – dívida pública como proporção do PIB: Grécia (verde), Itália (azul), Portugal (azul marinho) e Espanha 

(laranja) – período: 2000 a 2014 

https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela
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 O endividamento astronômico dos países europeus em relação ao PIB não seria 

em si um problema tão grave em uma situação de normalidade da economia, pois 

tradicionalmente as dívidas soberanas são consideradas um “porto seguro” dos 

investidores – além do que, a relação dívida pública/PIB dos países centrais também 

explodiu durante a crise: Reino Unido e EUA dobraram seu nível de endividamento em 

relação ao PIB; quanto ao Japão, que já detinha a maior relação dívida pública/PIB 

desde o início do século XXI (135,4% em 2000), elevou seu endividamento em 2011 

para 212,7% do PIB.  

O problema para os “PIGS” é que, como alertava COSTA, 

(...) numa conjuntura de crise, com recessão generalizada, desemprego, queda no consumo e na 

arrecadação tributária, a tendência é o aprofundamento da crise, fato que se concretizará na 

medida em que o primeiro país se declarar inadimplente, mesmo que esse país não tenha grande 

expressão econômica. (COSTA, 2013, pag. 113) 

Na crise, instaura-se um clima de desconfiança generalizada, especialmente com 

dívidas governamentais de países com economias mais débeis. Mais uma vez, a 

situação grega é especialmente dramática: os títulos da dívida pública grega chegaram 

a ser classificados pelas agências de rating no nível de “calote iminente” 44 em 2012, o 

                                                           
44 Sobre a classificação dos títulos da dívida grega como calote iminente – no linguajar da S&P, “falta de pagamento 
seletivo” – ver http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/05/sp-sobe-classificacao-da-divida-grega-para-ccc.html 

Fonte: PORDATA 

Gráfico 9 – taxa de crescimento real do PIB: Alemanha (laranja), Grécia (azul), Itália (preto), Portugal (verde escuro) 

e Espanha (verde) – período: 1996 a 2018 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/05/sp-sobe-classificacao-da-divida-grega-para-ccc.html
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que só foi superado com o acordo de reestruturação da dívida soberana da Grécia com 

a “troika” 45. 

E por que se a Grécia se declarasse inadimplente significaria o aprofundamento 

ainda maior da crise? A questão é que o eventual calote da dívida grega praticamente 

significaria a saída da Grécia da Zona do Euro e da própria União Europeia, pois seria 

um descumprimento frontal das rígidas regras do Tratado de Maastricht. Uma eventual 

saída da Grécia sozinha teria efetivamente pouco impacto direto; o problema que se 

colocava à época na UE era o temor de que se “abrisse a porteira” para uma “saída em 

grupo” dos “PIGS”, o que desestabilizaria o euro e a própria existência da União 

Europeia46. 

Além disso, um calote da dívida da Grécia também poderia “abrir a porteira” para 

um calote em série das dívidas dos “PIIGS” – e tal evento levaria a uma nova e mais 

grave crise bancária na Europa: informações publicadas pelo jornal Valor Econômico em 

17 de outubro de 2011, a partir de dados da OCDE compilados pela Febraban, dão conta 

de que a exposição dos bancos europeus aos cinco países dos “PIIGS” mais a Bélgica 

estava estimada em €744 bilhões47. Segundo a matéria, os economistas da Febraban 

constatavam que os bancos, de uma forma geral, estão “mais expostos às dívidas de 

seus próprios governos” e consideram que “problemas com relação à solvência dessas 

(obs: Espanha e Itália, as duas maiores do grupo) economias trariam efeitos sistêmicos 

bem mais relevantes ao sistema financeiro local”. 

1.5 – A economia mundial hoje 

Os efeitos da crise de 2007/2008 se fazem sentir na economia global até os dias 

de hoje. Como vimos anteriormente nos gráficos 1 (EUA), 2 (União Europeia), 3 (Brasil) 

e 9 (comparativo Alemanha – “PIGS”), nenhuma economia de nenhuma região do mundo 

                                                           
45 “Troika” é uma expressão russa que significa triunvirato. No caso, refere-se à junta de supervisão econômica 
europeia formada pelo Banco Central Europeu, Comissão Europeia e FMI. A Comissão Europeia é o órgão executivo 
da União Europeia; sobre a União Europeia e a Comissão Europeia, ver https://europa.eu/european-union/index_pt 
46 Acerca do debate à época sobre as consequências de uma saída dos países da Zona do Euro, ver “Fim do euro 
pode custar US$ 305 bilhões ao Brasil até 2020, em https://exame.abril.com.br/economia/fim-do-euro-pode-custar-
us-305-bilhoes-ao-brasil-ate-2020/; ver também “França e Comissão Europeia tentam evitar saída da Grécia da zona 
do euro” em https://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/07/internacional/1436255564_840758.html 
47 Ver https://www.valor.com.br/financas/1055086/bancos-europeus-carregam-744-bilhoes-de-euros-em-dividas-
dos-piigs 

https://europa.eu/european-union/index_pt
https://exame.abril.com.br/economia/fim-do-euro-pode-custar-us-305-bilhoes-ao-brasil-ate-2020/
https://exame.abril.com.br/economia/fim-do-euro-pode-custar-us-305-bilhoes-ao-brasil-ate-2020/
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/07/internacional/1436255564_840758.html
https://www.valor.com.br/financas/1055086/bancos-europeus-carregam-744-bilhoes-de-euros-em-dividas-dos-piigs
https://www.valor.com.br/financas/1055086/bancos-europeus-carregam-744-bilhoes-de-euros-em-dividas-dos-piigs
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retomou pós 2008 os níveis de crescimento econômico anteriores à deflagração da crise. 

Passados onze anos da “segunda-feira negra 15 de setembro de 2008”, os prognósticos 

do Banco Mundial e do FMI48 são sombrios. 

No Gráfico 10 vemos as projeções econômicas do Banco Mundial para a 

economia do planeta até 2022, com base nas estatísticas de 2010 a 2018. Nota-se 

claramente que o crescimento econômico mundial após 2011 (tanto o efetivado quanto 

o previsto) fica em torno do patamar de 3%, basicamente sustentado pelo crescimento 

superior a 4% das economias emergentes, com destaque para a China 49 ; já as 

economias dos países desenvolvidos da OCDE patinam num crescimento médio do PIB 

inferior a 2%50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 – Conclusão 

 Após este relato histórico-analítico da crise – desde sua deflagração até os 

dias de hoje – algumas respostas foram dadas, e novas perguntas surgem. Se sabemos 

que a combinação de desregulamentação financeira, inovações financeiras e o boom do 

                                                           
48FMI reduz projeção de crescimento do PIB mundial em 2019, em https://www.sunoresearch.com.br/noticias/fmi-
reduz-crescimento-pib-mundial-2019/ 
49 Destacamos que o crescimento econômico anual da China (maior economia emergente), tanto o efetivo entre 
2010 e 2018 quanto o projetado, situa-se em torno de 6,5% a 7% - para dados da evolução do PIB da China, ver 
https://pt.countryeconomy.com/governo/pib/china 
50 Ressalvamos que todos os dados e projeções deste trabalho são anteriores à eclosão da pandemia mundial Covid 
19. 

Fonte: Global Economic Prospects, International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, junho 2019  

Gráfico 10 – crescimento econômico observado e projetado: economia mundial (barras), OCDE (linha vermelha) e 

emergentes (linha laranja) 

https://www.sunoresearch.com.br/noticias/fmi-reduz-crescimento-pib-mundial-2019/
https://www.sunoresearch.com.br/noticias/fmi-reduz-crescimento-pib-mundial-2019/
https://pt.countryeconomy.com/governo/pib/china
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crédito hipotecário voltado ao segmento subprime funcionaram como catalisadores e 

detonadores da crise, resta ainda uma pergunta: por que tal combinação perversa e 

explosiva pôde ocorrer? 

Esta não é uma questão simples. Várias explicações são dadas, a partir de 

diversas vertentes teóricas. Nos próximos capítulos, exploraremos duas delas: a vertente 

pós keynesiana - minskyana com base na hipótese da instabilidade financeira e a 

vertente marxista com base na categoria do capital fictício. 
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CAPÍTULO 2 – MINSKY, A HIPÓTESE DA INSTABILIDADE FINANCEIRA E A 

CRISE DE 2008 

“(…) iremos desenvolver uma teoria explicando por que nossa 

economia flutua, mostrando que a instabilidade e incoerência exibida 

de vez em quando está relacionada ao desenvolvimento de estruturas 

financeiras frágeis que ocorrem normalmente nas economias 

capitalistas no curso do financiamento da propriedade e do 

investimento de ativos de capital. ”( …) A instabilidade surge quando 

um período de crescimento relativamente tranquilo se transforma em 

um boom especulativo. Isso ocorre porque as estruturas de passivos 

aceitáveis e desejadas das empresas (corporações) e das 

organizações que atuam como intermediárias nas finanças mudam em 

resposta ao sucesso da economia. O pânico espetacular, a deflação da 

dívida e as depressões profundas que historicamente se seguiram a 

um boom especulativo, bem como a recuperação das depressões são 

de menor importância na análise da instabilidade do que os 

desenvolvimentos ao longo de um período caracterizado pelo 

crescimento sustentado que levou ao surgimento de estruturas 

financeiras frágeis e instáveis.” (MINSKY, 2008) 

Introdução 

Na vertente econômica pós keynesiana, a produção teórica de Hyman Minsky foi 

uma das mais citadas por ocasião da eclosão da crise de 2007/2008. Vários autores, da 

academia ao jornalismo econômico, associam a deflagração daquela crise com um típico 

“momento Minsky” 51. Conforme assinalam BAHRY & GABRIEL,  

A hipótese da instabilidade financeira desenvolvida por Minsky é uma interpretação e 

aprofundamento de alguns pontos da Teoria Geral, de John Maynard Keynes, que o autor 

considera fundamentais para explicar o funcionamento da economia moderna. Sua ênfase 

encontra-se nas questões financeiras, na instabilidade do desenvolvimento capitalista e na 

articulação existente entre estas. (BAHRY & GABRIEL, 2009, pág. 31) 

Alguns conceitos e relações conceituais são centrais na obra minskyana: a 

relação entre investimento, lucros e ciclos econômicos; a importância do financiamento 

na viabilização dos investimentos; e, seguindo a tradição keynesiana, a existência de 

dois conjuntos de preços dos ativos de capital e o papel fundamental da incerteza acerca 

do futuro nas decisões privadas de investimento. 

                                                           
51  Entende-se por “momento Minsky” a eclosão de uma crise econômica no capitalismo após um período de 
crescimento, crise esta gerada por endividamento excessivo. Para algumas referências da época à caracterização da 
explosão da crise em 2007/2008 como um “momento Minsky”, ver: “A crise e o Momento Minsky”, disponível em  
https://administradores.com.br/artigos/a-crise-e-o-momento-minsky; ver também “Dossiê da Crise”, Associação 
Keynesiana Brasileira. 

https://administradores.com.br/artigos/a-crise-e-o-momento-minsky
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Dividimos este capítulo em cinco tópicos. No primeiro, recuperamos os conceitos 

originais de Keynes (expostos na Teoria Geral) acerca da incerteza nas decisões 

econômicas, da relação entre juros, preços de ativos e investimento e suas “notas sobre 

o ciclo econômico”. No segundo, apresentamos a construção teórica de Minsky sobre a 

relação entre investimento e lucros. No terceiro tópico, examinamos as proposições 

minskyanas acerca do financiamento do investimento, incluindo o papel do sistema 

financeiro. No quarto, apresentamos a Hipótese Minskyana da Instabilidade Financeira 

à luz das posições assumidas pelas unidades econômicas. No quinto e último tópico, 

verificamos como vários economistas pós keynesianos se apropriaram da teoria 

minskyana da Hipótese da Instabilidade Financeira para buscar explicar a crise de 

2007/2008. 

2.1 – Keynes: incerteza, juros, preços e ciclo econômico 

 Inicialmente, queremos deixar claro que esta é uma recuperação extremamente 

sintética e simplificada da produção teórica de Keynes, cujo recorte são os conceitos 

acima elencados que embasam a Hipótese da Instabilidade Financeira pós keynesiana 

de Minsky. 

 Keynes parte de uma constatação aparentemente trivial – “o futuro é incerto” – 

para, a partir daí, elaborar uma série de hipóteses acerca do comportamento dos 

empresários frente à incerteza. Em diversas passagens da Teoria Geral, Keynes 

relembra que as decisões de investimento são efetuadas no presente com base em 

expectativas acerca do futuro; para um exemplo eloquente, o Capítulo V da Teoria Geral 

tem o título de “A Expectativa como Elemento Determinante do Produto e do Emprego”. 

 Uma das mais importantes consequências da incerteza acerca do futuro em 

Keynes é a por ele denominada “preferência pela liquidez”, ou seja, a necessidade de 

retenção de certo estoque de dinheiro por parte dos empresários e pelo conjunto dos 

agentes econômicos em função de vivermos em um ambiente econômico marcado pela 

incerteza quanto ao futuro. Minsky cita em “Can “It” Happen Again”: “Keynes afirmou que 

em um mundo sem incerteza, ninguém, fora de um asilo lunático, usaria o dinheiro como 
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reserva de riqueza” 52, pois há sempre na economia capitalista outras alternativas de 

reserva de valor que oferecem algum tipo de rendimento. 

 Neste sentido, a teoria keynesiana busca estabelecer uma relação compensatória 

entre a aquisição de um bem de capital ou ativo e o fato de que tal aquisição representa 

abrir mão da liquidez plena constante no dinheiro. O modelo de escolha de ativos sob 

incerteza de Keynes (tratado no Capítulo 17 da Teoria Geral) considera que os ativos 

possuem alguns atributos: 

(I) Taxa de rendimentos esperados (fluxos de renda) = q 

(II) Custo de manutenção do ativo = c (desgaste e/ou despesas de 

armazenamento) 

(III) Prêmio de liquidez do ativo = l (facilidade em dispor do ativo). 

Assim, Keynes (1996) afirma que “a retribuição total que se espera da propriedade 

de um bem, durante certo período, é igual ao seu rendimento menos o seu custo de 

manutenção mais o seu prêmio de liquidez, ou seja, q – c + l”. Acrescentando-se a taxa 

de valorização esperada do ativo no final do seu período “a”53, temos então a chamada 

“taxa própria de juros do ativo” “i”, que expressa os retornos totais esperados pela posse 

do ativo e cuja equação é: 

(1) i = a + q – c + l. 

Keynes (1996) assinala que “a característica fundamental do capital instrumental 

(por exemplo, uma máquina) ou do capital de consumo (por exemplo, uma casa) é o fato 

de que seus rendimentos excedem, em geral, seu custo de manutenção e de que seu 

prêmio de liquidez é, provavelmente, desprezível”.  

                                                           
52“A diferença essencial entre a economia keynesiana e a clássica e neoclássica é a importância atribuída à incerteza. 
As proposições básicas da economia clássica e neoclássica são derivadas da abstração da incerteza; o máximo que 
a incerteza faz é adicionar algumas qualificações menores às proposições da teoria. As proposições keynesianas 
especiais com respeito a dinheiro, investimento e equilíbrio de subemprego, bem como o tratamento do consumo, 
podem ser entendidas apenas como afirmações sobre o comportamento do sistema em um mundo com incerteza. 
Uma defesa contra algumas possíveis consequências altamente indesejáveis de alguns possíveis estados do mundo 
é fazer escolhas de portfólio defensivas apropriadas. Na tentativa de tornar precisa sua visão sobre a natureza da 
incerteza e sobre o que sua "Teoria Geral" se tratava, Keynes afirmou que em um mundo sem incertezas, ninguém, 
fora de um asilo para lunáticos, usaria o dinheiro como reserva de riqueza.” – Minsky, “Financial Instability Revisited: 
the Economics of Disaster”, in “Can “It” Happen Again”, págs. 110-111. 
53 Este parâmetro “a” representa a expectativa de valorização do ativo, ou seja, quanto percentualmente se espera 
que o ativo possa ter aumentado seu preço de mercado no instante em que se prevê que o investidor vá vendê-lo. 
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Para Keynes, a decisão de investir em um ativo de capital está relacionada ao 

que chama de “eficiência marginal do capital”, qual seja, “a relação entre a renda 

esperada de uma unidade adicional daquele tipo de capital e seu custo de produção”. 

Considerando que a renda esperada pela posse de um ativo de capital é a 

capitalização dos rendimentos futuros esperados trazidos a valor presente por uma taxa 

de juros de desconto, Keynes (1996) assinala: “Mais precisamente, defino a eficiência 

marginal do capital como sendo a taxa de desconto que tornaria o valor presente do fluxo 

de anuidades das rendas esperadas desse capital, durante toda a sua existência, 

exatamente igual ao seu preço de oferta54”. 

Keynes (1996) define o preço de oferta de um ativo de capital como sendo “o 

preço que bastaria, exatamente, para induzir um fabricante a produzir uma nova unidade 

suplementar desse capital, isto é, aquilo a que, por vezes, se chama custo de reposição”. 

Por outro lado, apresenta também o conceito de preço de demanda do ativo de capital, 

que é exatamente o fluxo de rendimentos futuros esperados trazidos a valor presente. 

Minsky (2008) assinala que “a demanda por ativos de capital é determinada pela 

expectativa de rentabilidade”. Keynes (1996) conclui tal raciocínio apontando que “os 

bens cujo preço normal de oferta é menor que o preço da demanda serão agora objeto 

de nova produção, e esses serão os bens que têm uma eficiência marginal maior (sobre 

a base do seu preço normal de oferta) que a taxa de juros”. Em resumo, haverá incentivo 

à produção de novos bens de capital – e, portanto, haverá investimento – quando o seu 

custo de produção for menor do que a renda que se espera obter deles. 

Aqui fica claro que, para Keynes, o investimento em bens de capital ocorrerá 

apenas se a eficiência marginal destes bens de capital superar a taxa de juros dos ativos 

financeiros disponíveis, pois caso contrário a taxa de rendas futuras líquidas esperadas 

“q – c” deste ativo de capital será menor do que a de um ativo financeiro, e nesta situação 

os agentes econômicos reestruturariam seus portfólios aplicando em ativos financeiros. 

                                                           
54 Em seguida definimos a diferença entre preço de oferta e preço de demanda do ativo de capital. 
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Finalizando esse tópico de um breve resumo da base teórica keynesiana que 

servirá de suporte ao desenvolvimento da teoria minskyana, passamos a entender a 

visão de Keynes acerca do ciclo econômico. 

No Capítulo 22 da Teoria Geral (“Notas Sobre o Ciclo Econômico”), Keynes 

sugere que 

O caráter essencial do ciclo econômico e, sobretudo, a regularidade de ocorrência e duração, que 

justificam a denominação ciclo, se devem principalmente ao modo como flutua a eficiência 

marginal do capital. Na minha maneira de ver, o ciclo econômico deve, de preferência, ser 

considerado o resultado de uma variação cíclica na eficiência marginal do capital, embora 

complicado e frequentemente agravado por modificações que acompanham outras variáveis 

importantes do sistema econômico no curto prazo (KEYNES, 1996, pág. 293). 

A equação da taxa de juros interna do ativo nos ajuda a compreender a visão 

keynesiana acerca dos ciclos econômicos. Para tanto, neste momento adotaremos a 

versão modificada de Kaldor, na qual substitui “l” por “r”= - l, representando uma medida 

de risco de liquidez; assim, a equação (1) passa a ser escrita da forma 

(1) * i = a + q – c – r 

Quando as expectativas de longo prazo estão fixas e o estoque dos diversos 

ativos também é considerado fixo, temos que, em uma situação hipotética de equilíbrio, 

ak + qk – ck – rk = 0  ou  ak + qk – ck = rk ;ou seja, a taxa de retorno total do 

capital é igual ao seu risco. 

Na fase ascendente do ciclo, com expectativas otimistas, os rendimentos 

esperados elevam-se e também o preço esperado do ativo, ou seja, a'k + q’k – ck > rk. 

Isso significa que a taxa de retorno do capital supera seus riscos, o que eleva a demanda 

por bens de capital e incentiva o investimento. 

Podemos utilizar o mesmo raciocínio para a fase descendente do ciclo. Nesta fase 

as expectativas tornam-se pessimistas, o fluxo de rendas esperado e o preço esperado 

do ativo caem, gerando a seguinte situação: a’’k + q’’k – ck < rk. Nesta situação, o risco 

supera a taxa de retorno, o que conduz à redução da demanda por ativos de capital e, 

por consequência, à diminuição do investimento. 
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Keynes reforça o papel das expectativas no nível do investimento ao apontar: 

Vimos antes que a eficiência marginal do capital depende não apenas da abundância ou da 

escassez existente de bens de capital e do custo corrente da produção dos bens de capital, mas 

também das expectativas correntes relativas ao futuro rendimento dos bens de capital. 

Consequentemente, no caso dos bens duráveis, é natural e razoável que as expectativas do 

futuro desempenhem um papel preponderante na determinação da escala em que se julgue 

recomendáveis novos investimentos. Como vimos, porém, as bases para tais expectativas são 

muito precárias. Fundadas em indícios variáveis e incertos, estão sujeitas a variações repentinas 

e violentas. (...) Creio que a explicação mais normal, e por vezes a essencial, da crise não é 

primordialmente uma alta taxa de juros, mas um repentino colapso da eficiência marginal do 

capital. (KEYNES, 1996, págs. 294/295 – grifos nossos) 

Em suma, para Keynes os ciclos econômicos são o resultado do aumento (na 

fase de pujança) e redução (na fase descendente e, em especial, nas crises) do nível de 

investimento em função das variações na eficiência marginal do capital. Por outro lado, 

as variações na eficiência marginal do capital, segundo aponta explicitamente Keynes, 

dependem “não apenas da abundância ou da escassez existente de bens de capital e 

do custo corrente da produção dos bens de capital, mas também das expectativas 

correntes relativas ao futuro rendimento dos bens de capital”. Ou seja: ao fim e ao cabo, 

os ciclos econômicos para Keynes são resultado de reversões de expectativas55. 

Até agora, falamos dos condicionantes apontados por Keynes para o 

investimento, e apontamos o papel das variações do investimento nos ciclos econômicos 

segundo a teoria keynesiana. Para discutir a importância do investimento na economia, 

passamos a seguir para a análise da teoria minskyana propriamente dita. 

2.2 – Minsky e a equação dos lucros de Kalecki: lucros e investimentos 

Minsky parte de uma premissa central: o essencial para uma economia capitalista 

é a busca por lucros. No Capítulo 7 (“Prices and Profits in a Capitalist Economy”) de 

“Stabilizing an Unstable Economy”, Minsky (2008) afirma textualmente: “Production is for 

profit, not use” (“produção é para lucro, não para uso”) 56”; no ensaio “The Financial 

                                                           
55 No Capítulo 4, daremos destaque à crítica marxista dessa perspectiva keynesiana, que também é assumida pelos 
poskeynesianos. Já adiantando um exemplo, para ASTARITA (2012) “no sistema de Keynes a explicação última da 
crise remete a questões psicológicas”. 
56 O curioso é que, nesta afirmação, Minsky parece aproximar-se muito mais de Marx do que de Keynes.  Afinal, 
enquanto Keynes na Teoria Geral, no início do Capítulo V (“A Expectativa como Elemento Determinante do 
Produto e do Emprego”) afirmava que “Toda produção se destina, em última análise, a satisfazer o consumidor”, 
Marx n’O Capital asseverava: “Não se pode jamais esquecer que a produção desse mais-valor – e a reconversão de 
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Instability Hypothesis: A Restatement” incluso em “Can “It” Happen Again”, Minsky 

(2016) assinala: “Profits are the carrot and the stick that make capitalism work” (“lucros 

são a cenoura e a vara que fazem o capitalismo funcionar”). 

 A partir desta constatação, Minsky (2016) coloca o problema teórico nos 

seguintes termos: "What determines profits?" is a key question for understanding how 

our economy works” (“o que determina os lucros? É a questão chave para 

entendermos como nossa economia funciona) (grifo nosso). 

Para responder a esta indagação, Minsky recorre ao conceito de Kalecki sobre a 

origem dos lucros na economia capitalista. No ensaio “Capitalist Financial Processes and 

the Instability of Capitalism”, incluso na coletânea “Can “It” Happen Again”, Minsky faz 

uma detalhada explanação da “equação dos lucros” de Kalecki, apresentação esta que 

resumimos a seguir. 

Minsky relata que, para Kalecki, no modelo simplificado de economia fechada sem 

governo em que trabalhadores consomem totalmente sua renda e não há consumo dos 

capitalistas, 

(I) π = I (lucro agregado é igual a investimento privado agregado) 

O resultado simples de Kalecki pode ser expandido para o modelo em que o 

governo for introduzido; passamos a ter então 

(II) π = I + Df (lucro agregado é igual a investimento privado agregado mais déficit 

do governo) 

Se o consumo improdutivo dos capitalistas e a poupança dos trabalhadores forem 

admitidos, 

(III) π = I + Df + Cπ – sW (lucro agregado é igual a investimento privado agregado 

mais déficit do governo mais consumo dos capitalistas menos poupança dos 

trabalhadores) 

                                                           
parte dele em capital (ou seja, a acumulação) constitui parcela integrante dessa produção do mais-valor – é a 
finalidade direta e o motivo determinante da produção capitalista. Razão pela qual não se deve apresentá-la como 
o que ela não é, a saber, como uma produção que tem por finalidade direta o desfrute ou a criação de meios de 
desfrute para o capitalista”. (Marx, Karl. O Capital Livro III – grifos nossos) 
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Por fim, ampliando o modelo para a economia aberta, temos 

(IV) π = I + Df + Cπ - sW + BPS (lucro agregado é igual a investimento privado 

agregado mais déficit do governo mais consumo dos capitalistas menos 

poupança dos trabalhadores mais superávit comercial). 

Conclui então Minsky: 

Dado que o investimento é determinado por uma interação complexa que envolve expectativas 

presentes de desempenho futuro, a equação de Kalecki simplificada pode ser interpretada como 

significando que os lucros são determinados pelo investimento. À medida que a equação de 

Kalecki é estendida, a lógica de passar do investimento aos lucros é reforçada pelos 

determinantes estruturais e de política do déficit governamental, da balança de pagamentos, da 

poupança das famílias e do consumo dos recebedores de renda de capital. (MINSKY, 2016, 

pág. 80 – grifos nossos) 

Na abertura do Capítulo 8 (“Investment and Finance”) de “Stabilizing an Unstable 

Economy”, Minsky reafirma o exposto acima: 

Em uma economia capitalista, os lucros motivam e recompensam os negócios; eles funcionam 

para validar o passado e induzir o futuro. Foi demonstrado que os lucros de hoje dependem do 

investimento de hoje; no modelo simplificado, no qual os trabalhadores consomem todos os seus 

salários e os capitalistas economizam todos os lucros, os lucros equivalem ao investimento. 

Quando o modelo é elaborado para permitir algo que não seja uma estrutura e um comportamento 

simples, o investimento ainda é o principal, embora não o único, determinante dos lucros. 

(MINSKY, 2008, pág. 191 – grifos nossos) 

No parágrafo seguinte do ensaio supramencionado, Minsky retoma o conceito 

keynesiano de que o investimento ocorre a partir do ponto em que preço de demanda e 

preço de oferta de ativos de capital se igualam, mas já introduz a ideia de que tais preços 

são ajustados, “onde os ajustes refletem incertezas e condições de financiamento”. 

(MINSKY, 2016, pág 80 – grifo nosso). 

Se já entendemos que, na concepção minskyana, os lucros são “a cenoura e a 

vara” da economia capitalista e que eles nascem do investimento, o próximo desafio é: 

como viabilizar o financiamento do investimento? Este é o tema de nosso tópico 

seguinte. 

2.3 -  Minsky e o financiamento do investimento 

 Minsky dedica praticamente todo o Capítulo 8 (“Investment and Finance”) de 

“Stabilizing an Unstable Economy” à análise da relação entre o investimento e o seu 
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financiamento. Em particular, os dois trechos abaixo praticamente sintetizam o raciocínio 

minskyano sobre este assunto: 

O investimento empresarial envolve gastar dinheiro para produzir bens que serão usados em 

processos de produção que devem gerar receitas superiores aos custos correntes ou 

desembolsados. Em nosso tipo de economia, esse excesso é imputado aos bens de capital e se 

torna o retorno do investimento. 

Um investimento é como um título; é uma troca dinheiro-agora-por-dinheiro-depois. 

Um proprietário de ativos de capital tem um contrato contingente57 especial com a natureza ou a 

economia, um contrato afirmando que o dinheiro (lucros) virá para os ativos de capital dependendo 

de quão bem a empresa se sai, o que por sua vez depende de quão bem a indústria e o economia 

fazer. O investimento envolve o uso de mão de obra e maquinários para construir fábricas e 

equipamentos que podem ser extremamente caros na economia de hoje e levar muitos anos para 

serem concluídos (uma usina nuclear é um caso extremo). Mas os trabalhadores que produzem 

o produto do investimento e os proprietários dos instrumentos de dívida usados para financiar o 

produto do investimento devem ser pagos durante a gestação do produto do investimento. O 

dinheiro para fazer esses pagamentos pelos produtores de componentes a uma saída de 

investimento deve ser obtido de fontes internas à empresa produtora ou investidora ou de fontes 

externas. Uma empresa que investe tem que ter um plano de financiamento da produção ou do 

investimento. A decisão de investir - de adquirir ativos de capital - é sempre uma decisão sobre 

uma estrutura de passivos. (MINSKY, 2008, pág. 192) 

Os preços de demanda por investimento, porém, não determinam o ritmo do investimento. A 

existência de um preço de mercado para um ativo de capital e um preço de demanda para 

investimentos comparáveis não significa necessariamente que haja uma demanda efetiva de 

investimento; uma demanda efetiva por investimento requer financiamento. (MINSKY, 

2008, pág. 205 – grifo nosso) 

Dos trechos supracitados, podemos extrair as seguintes ideias centrais: 

1) o investimento “é como um título; é uma troca de dinheiro hoje por dinheiro depois” – 

o que necessariamente inclui um componente de incerteza, pois trata-se de um 

desembolso presente definido vis à vis uma expectativa de receita futura a se confirmar; 

2) “um proprietário de ativos de capital possui um contrato contingente especial com a 

natureza ou a economia” – ou seja, o capitalista tem uma expectativa de recebimentos 

futuros a partir de seu investimento, recebimentos estes condicionados ao desempenho 

da economia e a circunstâncias da natureza; 

                                                           
57  Minsky denomina “contrato contingente” um direito contratual de recebimentos/pagamentos futuros 
condicionados a determinadas circunstâncias e/ou eventos; por exemplo, um acionista de uma SA possui um 
contrato contingente de recebimento de dividendos condicionado a que a empresa aufira lucro no exercício. 
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3) especialmente considerando-se que os bens de capital são, por muitas vezes, 

“equipamentos que, na economia atual, podem ser extremamente caros e levar muitos 

anos para serem concluídos”, “uma empresa que investe precisa ter um plano para 

financiar a produção de investimento”, pois os gastos com aquisição dos ativos e 

implantação do investimento ocorrem agora e o retorno do investimento em forma de 

rendas-lucros virá depois; 

4) para que haja o investimento, é condição necessária mas não suficiente que o preço 

de demanda iguale ou supere o preço de oferta: “uma demanda efetiva por investimentos 

exige financiamento”. 

 E como financiar um projeto de investimento? 

Minsky aponta que há três fontes para financiar o investimento: 

1 - caixa e ativos financeiros líquidos (títulos públicos, por exemplo); 

2 - fundos internos - ou seja, lucro bruto após impostos e dividendos, resultantes do fluxo 

de caixa das operações da empresa; 

3 - fundos externos, tomados emprestados ou adquiridos através da emissão de ações.  

Acerca deste tema, CARCANHOLO (2003) assevera: 
As decisões de gasto para compra de ativos passam, inevitavelmente, pela questão de como 

financiar esse gasto. Um determinado agente pode perfeitamente diminuir sua posição em moeda 

para adquirir um bem de capital, por exemplo, porque espera um retorno maior por esse ativo. Por 

outro lado, esse mesmo agente pode emitir uma obrigação em contraface da obtenção de crédito 

fornecido por outro agente, e com isso adquirir o bem de capital. Esta segunda opção irá 

comprometer o investidor com obrigações financeiras futuras para pagamentos não só do principal 

da dívida, mas também do seu serviço. Os meios para realizar isso serão obtidos – ou pelo menos 

assim se espera – com os resultados (rendimentos) futuros do tal investimento. 

(CARCANHOLO, 2003, pág. 3) 

Como ativos de capital são custosos – especialmente em uma economia cada 

vez mais intensiva em capital, como é a economia moderna – a utilização de recursos 

oriundos de endividamento torna-se praticamente uma necessidade; Minsky (2008) 

salienta que “o financiamento externo de investimentos e posições em ativos de capital 

é uma característica marcante de nossa economia”. Mais adiante, Minsky reafirma: 

Na economia moderna, há uma necessidade muito maior do que em épocas anteriores de 

financiar ativos de capital fixo duráveis, tanto à medida que são produzidos quanto à medida que 

são usados. Quanto maior o uso de capital na produção, maior será o volume de dinheiro hoje em 
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relação a compromissos de dinheiro posteriores por unidade de produção (…) (MINSKY, 2008, 

pág. 251). 

É importante ressaltar que os custos de financiamento integram o preço de oferta 

do bem de capital. Com efeito, relembrando o conceito keynesiano de preço de oferta 

como “custo de reposição” do bem, a partir do momento em que o financiamento para 

aquisição deste bem implica custos financeiros – em particular, juros sobre o empréstimo 

– tais custos financeiros necessariamente devem ser incluídos no custo total de 

aquisição do bem de capital. 

Aqui já percebemos a clara interrelação entre o sistema financeiro e o 

investimento. Com efeito, a necessidade de obtenção de recursos externos via 

empréstimos inclui os concessores de crédito no ciclo do investimento, qual seja, o 

sistema financeiro – em particular (mas não exclusivamente) os bancos. 

Os trabalhos de Minsky dão particular atenção à postura dos banqueiros em 

relação ao investimento e suas consequências no ciclo econômico. O capítulo 10 

(Banking in a Capitalist Economy) de “Stabilizing an Unstable Economy” é inteiramente 

dedicado ao tema58. Neste livro, Mysnki apresenta sinteticamente a concepção pós 

keynesiana de bancos como criadores de dinheiro: 

O dinheiro é criado à medida que os banqueiros tratam de financiar o comércio, o investimento e 

as posições em ativos de capital. Um aumento na quantidade de dinheiro por meio de empréstimos 

às empresas transforma o desejo de investimento ou bens de capital em uma demanda efetiva. A 

criação de dinheiro é parte do mecanismo pelo qual um excedente é forçado e alocado para a 

produção de determinados investimentos. (MINSKY, 2008, pág. 250) 

Minsky assinala que, diferentemente de outras instituições financeiras não 

monetárias (cuja capacidade de emprestar está restrita aos recursos efetivamente 

disponíveis em seu caixa), 

Os bancos emprestam assumindo a obrigação de fazer pagamentos em nome de um mutuário no 

futuro, confiantes de que, quando chegar a hora, eles obterão o ativo necessário para cumprir 

essas obrigações, seja como resultado de fluxos em seu favor por mutuários anteriores ou 

negociando (tomar emprestado, vender) em algum mercado. Essa característica do banco 

                                                           
58 Esta atenção especial dada ao sistema bancário e suas relações com o investimento e os ciclos econômicos torna 
ainda mais inconsistente a crítica de Dymski ao trabalho de Minsky, segundo a qual Minsky não teria fornecido 
nenhum papel específico para os bancos em sua teoria. Parece-nos que tal crítica advém do fato de que Minsky, ao 
analisar a gestão do fluxo de caixa das unidades econômicas, apresenta uma “Teoria Bancária para Todas as 
Unidades” (“Financial Instability Revisited: The Economics of Disaster”, artigo em “Can “It” Happen Again”, pág.122). 
Para uma discussão mais aprofundada da crítica de Dymski, ver CARCANHOLO (2003). 
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proporciona flexibilidade à estrutura financeira; permite que os compromissos de negócios sejam 

assumidos em face da incerteza com relação aos recebimentos de caixa de ativos ou operações. 

(MINSKY, 2008, pág. 251) 

Embora a “teoria bancária” de Minsky apresentada em “Financial Instability 

Revisited: The Economics of Disaster” (artigo em “Can “It” Happen Again”) buscasse 

ampliar a “visão bancária” para todas as unidades econômicas, neste ponto vamos 

utilizar este conceito especificamente em relação ao sistema financeiro. Minsky aponta 

que 

A característica essencial dessa unidade financeira é que ela financia uma posição emitindo 

passivos. Uma instituição financeira não espera cumprir os compromissos declarados em seus 

passivos vendendo sua posição ou permitindo que sua carteira escoe. Em vez disso, espera 

refinanciar sua posição emitindo novas dívidas. (MINSKY, 2016, pág. 122, grifo nosso) 

Um exemplo simples de como isso (“refinanciar sua posição emitindo novas 

dívidas”) ocorre na prática – de que maneira um banco comercial viabiliza o saque de 

um correntista? Por meio de depósito(s) de outro(s) correntistas(s). Por isso que a 

chamada “corrida bancária” tem efeito tão devastador sobre a liquidez e solvência59 das 

instituições bancárias: se todos os correntistas forem sacar seus depósitos ao mesmo 

tempo, quase que certamente não haverá recursos financeiros suficientes para atender 

a todos. 

Minsky também reforça a ideia de que banqueiros, como quaisquer empresários, 

estão no negócio bancário à busca de oportunidades de lucro. No artigo “A Hipótese da 

Instabilidade Financeira”, Minsky assinalou: 

a atividade bancária (é) uma atividade com fins lucrativos. Bancos buscam o lucro pelo 

financiamento de negócios e banqueiros. Como todos os empreendedores em uma economia 

capitalista, os banqueiros estão cientes de que a inovação gera lucros. Assim, os banqueiros 

(usando o termo genérico para todos os intermediários no sistema financeiro), sejam eles 

intermediários ou não, são mercadores de dívida que se esforçam para inovar nos ativos que 

adquirem e nas dívidas que comercializam. (MINSKY, 2009, pág. 318 – grifo nosso) 

Aqui um parêntese importante, relacionado à questão das inovações financeiras 

e desregulamentação do sistema financeiro: ao contrário da maioria dos 

posicionamentos dos economistas pós keynesianos, Minsky não era um entusiasta da 

                                                           
59 Mais à frente, quando tratarmos das posturas financeiras e da instabilidade financeira, examinaremos mais 
detalhadamente a condição de liquidez e solvência, tanto dos bancos quanto dos devedores de empréstimos. 
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separação de atividades entre bancos comerciais e bancos de investimento60. Com 

efeito, Mynsky assinala: 

As reformas da década de 1930 separaram os bancos de investimento e comerciais da dívida 

privada, de modo que, com poucas exceções, uma organização agora não pode se envolver em 

ambos os tipos de negócios. Esta divisão entre banco comercial e banco de investimento é 

artificial e tem se desintegrado rapidamente nos últimos anos61, à medida que os bancos 

financiam posições em ativos de capital fixo e os banqueiros de investimento desenvolvem 

passivos do tipo depósito que indiretamente fornecem fundos para financiar negócios (MINSKY, 

2016, págs. 251-252, grifos nossos) 

Na busca por lucros, o comportamento natural de qualquer empresário é 

aumentar a oferta de sua mercadoria quanto aumenta a demanda. Assim, a postura 

natural dos bancos é de ser responsivo à demanda por crédito, ou seja, ter um 

comportamento procíclico. Além disso, a concorrência entre os bancos força a todos a 

buscarem incessantemente novas oportunidades de negócio. 

Portanto, se os banqueiros partirem numa busca agressiva por tomadores de 

empréstimos e esta oferta de crédito superar as demandas por fundos para o 

financiamento de investimento, fundos em excesso serão disponibilizados para o 

financiamento de aquisição não só de ativos de capital, mas também de ações e outros 

títulos existentes. Isso leva a um aumento no preço de demanda dos ativos de capital 

em relação ao preço de oferta dos bens de investimento; como vimos anteriormente, isto 

aumenta a atividade de investimento e, dessa forma, os lucros – o que leva a uma nova 

elevação nos preços dos ativos de capital.  

É importante aqui entender por que o excesso de oferta de crédito provoca 

aumento no preço de demanda dos ativos de capital. Em “Stabilizing an Unstable 

Economy”, Minsky (2008) dá a resposta: “o valor presente dos bens de capital e, 

portanto, o preço de demanda para a produção de investimento são determinados nos 

mercados financeiros”. 

                                                           
60 Para posicionamentos poskeynesianos defensores da separação bancária contida na Glass-Steagal Act, revogada 
pela Gramm-Leach-Bliley Act, ver Dossiê da Crise – Associação Keynesiana Brasileira, 2008; ver também As 
Transformações no Sistema Financeiro Internacional volume 1, IPEA 2012. 
61 Lembrando que Minsky faleceu três anos antes da aprovação da Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, e a primeira 
edição de “Stabilizing an Unstable Economy” data de 1986. 
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Entretanto, na verdade esta resposta traz imediatamente outra pergunta: como os 

preços de demanda dos bens de capital são determinados nos mercados financeiros? 

Minsky explica: 

(…) os ativos de capital podem ser negociados e hipotecados (dados como garantia de 

empréstimos). Além disso, podem ser negociados instrumentos financeiros resultantes da 

hipoteca ou da garantia de meios de produção ou de receitas futuras. Como os ativos financeiros 

e de capital podem ser negociados, eles têm preços. 

Além disso, esses preços de ativos de capital e instrumentos financeiros são determinados em 

mercados. Como Keynes enfatizou, um ativo de capital e um instrumento de dívida são como 

anuidades; espera-se que ambos gerem fluxos de caixa em algum período futuro. 

Consequentemente, os processos de mercado transformam (capitalizam) fluxos de caixa 

contratuais ou contingentes de diversos ativos financeiros e de capital em um conjunto de preços 

correntes. (MINSKY, 2008, págs. 194-195) 

O ponto mais relevante do trecho supracitado é constatar que, em uma economia 

capitalista com sistema financeiro desenvolvido e complexo, a capitalização das rendas 

esperadas futuras – que define o preço de demanda dos ativos de capital – não é 

realizada de modo individual pelo capitalista adquirente: é feita pelo conjunto dos 

capitalistas e investidores no ambiente do mercado financeiro. 

Neste ponto relativo à elevação dos preços de demanda dos ativos de capital, 

Minsky (2008) faz um importante alerta: “O comportamento dos mercados financeiros, 

então, pode desencadear um boom a partir de expansões aparentemente estáveis”. 

(grifo nosso). É exatamente na ocorrência de booms a partir de uma expansão 

econômica “aparentemente estável” que Minsky baseia sua Hipótese de Instabilidade 

Financeira. Este é o tema de nosso próximo tópico. 

2.4 – Minsky e a Hipótese de Instabilidade Financeira 

 A contribuição teórica inovadora da Hipótese de Instabilidade Financeira de 

Minsky no pensamento econômico pós keynesiano é que ela relaciona os ciclos 

econômicos e o conceito keynesiano de queda da eficiência marginal do capital com as 

posições assumidas pelas unidades econômicas frente ao financiamento do 

investimento. 

 Seguindo a tradição keynesiana, Minsky dá especial importância ao estado de 

expectativas dominante na sociedade. Quando a economia encontra-se em expansão, 

Minsky aponta que a tendência no capitalismo é surgir aquilo que ele denomina de 
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“economia eufórica”, na qual aumentam a disposição dos empresários em tomar 

financiamento para impulsionar o investimento, e consequentemente aumenta também 

a disposição dos banqueiros em conceder crédito62 para tal fim. 

 Neste ponto, é importante registrar os dois tipos de risco que, segundo Minsky, 

afetam a economia e influenciam a evolução dos preços de oferta e de demanda dos 

ativos. BAHRY & GABRIEL apontam: 

Um deles é o risco do devedor, que advém da dúvida que o empresário tem de realmente realizar 

os ganhos esperados de um investimento, e do fato de que, à medida que o volume de 

investimento aumenta, há um aumento na concentração de ativos da empresa sob a forma de 

capital físico, elevando o risco do portfólio em função da redução da diversificação e crescimento 

da imobilização. O outro é o risco do credor, que tem origem em problemas como risco moral ou 

desapontamento de expectativas, ou seja, agrega o impacto do crescente endividamento para 

financiar o investimento. (...) O risco do devedor é subjetivo e nunca aparece em contratos. Já o 

risco do credor, apesar de subjetivo, aparece em contratos na forma de aumento da taxa de juros, 

menores prazos de maturidade e exigências de garantias específicas. (BAHRY & GABRIEL, 

2009, págs. 33-34) 

Além disso, Minsky aponta que durante o boom (especialmente no seu início), o 

aumento do volume de investimento acaba gerando um lucro superior ao que havia sido 

estimado inicialmente. Isso, além de reforçar as expectativas favoráveis, faz com que a 

relação entre a utilização de recursos de fundos internos e externos se torne mais 

favorável ao primeiro, mesmo que o segundo tenha aumentado. Ou seja, o 

financiamento interno será maior e o financiamento interno menor do que o previsto. 

Como consequência, Minsky (2016) aponta que durante o período de expansão do ciclo, 

a capacidade de empréstimo disponível e não utilizada pelas empresas aumenta. 

Uma das principais consequências de um estado dominante de expectativas que 

caracteriza para Minsky (197563) uma economia eufórica é que “durante um boom a 

estimação dos riscos do credor e do devedor se torna imprudentemente baixa”. Assim, 

a tendência é que o crédito farto disponível venha a ser utilizado. Como vimos 

anteriormente, este excesso de crédito provoca aumento do preço de demanda dos 

ativos de capital e também impulsiona o aumento dos preços dos ativos financeiros, o 

que realimenta o ciclo expansivo. 

                                                           
62  Devido ao caráter procíclico da atuação do sistema financeiro; para uma discussão da convergência de 
expectativas entre empresários e banqueiros na fase de expansão do ciclo, ver MOLLO (2011). 
63 Citado por BAHRY & GABRIEL, 2009. 
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A utilização do crédito farto na aquisição de ativos de capital aumenta o nível geral 

de alavancagem das unidades econômicas. Minsky (2016) aponta que “à medida que o 

grau de alavancagem para novos investimentos aumenta, as posições “subalavancadas” 

no estoque herdado de bens de capital são refinanciadas para se conformar com os 

padrões emergentes.” 

2.4.1 – Posturas financeiras: hedge, especulativa e Ponzi 

Neste ponto introduzimos um conceito central na Hipótese de Instabilidade 

Financeira: as distintas relações entre débitos assumidos e rendas esperadas das 

unidades econômicas. Minsky conceitua três posturas financeiras que as unidades 

podem assumir: hedge, especulativa e Ponzi. 

 Unidades com postura financeira hedge são aquelas cuja expectativa é de que 

possam cumprir todas as suas obrigações contratuais de pagamento com seus fluxos 

de caixa; as rendas esperadas da utilização dos ativos de capital são previstas como 

maiores do que os seus compromissos financeiros em todos os períodos. Isso implica 

que essas unidades, se as expectativas se confirmarem, serão capazes de honrar, com 

seus recebimentos normais de fluxo de caixa, tanto o pagamento do principal 

(amortizações) como os juros dos débitos contratados. 

Unidades com postura financeira especulativa são aquelas que apresentam um 

fluxo de renda esperada superior apenas ao pagamento dos juros; assim, espera-se que 

seja necessário obterem refinanciamento para saldar o principal. Tais unidades preveem 

a necessidade de "rolar" suas dívidas (por exemplo, emitir dívida nova para cumprir os 

compromissos de dívidas vincendas). Assim, os compromissos das unidades com 

postura especulativa são previsivelmente maiores do que as rendas esperadas para 

alguns períodos, tipicamente no curto prazo, ainda que o valor presente dos retornos 

esperados seja maior que o valor presente dos compromissos de pagamento ao longo 

de toda a maturidade dos ativos que lhes trazem rendas. 

 As finanças especulativas envolvem o financiamento de curto prazo das posições 

de longo prazo. Portanto, uma unidade especulativa espera que as condições de 

refinanciamento para o futuro mantenham-se constantes ou mais favoráveis do que as 

atuais. É importante notar que o valor presente líquido dos fluxos de caixa de uma 
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unidade especulativa será positivo para baixas taxas de juros e negativo para taxas de 

juros mais altas; logo, unidades com postura financeira especulativa apresentam uma 

grande vulnerabilidade ao aumento das taxas de juros. Os bancos são unidades 

financeiras especulativas: financiam o principal de seus débitos contraindo novos débitos 

e são capazes de honrar os juros de seus compromissos com os juros recebidos de seus 

devedores64. 

Unidades com postura financeira “Ponzi” são aquelas em que os fluxos de caixa 

esperados de seus ativos no curto prazo ficam aquém dos seus compromissos de 

pagamento, tanto do principal quanto dos juros. Assim, uma unidade Ponzi apresenta 

um fluxo de rendas esperadas de curto prazo insuficiente para cumprir até mesmo com 

o pagamento dos juros da dívida, necessitando, portanto, de empréstimos para poder 

rolar seus compromissos (tanto de amortização do principal quanto dos encargos 

financeiros). Como nas unidades Ponzi os custos financeiros são maiores do que a 

renda, o valor nominal da dívida pendente aumenta. Vê-se então que as unidades Ponzi 

capitalizam juros em sua estrutura de obrigações, pois assumem dívidas novas para 

honrar os juros das dívidas anteriores. 

Os agentes que se envolvem em finanças Ponzi esperam que o valor presente de 

suas receitas líquidas seja maior do que o valor total de suas dívidas ao considerar um 

prazo mais longo. O que pode ser entendido é que, para tais agentes, existe uma 

“bonança esperada” no futuro que torna o valor presente positivo para taxas de juros 

suficientemente baixas. 

Tanto a postura especulativa quanto a Ponzi exigem refinanciamento de curto 

prazo de seus compromissos de longo prazo. Unidades econômicas que assumem 

posturas financeiras especulativas e Ponzi esperam que os compromissos assumidos 

nas dívidas sejam honrados com refinanciamentos, com aumento das dívidas ou se 

desfazendo de ativos financeiros. 

A partir destes conceitos, Minsky aponta: 

(...) quanto maior o peso das finanças especulativas e Ponzi, maior a probabilidade da economia 

ser um sistema amplificador de desvios. O primeiro teorema da hipótese da instabilidade financeira 

                                                           
64 A vantagem dos bancos é que, como eles definem as taxas de juros tanto de seus créditos como de seus débitos, 
tornam-se muito menos vulneráveis às variações das taxas de juros do que empresas não financeiras endividadas. 
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é que a economia tem regimes de financiamento que a tornam estável e regimes de financiamento 

que a tornam instável. O segundo teorema da hipótese de instabilidade financeira é que, ao longo 

de períodos de prosperidade prolongada, a economia transita das relações financeiras que 

contribuem para um sistema estável para relações financeiras que contribuem para um sistema 

instável.  

Em particular, durante um período prolongado de tempos favoráveis, as economias capitalistas 

tendem a se mover de uma estrutura financeira dominada por unidades hedge para uma estrutura 

dominada pelas unidades envolvidas em finanças especulativas e Ponzi. (MINSKY, 2009, 

págs. 318-319) 

Vamos nos debruçar com atenção sobre o significado do segundo parágrafo do 

trecho supracitado. 

Minsky afirma que, numa “economia eufórica” (resultado de um longo tempo de 

prosperidade), o nível de alavancagem aumenta e a “a estimação dos riscos do credor 

e do devedor se torna imprudentemente baixa”; além disso, como vimos anteriormente, 

nesta situação o valor dos ativos de capital e financeiros aumenta, o que em termos 

keynesianos significa uma redução da preferência pela liquidez (pela redução da 

incerteza nas expectativas) e uma realocação de ativos nas carteiras. Portanto, há um 

estímulo a assumir posturas financeiras mais arriscadas, quais sejam, especulativa e 

Ponzi. 

É importante notar que as unidades hedge são vulneráveis a dificuldades de 

pagamentos de débitos pendentes somente se suas receitas realizadas ficarem abaixo 

das expectativas; já as unidades especulativas e Ponzi se encontram vulneráveis 

também aos acontecimentos nos mercados financeiros. Isso porque as unidades hedge 

só estão expostas aos riscos das flutuações da atividade econômica que possam reduzir 

as rendas obtidas em seu fluxo de caixa em comparação com as rendas esperadas; por 

outro lado, como as unidades especulativas e Ponzi necessitam constantemente 

refinanciar suas obrigações nos mercados financeiros, uma alteração desfavorável nas 

condições de financiamento (por exemplo, uma elevação nas taxas de juros) colocará 

tais unidades em dificuldades financeiras. 

Portanto, eventos nos mercados financeiros têm o potencial de desestabilizar uma 

economia na qual grande parte das unidades esteja assumindo posturas financeiras 

especulativas e Ponzi; este é o tema de nosso próximo subtópico. 
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2.4.2 – Da economia eufórica para a instabilidade, da instabilidade para a crise 

Aqui volta a tornar-se útil a abordagem minskyana da “teoria bancária para todas 

as unidades”, mas desta feita na sua abordagem completa. Minsky afirma que é útil 

abordar as unidades econômicas “como se todas fossem bancos65” no sentido em que 

financiam uma posição passiva emitindo novos passivos. Por outro lado, todas as 

unidades econômicas possuem seus fluxos normais operacionais de caixa.  

Da mesma forma que há três fontes de recursos para financiar o investimento 

(caixa – ativos líquidos, rendas e endividamento/emissão de ações), também há três 

fontes de recursos para cumprir os compromissos financeiros oriundos do financiamento 

contratado. Neste caso estamos tratando de fontes de fluxo de caixa, e são elas: 

(I) fluxo devido às rendas geradas pelo bem de capital financiado; 

(II) fluxo devido aos ativos mantidos em carteira; 

(III) fluxo gerado por transação de ativos, quer seja emissão de novos passivos 

ou venda de ativos. 

A relação entre os recebimentos de fluxo de caixa normal operacional (I e II) e as 

possibilidades de refinanciamento de dívidas (III), por um lado, e os compromissos 

assumidos incorporados no passivo, por outro, definem as condições nas quais uma 

organização pode ser levada a viver dificuldades financeiras. 

E quais seriam essas condições que levam as unidades a dificuldades 

financeiras? 

As duas condições econômico-financeiras básicas que toda empresa deve 

atender são as de liquidez e solvência. Uma empresa é solvente se seu balanço 

patrimonial registra patrimônio líquido positivo; uma empresa tem liquidez se tem a 

capacidade de honrar seus compromissos de pagamento.  

Minsky ressalva que essas duas condições estão estreitamente interrelacionadas. 

Com efeito, uma queda no valor de mercado dos ativos constantes no balanço provoca 

uma redução do patrimônio líquido (problema de solvência), mas pode acarretar 

                                                           
65 Vamos nos abstrair aqui da crítica de Dymski, já abordada anteriormente. 
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dificuldades da empresa refinanciar seus débitos66 (problema de liquidez); por outro 

lado, dificuldades de liquidez que obriguem a empresa a desfazer-se de ativos podem 

gerar queda no valor de seus ativos, o que geraria redução de seu patrimônio líquido e, 

assim, provocar problemas de solvência. 

Uma assertiva importante da Hipótese da Instabilidade Financeira de Minsky é 

que, no período de boom, os compromissos do balanço patrimonial com pagamentos 

(fluxo tipo III) aumentam mais rápido do que os recebimentos de renda (fluxos tipo I e II). 

Mas por que isso ocorre? 

Assinalamos acima que no período de “boom eufórico” a utilização do crédito farto 

na aquisição de ativos de capital aumenta o nível geral de alavancagem das unidades 

econômicas. Assim, aumenta o refinanciamento de posições; esse impulso de 

refinanciamento leva a que as dívidas cresçam a uma taxa maior do que os lucros67. A 

relação entre pagamentos e renda aumentará, aumentando a necessidade de 

refinanciamento de posições. Já é possível neste instante vislumbrar uma migração de 

posições anteriormente hedge para posições especulativas e de especulativas para 

Ponzi. 

Assim, a economia neste instante assume uma situação de maior fragilidade 

financeira, qual seja, maior sensibilidade a eventos desfavoráveis. E o que podem ser 

eventos desfavoráveis? 

Minsky em “Financial Instability Revisited: The Economics of Disaster” (artigo em 

“Can “It” Happen Again”) dá especial importância à queda no nível de preços dos ativos 

de capital, e enumera três razões para tal: 

i) aumento das incertezas que impulsionem mudança na composição dos 

portfolios de ativos dos agentes e incrementem a preferência por liquidez; 

ii) aumento na taxa de desconto da capitalização (utilizada para apurar o valor 

presente do ativo) também em função do aumento da incerteza; 

                                                           
66 Ou porque os ativos líquidos que pretendia se desfazer se desvalorizaram e não lhe trarão os recursos financeiros 
esperados, ou porque os ativos patrimoniais desvalorizados não são mais aceitos como garantia do refinanciamento 
no valor originalmente previsto. 
67  Entre outras razões, também porque uma parte dos ativos de capital financiados (especialmente os mais 
complexos, mais caros e de mais longo prazo) já exigem desembolsos de financiamento (tanto da aquisição quanto 
da implantação do projeto) antes mesmo de começarem a gerar receitas. 
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iii) mudança nas condições de refinanciamento das posições em ativos. 

As causas ii) e iii) estão fortemente vinculadas a um aumento das taxas de juros. 

Para Minsky, a causa do aumento das taxas de juros tanto pode ser endógena quanto 

exógena: pode advir de um descompasso entre uma demanda crescente inelástica por 

crédito para financiamento do investimento vis à vis uma oferta de crédito que não é 

perfeitamente elástica68, como pode ocorrer também em função de uma alteração de 

política monetária com o objetivo de combater o crescimento da inflação69. 

Em uma economia com preponderância de unidades que assumam posições 

financeiras especulativas e Ponzi, um aumento nas taxas de juros pode ter 

consequências dramáticas. Minsky (2009) aponta que 

se uma economia com um número considerável de unidades especulativas estiver sofrendo com 

inflação, e as autoridades tentarem exorcizar a inflação através de restrição monetária, unidades 

especulativas se tornarão unidades Ponzi e o patrimônio líquido das unidades anteriormente Ponzi 

irá evaporar rapidamente. Por conseguinte, unidades com deficiências de fluxo de caixa serão 

forçadas a vender ativos para manter suas posições. Isto possivelmente conduzirá a um colapso 

dos valores dos ativos. (MINSKY, 2009, pág. 319) 

Para concluirmos este tópico, consideramos importante ressaltar a importância que 

Minsky dá às falhas em instituições financeiras (especialmente considerando o foco de 

análise deste trabalho na crise de 2007/2008). Relembramos que passivos bancários 

são ativos de outras unidades econômicas. Minsky (2016) aponta que 

Os passivos de bancos e intermediários financeiros não bancários são considerados pelas outras 

unidades (1) como as suas reservas de caixa para possíveis atrasos nos rendimentos e 

recebimentos financeiros e (2) como um ativo que nunca se depreciará em valor nominal. A falência 

de bancos e intermediários financeiros tem impacto sobre muitas unidades - mais unidades 

detêm passivos dessas instituições do que de outras organizações do setor privado. Além disso, 

                                                           
68  Durante o boom de crédito hipotecário da primeira metade da década passada nos EUA, o sentimento 
predominante no mercado financeiro parecia ser de que o modelo “originate-to-distribute” tinha conseguido gerar 
uma oferta de crédito perfeitamente elástica, pois os originadores sempre podiam atender à demanda dos 
solicitantes e repassar o crédito gerado adiante. O problema – que se apresentou com força no crash – é que isso 
pressupõe que haja um mercado capaz de absorver ilimitadamente tais títulos oriundos da securitização dos 
créditos. Sobre o tema, valer a advertência de CHESNAIS (2008): “(...) a opinião quase unânime dos profissionais das 
finanças, que seguem proclamando que não há que se questionar a securitização. Mas, como se mostrou no curso 
da crise hipotecária e sua transformação em crise de liquidez do sistema financeiro, é uma miragem crer que 
existiriam prestamistas em melhores condições de assumir o risco, assegurando a perenidade da cadeia de créditos 
transferidos em cascata. O que existe são fundos dispostos a assumir riscos mais elevados do que outros no marco 
de um sistema extraordinariamente opaco, desprovido de qualquer mecanismo de regulação e alimentado pela 
superliquidez do capital fictício e que, em determinado momento, já não encontram ninguém sobre o qual 
descarregar-se.” (grifos nossos) 
69 Lembrando que, em uma economia eufórica, o boom de crédito existe não apenas para o investimento, mas 
também para o consumo, o que potencialmente geraria pressões de inflação de demanda. 
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essas falhas, por colocarem em causa a solidez da estrutura de ativos de todas as unidades, tendem 

a modificar todas as carteiras desejadas. Um elemento-chave na escalada da crise financeira 

para a instabilidade e crise em todo o sistema é o aparecimento de dificuldades financeiras 

entre as instituições financeiras. Sem as perdas e mudanças generalizadas nas carteiras 

desejadas que se seguem a uma ruptura do sistema financeiro, é difícil que ocorra uma crise 

financeira. (MINSKY, 2016, pág. 126 – grifos nossos) 

Finalizando, é importante registrar as recomendações de Minsky para minimizar os 

efeitos de uma crise gerada pela instabilidade financeira. Minsky considera tais crises 

inevitáveis, pois decorrentes do próprio ciclo de negócios da economia capitalista; 

outrossim, para Minsky os efeitos da crise sobre a produção e o emprego podem ser 

atenuados por medidas de política econômica – particularmente duas, as que Minsky 

chama de “Big Bank” e “Big Government”: 

- “Big Bank” – atuação do Banco Central como “lender of last resort” (emprestador 

de última instância), não apenas provendo liquidez às instituições financeiras, mas 

também garantindo a compra de ativos financeiros para evitar o colapso dos preços 

desses ativos (pois, como vimos acima, o colapso dos preços dos ativos destrói o 

patrimônio líquido de muitas unidades econômicas, particularmente as mais 

alavancadas); 

- “Big Government” – ações de política fiscal ativa e expansionista que aumentem 

o deficit público e, com isto, sustentem os lucros70 mesmo numa situação de queda do 

investimento. 

Concluindo este capítulo, veremos a seguir como economistas pós keynesianos 

utilizaram o ferramental teórico anteriormente exposto para buscar compreender a crise 

de 2007/2008. 

2.5 – A interpretação minskyana da crise de 2007/2008 

 Como assinalamos no início deste capítulo, muitos economistas de matriz pós 

keynesiana resgataram as contribuições teóricas de Minsky por ocasião da crise de 

2007/2008 como um ferramental adequado para o entendimento daquela crise. 

Ressaltamos aqui em particular os artigos publicados pela Associação Keynesiana 

Brasileira no “Dossiê da Crise”, a contribuição de BAHRY & GABRIEL no artigo “A 

                                                           
70 Neste momento o componente déficit público da equação kaleckiana dos lucros adquire particular relevância. 
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hipótese da instabilidade financeira e suas implicações para a ocorrência de ciclos 

econômicos”, a dissertação de mestrado de Tatiana Rimoli Gzvitauski “Uma Crise à la 

Minsky” e o working-paper de Paula Marina Sarno e Norberto Montani Martins 

“Derivatives, financial fragility and systemic risk: lessons from Barings Bank, Long-Term 

Capital Management, Lehman Brothers and AIG” 71 . Apresentaremos aqui apenas 

citações pontuais e resumos conceituais de tais trabalhos. 

O Dossiê da Crise da Associação Keynesiana Brasileira é explícito desde o resumo 

introdutório: “(...) é a atuação do Big Central Bank (banco central como emprestador de 

última instância) e do Big Government (política fiscal anticíclica) que vai impedir que uma 

grande crise se transforme em uma depressão. Vivemos, assim, um ‘Momento 

Minsky’(...)”; e as menções a Minsky prosseguem desde o índice, em particular nos 

artigos de Simone Deos – “A Contemporaneidade de Minsky” – e de José Luís Oreiro e 

Flávio Augusto C. Basílio – “A Crise Financeira Brasileira: uma análise a partir do 

conceito de fragilidade financeira à la Minsky”. Também a apresentação do Dossiê por 

Fernando Ferrari Filho e Luiz Fernando de Paula é praticamente uma citação minskyana 

até no título (“Pode ‘Ela’ Acontecer de Novo?”). 

DEOS resume o papel central do sistema financeiro e das dívidas na economia 

capitalista de Minsky, recupera a tipologia das posições financeiras que os agentes 

podem assumir e apresenta uma instigante discussão (inicial à época do Dossiê, escrito 

“no calor dos acontecimentos”): 

O que foi brevemente exposto talvez já ajude àqueles que desconheciam o pensamento do autor a 

entender por que ele vem sendo evocado com tanta frequência nos últimos tempos, ecoando além 

dos muros da academia (tendo sido, inclusive, utilizado como uma importante referência no último 

Global Financial Stability Report, um dos relatórios oficiais do FMI). É claro que as análises estão 

apenas começando. (...) Se, de um lado, parece haver um crescente interesse pelo autor e suas 

ideias, vemos, de outro, autores alinhados com a tradição analítica que tem em Minsky uma 

referência central já se posicionarem contrariamente a essa tese, dizendo que não houve um 

robustecimento da fragilidade financeira ao longo desse boom de crescimento da economia 

norteamericana. Isto porque seria uma particularidade desse boom o fato dele já ter nascido sobre 

uma estrutura extremamente frágil, em função das inúmeras inovações financeiras dos últimos 

anos, sobre as quais incidiu uma regulação ou débil, ou inadequada. Nesse sentido, essa não seria 

uma crise minskyana.  

                                                           
71 Em inglês no original, embora escrito por dois economistas brasileiros. 
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Enfim, o debate está apenas começando e, ao longo dos próximos anos, pesquisas mais apuradas 

tentarão explicar a natureza e a dinâmica dos acontecimentos que levaram à crise. Mas, ao que 

parece, Minsky será definitivamente uma referência (...) 

OREIRO & BASÍLIO, num artigo escrito no ápice da crise (outubro de 2008), focam 

nos reflexos da crise na economia brasileira e utilizam o conceito minskyano de 

fragilidade financeira para afirmar: “A crise brasileira é endógena, fruto da crescente 

fragilidade financeira do setor privado e decorrente da exposição ao risco cambial. O 

gatilho, é verdade, foi exógeno, oriundo do recrudescimento da crise internacional”.  

BAHRY & GABRIEL, ao analisarem o impacto da crise do mercado imobiliário 

estadunidense na economia daquele país, assinalam: 

Além dos impactos sobre o nível de consumo e investimento, o mercado imobiliário tem grande 

efeito sobre o canal de crédito da economia, meio pelo qual diversos agentes econômicos de uma 

maneira geral financiam seus investimentos. Um aumento do risco de empréstimos e 

financiamentos pode elevar a taxa de juros dos futuros contratos no mercado de crédito. Uma vez 

que esse canal de crédito também afeta o nível de consumo e investimento, a expectativa de 

crescimento econômico é diminuída. Esse comportamento também é descrito na visão minskyana, 

ou seja, a crise financeira gera uma indisposição crescente em financiar o investimento, o que leva, 

consequentemente, a uma queda nos gastos com investimento. Essa redução, por sua vez, afeta 

negativamente os lucros, aumentando a dificuldade em pagar os compromissos da dívida contraída 

anteriormente. Na sequência, o default sobre o pagamento da dívida promove um declínio da 

demanda agregada. (BAHRY & GABRIEL, 2009, pág. 48) 

Os mesmos autores supramencionados utilizam a teoria de Minsky (ampliando-a 

para a análise de uma economia aberta) no item 5 de seu artigo para analisar 

especificamente a deflagração da crise de 2008, a partir da caracterização de período 

inicial de boom eufórico, da grande quantidade de tomadores de crédito em posição 

especulativa ou Ponzi, o choque exógeno de elevação da taxa de juros e a eclosão da 

crise com o colapso de preços de ativos. 

GZVITAUSKI é eloquente no resumo de sua dissertação de mestrado72: 

Depois da crise iniciada no sistema financeiro norte-americano, Hyman Minsky (1919-1996), pouco 

abordado até então, voltou ao debate sobre o funcionamento do sistema financeiro e sua 

regulamentação. Para muitos, a trajetória percorrida pela economia mundial e a ruptura do sistema 

financeiro se enquadram nas análises do autor, a ponto de ser possível considerar ter havido um 

“Momento Minsky”: um profundo e repentino colapso precedido por calmaria e bonança. Através da 

caracterização da abordagem de Minsky, essa dissertação se propõe a avançar no entendimento 

                                                           
72  No link de repositório http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_591ec3f6534ce8c55a8339fb02784155 
encontram-se mais cinco artigos que relacionam a teoria minskyana à análise de crises financeiras, não apenas a de 
2007/2008. Optamos por não elencar tais artigos por questões de espaço e também porque ampliariam demais o 
escopo da análise. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNSP_591ec3f6534ce8c55a8339fb02784155


60 

do sistema financeiro à procura das causas e corretivos da fragilidade financeira ilustrada pela crise 

subprime recente. (GZVITAUSKI, 2015, pág.7) 

SARNO & MARTINS utilizam outro enfoque: a partir de vários fatos estilizados de 

crises deflagradas por falências de instituições financeiras, os autores apontam em seu 

abstract: 

(...) Investigamos de que forma os derivativos contribuíram para a formação de riscos sistêmicos 

nessas experiências 73  de acordo com uma perspectiva pós-keynesiana, que se concentra no 

conceito minskyiano de fragilidade financeira e na análise de contágio e risco sistêmico de Cardim 

de Carvalho. (...) destacamos que, se as posições de financiamento especulativo e Ponzi forem 

generalizadas, ao invés de amortecer choques financeiros, os derivativos podem fragilizar ainda 

mais as instituições financeiras e disseminar dificuldades no sistema financeiro, contribuindo para 

uma crise sistêmica. (SARNO & MARTINS, 2018, pág. 2) 

Os autores acima referenciados afirmam que “o primeiro aspecto essencial da 

utilização de derivativos nas quatro experiências aqui retratadas é que, dadas as 

especificidades de cada caso, esses instrumentos financeiros tiveram papel de 

destaque, aumentando e intensificando a fragilidade financeira”, em especial a 

disseminação dos “OTC derivatives74”, acerca do que os autores alertam, relacionando 

a disseminação destes derivativos de balcão com as posições financeiras assumidas 

pelos investidores de acordo com a tipologia minskyana: 

Mas se as posições especulativas e de financiamento Ponzi de instituições financeiras e 

participantes do mercado forem generalizadas, o resultado pode ser o oposto. Se não forem 

capazes de absorver a perturbação financeira que surge de uma das outras instituições, a enorme 

concentração e extensas ligações dos mercados de derivados OTC irão apenas contribuir para um 

amplo e rápido processo contagioso ao fragilizar ainda mais as posições financeiras de outros 

negociantes e, em seguida, disseminar as dificuldades e falta de confiança do sistema financeiro, 

desencadeando uma crise sistêmica. Isso foi exatamente o que ocorreu com o Lehman 

Brothers e o que potencialmente teria ocorrido com LTCM e AIG se não tivesse havido 

salvamento (SARNO & MARTINS, 2018, pág. 23 – grifos nossos). 

Estes autores concluem seu working paper no item 6 (“Derivatives, Financial 

Fragility and Systemic Risk”) com um detalhado levantamento das interrelações que 

identificam entre exposição a derivativos de balcão, fragilidade financeira minskyana, 

mecanismos financeiros potencialmente disseminadores de instabilidade, ação 

                                                           
73 Barings Bank, Long-Term Capital Management (LTCM), Lehman Brothers e AIG. 
74 OTC derivatives (“over-the-counter”) são os chamados derivativos de balcão; são contratos que são negociados 
em privado diretamente entre duas partes, sem passar por uma Bolsa ou outro intermediário. 
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governamental e deflagração de crise sistêmica75, e apontam o não resgate do Lehman 

Brothers como elemento catalisador da crise de 2007/2008, a qual caracterizam como 

sistêmica. 

Assim, finalizamos este capítulo com uma abordagem da contribuição teórica de 

Minsky na Hipótese de Instabilidade Financeira e apresentamos alguns exemplos de 

como economistas pós keynesianos utilizaram tal instrumental teórico para buscar 

explicar a crise de 2007/2008. No próximo capítulo, utilizamos a mesma metodologia 

para a categoria teórica marxista do capital fictício. 

  

                                                           
75 Crise sistêmica na acepção de Carvalho (2015), citado textualmente: “continuamente constrói desequilíbrios e 
torna-se progressivamente mais frágil até o ponto em que mesmo um pequeno choque pode gerar uma grande 
crise.” 



62 

CAPÍTULO 3 – MARX, A CATEGORIA DE CAPITAL FICTÍCIO E A CRISE DE 2008 

“Num sistema de produção em que toda a rede de conexões do 

processo de reprodução se baseia no crédito, quando este cessa de 

repente e só se admitem pagamentos à vista, tem de se produzir 

evidentemente uma crise, uma demanda violenta de meios de 

pagamento. À primeira vista, a crise se apresenta como uma simples 

crise de crédito e crise monetária. E, com efeito, trata-se apenas da 

conversibilidade das letras de câmbio em dinheiro. Mas a maioria 

dessas letras representa compras e vendas reais, cuja extensão vai 

muito além das necessidades sociais e acaba servindo de base a toda 

a crise. Ao mesmo tempo, há uma massa enorme dessas letras que 

representa apenas negócios fraudulentos, que agora vêm à luz e 

estouram como bolhas de sabão; além disso, há especulações feitas 

com capital alheio, porém malogradas; e, por fim, capitais-mercadorias 

desvalorizados, ou até mesmo invendáveis, ou refluxos de capitais que 

jamais se realizam.” (MARX, 2017) 

Introdução 

 Uma das consequências da crise de 2007/2008 no campo da teoria econômica foi 

um “retorno a Marx”. O trecho supracitado, extraído do Capítulo 30 do Livro III de O 

Capital (págs. 663/664) foi um dos mais mencionados pelos analistas econômicos no 

estouro e no auge da crise; além disso, vários jornais e informativos relataram o grande 

aumento do interesse pela obra de Marx – e, em particular, de O Capital – após a 

eclosão da crise de 2007/2008.76 Nas palavras de TONELO,  

Parecia chocante a muitos leitores do século XXI a atualidade que os escritos de Marx reganhavam 

à luz dos impactos da corrente crise. A chamada crise financeira, nascida no coração do capitalismo 

mundial, a “demanda violenta de meios de pagamento”, significou a falência de poderosas 

instituições financeiras, bancos de investimento, seguradoras, choque entre capitais, intervenções 

colossais dos Estados, disputas entre monopólios, embates entre países, tensões e conflitos entre 

classes. Na essência do processo, estava o que está na “base de toda crise”, mas com as 

dimensões da hiperfinanceirização que atingiram um grau que seria inimaginável para economistas 

do século XIX ou mesmo da primeira metade do século XX. (TONELO, 2019, pág. 14) 

                                                           
76 Para uma amostra das citações deste trecho do Livro II d’O Capital em 2008/2009, ver COSTA, “A crise mundial do 
capitalismo e as perspectivas dos trabalhadores” in “A crise econômica mundial, a globalização e o Brasil” (2013); 
ver também TONELO, Iuri, “A CRISE DO CAPITAL E SEUS EFEITOS - A nova dinâmica internacional do capitalismo pós-
2008”, 2019; ver ainda COGGIOLA, Oswaldo, “A Crise Mundial 2007-2012: uma Abordagem Global”, 2015, em 
https://www.researchgate.net/publication/287205463_A_Crise_Mundial_2007-2012_uma_Abordagem_Global . 
Para uma amostra das notícias de aumento da procura e do interesse pela obra de Marx no pós-crise, ver “Crise: 
Karl Marx, O Coveiro do Capitalismo” em https://jornalggn.com.br/noticia/crise-karl-marx-o-coveiro-do-
capitalismo/; ver também “Crise financeira faz aumentar vendas de 'O Capital'”, em 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2008/10/16/internas_economia,83798/crise-financeira-faz-
aumentar-vendas-de-o-capital.shtml; ver ainda “Crise aumenta procura por obras de Karl Marx na Alemanha” em 
https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081020_marxvendas_mp.shtml 

https://www.researchgate.net/publication/287205463_A_Crise_Mundial_2007-2012_uma_Abordagem_Global
https://jornalggn.com.br/noticia/crise-karl-marx-o-coveiro-do-capitalismo/
https://jornalggn.com.br/noticia/crise-karl-marx-o-coveiro-do-capitalismo/
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2008/10/16/internas_economia,83798/crise-financeira-faz-aumentar-vendas-de-o-capital.shtml
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 As categorias centrais da teoria marxista que recuperamos neste trabalho são: 

mercadoria, valor de uso, valor, mais valor e lucro médio; circulação do capital; 

autonomização das formas do capital - capital de comércio de mercadorias, capital de 

comércio de dinheiro, capital portador de juros e capital fictício - funcionalidades e 

disfuncionalidades das formas autonomizadas do capital; crises cíclicas. 

 Dividimos esse capítulo em cinco tópicos. No primeiro, abordamos de maneira 

bastante resumida e sintética os conceitos marxistas de mercadoria e valor, o trabalho 

como fonte de valor, o conceito de mais-valor, relação entre mais-valor e lucro, taxa de 

mais-valor e taxa de lucro, lucro médio e tendência à queda da taxa de lucro. No 

segundo, resumimos a circulação do capital. No terceiro tópico, abordamos as formas 

autonomizadas do capital (de comércio de mercadorias, de comércio de dinheiro, 

portador de juros e fictício), funcionalidades e disfuncionalidades das formas 

autonomizadas do capital. No quarto tópico, apresentamos uma síntese da teoria 

marxista das crises cíclicas no capitalismo. No quinto e último tópico, apresentamos a 

contribuição de diversos estudiosos marxistas que adotam a categoria do capital fictício 

para buscar compreender a especificidade da crise de 2007/2008. 

3.1 – Mercadoria, valor, valor de uso e mais-valor 

 No Capital Livro I, Marx inicia apresentando uma primeira característica da 

mercadoria: o valor de uso. Nas palavras de Marx (2013), “A mercadoria é antes de tudo 

um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz 

necessidades humanas de um tipo qualquer. A natureza dessas necessidades – se, por 

exemplo, elas provêm do estômago ou da imaginação – não altera em nada a questão”. 

O primeiro Capítulo do Livro I d’O Capital dedica-se a aprofundar o estudo da relação 

entre as categorias valor de uso, valor de troca e valor das mercadorias. 

Um aspecto central no conceito de mercadoria em Marx é a compreensão de que 

a magnitude do valor de uma mercadoria é o tempo de trabalho socialmente 

necessário77 à reprodução desta mercadoria. Marx (2013) reafirma: “como valores, 

                                                           
77 Marx entende por “socialmente necessário” o tempo médio utilizado socialmente, nas condições médias de 
produtividade do trabalho e da tecnologia predominante. 
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todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho 

cristalizado”. 

Por outro lado, uma das características centrais do modo de produção capitalista 

é o fato de que nele a força de trabalho também se torna uma mercadoria78. Com 

efeito, no capitalismo os trabalhadores não possuem os meios de produção: são 

proprietários apenas da sua capacidade de trabalhar (a força de trabalho), a qual é 

oferecida no mercado de trabalho aos capitalistas que necessitem adquiri-la. 

E qual é a magnitude do valor da mercadoria força de trabalho? O mesmo de 

qualquer outra mercadoria – vale dizer, o “tempo de trabalho socialmente necessário à 

sua reprodução”; assim, a magnitude do valor da mercadoria força de trabalho – 

expresso no salário – representa a quantidade de valor do conjunto das mercadorias 

que o trabalhador necessita adquirir para sua manutenção e de sua família. 

Para por em movimento a produção, o capitalista adquire meios de produção e 

força de trabalho, que combinadas transformam insumos em mercadorias. 

Os meios de produção se dividem em meios de trabalho, matérias primas e 

matérias auxiliares. Os meios de produção apenas transferem valor à mercadoria 

final: ou de uma vez e integralmente (caso das matérias primas e auxiliares) ou 

paulatinamente por meio da depreciação, que é o caso dos meios de trabalho. 

Já a força de trabalho cria valor novo, pois é ela que, ao por em movimento os 

meios de produção, transforma matérias primas e matérias auxiliares em mercadoria 

final, mercadoria esta cuja magnitude de valor é maior do que a do valor somado 

da matéria utilizada na sua produção; e a magnitude  deste valor novo, adicional, é 

o tempo de trabalho socialmente necessário para a transformação das matérias 

primas e auxiliares no produto final. 

Entretanto, não apenas somente a força de trabalho cria valor, mas também (e 

principalmente) no modo de produção capitalista a força de trabalho cria um valor 

de magnitude maior do que a do seu próprio valor.  

                                                           
78 “O característico não é que a mercadoria força de trabalho seja comprável, mas que a força de trabalho apareça 
como mercadoria”. (MARX, 2014, pág. 112) 
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Para entender melhor, num exemplo simplificado: o trabalhador é contratado para 

laborar em uma jornada de oito horas. As primeiras quatro horas o trabalhador cria 

valor na magnitude do que lhe é pago a título de salário-dia; entretanto, sua jornada é 

de oito horas, o que significa que nas outras quatro horas o trabalhador está na 

realidade realizando trabalho não pago – é o que Marx denomina de “trabalho 

necessário” e “trabalho excedente”. Como assinala Marx (2020), “o mais-valor é, por si 

mesmo, obtido a partir de um valor de uso “específico”, o da força de trabalho, o qual 

convém exclusivamente a ela”. Marx (2014) ressalta ainda que “por meio dos 

diferentes papéis que, durante o processo de criação de valor e, portanto, também na 

criação de mais-valor, os meios de produção e a força de trabalho se diferenciam, 

como formas de existência do valor de capital adiantado, respectivamente em 

capital constante e variável79” (grifo nosso).  

3.2 – Taxa de mais-valor e taxa de lucro; lucro médio 

 Marx na Seção I do Livro III inicia apresentando a fórmula de cálculo do valor da 

mercadoria produzida, qual seja: M = c + v + m, sendo “c” o capital constante, “v” o capital 

variável e “m” o mais-valor produzido. Marx denomina o “valor de reposição” c + v de 

preço de custo. Então, o preço de custo é o “preço de compra que o próprio capitalista 

pagou por sua produção, ou seja, é o preço de compra determinado por seu próprio 

processo de produção”.  

  Ao conceituar o lucro como expressão do mais-valor, Marx aponta: 

Como tal derivado imaginário do capital total adiantado, o mais-valor assume a forma transformada 

do lucro. Uma soma de valor é capital, portanto, porque é desembolsada para gerar um lucro, ou o 

lucro é engendrado porque uma soma de valor é empregada como capital. Se chamamos o lucro 

de l, então a fórmula M = c + v + m = p +m se transforma em M = p + l, ou valor-mercadoria = 

preço de custo + lucro. O lucro, tal como ele se apresenta aqui, é, então, o mesmo que o mais-

valor, apenas numa forma mistificada (...) (MARX, 2017, pág. 73). 

 Prosseguindo, Marx aponta a diferença entre taxa de mais-valor e taxa de lucro: 

enquanto a taxa de mais-valor (que expressa o grau de exploração do trabalho) é 

calculada pela fórmula m’=m/v, a taxa de lucro é apurada pela fórmula l’= m/(c+v). Nas 

palavras de Marx (2017), “a taxa de mais-valor medida sobre o capital variável chama-

                                                           
79  Os conceitos de capital constante e capital variável são centrais na teoria marxista, especialmente quando 
analisamos a taxa de mais-valor e a taxa de lucro. 
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se taxa de mais-valor; a taxa de mais-valor medida sobre o capital total chama-se taxa 

de lucro”. 

 A próxima categoria fundamental a analisarmos é a de composição orgânica do 

capital: trata-se da relação entre o capital constante e o capital variável. Segundo 

MIRANDA (2015), “Marx observa que o grau da produtividade do trabalho expressa-se 

na quantidade de meios de produção que um trabalhador, em um dado período, 

transforma em produto, com o mesmo dispêndio de força de trabalho.”  Como a busca 

do capitalista é pelo aumento da produtividade, “temos, portanto, uma tendência à 

elevação da composição orgânica do capital (c/v), ou seja, um decréscimo relativo 

de sua parte variável”. (MIRANDA, 2015) 

 Como essa tendência ao aumento da composição orgânica do capital se expressa 

de forma e intensidade distintas nos diversos setores da economia capitalista, o impulso 

da concorrência faz com que os capitalistas mais produtivos consigam – pelo menos 

durante um determinado período – vender sua mercadoria por um preço acima de seu 

valor. MIRANDA esclarece: 

Ser mais produtivo significa produzir mais no mesmo espaço de tempo, o que para um capitalista 

individual implica produzir sua mercadoria abaixo do tempo de trabalho socialmente necessário. 

Esse capital pode vender cada mercadoria acima de seu valor unitário, apropriando-se de um mais-

valor que é extraordinário por não ter sido produzido pelos trabalhadores que ele próprio empregou. 

O que temos aí, na verdade, é a transferência do mais-valor produzido pelos capitais menos 

produtivos (que produzem acima do tempo de trabalho socialmente necessário) para os capitalistas 

mais produtivos (...) (MIRANDA, 2015, pág. 79). 

A disputa intercapitalista pelo aumento da produtividade acaba por gerar a 

denominada taxa média de lucro ou lucro médio. Originalmente as taxas de lucro nos 

diferentes ramos da produção são muito distintas, em função das diferentes 

composições orgânicas dos capitais investidos. Entretanto, como aponta Marx (2017, 

págs. 230-231), “essas taxas de lucro diversas são compensadas entre si por meio da 

concorrência numa taxa geral (ou taxa média) de lucro, que representa a média de todas 

aquelas taxas de lucro distintas”.  

Por outro lado, o impulso da concorrência faz com que todos os capitalistas 

procurem aumentar a composição orgânica de cada capital individual, para que cada um 

se torne mais produtivo. Cabe agora um importante alerta: a tendência ao aumento da 
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composição orgânica do capital gera uma tendência à queda na taxa de lucro, conforme 

veremos a seguir. 

3.2.1 – A lei de tendência à queda da taxa de lucro 

Como vimos, a taxa de lucro é calculada por l’=m/(c+v), enquanto a taxa de mais-

valor é calculada por m’=m/v. Podemos também, a partir de uma simples substituição 

algébrica, considerar que: 

m’=m/v → m=m’v ; substituindo na equação da taxa de lucro, temos: 

l’=m’v/(c+v); dividindo o numerador e o denominador da fração por v, obteremos ao 

final: 

l’=m’/(c/v+1) 

Ora, se acabamos de constatar que há uma tendência ao aumento da composição 

orgânica do capital, significa que c/v tende a aumentar; como o termo c/v está no 

denominador, considerando até o momento constante o grau de exploração da 

força de trabalho m’, o aumento de c/v implica na tendência à redução de l’. 

No entanto, esta lei tendencial é contrariada por “causas contra-arrestantes”, na 

expressão de Marx que dá título ao Capítulo 14 do Livro III. E a primeira contratendência 

apontada por Marx é exatamente o aumento do grau de exploração da força de trabalho. 

Como aponta MIRANDA (2011), “o processo global de acumulação de capital gera, como 

tendência, o aumento do grau de exploração da força de trabalho, redução dos salários, 

queda no valor dos elementos do capital constante, entre outros fatores contrários à 

tendência à queda da taxa de lucro”. 

3.3 – A circulação do capital e do mais-valor 

Compreendida a origem do mais-valor e sua relação com o lucro, examinaremos 

agora os ciclos do capital e a sua rotação. Este exame é relevante para nosso estudo, 

pois, como veremos, uma das mais importantes funcionalidades das formas 

autonomizadas do capital – capital de comércio de mercadorias e capital bancário – é 

exatamente acelerar a rotação do capital, aumentando a taxa anual de lucro. 
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3.3.1 - Os ciclos do capital 

Na Seção I do Livro II de O Capital, Marx apresenta os ciclos das três formas do 

capital: do capital-dinheiro80, do capital produtivo e do capital-mercadoria. 

O esquema de Marx para o ciclo do capital-dinheiro é representado pela fórmula               

D – M MP
FT ... P ... M’ – D’ ; “sendo que os pontos significam que o processo de circulação 

foi interrompido81, e M’ e D’ indicam M e D aumentados pelo mais valor” (MARX, 2014, 

pág. 107). O ciclo do capital-dinheiro é o mais afeto ao nosso estudo, por ser dos três o 

ciclo que “expressa de modo mais palpável a mola propulsora da produção capitalista. 

O processo de produção aparece apenas como inevitável elo intermediário, um 

mal necessário ao ato de fazer dinheiro”. (MARX, 2014 – grifo nosso). Veremos 

adiante que é a partir da autonomização das formas do capital-dinheiro que chegamos 

ao capital fictício. 

Entretanto, é na análise do ciclo do capital produtivo que se confirma a necessidade 

da reprodução ampliada82. Nesta análise, Marx retoma o exposto no Livro I para concluir: 

O caráter inteiro da produção capitalista é determinado pela valorização do valor de capital 

adiantado, ou seja, em primeira instância, pela produção do máximo possível de mais-valor; em 

segundo lugar, porém, (...) pela produção de capital, isto é, pela transformação de mais-valor 

em capital. A acumulação ou produção em escala ampliada, que aparece como meio para a 

produção sempre aumentada de mais-valor e, por conseguinte, para o enriquecimento do 

capitalista, (...), torna-se, por meio de seu desenvolvimento, (...) uma necessidade para cada 

capitalista individual. (MARX, 2014, pág. 158 –  em negrito, grifos nossos; 

sublinhado, grifos do Autor no original). 

Assim, na análise do ciclo do capital produtivo torna-se transparente que a 

acumulação de capital necessita da reprodução ampliada. Esta conclusão é central para 

um dos aspectos centrais do capitalismo nas crises: a superacumulação de capital. 

                                                           
80  Na edição consultada para este trabalho, a tradução utiliza a expressão “capital monetário”. Adotamos a 
terminologia “capital-dinheiro” para evitar confusões e duplicidade de sentido, porque a categoria “capital 
monetário” aparece no Livro III com outro significado, mais vinculado ao capital bancário e às suas três formas 
autonomizadas: capital de comércio de dinheiro, capital portador de juros e capital fictício. 
81 Processo de circulação refere-se à compra e venda de mercadorias. Durante o processo de produção, não há 
compra nem venda: as mercadorias necessárias à produção já foram anteriormente adquiridas e as mercadorias 
finais destinadas à venda ainda estão sendo produzidas. 
82 Na chamada reprodução simples, o mais-valor adicionado é integralmente gasto no consumo improdutivo pessoal 
do capitalista; já na reprodução ampliada, parcela do mais-valor é integrada ao capital-dinheiro que será novamente 
lançado na produção no próximo ciclo. 
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Outra constatação importante no Capítulo 2 refere-se ao fenômeno do 

entesouramento, também na reprodução simples, mas com mais relevância na 

reprodução ampliada. Enquanto que na reprodução simples ocorre eventualmente que 

“D é obrigado a suspender sua função D – M por circunstâncias externas, tem-se 

novamente um estado de entesouramento83 do dinheiro” (MARX, 2014, pág. 156), na 

reprodução ampliada o entesouramento ocorre por características intrínsecas do próprio 

processo de produção. Conforme assinala Marx, 

(...) pode ocorrer, e de fato ocorre com frequência, que o mais-valor destinado à capitalização, 

cresça (sendo portanto acumulado nas proporções necessárias), mediante a repetição dos 

diferentes ciclos, até atingir o volume em que pode realmente funcionar como capital adicional ou 

ingressar no ciclo do valor de capital em processo. O mais-valor imobiliza-se, assim, como tesouro 

e, sob essa forma, constitui o capital-dinheiro latente. Latente porque, enquanto imobilizado sob a 

forma-dinheiro, não pode atuar como capital. Assim, o entesouramento aparece aqui como um 

momento implícito no processo capitalista de acumulação (...) (MARX, 2014, pág. 157 – em 

negrito, grifos nossos; sublinhado, grifos do Autor no original). 

Marx neste capítulo já antecipa – sem estudá-las neste momento - “as outras 

formas que esse capital-dinheiro pode assumir durante o intervalo84, inclusive a de 

dinheiro que pare dinheiro, por exemplo, sob a forma de depósito a juro num banco, 

letras de câmbio ou papéis de qualquer tipo” (MARX, 2014, pág. 163 – grifo nosso). No 

escopo do nosso estudo, tais formas são especialmente relevantes e serão abordadas 

no terceiro tópico deste capítulo. Adiantamos que a transformação do entesouramento 

em capital emprestável é uma das grandes funcionalidades do capital portador de juros. 

3.3.2 – O tempo do ciclo do capital  

Compreendido o processo do capital como um ciclo de valorização, a consequência 

óbvia é que tal ciclo “transcorre (...) numa sequência temporal. A duração de sua 

permanência na esfera da produção constitui seu tempo de produção e, na esfera da 

circulação, seu tempo de circulação ou de curso. O tempo total no qual ele (o capital) 

percorre seu ciclo é, assim, igual à soma do tempo de produção e do tempo de curso” 

(MARX, 2014, pág. 202 – grifo nosso). 

                                                           
83 Outra situação externa ao processo de produção em que pode haver entesouramento de dinheiro na reprodução 
simples é quando os desembolsos previstos e necessários para aquisição dos meios de produção (e da própria força 
de trabalho) ocorrem espaçados, em momentos de tempo distintos. 
84 Aqui Marx refere-se ao tempo em que o capital-dinheiro permanece nesta forma de entesouramento. 
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Os conceitos de “tempo de produção” e “tempo de curso” são fundamentais para a 

acumulação de capital, uma vez que o lucro é habitualmente calculado como lucro anual. 

Ora, se cada ciclo completo do capital é que gera o mais-valor que será acumulado e 

que se refletirá no lucro, torna-se óbvio que, quanto maior a quantidade de rotações 

completas que o capital puder dar em um ano, mais vezes este capital irá gerar mais-

valor e, portanto, maior será a soma do mais-valor anual produzido – consequentemente, 

maior será o lucro anual deste capital. 

Marx alerta que o grande obstáculo temporal à acumulação de capital é o tempo 

de curso: 

Tempo de curso e tempo de produção excluem-se mutuamente. Durante seu tempo de curso, o 

capital não atua como capital produtivo e, por isso, não produz mercadoria nem mais-valor. 

(...) Assim, a expansão e a contração de curso agem como limite negativo à contração e à expansão 

do tempo de produção, ou da extensão em que um capital de dada grandeza pode funcionar como 

capital produtivo. Quanto mais as metamorfoses da circulação são apenas ideais, isto é, quanto 

mais o tempo de curso é = 0 ou próximo de zero, tanto mais atua o capital e tanto maior se 

torna sua produtividade e autovalorização. (MARX, 2014, pág. 204 – em negrito, grifos 

nossos; sublinhado, grifos do Autor no original). 

Veremos a seguir que as formas autonomizadas do capital – capital de comércio 

de mercadorias, capital de comércio de dinheiro, capital portador de juros e capital fictício 

– contribuem de maneira fundamental para o aumento da rotação do capital na esfera 

da circulação, reduzindo seu tempo de curso; entretanto, junto com esta funcionalidade 

trazem também disfuncionalidades resultantes de sua própria ação na economia 

capitalista. O exame dessas formas autonomizadas e suas funcionalidades e 

disfuncionalidades é o tema de nosso próximo tópico. 

3.4 – As formas autonomizadas do capital 

3.4.1 – O capital de comércio de mercadorias 

 Marx assim define o capital de comércio de mercadorias no início do Capítulo 16 

do Livro III de O Capital: 

Quando essa função do capital submetido ao processo de circulação em geral se autonomiza 

como função específica de um determinado capital, fixando-se como uma função imputada 

pela divisão do trabalho a uma categoria determinada de capitalistas, o capital-mercadoria se 

converte em capital de comércio de mercadorias, ou capital comercial. (MARX, 2017, págs. 

374-375 – em negrito, grifos nossos; sublinhado, grifos do Autor no original). 
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Marx (2017) esclarece que o comerciante, enquanto capitalista, aparece primeiro 

no mercado como portador de certa quantia em dinheiro – próprio ou emprestado – que 

ele adianta como capitalista ao capitalista industrial; ou seja, o comerciante pretende 

transformar “a” (valor inicial dessa quantia) em “a + Δa” (a mesma quantia mais o lucro). 

É evidente que o capital do comerciante tem de aparecer originalmente no mercado na 

forma de capital-dinheiro, já que ele não produz mercadorias, limitando-se apenas a 

comercializá-las, atuar como intermediador de seu movimento; também é óbvio que, 

para poder vendê-las, primeiro precisa comprá-las, o que implica possuir capital-

dinheiro. 

3.4.1.1 – Funcionalidades do capital de comércio de mercadorias 

Para o capitalista industrial, a atuação do comerciante permite que ele – capitalista 

industrial – com o dinheiro do comerciante, transforme seu capital–mercadoria em 

dinheiro; com isso, pode reconverter o dinheiro em meios de produção e força de 

trabalho, ou seja, ele pode dar continuidade a seu processo de reprodução com maior 

rapidez, sem precisar esperar que suas mercadorias sejam vendidas aos consumidores 

finais. 

Vemos portanto que a existência do capital de comércio de mercadorias torna-se 

funcional para o capital industrial e, portanto, para a acumulação global capitalista, como 

assinala Marx: 

Na medida em que contribui para a abreviação do tempo de circulação, ele pode ajudar 

indiretamente a aumentar o mais-valor produzido pelo capitalista industrial. Na medida em que ajuda 

a expandir o mercado e em que medeia a divisão do trabalho entre os capitais, isto é, em que 

capacita o capital a trabalhar em maior escala, sua função promove a produtividade do capital 

industrial e sua acumulação. Na medida em que abrevia o tempo de curso, ele eleva a proporção 

entre o mais-valor e o capital adiantado, isto é, a taxa de lucro. Na medida em que coloca na esfera 

da circulação uma parte menor do capital como capital-dinheiro, ele aumenta a parte do capital 

diretamente investida na produção. (MARX, 2017, pág. 390) 

 Mas o capital de comércio de mercadorias também traz disfuncionalidades. 

Vamos examiná-las a seguir. 
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3.4.1.2 – Disfuncionalidades do capital de comércio de mercadorias 

A principal disfuncionalidade do capital de comércio de mercadorias é que o 

comerciante tem lucro mas sua atividade não gera mais-valor. Como ressalta Marx, 

(...) o capital de comércio de mercadorias (...) não cria valor nem mais-valor, apenas medeia sua 

realização e, assim, ao mesmo tempo, o verdadeiro intercâmbio das mercadorias, sua passagem 

de uma a outra mão, o metabolismo social. No entanto, como a circulação do capital industrial é 

uma fase do processo de reprodução tanto quanto a produção, o capital que atua de forma 

autônoma no processo de circulação tem de gerar o lucro anual médio tanto quanto o capital 

que atua nos diversos ramos da produção. (MARX, 2017, pág. 393 – grifo nosso). 

Ora, se o comerciante não gera mais-valor – portanto não “gera lucro” – de onde 

vem seu lucro? Resposta: de parte do lucro do capital industrial. Assim, o cálculo original 

do lucro médio (que considerava apenas os capitais na esfera da produção) tem que ser 

refeito, e, como assinala MARX (2017) “o capital comercial entra de maneira 

determinante na formação da taxa geral de lucro, pro rata à parte que ele representa do 

capital total”. Assim, o capital comercial tem a disfuncionalidade de, ao participar da 

repartição de um lucro médio para o qual não contribuiu para que fosse gerado, contribuir 

para reduzir ainda mais a taxa geral de lucro. 

Outra disfuncionalidade importante do capital comercial é a de que, ao intensificar 

a rotação do capital industrial, pode potencialmente impulsionar o aumento da produção 

até o ponto em que esta não encontre demanda correspondente. Já no Livro II de O 

Capital, Marx alertava: 

(...) pode ocorrer de a produção de mais-valor (...) crescer, o processo inteiro de reprodução 

encontrar-se em plena florescência e, no entanto, haver uma enorme massa de mercadorias que 

só aparentemente ingressam na esfera do consumo, mas, na realidade, permanecem não 

vendidas, estocadas nas mãos dos intermediários; ou seja, mercadorias que, de fato, ainda se 

encontram no mercado. 

E Marx prossegue no mesmo trecho, apontando a possibilidade85 da crise: 

Uma leva de mercadorias sucede a outra, até que, por fim, fica claro que a leva anterior só foi 

aparentemente absorvida pelo consumo. Os capitais-mercadoria disputam entre si um lugar no 

mercado. Os que ficam para trás, precisam vender abaixo do preço. As levas anteriores ainda não 

foram liquidadas, enquanto vencem os prazos de pagamento das mercadorias. Para poder pagá-

las, seus possuidores têm que se declarar insolventes ou vendê-las por qualquer preço. Essa 

venda não tem absolutamente nada a ver com a situação real da demanda, mas apenas com a 

                                                           
85  Nesse nível de abstração, Marx ainda trata a crise como uma possibilidade. Mais à frente veremos que, 
aprofundando a análise, Marx conclui que a crise é não só uma decorrência necessária do modo de produção 
capitalista como é inclusive funcional para o capitalismo. 
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demanda por pagamento, com a necessidade absoluta de transformar mercadoria em dinheiro. 

Deflagra-se, então a crise. Ela se mostra não na diminuição imediata da demanda 

consumptiva86, da demanda por consumo individual, mas na diminuição da troca de capital 

por capital, do processo de reprodução do capital (MARX, 2014, pág. 155 – grifos 

nossos). 

3.4.2 – O capital de comércio de dinheiro 

Quanto ao capital de comércio de dinheiro, este realizaria apenas operações 

técnicas de apoio à atividade dos capitalistas industriais e dos capitalistas de comércio 

de mercadorias. Segundo Marx, o capitalista tem de pagar constantemente a muitas 

pessoas e receber constantemente de muitas pessoas. Isso torna necessário gastos em 

compras, cobrar o dinheiro das vendas, efetuar e receber e compensar os pagamentos 

etc. Num primeiro momento, essas atividades são desempenhadas pelo capitalista de 

comércio de dinheiro, que atua aqui como simples caixa para os comerciantes e 

capitalistas industriais. 

Vimos anteriormente a existência e necessidade do entesouramento. O comércio 

de dinheiro não cria os tesouros, mas disponibiliza os meios técnicos para que esse 

entesouramento possa ser reduzido a seu mínimo econômico87. Aqui já aparece uma 

importante funcionalidade do capital de comércio de dinheiro: ao administrar o tesouro 

para a classe capitalista inteira, os fundos de reserva para meios de compra e de 

pagamento88 não precisam ser tão grandes como teriam de ser se cada capitalista 

administrasse seu fundo particular. Esses fundos de reserva podem ser ainda mais 

reduzidos com a centralização dos recursos financeiros nos bancos e com o 

desenvolvimento do crédito. 

O pleno desenvolvimento do comércio de dinheiro ocorre a partir do momento em 

que suas funções ordinárias são complementadas pela concessão e contratação de 

empréstimos e pelo crédito, gerando o capital portador de juros.  

                                                           
86 Só este trecho parece ser eloquente para afastar as interpretações subconsumistas na teoria marxista das crises 
do capitalismo. No tópico quatro, voltaremos rapidamente a este ponto. 
87 Marx ressalva que se trata aqui de entesouramento que não seja expressão de capital ocioso nem de uma 
perturbação do processo de reprodução. 
88 Fundos de reserva são os recursos financeiros que o capitalista precisa ter permanentemente à sua disposição 
para efetuar os pagamentos próximos previstos, e também para compensar eventual demora no pagamento de 
mercadorias já vendidas ou alterações de preços em seus insumos. 
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3.4.3 – O capital portador de juros 

A grande novidade do capital portador de juros é que nele o capital se torna 

mercadoria. Como assinala Marx, 

com base na produção capitalista, o dinheiro – aqui considerado expressão autônoma de uma soma 

de valor (...) pode ser convertido em capital e, mediante essa conversão, deixar de ser um valor 

dado para se transformar num valor que valoriza a si mesmo” (...) Nessa qualidade de capital 

possível, de meio para a produção do lucro, ele se torna mercadoria, mas uma mercadoria sui 

generis. Em outras palavras, o capital como tal torna-se mercadoria. (MARX, 2017, pág. 466 

– grifo nosso). 

Para entendermos como isso ocorre, vejamos como circula a mercadoria capital. 

No capital portador de juros, o capitalista A cede ao capitalista B uma certa quantia em 

dinheiro X, para que B utilize esta quantia como capital (industrial ou comercial, aqui nos 

é indiferente) e portanto B venha a auferir um lucro “x” com a aplicação do capital X. 

Entretanto, como X é propriedade de A e não de B, A deve devolver a B a importância X 

acrescido de parte do lucro x auferido. Essa parte do lucro que o capitalista funcionante 

deve pagar ao capitalista proprietário do capital chama-se juros. 

E qual a característica peculiar da mercadoria-capital que a torna sui generis? 

Marx aponta: 

Emprestar e tomar emprestado em vez de vender e comprar representa, aqui, uma diferença 

que deriva da natureza específica da mercadoria, ou seja, do capital. Além disso, significa que o 

que aqui se paga são os juros, não o preço da mercadoria. Se quisermos chamar os juros de 

preço do capital monetário, essa é, então, uma forma irracional do preço, em plena contradição 

com o conceito do preço da mercadoria. O preço se reduz aqui a sua forma puramente abstrata 

e carente de conteúdo (...) (MARX, 2017, pág. 485 – grifos nossos) 

Em suma, o capital é uma mercadoria sui generis porque: primeiro, sua propriedade 

não é alienada, apenas seu uso; segundo, embora tenha preço e valor de uso, não 

tem valor. E não tem valor porque, ao contrário de todas as demais mercadorias cujo 

valor advém de trabalho humano, a mercadoria capital não é criada por trabalho 

humano algum. Como Marx assinala: 

(...) o capital portador de juros, embora seja uma categoria absolutamente diferente da mercadoria, 

converte-se numa mercadoria sui generis, que tem nos juros seu próprio preço, o qual, tal como o 

preço de mercado das mercadorias comuns, é fixado em cada momento pela ação da oferta 

e da demanda. (MARX, 2017, pág. 501 – grifo nosso) 
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Assim, fica claro porque os juros são um “preço irracional” da mercadoria capital: 

ao contrário de todas as demais mercadorias (nas quais seu preço de mercado é 

referenciado em seu valor e flutua em torno deste) os juros – ou para ser mais rigoroso, 

a taxa de juros (pois o prestatário paga ao prestamista um percentual estabelecido 

sobre o principal do empréstimo) – é um preço definido de forma arbitrária, única e 

exclusivamente por oferta e demanda de capital monetário sem nenhum valor que lhe 

sirva de referencial. 

Outra característica do capital portador de juros é que a relação entre capitalista 

proprietário do capital prestamista e o capitalista funcionante prestatário é apartada do 

processo de geração do valor e do mais-valor. O objetivo do prestamista é receber o 

principal mais os juros no prazo acertado; se o prestatário utilizou o recurso emprestado 

como capital ou não, se o lucro previsto pelo prestatário foi obtido, superado ou não 

atingido, isso para o prestamista não faz nenhuma diferença, desde que o combinado 

seja cumprido. Assim, constatamos que o capital portador de juros tende a 

autonomizar-se da produção. Como aponta Marx, 

No capital portador de juros, (...) tanto a devolução como a cessão do capital são mero resultado de 

uma transação jurídica entre o proprietário do capital e uma segunda pessoa. O que vemos é 

apenas cessão e devolução. Tudo o que se encontra entre esses dois polos se esfuma. (MARX, 

2017, pág. 480 – grifo nosso) 

Ou seja, a autonomização da forma capital atinge o ápice no capital portador de 

juros: na aparência, é única e exclusivamente o ciclo D – D’ para o capitalista monetário. 

Nas palavras de Marx 

No capital portador de juros, abrevia-se o movimento do capital; deixa-se de lado o processo 

intermediário, de maneira que um capital =1.000 é fixado como uma coisa que é por si mesma 

=1.000 e que, ao final de dado período, converte-se em 1.100, tal como o vinho guardado na adega, 

que depois de certo tempo também aumenta seu valor de uso. O capital é agora uma coisa, mas, 

como tal, é capital. O dinheiro tem agora amor no corpo89. (...) Assim, o desejo do entesourador se 

realiza no capital monetário portador de juros (e todo capital é, segundo sua expressão de valor, 

capital monetário – ou é agora considerado a expressão do capital monetário90) (MARX, 

2017, pág. 539 – grifo nosso). 

                                                           
89 Referência ao verso “als hätt’es Lieb’im Leibe” (literalmente: “como se tivesse amor no corpo”), do Fausto, de J. 
W. Goethe (primeira parte, quadro VI, cena I). (N. T.) 
90 A compreensão feitichizada de que “todo capital é considerado expressão do capital monetário” expressa-se de 
forma plena no capital fictício, que estudaremos à frente. 
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3.4.3.1 – O sistema financeiro: funcionalidades e desfuncionalidades do capital 

portador de juros 

 Como vimos, o capital portador de juros nasce do desenvolvimento do capital de 

comércio de dinheiro combinado com a atividade de concessão de crédito. Acerca do 

desenvolvimento e concentração do capital monetário, Marx assinala: 

(...) vão se concentrando nas mãos dos banqueiros os depósitos dos fundos de reserva dos homens 

de negócios e as operações técnicas de cobranças e desembolsos de dinheiro, de pagamentos 

internacionais (...) Conjuntamente com esse comércio de dinheiro, desenvolve-se o outro lado do 

sistema de crédito: a administração do capital portador de juros ou do capital monetário como função 

especial dos negociantes de dinheiro. Emprestar e tomar dinheiro emprestado converte -se num 

negócio específico desses negociantes, que atuam como intermediários entre o verdadeiro 

prestamista e o prestatário de capital monetário. Desse ponto de vista, o negócio bancário 

consiste, em termos gerais, em concentrar nas próprias mãos, em grandes massas, o capital 

monetário emprestável, de modo que, em vez do prestamista individual, é o banqueiro que 

aparece como representante de todos os prestamistas de dinheiro diante do capitalista industrial e 

comercial. (MARX, 2017, págs. 551-552 – grifos nossos). 

Esta concentração de capitais emprestáveis nas mãos dos banqueiros é 

acompanhada pela concentração dos depósitos em dinheiro - não apenas dos 

capitalistas mas de todas as classes sociais. Além disso, esse montante de capital 

monetário também é acrescido pelos créditos e empréstimos concedidos pelos 

banqueiros aos prestatários, créditos e empréstimos estes que geram novos 

depósitos91. 

 Marx identifica então várias características funcionais para o capitalismo do 

desenvolvimento do sistema de crédito e da concentração dos capitais monetários. 

MIRANDA (2009) resume: 

O desenvolvimento do sistema de crédito permite, entre outras coisas, que a reserva monetária que 

os capitalistas devem deixar em posse do capital bancário possam ser utilizadas produtivamente 

por outros capitais. O capital portador de juros fornece meio para que essa reserva ociosa possa 

ser aplicada, multiplicando-se. Essa forma de conexão entre capitais de diferentes ramos e espécies 

acelera a circulação em suas diversas fases, acelerando o processo de reprodução em geral, 

possibilitando o aumento do número de rotações de todo o capital social em um dado espaço de 

tempo. (MIRANDA, 2009, pág. 9) 

                                                           
91  Teoricamente, a princípio um banqueiro empresta ao prestatário o dinheiro que foi depositado por um 
prestamista; ocorre que o prestatário recebe seu empréstimo como um crédito em uma conta, ou seja, um novo 
depósito que poderá também ser lastro para a concessão de um novo crédito; e assim o ciclo continua. Este efeito 
de criação de dinheiro creditício (também chamado de moeda escritural) pelos bancos é chamado de multiplicador 
monetário. (Dizemos “teoricamente a princípio” porque na prática os bancos comerciais têm mecanismos de criação 
de crédito que prescindem da existência prévia de depósitos. Esse estudo pertence ao campo da Economia 
Monetária e está fora do escopo deste trabalho).  
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Além disso, o capital portador de juros viabiliza a criação da sociedade por ações, 

o que proporciona uma enorme expansão da produção (numa escala inatingível para 

pequenos capitais isolados), além de ser mais uma forma apontada por Marx do 

capitalismo se contrapor à queda tendencial da taxa de juros. 

 Outrossim, Marx (2017) alerta que “por outro lado, o crédito, ao permitir uma 

separação mais prolongada dos atos de compra e venda, serve de base para a 

especulação”. E “num sistema de produção em que toda a rede de conexões do 

processo de reprodução se baseia no crédito, quando este cessa de repente e só se 

admitem pagamentos à vista, tem de se produzir evidentemente uma crise” (MARX, 

2017). Mais à frente no tópico quarto vamos analisar mais detidamente a relação entre 

crises cíclicas e crédito. 

Também por outro lado, a criação da sociedade por ações promove a separação 

entre a propriedade e a gestão do capital. Reforça-se aqui ainda mais a concepção do 

capital portador de juros, pois o acionista está fundamentalmente interessado nos 

rendimentos que sua participação acionária pode lhe auferir – como se fosse um 

prestamista a receber juros de um prestatário. Essa perspectiva ilusória se consolida 

com a lógica do capital fictício. 

3.4.4 – O capital fictício 

 A partir do capital portador de juros, Marx faz a seguinte reflexão acerca da 

aparência do fenômeno dos juros na economia capitalista: 

A forma de capital portador de juros é responsável pelo fato de que cada rendimento 

determinado e regular em dinheiro apareça como juros de algum capital, provenha ele de um 

capital ou não. O rendimento monetário é primeiro convertido em juros, e com os juros se encontra 

logo o capital do qual ele nasce. Do mesmo modo, o capital portador de juros faz com que toda 

soma de valor apareça como capital, desde que não seja desembolsada como renda; a saber, como 

montante principal (principal) em oposição aos juros possíveis ou reais que ele pode render. 

(MARX, 2017, pág. 633 – em negrito, grifos nossos; sublinhado, grifos do Autor no 

original). 

Segundo Marx (2017), “a formação de capital fictício tem o nome de capitalização”. 

Funciona assim: calcula-se determinada receita regular, a partir da taxa média de juros, 

como se fosse o rendimento que um capital iria auferir se fosse emprestado a esta taxa 
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de juros; o valor desse capital ilusório pode então ser concretizado em um título que 

promete pagar aquela receita. 

E Marx prossegue, dando um exemplo atualíssimo de título representativo de 

capital fictício: a dívida pública. Sobre a dívida pública, Marx aponta: 

A cada ano, o Estado precisa pagar a seus credores determinada quantidade de juros pelo capital 

que lhe emprestam. (...) Porém, o capital, do qual o pagamento pelo Estado é considerado um 

fruto (juros), é, em todos esses casos, ilusório, fictício. A soma que foi emprestada ao Estado 

já não existe. Além disso, ela jamais se destinou a ser gasta, investida como capital, e apenas seu 

investimento como capital poderia tê-la convertido num valor que se conserva. (...) A possibilidade 

de vender ao Estado o título da dívida pública representa para A a possível recuperação do 

montante principal. Quanto a B, de seu ponto de vista particular, seu capital foi investido como 

capital portador de juros. (...) Não importa quantas vezes se possam repetir essas transações, o 

capital da dívida pública continua a ser puramente fictício, e a partir do momento em que os 

títulos da dívida deixam de ser vendáveis se desfaz a aparência ilusória desse capital. Apesar disso, 

esse capital fictício tem seu próprio movimento (...) (MARX, 2017, pág. 634 – grifos nossos) 

Vimos acima que o “capital” que “rende juros” representado por títulos da dívida 

pública é inteiramente fictício. Entretanto, mesmo no caso de títulos que na sua origem 

têm alguma relação com o processo de produção – como é o caso das ações das 

companhias abertas – o valor-capital desse título é totalmente ilusório. Seu valor de 

mercado é determinado diferentemente de seu valor nominal, sem que haja qualquer 

alteração no valor do capital real: por exemplo, se uma companhia aberta perde 20% 

“em valor de mercado das suas ações”, isso nem de longe significa que essa companhia 

teve desvalorização de seus ativos ou perda de receita – e o oposto também acontece.  

Isso ocorre porque o valor de mercado desses papéis é, em grande parte, 

especulativo, pois não depende somente dos ganhos efetivados, mas também dos 

ganhos esperados, calculados por antecipação; no caso dos ganhos esperados, o valor 

de mercado do título é sempre o rendimento capitalizado, isto é, calculado sobre um 

capital ilusório e seu fluxo de rendimentos descontado com base na taxa de juros vigente. 

CARNEIRO assinala: 

Assim, o capital fictício possui uma dinâmica própria que nasce da capitalização e se alimenta dos 

mercados secundários. Expectativas de variações dos rendimentos dos títulos de propriedade 

(ações), ou das taxas de juros correntes, são sancionadas por compra ou venda nos mercados 

secundários, ampliando ou reduzindo o valor fictício do capital. Essa trajetória assume caráter 

ampliado com a introdução do crédito, direcionado para compra dos títulos representativos do 

capital. Ou seja, os ciclos de preços desses ativos, na sua fase ascendente - como demonstrado 

por Marx nos capítulos finais da seção V do Livro III (...) - exigem a ampliação do crédito 
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direcionado para esses mercados para dar liquidez ao valor ampliado dos títulos. As fases 

descendentes dos ciclos de preços, por sua vez, além de não conduzirem à realização dos 

ganhos esperados geram um espectro de dívidas não pagas. (CARNEIRO, 2018, pág. 6 – 

grifos nossos) 

Cabe ainda aqui ressaltar o caráter igualmente fictício dos depósitos bancários. 

Marx alerta: 

Ao desenvolverem-se o capital portador de juros e o sistema de crédito, todo capital parece duplicar 

e às vezes triplicar pelos diversos modos em que o mesmo capital ou o mesmo título de dívida 

aparece sob diferentes formas em diferentes mãos. Esse “capital monetário” é, em sua maior parte, 

puramente fictício. Todos os depósitos, com exceção do fundo de reserva, não são mais que 

créditos contra o banqueiro e jamais existem em depósito92. (MARX, 2017, pág. 640) 

O capital fictício leva ao paroxismo a ilusão de reprodução de capital desconectada 

do processo de produção. Aponta Marx (2017), que, desta forma, “apaga-se até o último 

rastro toda a conexão com o processo real de valorização do capital e se reforça a 

concepção do capital como um autômato que se valoriza por si mesmo”. Enquanto essa 

ilusão perdura, o capital fictício é funcional para a acumulação, pois se torna uma 

alternativa para capitais ociosos e acelera a rotação do capital global; no entanto, nas 

crises a realidade se impõe – e muitas vezes (como foi em 2007/2008) de forma 

avassaladora e violenta. Como apontam CARCANHOLO & PAINCEIRA: 

Por um lado, a funcionalidade do capital fictício permite o prolongamento da fase ascendente do 

ciclo, possibilitando a redução do tempo de rotação do capital global e elevação da taxa de lucro. 

Por outro lado, quando sua lógica individual de apropriação se expande, a fase descendente (crise) 

do ciclo também é aprofundada. A “disfuncionalidade” do capital fictício amplia as potencialidades 

da crise. A dialética do capital fictício, com sua (dis)funcionalidade, complexifica/amplia a tendência 

cíclica do processo de acumulação de capital. (CARCANHOLO & PAINCEIRA, 2009, 

pág.6) 

Antes, porém, de entrar especificamente na análise da crise de 2007/2008 

utilizando a categoria marxista do capital fictício, é fundamental termos clareza acerca 

do que representam para Marx as crises no capitalismo. Este é o tema de nosso próximo 

tópico. 

                                                           
92 No capítulo sobre Minsky, já apontávamos que “um banco comercial viabiliza o saque de um correntista por meio 
de depósito(s) de outro(s) correntistas(s)”; comentamos anteriormente neste capítulo acerca do multiplicador 
monetário. Agora com este conceito, fica claro que o total dos depósitos dos clientes em poder dos bancos é, em si, 
também capital fictício. 
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3.5 – Apontamentos para uma teoria marxista das crises 

Preliminarmente, considero importante neste ponto deixar claro que não existe no 

campo teórico marxista “uma” única teoria das crises cíclicas do capitalismo. Podemos 

identificar, a grosso modo, seis concepções distintas: a visão subconsumista, defendida 

(com diferenciações) por Rosa Luxemburgo e Paul Sweezy; a lei da tendência à queda 

da taxa de lucro como causa da crise, posição advogada por Andre Kliman, Chris 

Harman, Michael Roberts, Michel Husson e outros; a hipótese das desproporções, 

sustentada no campo marxista principalmente por Hilferding; a visão de 

multicausalidade, defendida por Ernest Mandel; a visão de superacumulação de capital 

como causa, advogada por Natalie Moszkowska; e, finalmente, a concepção a qual este 

trabalho se afilia, a qual compreende que o capital é barreira para o capital e a 

superacumulação é o conteúdo da crise e não a sua causa. Está fora do escopo deste 

trabalho apresentar uma análise aprofundada acerca das discussões no campo teórico 

marxista sobre a(s) causa(s) das crises cíclicas no capitalismo93. 

 Superada esta questão preliminar, incorporamos aqui a ressalva de SILVA: 

 A partir de uma análise da obra de Marx observa-se que ele não sistematizou uma “teoria da 

crise”, como demonstram estudos sobre a preparação d’O Capital. Segundo Rosdolsky (2001, p. 

28-29), o plano inicial previa seis livros com o primeiro “sobre o capital” e o último sobre o “mercado 

mundial e as crises”. Apenas do primeiro originou-se os três livros d’O Capital, sendo que os Livros 

II e III foram editados e publicados por Engels, já que Marx não os finalizou em vida. Assim, não 

há nos três livros, nem na Teorías sobre la plusvalía, chamado de “Livro IV” e editado e publicado 

por Kautsky e nem nos Grundrisse, nenhuma sistematização do fenômeno econômico das crises, 

apenas elementos parciais ao longo das obras (SILVA, 2013, pág. 9). 

Assim, nosso esforço neste tópico é buscar uma sistematização teórica a partir 

destes elementos parciais de uma teoria das crises.  

3.5.1 – A crise como uma possibilidade no capitalismo 

Neste sentido, constatamos ao percorrer os três livros de O Capital que Marx 

apresenta a crise nos Livros I e II ainda como uma possibilidade, em função de um nível 

maior de abstração. No Livro I de O Capital, Marx já aponta que a mercadoria existe 

apenas enquanto unidade contraditória de valor e valor de uso. Essa contradição se 

                                                           
93 Para um debate aprofundado sobre as diversas visões no campo teórico marxista acerca da causa das crises 
cíclicas do capitalismo, ver MIRANDA (2011); ver também CARCANHOLO (1996). 
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expressa externamente na separação dos atos de compra e venda, de forma que o valor, 

expresso em dinheiro, adquire independência relativa com relação ao seu par dialético, 

a mercadoria. A contradição entre compra e venda é exacerbada ainda mais quando o 

dinheiro assume a função de meio de pagamento. Nessa etapa, o dinheiro passa a ser 

temporariamente dispensado das trocas, que podem ser efetivadas com a promessa de 

pagamento futuro e a compensação de dívidas; assim, a circulação de mercadorias 

prescinde do pagamento imediato em dinheiro, de forma que a circulação de dinheiro 

passa a ocorrer de forma paralela. Em suma, podem circular mercadorias sem o dinheiro 

real, e a circulação monetária passa a ocorrer apartada no tempo em relação à circulação 

de mercadorias. 

No Livro 4 de O Capital – Teorias da Mais-Valia – Marx aborda a temática da crise 

em potencial pela contradição imanente à mercadoria e ao dinheiro: 

Podemos, portanto, dizer: em sua primeira forma, a crise é a metamorfose da própria mercadoria, 

a dissociação da compra e venda. Em sua segunda forma, a crise é a função do dinheiro como 

meio de pagamento, e então o dinheiro figura em duas fases diferentes, separadas no tempo, em 

dois papéis diversos. As duas formas ainda são de todo abstratas, embora a segunda seja mais 

concreta que a primeira (Marx, 1983, pág. 945). 

A contradição entre valor e valor de uso e a separação temporal entre compra e 

venda são elementos que apontam para a possível ocorrência de crises, mas como 

alerta MIRANDA: 

Tem-se, desta forma mais geral, o conteúdo das crises descrito através de sua possibilidade mais 

abstrata, que expressa a contradição entre valor e valor de uso, como pólos constituintes da 

mercadoria. No entanto, a conversão em realidade não está garantida pela mera possibilidade da 

crise. Com essa primeira definição do conteúdo das crises não se pode explicar porque os pólos 

antinômicos entram em conflito, de forma que sua unidade interna só possa ser recobrada através 

de uma crise (MIRANDA, 2011, pág. 14). 

No Livro III de O Capital, com um nível menor de abstração e chegando a 

determinações mais concretas, Marx demonstra que a crise para o capitalismo é não 

apenas uma possibilidade, mas uma decorrência necessária da própria lógica da 

produção capitalista. 
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3.5.2 – A crise como uma decorrência necessária do capitalismo 

Como vimos anteriormente, a produção capitalista tem como uma de suas 

características fundamentais a tendência a reproduzir-se de maneira ampliada e, 

portanto, a necessidade de realizar quantidade crescente de mais-valor.  

Como somente o trabalho vivo produz valor (e, portanto, mais-valor), o aumento 

da capacidade produtiva resulta no aumento da quantidade de valores de uso 

produzidos; entretanto, cada mercadoria individualmente, por ter sido produzida num 

tempo menor, incorpora menos valor do que antes do aumento da produtividade. Desse 

modo, o mesmo processo que possibilita ao capitalista individual aumentar a 

produtividade do trabalho e baratear sua produção traz também a necessidade de 

realizar no mercado uma quantidade maior de mercadorias.  

Entretanto, o capitalismo, apesar de apresentar tendência ao aumento da 

produção de mercadorias, aponta por outro lado para a incapacidade de realizar todo o 

valor produzido, pois a tendência do capital é que sua oferta supere a sua demanda. 

Lembremos que a taxa de lucro do capital, m/(c+v), está positivamente relacionada com 

a diferença entre oferta do e procura pelo capital94; portanto, quanto maior for a oferta 

do capital em relação à sua procura, maior o mais-valor produzido. 

Desta forma, percebe-se que a tendência de que o capital tenha sua oferta cada 

vez maior do que sua procura é racional no modo de produção capitalista, o que significa 

que o processo de acumulação de capital envolve uma tendência a restringir o consumo 

de meios de produção “c” e de força de trabalho “v”; ou seja, de restringir o consumo 

produtivo95. 

Neste ponto, a tentação é achar que tal tendência poderia ser compensada por 

um aumento do consumo improdutivo, tanto da classe trabalhadora quanto dos 

capitalistas – essa é na verdade a concepção pós keynesiana: tentar solucionar as crises 

                                                           
94 A procura pelo capital é c + v e a oferta do capital é c + v + m; portanto, o mais-valor m é a medida da diferença 
entre a oferta do e a procura pelo capital. 
95 Essa redução do consumo produtivo ocorre apenas de maneira relativa, pois, uma vez que a acumulação de capital 
é a marca deste modo de produção, o consumo produtivo tem necessariamente de crescer em termos absolutos 
como tendência de um modo de produção que se reproduz de maneira ampliada. 
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cíclicas do capitalismo pelo incremento da demanda consumptiva. Marx demonstra ser 

ilusória tal concepção: 

 (...) capacidade de consumo da sociedade. Essa capacidade não é determinada pela força 

absoluta de produção nem pela capacidade absoluta de consumo, mas pela capacidade de 

consumo sobre a base de relações antagônicas de distribuição, que reduzem o consumo 

da grande massa da sociedade a um mínimo só suscetível de variação dentro de limites mais 

ou menos estreitos. Além disso, ela está limitada pelo impulso de acumulação, de aumento do 

capital e da produção de mais-valor em escala ampliada (MARX, 2017, pág. 344 – em 

negrito, grifos nossos; sublinhado, grifos do Autor no original). 

Assim, percebemos que a tendência predominante é a redução relativa do 

consumo, tanto do produtivo (pela necessidade de que a oferta do capital supere a sua 

demanda) como também do consumo improdutivo; este, tanto dos trabalhadores (pela 

tendência à queda da capacidade de consumo das grandes massas) quanto dos 

capitalistas (pela necessidade de utilizar parcelas crescentes do mais-valor para garantir 

a reprodução ampliada). 

 A redução do consumo, tanto o produtivo quanto o improdutivo, entra em clara 

colisão com as tendências já observadas ao aumento da oferta dessas mesmas 

mercadorias como outro resultado necessário desse processo, uma vez que esse 

aumento na oferta tende a não ser acompanhado por igual aumento na demanda. 

Assim, as leis que regem o processo de acumulação capitalista têm como 

resultado a tendência a erigir barreiras ao consumo que são ao mesmo tempo barreiras 

ao próprio processo de acumulação, uma vez que este obrigatoriamente envolve a 

realização do mais-valor criado. Não poderia ser diferente em um sistema no qual o 

consumo e a produção (a qual é ao mesmo tempo consumo de meios de produção e 

força de trabalho) estão submetidas às vontades do capital e não às necessidades 

sociais. 

Assim, o capitalismo tem a tendência de desenvolver de maneira absoluta as 

forças produtivas sociais, engendrando, ao mesmo tempo, relações antagônicas de 

distribuição, o que se patenteia em um conflito entre o desenvolvimento das forças 

produtivas e as relações sociais de produção. Desta forma, MARX (2017) afirma: “não é 
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que se produza demasiada riqueza. O que ocorre é que se produz periodicamente 

demasiada riqueza sob suas formas capitalistas antagônicas”. 

Além disso, o próprio capital enquanto mercadoria tende a expandir-se de 

maneira ilimitada; especialmente com o desenvolvimento do setor financeiro, o 

incremento do sistema de crédito leva à expansão da mercadoria-capital, o que redunda 

na superprodução da mercadoria-capital, resultando na já citada incapacidade de 

valorização para todo o estoque de capital da sociedade, isto é, nas crises. Na verdade, 

a superprodução de capital96 está contida na superacumulação de capital, isto é, a 

multiplicação do estoque existente de capital social para além da possibilidade de 

valorização do mesmo. MOLLO assinala com precisão o papel do crédito como 

impulsionador da lógica do capital fictício: 

É da lógica do capitalismo, para maximizar lucros, buscar crédito, razão pela qual o sistema de 

crédito se desenvolve tanto e sempre com a acumulação do capital. O crédito potencializa, de 

fato, a produção, aumentando o ritmo e a escala da acumulação de capital, uma vez que ele 

antecipa o processo de investimento, a partir de recursos de terceiros. Mas o sistema de crédito 

permite também o aparecimento e o desenvolvimento do chamado capital fictício, o capital que se 

valoriza de forma especulativa, sem relação com a produção real. 

A separação entre produção e circulação de mercadorias proporcionada pelo crédito é o que 

permite o desenvolvimento do mercado financeiro, ou a negociação de papéis que, embora 

criados com base na produção real, têm seus valores evoluindo sem relação direta ou estreita 

com os valores reais que lhe deram origem. Trata-se de uma valorização puramente fictícia, 

especulativa. (...) As crises, neste sentido, não fazem mais do que mostrar os limites ao 

descolamento entre finanças e produção, sendo então inevitáveis em economias muito 

alavancadas (MOLLO, 2008, in Dossiê da Crise – Associação Keynesiana 

Brasileira, pág. 8). 

A causa das crises só pode ser, portanto, a contradição entre a indiferença das 

ações individuais sob a lógica da acumulação máxima e as condições sociais de 

produção. O capital é a unidade contraditória desses dois momentos distintos. Quando 

esta contradição se intensifica além de certo ponto, quando o capital superacumulado 

não encontra condições de realização, a unidade desses dois momentos distintos se 

afirma violentamente por meio de uma crise. 

                                                           
96  “Superprodução de capital significa apenas superprodução de meios de produção – meios de trabalho e 
subsistência – que podem funcionar como capital, ou seja, que podem ser empregados para a exploração do 
trabalho em dado grau de exploração, e a queda desse grau de exploração abaixo de dado ponto provoca 
perturbações e paralisações do processo de produção capitalista, crises destruição de capital” (Marx, 2017, pág. 
358) 
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Em resumo, como aponta MARX: 

O verdadeiro obstáculo à produção capitalista é o próprio capital, isto é, o fato de que o capital 

e sua autovalorização aparecem como ponto de partida e ponto de chegada, como mola propulsora 

e escopo da produção; o fato de que a produção é produção apenas para o capital, em vez de, ao 

contrário, os meios de produção serem simples meios para um desenvolvimento cada vez mais 

amplo do processo vital, em benefício da sociedade dos produtores. (...) O meio – o 

desenvolvimento incondicional das forças produtivas sociais – entra em conflito constante 

com o objetivo limitado, que é a valorização do capital existente. (MARX, 2017, pág. 351 

– em negrito, grifos nossos; sublinhado, grifos do Autor no original). 

E Marx (2017, pág. 350) faz questão de salientar que, para o capitalismo, a crise 

não é um “problema” e sim uma solução, afirmando de maneira categórica: “o conflito 

entre as forças antagônicas desemboca periodicamente em crises. Estas são sempre 

apenas violentas soluções momentâneas das contradições existentes, erupções 

violentas que restabelecem por um momento o equilíbrio perturbado” (grifos nossos). 

Marx aponta claramente que a crise é um momento necessário para a própria 

continuidade reciclada do capitalismo, ao apontar como o sistema capitalista engendra 

a solução de suas crises cíclicas: 

Como reequilibrar as partes em conflito e restabelecer as condições correspondentes ao movimento 

“saudável” da produção capitalista? A maneira de chegar a esse equilíbrio já está contida na simples 

enunciação do conflito que se trata de dirimir. Ela inclui uma inativação, até mesmo uma destruição 

parcial de capital, no montante de valor de todo o capital adicional ΔC ou de uma parcela dele 

(MARX, 2017, pág. 355). 

Resumindo: se o conteúdo da crise é a superacumulação de capital, a superação 

da crise passa pela destruição de pelo menos parte do capital adicional, daquilo que 

Marx denomina de “pletora do capital”. Ou seja: se há capital em excesso – isso é a 

crise – a saída da crise é destruir o excesso de capital97; e isso ocorre também por 

meio de uma feroz concorrência entre os capitais, para resolver quem pagará a maior 

parte da conta. Como diz Marx (2017): “As perdas são inevitáveis para a classe. Mas a 

parte que cabe a cada indivíduo nessas perdas, a participação de cada um no cômputo 

                                                           
97 Esta conceituação também ajuda a explicar porque a crise de 2007/2008 na verdade não terminou até hoje: 
como aponta CARCANHOLO (2011), “a responsável pela explosão das dívidas soberanas é a tal “monetização” do 
capital fictício garantida pelo Estado (...) esta segunda onda da mesma crise – iniciada lá em 2007/2008 – é 
consequência da natureza de sustentação da lógica do capital fictício” (grifo nosso) – ou seja, a “solução” do capital 
para a crise de 2007/2008, ao invés de destruição do capital fictício superacumulado, foi a sua reciclagem: de dívida 
privada em dívida pública. 
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geral, torna-se uma questão de poder e astúcia, e aqui a concorrência converte-se numa 

luta entre irmãos inimigos”. 

Encerramos este tópico com a reprodução das conclusões de Carcanholo, que 

sintetizam a concepção acerca da teoria marxista das crises adotada neste trabalho: 

O capital, quando percorre todo o seu processo de circulação, que engloba produção e circulação 

de mercadorias, não tem como objetivo satisfazer as necessidades sociais, mas satisfazer os seus 

anseios de apropriação de lucro. Por isso, há sempre divergências entre a limitação do consumo e 

o caráter ilimitado da produção. O objetivo de apropriação de lucro decorre da propriedade privada 

dos meios de produção, que definem um capitalista condicionado ao movimento do capital. 

A crise nada mais é do que a consequência violenta da contradição entre o caráter social da 

produção e a característica privada da apropriação capitalista. A causa do aparecimento de crises 

no modo de produção capitalista é a divergência entre as condições de produção e as de 

realização (apropriação). É a divergência entre o caráter social de uma e o caráter privado da 

outra. Esta contradição, que se encontra na essência do modo de produção capitalista, é o que 

explica a irrupção de crises no processo de acumulação de capital.  

(...) essa contradição que explica as crises não é qualquer uma. Ela está na essência do 

funcionamento do sistema. Ela engloba todas as outras contradições, entre valor e valor de uso, 

entre produção e consumo, entre o desenvolvimento das forças produtivas e a menor participação 

da força de trabalho na produção, na anarquia da produção, na desproporção entre os 

departamentos, etc. Nesse sentido, a contradição entre o caráter social da produção e o caráter 

privado da apropriação é uma totalidade. Trata-se de uma totalidade das contradições do sistema. 

Como as crises são desdobramentos dessas contradições, conclui-se que essa contradição 

fundamental é a causa das crises. (CARCANHOLO, 1996, págs. 1818-182 – em 

negrito, grifos nossos; sublinhado, grifos do Autor no original). 

No próximo e derradeiro tópico deste capítulo, apresentaremos as abordagens de 

vários autores do campo marxista que utilizaram da categoria de capital fictício para 

buscar compreender a crise de 2007/2008. 

3.6 – A interpretação marxista da crise de 2007/2008 com base na categoria do 

capital fictício 

Conforme apontamos no início deste capítulo, após a eclosão da crise de 

2007/2008 o interesse pela obra de Marx ressurgiu fortemente. Dentro do campo teórico 

marxista, vários economistas utilizaram-se da categoria do capital fictício como uma 

ferramenta fundamental para o entendimento daquela crise. 

Apresentaremos agora um conjunto de contribuições neste viés: com 

diferenciações, os marxistas que relacionamos entendem que a crise de 2007/2008 tem 

como essência de seu conteúdo a superacumulação de capital fictício. Ressaltamos os 
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trabalhos de Miranda, Bortotto (com base em Lapavitsas 98 ), Costa, Painceira e 

Carcanholo, além das contribuições de Rémy Herrera, François Chesnais98 e Helder 

Gomes incluídas na coletânea “Especulação e lucros fictícios – formas parasitárias da 

acumulação contemporânea”. 

MIRANDA já alertava em 2009 que a caracterização mais correta seria de “crise do 

capital fictício”, ao invés de “crise do subprime”: 

A superacumulação de capital na esfera da circulação, isto é, de capitais especializados apenas na 

apropriação de valor sem produzi-lo, se manifesta nas crises, com as quedas nas taxas de lucro e 

com o consequente estancamento do processo de acumulação de capital. Acredita-se que essa 

evidência cíclica contraditória do papel que os capitais exclusivamente da circulação desempenham 

seja manifestação da contradição entre o processo social de produção e o caráter privado da 

apropriação de mais-valia, que, conforme se tentou demonstrar, é a contradição fundamental por 

trás do fenômeno das crises. 

Longe de propor uma interpretação definitiva, tentou-se aqui trazer para o debate teórico elementos 

da análise de Marx do modo de produção capitalista que podem ajudar a entender a crise atual. 

Uma coisa, no entanto, é certa, o papel que a exacerbação da lógica de acumulação do capital 

fictício desempenha na eclosão desta crise leva a crer que esta fica mais bem especificada se, 

ao invés de crise do subprime, como se convencionou chamá-la, adota-se o nome de crise do 

capital fictício (MIRANDA, 2009, pág. 18 – em negrito, grifos nossos; sublinhado, 

grifos do Autor no original). 

Em sua dissertação de mestrado em 2011, MIRANDA volta abordar o tema, desta 

vez com muito mais profundidade, analisando inclusive a produção teórica de vários 

outros autores. Destacamos inicialmente suas citações de Chesnais: 

A sobreacumulação de capacidades de produção é acompanhada por uma imensa acumulação de 

capital fictício, de direitos de recebimento de parte do valor, mais-valor e de “produtos financeiros” 

derivados. A crise começou na esfera financeira e, nesse sentido, é a crise de acumulação de 

preeminência financeira ou regime financeirizado instaurado no final da década de 1980. 

(CHESNAIS, 2010) (in MIRANDA, 2011, pág. 86) 

Partindo da escala de capital portador de juros, a noção de capital fictício pode e deve ser 

introduzida e desenvolvida, que tem [novas] três dimensões: empréstimos a empresas, que dão 

origem a títulos de obrigações e ações, ativos que são como “sombra” de um capital existente 

instalado; apesar de tratar-se, no melhor dos casos, de investimentos já realizados, aos olhos dos 

possuidores, seus títulos são capital, devendo gerar um rendimento periódico, isso funciona 

conquanto as empresas continuem a pagar juros e dividendos; por que os títulos aumentam o valor 

do patrimônio do possuidor, aprofunda-se a ilusão de que os mecanismos do mercado financeiro 

                                                           
98 Optamos por incluir Lapavitsas e Chesnais, apesar desses dois teóricos trabalharem mais com o conceito de 
“financeirização”, por também utilizarem a categoria do capital fictício e por serem referência nesse debate teórico. 
Outrossim, tal inclusão não é consensual neste campo: MIRANDA (2011), por exemplo, considera a utilização da 
categoria capital fictício por Lapavitsas e Chesnais imprecisa e pouco rigorosa. 
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podem criar valor (ilusão que se destrói no momento em que as bolsas quebram-se). (CHESNAIS, 

2009b) (in MIRANDA, 2011, pág. 90) 

MIRANDA prossegue mais à frente, apresentando a análise de como que a forma 

utilizada pelo capitalismo para superar a crise dos anos 70 exacerbou a lógica do capital 

fictício: 

As respostas do sistema a essa situação começaram a ser desenhadas já na década de 70 e 

continuaram a ser construídas ao longo dos anos 80 e 90, atingindo então o seu apogeu. (Ibid.99) 

Nesse processo destacam-se as reformas neoliberais que, por um lado, possibilitaram o aumento 

da taxa de mais-valia como forma de incentivo à retomada da acumulação de capital e, por outro 

lado, possibilitaram a acumulação de capital fictício propiciando novos espaços de valorização para 

o capital em excesso, a partir dos processos de desregulamentação e abertura dos mercados 

financeiros. Todos os autores a que se faz referência nesta seção100 concordam que esta etapa da 

acumulação de capital apresenta como característica distintiva e determinante o 

desenvolvimento da lógica de acumulação de capital fictício, aliando a forma como essa 

espécie de capital insere-se no processo global de acumulação de capital a um rigoroso 

entendimento da teoria do valor de Marx na caracterização da mesma e, consequentemente, no 

entendimento das causas da crise econômica que se inicia no mercado imobiliário dos EUA e cujos 

efeitos amplificam-se até o presente momento. (MIRANDA, 2011, págs. 127-129 – grifos 

nossos) 

E MIRANDA aponta ainda, no início de sua conclusão, que 

(...)as particularidades dessa crise atual, à luz da teoria marxista do valor, podem ser desvendadas, 

da melhor maneira, através da análise da acumulação de capital fictício. Já se mostrou como os 

recentes desenvolvimentos no mercado financeiro, principalmente a multiplicação de instrumentos 

como derivativos financeiros e títulos securitizados, podem ser enquadrados sob esta rubrica 

(MIRANDA, 2011, págs. 135-136). 

BORTOTTO inicia sua monografia com a seguinte reflexão: 

(...) fazendo uma leitura crítica acerca da atual fase neoliberal do capitalismo, do processo de 

financeirização e do advento da crise germinada no mercado de títulos hipotecários dos Estados 

Unidos em 2008, e utilizando como referencial a discussão conceitual de Marx, principalmente no 

livro III d'O Capital, busca-se analisar os mecanismos e processos de acumulação fictícia presentes 

no capitalismo contemporâneo. Acredita-se que tais mecanismos e processos estão diretamente 

expressos pela categoria “capital fictício” advinda da obra de Marx, cuja exacerbação é a principal 

responsável pela iminência de bolhas especulativas, o que redunda em crises de caráter financeiro 

quando estas explodem, tendo, assim, impacto real sobre as diversas economias envolvidas neste 

processo. (...) e análise de material teórico e empírico acerca da crise financeira das hipotecas 

subprime, na tentativa de elencar suas causas, seu estouro e algumas de suas consequências. As 

frentes de pesquisa se interseccionam e se completam, na medida em que a categoria “capital 

fictício” de Marx é utilizada na compreensão da acumulação hodierna por autores contemporâneos, 

inclusive no caso específico da crise financeira de 2008, significando parte do que o atual 

                                                           
99 Refere-se a uma citação anterior de CARCANHOLO (2010). 
100 Miranda refere-se a Marcelo Carcanholo, Aquino & Cipolla, Painceira, Reinaldo Carcanholo, Sabadini, Jarquin e 
Campanário. 
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trabalho se propõe a recuperar e averiguar. (BORTOTTO, 2018, págs. 12–13; grifos 

nossos) 

Especificamente na análise teórica da crise de 2007/2008 a partir da categoria de 

capital fictício, BORTOTTO aponta em sua conclusão: 

Compreendendo que a lógica especulativa apresentada pelas inovações financeiras da década de 

1970/1980/1990/2000 traz consequências reais às economias globais, torna-se relevante estudar a 

crise provocada pelo setor financeiro em seus títulos hipotecários norteamericanos em 2008. Vê-se 

uma tendência global e histórica de ascensão da autonomização da valorização do capital ligado à 

esfera financeira em relação ao capital real. Este capital do mundo das finanças se trata, 

principalmente, do capital fictício estudado na seção que busca levantar elementos teóricos de Marx 

e d'O Capital (BORTOTTO, 2018, pág 57). 

COSTA, em artigo escrito “no olho do furacão da crise” (publicado originalmente 

em fevereiro de 2009) aponta a superacumulação de capital fictício como origem da crise 

de 2007/2008, desde seus antecedentes nos anos 80 e 90: 

(...) o grande capital norte-americano realizou na década de 80 e 90 uma espécie de fuga para 

frente, buscando estruturar uma economia de serviços, baseada na criação da riqueza mediante o 

extraordinário desenvolvimento do capital fictício. O objetivo era desenvolver um sistema financeiro 

sofisticado e hierarquizado a partir das instituições norteamericanas, capaz de capturar parte da 

mais valia mundial, e estruturar as relações socioeconômicas mundiais a partir dos interesses dos 

Estados Unidos. Inovações financeiras e finanças estruturadas, endividamento generalizado 

das famílias e expansão da dívida pública, além de aumento dos gastos na área do complexo 

industrial militar, de forma a permitir o desenvolvimento da política guerreira norte-americana, 

especialmente após a queda da União Soviética, foram a tônica da estratégia nos Estados Unidos 

(COSTA, 2013, págs. 32–33 – grifos nossos). 

Na mesma brochura, COSTA apresenta em artigo escrito de 2011 a seguinte 

reflexão acerca de porque a crise não se solucionava: 

Por que a crise não está acabando e a economia mundial não está se recuperando? Porque no 

macroagregado esta não é uma crise imobiliária, não é uma crise das dívidas soberanas dos países 

europeus ou uma crise financeira. Trata-se de uma crise do sistema como um todo, cujos 

fundamentos mais profundos se encontram na contradição entre a superacumulação de capitais e 

a impossibilidade de valorizá-los na esfera produtiva, o que leva os capitalistas a realizarem uma 

espécie de fuga para a frente buscando manter seus excedentes na esfera da circulação e 

elegendo o capital fictício como lócus privilegiado para seus negócios. Em um primeiro 

momento, esse movimento parece driblar a realidade, e o capital imagina que está livre de sua 

contradição original. Mas a crise volta a colocar o problema e a lei do valor se restabelece com 

maior clareza. (COSTA, 2013, pág. 67 – em negrito, grifos nossos; sublinhado, grifos 

do Autor no original) 

 No prefácio à coletânea “Especulação e lucros fictícios – formas parasitárias da 

acumulação contemporânea”, HERRERA assinala: 
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Para analisar a crise atual, e compreender estas formas sempre mais abstratas tomadas pelo 

capital, a categoria marxista de “capital fictício” é fundamental. Seu princípio básico – a 

capitalização de uma renda derivada de um sobrevalor futuro – como certas formas sob as quais 

nós a encontramos (capital bancário, ações em bolsa, dívidas públicas...) já foram identificadas por 

Marx em sua época. (...) As ideias não estão concluídas e as coisas mudaram muito depois da 

época de Marx. Mas este autor nos deixou elementos que permitem apreender os movimentos 

fictícios do capital que integram o sistema de crédito e o capital monetário, cuja análise conduz aos 

da reprodução ampliada em ligação com o desenvolvimento exorbitante das formas “fictícias” do 

capital, enquanto fontes de valorização autonomizadas, separadas em aparência da mais-valia, 

apropriadas sem (exploração do) trabalho. No momento presente, os vetores privilegiados deste 

“capital fictício” são a securitização e a troca dos produtos derivativos, pelos quais o capital parece 

funcionar à maneira de um “autômato” (...) (HERRERA, in GOMES, 2015, págs, 9–10 – 

grifo nosso). 

CHESNAIS, em sua participação na coletânea retromencionada, historia as crises 

financeiras do capitalismo desde os anos 70 até chegar ao tópico “Hipertrofia dos 

mercados de ativos, acumulação de dívidas e teoria do capital fictício”, no qual assevera: 

Se fizesse falta um fio condutor, para caracterizar a história econômica dos países capitalistas 

avançados, durante as últimas três décadas, este seria o da acumulação de um montante 

extremamente elevado de capital fictício e a modificação das políticas econômicas e das 

políticas para assegurar a sua manutenção. Neste período, devido à mesma acumulação, 

ocorreram alterações profundas na composição do capital fictício, no sentido de um contínuo 

aumento do caráter puramente ilusório, imaginário, dos títulos que compõem esse capital e que 

devem liberar lucros(...) (CHESNAIS, in GOMES, 2015, pág 226 – grifos do Autor)101. 

NAKATANI & GOMES, também em artigo na supracitada coletânea, apontam: 

A aceleração do processo de centralização do capital, desde os anos 1980, também reduziu 

relativamente a necessidade de novas fontes de financiamento e aumentou a quantidade de 

dinheiro disponível para o sistema de crédito internacional. Expandiram-se então, as atividades 

dos administradores de fundos de investimentos, dos investidores institucionais, dos fundos de 

pensão, das seguradoras, e dos detentores de grandes fortunas. Esse novo dinheiro disponível 

adicionou-se aos eurodólares e petrodólares acumulados nas décadas anteriores. Esse conjunto 

excedente de fontes de financiamento produziu um crescimento sem precedentes de capital na 

forma dinheiro, descolado da acumulação real direta, que buscava valorizar-se em uma forma 

específica de desenvolvimento da lógica do capital a juros: o capital fictício. (...) Essa massa 

excedente de capital, então, circulou pelo mundo em busca de toda forma de valorização. Esses 

recursos foram aplicados fundamentalmente em títulos públicos, títulos privados e em bolsas 

de valores, característicos do mercado de papéis que representam o capital fictício. Mas o 

crescimento da instabilidade do capitalismo mundial, em decorrência do aguçamento de suas 

contradições gerou, em seu interior, a busca de segurança (hedge) para o capital na forma 

dinheiro. Criaram-se, então, novos títulos que deram segurança aos aplicadores: os 

derivativos. Estes multiplicaram aceleradamente o capital fictício a partir de uma operação inicial, 

                                                           
101 Relembramos que no capítulo anterior deste trabalho reproduzimos a advertência de Chesnais acerca da criação 
de capital fictício via securitização (vide nota de rodapé nº 68). 
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seja como fruto da acumulação produtiva real ou de uma aplicação fictícia em papéis. 

Contraditoriamente, a busca de segurança aguçou ainda mais a instabilidade do sistema de 

crédito internacional e se refletiu na variação contínua das cotações dos papéis (ações, 

debêntures, derivativos, etc.) nas bolsas de mercadorias e de futuros, principalmente derivativos 

de juros e de câmbio (NAKATANI & GOMES in GOMES, 2015, págs. 255–256 – 

grifos nossos). 

Fechamos nosso relato dos trabalhos que utilizam a categoria de capital fictício 

para explicar a crise de 2008 com as contribuições de CARCANHOLO. Individualmente 

ou em parceria com Juan Pablo Painceira e Marisa Silva Amaral, Marcelo Carcanholo 

apresenta intensa produção teórica acerca do tema; suas contribuições foram citadas 

por quase todos os teóricos que apresentamos neste tópico. 

CARCANHOLO & PAINCEIRA apresentam uma atualizada análise da relação 

entre os novos instrumentos financeiros, a superacumulação de capital fictício e a crise 

de 2007/2008: 

No capitalismo contemporâneo, com o desenvolvimento das inovações financeiras e o processo 

de desregulamentação e liberalização dos mercados financeiros, novos instrumentos foram 

criados, de forma que novas formas de capital fictício se apresentam. As principais são os 

derivativos e os bônus financeiros. (...) O caráter fictício se manifesta na medida em que esses102 

títulos são baseados em ativos de capital já existentes, como títulos da dívida pública. Além disso, 

os ganhos de capital ou sua valorização estão fundamentados nas expectativas de variação do 

próprio valor dos ativos em questão. (...) Essas novas formas de capital fictício, além das 

apontadas por Marx, jogam um papel crucial tanto na crise atual como, especificamente, na 

determinação do comportamento cíclico do preço das commodities e, portanto, dos alimentos 

(CARCANHOLO & PAINCEIRA, 2009, págs. 6–7 – grifos nossos). 

Em artigo para a revista “Dimensões da crise brasileira - dependência, trabalho e 

fundo público”, editada em 2018 pela Universidade Estadual do Ceará, CARCANHOLO 

relaciona o capital fictício com a reestruturação capitalista pós-crise dos anos 70: 

Para reconstruir suas bases para um novo processo de acumulação, o capital deve encontrar 

espaços de valorização para esse capital acumulado em excesso. O capitalismo contemporâneo foi 

historicamente constituído precisamente em função da resposta que o modo de produção capitalista 

encontrou para sua crise estrutural dos anos 1960/1970. Essa resposta incluiu: (...)v. mudança da 

lógica de apropriação/acumulação do capital, segundo as determinações dadas pelo que Marx 

denominou de capital fictício. (...) No âmbito dessa lógica é que a liberalização (desregulamentação 

e abertura) dos mercados financeiros se constitui. Todas as inovações financeiras (criação e 

expansão de instrumentos financeiros que, em sua maioria, nada mais significam do que títulos de 

                                                           
102 Aqui CARCANHOLO & PAINCEIRA referem-se aos derivativos. 
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crédito que garantem ao proprietário a apropriação de um valor que ainda não foi produzido), 

incluindo aqui o famoso mercado de derivativos, se desenvolve desde os anos de 1970, e se acelera 

desde então, como uma maneira do capitalismo criar/encontrar/aprofundar espaços de valorização 

para uma massa de capital que estava, naquele momento, superacumulada. 

Essa lógica de crescimento do capital fictício não implica apenas funcionalidade para o capital total, 

uma vez que ele, por sua constituição, não participa diretamente da produção do valor. (...) Esta 

dialética do capital fictício permite-nos entender, de algum modo, o capitalismo contemporâneo. 

Enquanto prevaleceu a funcionalidade, em conjunto com os outros elementos da resposta do 

capitalismo para sua crise, o capital apresentou alguma dinâmica de acumulação. A nova crise 

estrutural do capitalismo, nesta passagem do século XXI, se explica justamente pelo 

predomínio da disfuncionalidade da lógica do capital fictício para a acumulação do capital total; 

ou seja, as raízes da atual crise do capitalismo são encontradas nas contradições próprias do 

capitalismo, aprofundadas pela sua dinâmica de acumulação na contemporaneidade 

(CARCANHOLO, 2018, págs. 25–28 – grifos nossos). 

Resgatamos ainda a contribuição de CARCANHOLO especificamente acerca do 

conteúdo e forma da crise e, em particular, da “segunda onda da crise” deflagrada em 

2011 na Europa: 

(...) a elevação brutal das dívidas públicas, por toda a economia mundial, é um reflexo da forma de 

atuação dos Estados na tentativa de contornar os efeitos da crise. Ao contrário do discurso 

tradicional, a elevação das dívidas soberanas não é consequência da natureza perdulária dos 

Estados, do inchaço de contratações e remunerações no setor estatal, da ampliação sobremaneira 

das políticas públicas. A responsável pela explosão das dívidas soberanas é a tal “monetização” do 

capital fictício garantida pelo Estado. (...)  esta segunda onda da mesma crise – iniciada lá em 

2007/2008 – é consequência da natureza de sustentação da lógica do capital fictício que o 

Estado capitalista promove dentro do capitalismo contemporâneo e, no momento de sua crise, 

continua aplicando. Esta é a natureza dos problemas atuais vividos na zona do euro, na Grã-

Bretanha, Estados Unidos, e por toda a economia mundial, em umas regiões mais em outras menos 

(CARCANHOLO, 2011, págs. 15–16 – grifos nossos). 

Finalizando, reproduzimos o resumo de SILVA acerca da característica 

predominantemente disfuncional do capital fictício na crise: 

A (dis)funcionalidade do capital fictício na atual crise é mais uma manifestação da contradição entre 

produção social e apropriação privada. Pois um capital que, na totalidade do processo de 

acumulação é apenas ilusório, um direito sobre a propriedade de um montante que pode nem se 

realizar, torna-se predominante na economia. Desse modo, a generalização em escala global da 

lógica de apropriar-se de um valor existente ou ainda a ser realizado só pode aumentar a principal 

contradição do capitalismo (SILVA, 2013, pág.102)  

Assim, concluímos nossa explanação acerca da categoria marxista do capital 

fictício e de como ela foi apropriada pelo pensamento marxista para buscar entender a 
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crise de 2007/2008. No próximo e derradeiro capítulo, faremos finalmente o proposto no 

título de nosso trabalho: uma comparação crítica entre as explicações marxista e pós 

keynesiana - minskyana da crise de 2007/2008.  
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CAPÍTULO 4 – UMA COMPARAÇÃO CRÍTICA ENTRE AS INTERPRETAÇÕES 

PÓS KEYNESIANA-MINSKYANA E MARXISTA DA CRISE DE 2007/2008 

“A crise econômica atual abalou as convicções liberais conservadoras 

no poder autorregulador do mercado, levando mesmo alguns liberais a, 

pragmaticamente, intitularem-se keynesianos com a defesa da 

intervenção salvadora do Estado nas economias. (…) 

Ampliam-se, no contexto, oportunidade e espaço para discutir teorias e 

ideias fora da ortodoxia e dela, críticas, de forma a entender a crise que 

se vive hoje, suas origens e agravantes e, assim, concluir sobre as 

formas de enfrentamento mais adequadas. Entre as teorias críticas da 

ortodoxia, costuma-se mencionar mais o pós keynesianismo, pois seu 

conteúdo não ameaça o capitalismo, sendo, por isso, uma concepção 

mais próxima das visões dominantes. Muito, porém, foi dito e continua 

a ser escrito na concepção marxista sobre a crise, sua inerência na 

lógica capitalista, as razões mais profundas e agravantes conjunturais, 

tudo fundamental à apreensão da crise atual” (MOLLO, 2011). 

Introdução 

 Para esse capítulo final de comparação crítica entre as visões pós keynesiana e 

marxista acerca da crise de 2007/2008, dividimos nossa discussão em quatro tópicos.  

 No primeiro, apresentamos uma discussão mais genérica e teórica do que deve ser 

uma “teoria das crises cíclicas”, e comparamos as hipóteses teóricas pós keynesiana e 

marxista, tendo como parâmetro até que grau elas atendem aos prerrequisitos 

entendidos como necessários para uma teoria das crises consistente. 

 No segundo tópico, analisamos as críticas que uma vertente teórica apresenta 

acerca dos pressupostos e metodologia da outra. No terceiro tópico, comparamos a 

aplicação dos pressupostos e da metodologia das duas vertentes à análise da crise de 

2007/2008. Finalizamos este trabalho no quarto tópico apresentando nossa conclusão 

final acerca da comparação das duas escolas. 

4.1 – Apontamentos metodológicos para uma teoria das crises cíclicas 

 A pergunta que se coloca é: quais devem ser os requisitos para que uma teoria 

das crises cíclicas possa ser considerada coerente? 

CARCANHOLO (2011) apresenta uma importante reflexão acerca do tema. Para 

o autor, para que uma explicação teórica possa efetivamente explicar o fenômeno das 

crises cíclicas tal como ele se apresenta, deve cumprir três requisitos. 
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O primeiro requisito é o que CARCANHOLO (2011) chama de “processos 

cumulativos, que propagam os efeitos das inflexões/rupturas”. Ou seja, a teoria das 

crises cíclicas deve ser capaz de compreender por que, “após a retomada do processo 

de acumulação de capital, a economia capitalista continua crescendo simplesmente 

porque já vinha crescendo, isto é, porque ocorrem os efeitos propagadores/cumulativos 

do processo de crescimento” (CARCANHOLO, 2011). Da mesma forma, a teoria também 

deve ser capaz de compreender os efeitos cumulativos da fase de queda, ou seja, a 

razão pela qual a recessão ou depressão continua acontecendo como efeito da crise 

que já está instalada103. 

O segundo requisito é a explicação para os momentos de inflexão e/ou ruptura, 

vale dizer, como a teoria explica os picos e vales da curva de desempenho da economia. 

A teoria deve explicar: por que o crescimento não é ilimitado e ininterrupto? Por que, 

embora a economia ainda estivesse crescendo antes, esse processo de crescimento se 

detém e reverte em queda da atividade econômica? Da mesma forma, a teoria das 

crises, para ser consistente, deve ser capaz de explicar “por que a desaceleração pós-

crise tampouco é eterna e, em algum momento, ocorre a inflexão que reconstrói um novo 

processo de crescimento? (...) isto é, (i) porque a economia deixa de continuar crescendo 

por já estar crescendo e, (ii) deixa de sofrer os efeitos da crise por já estar em crise” 

(CARCANHOLO, 2011, pág. 2). Acrescentamos ainda: a(s) causa(s) que explica(m) as 

reversões não podem ensejar a pergunta “mas por que razão ocorreu isso”, porque 

assim não é a causa fundamental do fenômeno. Para um exemplo de comparação 

simples, se alguém disser “Fulano se machucou porque caiu”, a pergunta que surge 

natural e imediatamente é: “mas por que Fulano caiu?” 

E o terceiro e último requisito de uma consistente teoria das crises cíclicas é que 

o ponto de inflexão seja uma consequência necessária dos efeitos provocados pela 

inflexão imediatamente anterior. Ou seja, a retomada deve ser explicada por meio dos 

efeitos da crise, e a reversão do crescimento e deflagração de nova crise deve ser 

                                                           
103 Segundo CARCANHOLO (2011), “dos três requisitos para uma teoria da crise cíclica talvez este seja o mais simples 
de ser cumprido. De uma forma ou de outra, as teorias econômicas conseguem entender este processo cumulativo, 
grande parte das vezes com modelos que combinam o processo multiplicador keynesiano com o chamado processo 
acelerador”. 
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consequência dos efeitos do próprio crescimento econômico induzido pela retomada. 

Para deixarmos ainda mais claro, este requisito impõe que tanto o ponto de reversão do 

crescimento para a crise (o “pico da curva”) quanto o ponto de virada da crise para a 

retomada (o “vale da curva”) sejam endógenos, porque caso contrário as reversões 

ocorreriam por alguma causa externa (exógena104) à dinâmica anterior. 

Esta exigência metodológica de três requisitos necessários é que define a 

existência do ciclo como algo regular e necessário; em outras palavras, é essa 

metodologia que entende a economia capitalista como sujeita a crises cíclicas oriundas 

da própria dinâmica econômica do capitalismo. 

Tendo claros os requisitos fundamentais para uma teoria consistente das crises 

cíclicas, passemos a analisar até que ponto as perspectivas pós keynesiana e marxista 

se encaixam nestes requisitos. 

4.1.1 – A teoria keynesiana-minskyana das crises cíclicas e os requisitos de uma 

teoria das crises 

 Recuperamos aqui nossa citação anterior: 

“No Capítulo 22 da Teoria Geral (“Notas Sobre o Ciclo Econômico”), Keynes 

sugere que 

O caráter essencial do ciclo econômico e, sobretudo, a regularidade de ocorrência e duração, que 

justificam a denominação ciclo, se devem principalmente ao modo como flutua a eficiência 

marginal do capital. Na minha maneira de ver, o ciclo econômico deve, de preferência, ser 

considerado o resultado de uma variação cíclica na eficiência marginal do capital, embora 

complicado e frequentemente agravado por modificações que acompanham outras variáveis 

importantes do sistema econômico no curto prazo. (KEYNES, 1996, pág. 293) ” 

E complementamos: 

“Vimos antes que a eficiência marginal do capital depende não apenas da abundância ou da 

escassez existente de bens de capital e do custo corrente da produção dos bens de capital, mas 

também das expectativas correntes relativas ao futuro rendimento dos bens de capital. 

Consequentemente, no caso dos bens duráveis, é natural e razoável que as expectativas do 

futuro desempenhem um papel preponderante na determinação da escala em que se julgue 

                                                           
104 Causa exógena rompe com a concepção de que o crescimento é consequência dos efeitos da crise e que a crise 
é consequência dos efeitos do crescimento – e esta concepção é central para explicar o ciclo. 
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recomendáveis novos investimentos. Como vimos, porém, as bases para tais expectativas são 

muito precárias. Fundadas em indícios variáveis e incertos, estão sujeitas a variações repentinas 

e violentas. (...) Creio que a explicação mais normal, e por vezes a essencial, da crise não é 

primordialmente uma alta taxa de juros, mas um repentino colapso da eficiência marginal do 

capital. (KEYNES, 1996, págs. 294/295 – grifos nossos) 

“Em suma, para Keynes os ciclos econômicos são o resultado do aumento (na 

fase de pujança) e redução (na fase descendente e, em especial, nas crises) do 

nível de investimento em função das variações na eficiência marginal do capital. 

Por outro lado, as variações na eficiência marginal do capital, segundo aponta 

explicitamente Keynes, dependem “não apenas da abundância ou da escassez 

existente de bens de capital e do custo corrente da produção dos bens de capital, 

mas também das expectativas correntes relativas ao futuro rendimento dos bens 

de capital”. Ou seja: ao fim e ao cabo, os ciclos econômicos para Keynes são 

resultado de reversões de expectativas” (grifo nosso aqui). 

A pergunta que se coloca é: tal teorização atende aos requisitos de uma teoria 

das crises expostos no caput do tópico? A resposta é não, para o segundo e terceiro 

requisitos. Senão vejamos: 

- “reversão de expectativas” é uma “causa que tem alguma causa”, portanto não é a 

causa explicativa. A crise não ocorre “porque houve reversão de expectativas”: as 

expectativas são revertidas exatamente porque já há sinais de crise que 

empresários conseguem detectar. Expectativas empresariais revertem-se porque os 

empresários fazem leitura desfavorável da demanda futura105  vis à vis a demanda 

presente, e não por algum misterioso “mau humor coletivo”; 

- Keynes não explica por que o crescimento exuberante da fase anterior – na qual a 

eficiência marginal do capital era alta – produz os efeitos que levam ao “repentino 

colapso da eficiência marginal do capital”. O que Keynes aponta em outro trecho do 

capítulo 22 da Teoria Geral é: 

As últimas etapas da expansão são caracterizadas por expectativas otimistas relativas ao 

rendimento futuro dos bens de capital suficientemente fortes para compensar a abundância 

                                                           
105 Entendendo que tal leitura é feita a partir dos dados da realidade, conclui-se que as expectativas refletem fatos 
preexistentes. 
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crescente desses bens, a alta de seus custos de produção e, provavelmente, também, alta taxa de 

juros. É próprio da natureza dos mercados financeiro organizados, sob a influência de compradores 

em sua maioria ignorante do que compram e de especuladores mais interessados nas previsões da 

próxima mudança de opinião do mercado do que numa estimativa racional do futuro rendimento dos 

bens de capital, que, quando a decepção advém a um desses mercados otimistas em demasia e 

superabastecidos as cotações desçam em movimento súbito e mesmo catastrófico (KEYNES, 

1996, pág. 295 – grifos nossos). 

Percebemos aqui que Keynes, ao invés de conceituar uma superacumulação ou 

superinvestimento de capital como causa objetiva 106 , cai no subjetivismo 107  de 

considerar a reversão de expectativas como causa. Aliás, Keynes recusa expressamente 

a hipótese de que a crise seja provocada por excesso de investimento ou de 

acumulação: 

(...) o termo sobreinvestimento é ambíguo. Pode aplicar-se aos investimentos destinados a 

desapontar as expectativas que os incitaram ou para os quais não há lugar em períodos de intenso 

desemprego, mas pode também aplicar-se a uma situação caracterizada por tal abundância de 

capital que não haja investimento novo aparentemente capaz de, mesmo em condições de pleno 

emprego, render no curso de sua duração mais do que o seu custo de reposição. É apenas neste 

último estado de coisas que há sobreinvestimento, estritamente falando, no sentido de que qualquer 

investimento posterior seria mero desperdício de recursos (...) No entanto, segundo a minha análise, 

só no primeiro sentido é que o sobreinvestimento pode ser considerado característica do período 

de auge da expansão. A situação que estou indicando como típica não é aquela em que o capital 

seja tão abundante que a comunidade em conjunto não possa razoavelmente empregar mais 

nenhum, mas aquela em que o investimento se efetua em condições instáveis e efêmeras pelo 

fato de ser suscitado por expectativas destinadas a malograr. (...) O auge da expansão que 

acaba por levar a uma crise resulta, portanto, da combinação de uma taxa de juros, que num 

estado correto de expectativa seria demasiadamente alta para permitir o pleno emprego, e de um 

estado enganoso de expectativa que, enquanto dura, impede essa taxa de juros de ser, de fato, 

um obstáculo. O boom é uma situação em que o excesso de otimismo triunfa sobre uma taxa de 

juros que, julgada a sangue-frio, seria considerada alta demais. (...) Nos Estados Unidos, o emprego 

foi muito satisfatório em 1928-29, julgando por padrões normais; mas não tive provas de nenhuma 

escassez de mão-de-obra, a não ser, talvez, em certos grupos de trabalhadores altamente 

especializados. Verificaram-se alguns “estrangulamentos”, mas a produção em conjunto ainda 

apresentava capacidade para aumentos ulteriores. (...) Pelo contrário, seria absurdo pretender 

que nos Estados Unidos, em 1929, tenha havido sobreinvestimento no sentido estrito da 

palavra (KEYNES, 1996, pág. 300 – em negrito, grifos nossos; sublinhado, grifos do 

Autor no original) 

                                                           
106 O que poderia endogeneizar a queda da eficiência marginal do capital como um termômetro de comparação 
entre o volume de investimento realizado para o aumento da produção e as condições de demanda para a realização 
desta produção aumentada. 
107 Recuperamos aqui o trecho anteriormente citado de ASTARITA (2012): “no sistema de Keynes a explicação última 
da crise remete a questões psicológicas”. 
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Ao não atender ao segundo requisito, necessariamente descumpre o terceiro, pois 

este é uma síntese dialética dos dois primeiros. Keynes não considera os ciclos como 

uma caraterística necessária e intrínseca da economia capitalista: ao contrário, Keynes 

(1996) propõe expressamente que “o verdadeiro remédio para o ciclo econômico não 

consiste em evitar o auge das expansões e em manter assim uma semidepressão 

permanente, mas em abolir as depressões e manter deste modo permanentemente 

em um quasi-boom” (grifos nossos). O problema é que a História demonstra o contrário: 

a economia capitalista é incapaz de manter-se em rota permanente de ascensão – as 

crises cíclicas sempre retornam para reafirmar o caráter instável do capitalismo. 

CARCANHOLO & AMARAL (2009) assinalam que, muito mais do que uma teoria 

dos ciclos, a hipótese keynesiana seria muito mais adequadamente caracterizada como 

uma teoria das flutuações, no sentido de que um estado de equilíbrio anterior na 

economia é interrompido por fatores exógenos que deflagram as alterações, sem 

nenhuma determinação estrutural endógena. Entendemos que tal caracterização é 

coerente com a concepção de variações no investimento apontadas na equação de 

Kaldor, conforme demonstramos anteriormente: 

“Quando as expectativas de longo prazo estão fixas e o estoque dos diversos 

ativos também é considerado fixo, temos que, em uma situação hipotética de 

equilíbrio, ak + qk – ck – rk = 0  ou  ak + qk – ck = rk ;ou seja, a taxa de retorno 

total do capital é igual ao seu risco. 

Na fase ascendente do ciclo, com expectativas otimistas, os rendimentos 

esperados elevam-se e também o preço esperado do ativo, ou seja, a'k + q’k – ck 

> rk. Isso significa que a taxa de retorno do capital supera seus riscos, o que eleva 

a demanda por bens de capital e incentiva o investimento. 

Podemos utilizar o mesmo raciocínio para a fase descendente do ciclo. Nesta fase 

as expectativas tornam-se pessimistas, o fluxo de rendas esperado e o preço 

esperado do ativo caem, gerando a seguinte situação: a’’k + q’’k – ck < rk. Nesta 

situação, o risco supera a taxa de retorno, o que conduz à redução da demanda 

por ativos de capital e, por consequência, à diminuição do investimento” (grifos 

agora nossos). 
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Fica claro que essa teoria identifica as fases ascendente e descendente do ciclo, 

mas não aponta uma como consequência necessária da outra, pois admite uma 

situação hipotética de equilíbrio que não é nem “pico”, nem “vale”, nem “ascendente” 

nem “descendente”: seria horizontal – o que contraria frontalmente a concepção de 

ciclos, caracterizando-se assim como uma teoria de flutuações. Além disso, claramente 

no esquema da equação de Kaldor a causa deflagradora tanto da fase ascendente 

quanto da descendente é subjetiva e exógena ao sistema: as expectativas. 

Resta agora saber se as modificações introduzidas pelo pós keynesiano Minsky 

foram suficientes para corrigir as deficiências da Teoria Geral de Keynes quanto a ser 

uma teoria consistente dos ciclos econômicos. MOLLO aponta: 

Quanto à ideia de inerência da crise, Minsky (1977, 1982a, 1982b) faz a melhor análise sobre o 

assunto do lado pós keynesiano. Para ele, quando tudo caminha bem na economia, as perspectivas 

dos investidores são animadoras e sancionadas pelo otimismo do sistema bancário. As empresas 

tendem a endividar-se de forma exagerada e a estrutura financeira torna-se sem solidez, 

apresentando fragilidade definida pelo montante elevado de unidades especulativas e Ponzi, cujo 

grau de prudência do endividamento é pequeno. (...) a economia será mais frágil quanto maior for 

o número de unidades especulativas e Ponzi. Isso porque qualquer endurecimento das condições 

de empréstimos inviabiliza os refinanciamentos, transformando as unidades especulativas em Ponzi 

e exigindo que tanto as unidades hedge quanto as especulativas vendam ativos para pagar dívidas 

(MOLLO, 2011, pág. 456). 

Assim, para MOLLO, Minsky acerta quando compreende que as crises são 

inerentes ao capitalismo, pois, como já apontamos anteriormente na página 55, para 

Minsky  

“no período de “boom eufórico” a utilização do crédito farto na aquisição de ativos 

de capital aumenta o nível geral de alavancagem das unidades econômicas. Assim, 

aumenta o refinanciamento de posições; esse impulso de refinanciamento leva a 

que as dívidas cresçam a uma taxa maior do que os lucros. A relação entre 

pagamentos e renda aumentará, aumentando a necessidade de refinanciamento 

de posições. Já é possível neste instante vislumbrar uma migração de posições 

anteriormente hedge para posições especulativas e de especulativas para Ponzi”. 

Constatamos, portanto, que para Minsky há uma tendência endógena da economia 

capitalista a migrar de uma situação de estabilidade financeira para uma situação de 

fragilidade financeira, o que caracterizaria uma teoria de ciclos. 
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Entretanto, a concepção expectacional da matriz keynesiana mantém-se em 

Minsky. Notemos que a própria caracterização de Minsky das unidades econômicas 

como hedge, especulativa ou Ponzi é expectacional: as unidades são hedge quando 

seus fluxos de caixa esperados superam os pagamentos do crédito contratado em todos 

os períodos, são especulativas quando seus fluxos de rendas esperadas superam os 

compromissos apenas com os juros dos empréstimos e são Ponzi quando as receitas 

esperadas são insuficientes até mesmo para honrar os juros dos empréstimos 

contraídos.  

Além disso, a Hipótese da Instabilidade Financeira de Minsky não tem uma 

explicação endógena do ponto de reversão da fase ascendente. Para Minsky, o 

deflagrador fundamental da reversão rumo à crise é a alta da taxa de juros, porque esta 

elevação torna a situação financeira das unidades especulativas e Ponzi de muito difícil 

a insolvente. E é preciso lembrar que a alta dos juros pode ser provocada ou por um 

choque exógeno – ação do Banco Central – ou por uma deterioração de expectativas 

por parte dos banqueiros, os financiadores do investimento. Neste ponto, observa 

MOLLO ao comentar a teoria minskyana: 

(...) Minsky (1977, 1982a, 1982b) deixa vago o porquê das perspectivas dos bancos serem 

diferentes das dos empresários, os quais acabam endurecendo as condições dos empréstimos, 

apesar de tais perspectivas serem convergentes durante a fase otimista de crescimento econômico. 

Se na fase otimista, os empréstimos, investimentos e a produção crescem, permitindo o pagamento 

dos créditos já tomados e novos investimentos, não é clara a razão pela qual os bancos tornam-se 

pessimistas de repente e endurecem as condições108 de refinanciamento. (MOLLO, 2011, pág. 

457). 

Também CARNEIRO (2018) aponta o caráter exógeno da modificação da taxa de 

juros em Minsky: 

a curva de juros, vale dizer a sua inclinação, ou ainda a relação entre taxas longas e curtas jogaria 

um peso crucial na decisão de investimento. Suas modificações exógenas, para além dos 

elementos particulares desta decisão relativos aos fluxos de caixa, teriam um peso crucial na 

trajetória do investimento. (CARNEIRO, 2018, pág. 11 – grifos nossos) 

                                                           
108 Na verdade, Minsky dá uma pista ao aventar a hipótese de que no auge do boom eufórico a demanda por 
financiamento torna-se absolutamente inelástica vis à vis uma oferta de crédito não perfeitamente elástica. A este 
respeito, ver nota de rodapé 68. 
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Já a reversão da crise para Minsky é endógena 109 : as unidades hedge 

sobreviventes à crise ocupariam o espaço de mercado das unidades falimentares e 

puxariam naturalmente a retomada dos investimentos 110  e, consequentemente, da 

economia. 

Assim, a conclusão que chegamos é que a Hipótese de Instabilidade Financeira de 

Minsky avança em relação à Teoria Geral de Keynes ao descrever com mais acurácia o 

caráter financeiro das crises, ao reconhecer o caráter cíclico da economia capitalista e 

ao endogeneizar a reversão da crise; entretanto, ao manter-se fiel à matriz keynesiana 

de um modelo baseado em expectativas, embora descreva os ciclos econômicos não 

apresenta uma explicação endógena do ponto de ruptura na eclosão da crise – portanto, 

continua não atendendo ao terceiro requisito. 

4.1.2 – A teoria marxista das crises cíclicas e os requisitos de uma teoria das crises 

 Recuperamos agora nossa citação anterior: 

“No Capítulo 15 do Livro III de O Capital, Marx faz uma série de apontamentos 

centrais para a elaboração de uma teoria marxista das crises cíclicas do 

capitalismo: 

O verdadeiro obstáculo à produção capitalista é o próprio capital, isto é, o fato de que o capital 

e sua autovalorização aparecem como ponto de partida e ponto de chegada, como mola propulsora 

e escopo da produção; o fato de que a produção é produção apenas para o capital, em vez de, ao 

contrário, os meios de produção serem simples meios para um desenvolvimento cada vez mais 

amplo do processo vital, em benefício da sociedade dos produtores. Os limites nos quais 

unicamente se podem mover a conservação e a valorização do valor de capital, as quais se baseiam 

na expropriação e no empobrecimento da grande massa dos produtores, entram assim 

constantemente em contradição com os métodos de produção que o capital tem de empregar para 

seu objetivo e que apontam para um aumento ilimitado da produção, para a produção como fim em 

si mesmo, para um desenvolvimento incondicional das forças produtivas sociais do trabalho. O meio 

– o desenvolvimento incondicional das forças produtivas sociais – entra em conflito 

constante com o objetivo limitado, que é a valorização do capital existente. (MARX, 2017, 

pág 351 – grifos nossos). 

                                                           
109 É importante ter claro que Minsky, ao contrário de Keynes, considerava os ciclos inevitáveis e característicos da 
economia capitalista. Os mecanismos de Big Bank e Big Goverment são defendidos por Minsky com o objetivo de 
minimizar os efeitos da crise e reduzir sua duração, mas não de evitá-la – até porque são instrumentos a posteriori 
da eclosão da crise. 
110 Relembrando que Minsky, assim como Keynes, considera o investimento o elemento definidor da dinâmica da 
economia capitalista – embora tenha chegado a esta mesma conclusão por um caminho distinto110a do de Keynes. 
110a Essencialmente, como vimos no capítulo 2, a partir da equação dos lucros de Kalecki. 
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E Marx (2017) faz questão de salientar que, para o capitalismo, a crise não é um 

“problema” e sim uma solução, afirmando de maneira categórica: “o conflito 

entre as forças antagônicas desemboca periodicamente em crises. Estas são 

sempre apenas violentas soluções momentâneas das contradições existentes, 

erupções violentas que restabelecem por um momento o equilíbrio perturbado” 

(grifos nossos). 

Importante recuperar também a descrição de Marx acerca da eclosão e desenrolar 

da crise, que apresentamos como epígrafe do Capítulo 3: 

Num sistema de produção em que toda a rede de conexões do processo de reprodução se 

baseia no crédito, quando este cessa de repente e só se admitem pagamentos à vista, tem 

de se produzir evidentemente uma crise, uma demanda violenta de meios de pagamento. À 

primeira vista, a crise se apresenta como uma simples crise de crédito e crise monetária. E, 

com efeito, trata-se apenas da conversibilidade das letras de câmbio em dinheiro. Mas a 

maioria dessas letras representa compras e vendas reais, cuja extensão vai muito além das 

necessidades sociais e acaba servindo de base a toda a crise. Ao mesmo tempo, há uma 

massa enorme dessas letras que representa apenas negócios fraudulentos, que agora vêm 

à luz e estouram como bolhas de sabão; além disso, há especulações feitas com capital 

alheio, porém malogradas; e, por fim, capitais-mercadorias desvalorizados, ou até mesmo 

invendáveis, ou refluxos de capitais que jamais se realizam. (MARX, 2017, pág. ) 

Resgatamos ainda a conclusão de CARCANHOLO (1996): 

A causa do aparecimento de crises no modo de produção capitalista é a divergência entre as 

condições de produção e as de realização (apropriação). É a divergência entre o caráter 

social de uma e o caráter privado da outra. Esta contradição, que se encontra na essência do 

modo de produção capitalista, é o que explica a irrupção de crises no processo de acumulação de 

capital. (CARCANHOLO, 1996, págs. 1818-182 – grifos do Autor) 

Resta-nos analisar se esta visão marxista atende aos prerrequisitos anteriormente 

elencados para uma teoria das crises consistente. 

Quanto ao primeiro requisito – “cresce porque está crescendo, cai porque está 

caindo” – a teoria marxista atende perfeitamente. “Cresce porque está crescendo” 

porque para Marx o impulso central do capital é a acumulação, cada vez maior em massa 

de valor; “cai porque está caindo” porque, quando a crise eclode, a dificuldade de 

realização de mais-valor produzido provoca queda generalizada de preços de 

mercadorias e títulos, o que intensifica ainda mais a dificuldade de realização de mais-

valor. 
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O segundo requisito é também plenamente atendido pela teoria marxista das crises 

cíclicas. A reversão de crescimento para crise ocorrerá porque a contradição central 

entre “as condições de produção e as de realização (apropriação)”, “a divergência entre 

o caráter social de uma e o caráter privado da outra” gera uma acumulação crescente 

que, em algum momento, necessariamente provocará um excesso de mais-valor 

produzido não realizável, uma superacumulação de capital – que é o conteúdo da 

crise. 

Como apontamos no Capítulo 3, a reversão da crise para Marx também é resultado 

da dinâmica interna da economia capitalista: 

Como reequilibrar as partes em conflito e restabelecer as condições correspondentes ao movimento 

“saudável” da produção capitalista? A maneira de chegar a esse equilíbrio já está contida na simples 

enunciação do conflito que se trata de dirimir. Ela inclui uma inativação, até mesmo uma destruição 

parcial de capital, no montante de valor de todo o capital adicional ΔC ou de uma parcela dele 

(MARX, 2017, pág. 355). 

E quanto ao terceiro requisito, a teoria marxista também atende perfeitamente. 

Lembremos que o terceiro requisito exige que “a retomada deve ser explicada por meio 

dos efeitos da crise, e a reversão do crescimento deve ser consequência dos efeitos do 

próprio crescimento econômico induzido pela retomada” – e é exatamente isso que a 

teoria marxista das crises faz. A retomada é endógena, efeito da destruição do capital 

superacumulado que permite aos capitalistas, como assinala Marx (2017), que “a 

paralisação verificada na produção teria preparado uma ulterior ampliação desta última, 

dentro dos limites capitalistas”; e a retomada do crescimento da economia capitalista 

recoloca em novo grau a contradição central entre as condições de produção e 

realização, as quais produzirão uma crescente acumulação de capital que mais à frente 

se manifestará em uma nova crise de superacumulação. 

Assim, em relação ao atendimento dos requisitos de uma teoria das crises cíclicas, 

constatamos que a visão marxista se demonstra bem mais robusta. 

Analisaremos agora a polêmica entre as duas categorias teóricas analisadas neste 

trabalho. 
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4.2 – A crítica pós keynesiana aos marxistas e a crítica marxista aos pós 

keynesianos 

4.2.1 – A crítica pós keynesiana à categoria marxista do capital fictício 

 Este é o tópico mais curto de nosso trabalho: na verdade, não há uma crítica 

pós keynesiana à categoria marxista do capital fictício – ou pelo menos nossa 

pesquisa não foi capaz de encontrá-la, por mais que tenhamos buscado exaustivamente. 

Pelo contrário: o que constatamos é que autores que transitam entre o marxismo e o pós 

keynesianismo ou adotam a categoria marxista do capital fictício – como, por exemplo, 

MOLLO111 (2011) – ou equiparam a categoria marxista do capital fictício à categoria 

keynesiana de especulação, como CARNEIRO (2018) e mesmo MOLLO (2015).  

Enquanto MOLLO (2015) afirma que “ambos os autores observaram os riscos 

contidos nesse desenvolvimento da finança, Keynes com a generalização da 

especulação, Marx com a ideia de capital fictício”, CARNEIRO vai além e praticamente 

equipara Marx e Keynes: 

(...) objetivo prioritário é o de entender os principais traços da dinâmica deste regime de 

acumulação112 de capital à luz de alguns autores clássicos como Marx, Keynes e Minsky dos quais 

se enfatiza algumas categorias analíticas, distintas, mas correlatas. (...) Embora o tema do capital 

fictício e da sua acumulação não seja tratado explicitamente e com esta terminologia na obra de 

Keynes, é exatamente deste assunto que ela trata de modo substantivo. Tanto quando aborda 

o funcionamento de uma economia capitalista, quanto ao seu resultado, a problemática da teoria 

keynesiana se assemelha a da marxista (...) há pelos menos três aspectos nas quais o 

marxismo e o keynesianismo se aproximam: na análise do dinheiro e da sua centralidade; na 

determinação, como categorias independentes, da taxa de lucros (Eficiência marginal do capital) e 

das taxas de juros, na centralidade dos mercados financeiros e da especulação, enquanto 

sinônimo da acumulação fictícia, como elementos intrínsecos da dinâmica capitalista. (...) 

(CARNEIRO, 2018, pág. 8 – em negrito, grifos nossos; sublinhado, grifos do Autor 

no original) 

Veremos agora então quais são as críticas marxistas à visão pós keynesiana. 

                                                           
111 MOLLO é um singular exemplo de “marxista prestigiada nos meios pós keynesianos”: embora se declare marxista, 
escreve no Dossiê da Crise da Associação Keynesiana Brasileira e é um dos economistas-patronos da AKB  - vide 
https://associacaokeynesianabrasileira.org/patronos-e-diretoria/;  vide também MOLLO (2015). 
112 Aqui CARNEIRO refere-se à financeirização. 

https://associacaokeynesianabrasileira.org/patronos-e-diretoria/
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4.2.2 – A crítica marxista à visão pós keynesiana 

Como em verdade já antecipávamos, a principal crítica marxista à visão pós 

keynesiana das crises é que esta é uma teoria subjetivista. Como assinalam BALANCO, 

FILGUEIRAS & PINHEIRO 

Para os (Pós) Keynesianos, as crises são endógenas ao funcionamento de uma “economia 

monetária da produção” e, até certo ponto, inevitáveis; mas decorrem, fundamentalmente, dos 

comportamentos e das decisões (da subjetividade) individuais desses agentes acerca da 

valorização de seus respectivos capitais (...) (BALANCO, FILGUEIRAS & PINHEIRO, 

2009, pág. 13 – grifos nossos). 

Os mesmos autores apontam mais à frente a diferença das análises da crise de 

2007/2008 com base nos paradigmas keynesianos, em contraste com a teoria marxista: 

a razão mais concreta dessa convergência estaria no fato, de ambas as posições teóricas113, 

visualizarem na crise um caráter, fundamentalmente, financeiro – com a identificação de atitudes 

moralmente inadequadas dos agentes econômicos, pautadas em exagerada voracidade por 

lucros, o abandono de procedimentos mais rigorosos de aferição de riscos na concessão de 

empréstimos, a ausência de processos regulatórios apropriados, a intervenção estatal anterior à 

crise em desacordo com a natureza dos mercados, etc. (...) Em outra perspectiva metodológica - 

no campo teórico representado pela economia política crítica do capitalismo, particularmente no 

que tange à vertente marxista - a crítica ao capitalismo é ao seu modo intrínseco de 

funcionamento e está baseada na evidência da existência de leis objetivas - que atuam 

subsumindo as vontades e as decisões dos agentes econômicos. (BALANCO, 

FILGUEIRAS & PINHEIRO, 2009, págs. 20-21 – em negrito, grifos nossos; 

sublinhado, grifos dos Autores no original) 

MOLLO apresenta a mesma crítica aos paradigmas pós keynesianos, em especial 

à Hipótese de Instabilidade Financeira de Minsky: 

(...) a economia será mais frágil quanto maior for o número de unidades especulativas e Ponzi. 

Isso porque qualquer endurecimento das condições de empréstimos inviabiliza os 

refinanciamentos, transformando as unidades especulativas em Ponzi e exigindo que tanto as 

unidades hedge quanto as especulativas vendam ativos para pagar dívidas. Trata-se, pois, de 

uma razão subjetiva para a inerência da crise, uma vez que ela decorre do otimismo observado 

quando tudo anda bem na economia, fragilizando-a. O mesmo para o desencadeamento da 

crise, pois ele depende do pessimismo do sistema bancário ao endurecer as condições de 

empréstimos. (MOLLO, 2009, pág. 457 – grifos nossos) 

Na mesma trilha, ASTARITA também aponta que a teoria de Keynes (e também 

a dos pós keynesianos) tem uma concepção subjetivista, como apontamos 

                                                           
113  Aqui BALANCO, FILGUEIRAS & PINHEIRO referem-se à similitude dos paradigmas das escolas keynesiana e 
neoclássica. 
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anteriormente114. Em outro trecho do mesmo livro, ASTARITA aponta a diferença entre 

a visão marxista e a keynesiana: 

De acordo com a concepção de Marx, existem leis socialmente objetivas do capitalismo. São 

sociais porque são geradas por seres humanos; são objetivas porque os seres humanos não 

podem governar à vontade. (...) Na teoria de Keynes, pelo contrário, a explicação última dos 

fenômenos econômicos é psicológica e subjetiva. O consumo e o investimento são governados 

pelas “variáveis independentes finais” constituídas pela “propensão psicológica a consumir, a 

atitude psicológica a respeito da liquidez e da expectativa psicológica de rendimento futuro dos 

bens de capital” (Keynes, 1986, p. 218). (ASTARITA, 2012) 

 Já acerca dos juros, ASTARITA assinala: 

Na teoria de Keynes – ou na dos pós keynesianos – a origem do juro remete ao “prêmio por 

separar-se da liquidez”, noção que recorda o “prêmio de espera” com que a economia 

tradicional115 explicou o lucro. E o capital é “uma coisa”, um meio de produção, e não uma relação 

social de produção objetivada, como acontece em Marx. (ASTARITA, 2012) 

E prossegue ASTARITA definindo a diferença entre as concepções pós 

keynesiana e marxista dos juros: 

A teoria keynesiana do juro supõe que a situação “normal” do capitalista do sistema monetário é 

reter seu capital por meio da forma líquida; daí deriva de Keynes a necessidade de pagar um 

prêmio para que o possuidor do dinheiro consiga se livrar do mesmo. No sistema de Marx, pelo 

contrário, o impulso “normal” do capitalista do sistema monetário é lançar o dinheiro ao 

circuito de valorização, ou seja, fazê-lo funcionar como capital. (...) até certo ponto, está 

forçado a tentar incrementar um valor, e somente em conjunturas de crise terá preferência 

pela liquidez. Dessa forma, a taxa de juros não pode ser explicada a partir da preferência 

pela liquidez; o juro não constitui, pois, um prêmio por renunciar a liquidez, mas é uma parte da 

mais-valia que garante ao credor seu seguro, enquanto representa a propriedade privada dos 

meios de produção frente ao trabalho. Isso implica no fato de que não pode haver juros se não há 

capital e exploração do trabalho (...) (ASTARITA, 2012 – em negrito, grifos nossos; 

sublinhado, grifos do Autor no original). 

Ora, como a categoria marxista do capital fictício é derivada do capital portador 

de juros (como demonstramos no capítulo anterior), a conclusão lógica que se chega 

dessa assertiva de Astarita é que não se pode equiparar o conceito keynesiano de 

especulação financeira com a categoria marxista de capital fictício, pois partem de visões 

absolutamente distintas acerca da natureza dos juros. Portanto, estão equivocados os 

                                                           
114 Vide nota de rodapé 55. 
115 Segundo ASTARITA, Keynes reproduz vários paradigmas da economia neoclássica, tais como o valor do salário 
igual à produtividade marginal do trabalho e o prêmio de espera. 
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autores citados anteriormente, como CARNEIRO, quando obscurecem as diferenças 

conceituais entre as visões pós keynesiana e marxista dos fenômenos financeiros. 

4.3 – Comparação entre as visões pós keynesiana e marxista dos desdobramentos 

da crise 

 Para finalizar nossa análise comparativa, contrastamos a capacidade de previsão 

das duas vertentes teóricas acerca dos desdobramentos da crise de 2007/2008. 

Em primeiro lugar, salta aos olhos o otimismo ilusório compartilhado à época por 

vários pós keynesianos, em especial nas contribuições publicadas no Dossiê da Crise 

da Associação Keynesiana Brasileira em novembro de 2008. 

BRESSER PEREIRA no Dossiê da Crise da AKB vaticinava a recuperação da 

economia capitalista mundial: 

(...) não teremos nada parecido com a depressão dos anos 1930, porque, naquela época, o 

governo norte-americano demorou quase quatro anos para agir. Agora, usando instrumentos 

keynesianos e pragmáticos, não apenas o governo dos Estados Unidos, mas todos os governos 

relevantes financeiramente estão agindo imediatamente, e com força. E são governos que têm 

por trás de si Estados fortes, democráticos, dotados de legitimidade política e de recursos fiscais 

vultosos. Não há razão para que não sejam afinal bem sucedidos, e a confiança seja recuperada. 

(BRESSER PEREIRA, in Dossiê da Crise, AKB, 2008, pág. 7). 

No mesmo dossiê, José Carlos de Assis apontava trilha similar: 

A longo prazo, ouso ser otimista. Na medida em que, por força dos eventos econômicos e da ação 

dos governos, entrarmos numa nova etapa do capitalismo – o capitalismo regulado sobretudo no 

âmbito financeiro, amplamente estatizado –, creio que entraremos num período de crescimento 

prolongado, de prosperidade e de paz social. Uma parte do mundo, a Europa Ocidental e o Japão, 

já esteve perto disso na Era de Ouro. Nada impede que volte a esse estágio, junto com o resto do 

mundo. É claro que será um capitalismo de outra natureza. Será um capitalismo essencialmente 

produtivo, de baixa especulação, respeitador do meio ambiente e em pleno emprego. (ASSIS, 

in Dossiê da Crise, AKB, 2008, pág. 57). 

 É verdade que nem todos os articulistas pós keynesianos que contribuíram no 

Dossiê da Crise da AKB compartilhavam do mesmo otimismo. Entretanto, é também fato 

que muitos apontavam a necessidade de intervenção do Estado – quer como aumento 

da regulação financeira, quer como intervenção direta na economia – advogando que tal 

ação teria o potencial de inibir novas crises e potencializar a retomada do crescimento 
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econômico 116 . Na mesma linha, aponta NEGREIROS CONCEIÇÃO (2009): 

“compreendidos os mecanismos que tornam economias capitalistas inerentemente 

instáveis é hora de identificar possíveis soluções introduzidas pelo Estado capazes de 

reduzir ou eliminar flutuações econômicas indesejáveis”. 

 Em contraste, a perspectiva marxista não tinha nada de otimista – e 

mostrou-se com muito mais acurácia preditiva.  Para começar a comparação, 

reproduzimos o que ASTARITA assinala, ao contrastar as previsões de Keynes com a 

teoria marxista: 

Com base nos acontecimentos, desde que se publicou a Teoria Geral o marxismo parece estar 

em condições de afirmar que hoje o mundo se parece mais ao que Marx entreviu no século XIX 

do que imaginou Keynes sobre o que sucederia na década de 1930. O prognóstico keynesiano de 

que o capitalismo caminhava para uma nova era de estabilidade, possibilitada pela socialização 

dos investimentos, pelo desaparecimento do lucro da direção das empresas e por uma melhor 

distribuição de renda, não foi constatado. Na atualidade, a taxa de lucro segue regendo os 

investimentos e o desenvolvimento das forças produtivas. A pressão pela valorização de ações e 

pela rentabilidade é, pelo menos, tão forte como nas décadas de 1920 e 1930. A implantação 

mundial do capital financeiro demonstra que a eutanásia do rentista não foi realizada. A 

concentração e centralização dos capitais se aprofundaram até alcançar dimensões planetárias 

como nunca antes se tinha visto. Essa concentração de riqueza não impediu que o capitalismo 

hoje seja, pelo menos, tão “competitivo” quanto era no século XIX. As guerras de preços e a 

competição tecnológica operam em grande escala na medida em que são as gigantescas 

corporações transnacionais que entram em disputa. As crises de superacumulação por queda de 

rentabilidade do capital seguiram e seguem ocorrendo. Os investimentos não se socializaram, 

pelo contrário, nas últimas décadas foram generalizadas as privatizações de empresas de 

serviços públicos e semelhantes, caminhando juntamente com uma maior subordinação à lógica 

do mercado e do valor. (ASTARITA, 2012). 

COSTA, no texto escrito em novembro de 2008, já apontava a possibilidade de 

um acirramento da exploração dos trabalhadores como desdobramento da crise: 

A burguesia vai utilizar todas as suas ferramentas para sair vitoriosa da crise. Vai fazer todo o 

possível para manter os seus interesses de classe, seus objetivos estratégicos - econômicos, 

sociais e políticos -, de forma a recuperar as taxas de lucro e a disciplina social perdida durante 

os momentos da turbulência. Vai tentar implantar a ferro e fogo o seu projeto e, nesse sentido, 

não vacilará um minuto, como a história tem nos ensinado, mesmo que para tanto tenha que 

provocar guerras e destruições em massa. Vai tentar sair da crise rebaixando salários, direitos e 

garantias dos trabalhadores, concentrando a renda, realizando a mercantilização da vida, 

                                                           
116 Para artigos que defendem a tese de que a intervenção e regulação do Estado têm o potencial de solucionar a 
crise e inibir o surgimento de novas crises, ver as contribuições de Jennifer Hermann, Rogério Sobreira, Fernando 
Ferrari Filho, Luiz Fernando de Paula e João Sicsú in Dossiê da Crise – Associação Keynesiana Brasileira. 



110 

incentivando o complexo industrial-militar, destruindo ainda mais o meio ambiente, ampliando a 

miséria e a violência contra a população. (COSTA, 2013, págs. 57–58). 

CARCANHOLO aponta com precisão os desdobramentos da crise, 

especialmente após o “segundo mergulho” de 2011 com a crise das dívidas soberanas 

dos países da Europa: 

(...) como se trata de uma superacumulação de uma massa de capital que se especializa apenas 

na apropriação de uma mais-valia que ele não produz, uma primeira exigência para a retomada 

da acumulação, sem a desvalorização necessária, é a expansão da massa de mais-valia 

produzida, de forma que esta consiga, de alguma forma, se adequar ao montante de títulos de 

apropriação superproduzidos no período. Isso implica aumentar sobremaneira a taxa de mais-

valia, isto é, a taxa de exploração do trabalho, de todas as formas possíveis: (i) arrocho salarial 

puro e simples; (ii) maior destituição de direitos da classe trabalhadora como forma de reduzir o 

valor da força de trabalho; (iii) prolongamento da jornada e/ou da intensidade do trabalho, sem a 

correspondente elevação salarial; (iv) avanço na reestruturação produtiva, com implicações sobre 

a rotação do capital e jornada/intensidade do trabalho. Em resumo, volta-se a carga de maior 

aprofundamento das reformas neoliberais nos mercados de trabalho, com o discurso mistificador 

de que isso reduziria o custo de contratação da mão-de-obra e elevaria o emprego. Na verdade, 

trata-se de impor o “ajuste” da crise à classe trabalhadora. 

 Em segundo lugar, a massa de capital superacumulado, como sempre, necessita de 

(novos) espaços de valorização. Tampouco é ocasional que, neste momento, retorne o discurso 

por uma maior reforma do Estado, com maiores privatizações, reduções dos gastos públicos em 

rubricas de cunho social, e aprofundamento das reformas previdenciárias. Trata-se de 

criar/expandir mercados para a atuação desses capitais sobrantes. (...) Os impactos dessa nova 

onda da crise para a classe trabalhadora são claros. A saída do capitalismo para mais esta crise 

estrutural passa pelo aumento do desemprego e da taxa de exploração do trabalho, com 

resultados óbvios para os trabalhadores, pela destinação crescente de recursos públicos para 

tentar estabilizar os preços dos ativos “podres”, o que significa a redução da parcela de gastos 

estatais com políticas sociais, e por uma forte pressão por ajuste fiscal e reforma tributária. 

(CARCANHOLO, 2011, págs. 13 - 15). 

4.4 – Conclusão 

 Neste trabalho, buscamos compreender a eclosão e os desdobramentos da crise 

mundial de 2007/2008, comparando as interpretações marxista e pós keynesiana da 

crise. Para tal, iniciamos com um resgate histórico-analítico da crise; percorremos os 

principais conceitos e categorias teóricas das duas escolas em estudo, identificando 

como economistas afeitos àquelas correntes utilizaram tais conceitos e categorias para 

explicar a crise de 2008 e buscar antever seus desdobramentos. Procuramos ainda 

verificar a consistência lógico-teórica das duas vertentes, do ponto de vista de uma teoria 

das crises cíclicas do capitalismo. 



111 

 Após percorrer toda esta trajetória investigativa, constatamos que tanto a hipótese 

da instabilidade financeira minskyana quanto a categoria marxista do capital fictício 

oferecem descrições bastante fidedignas da dinâmica de deflagração da crise de 

2007/2008; entretanto, a consistência teórica das explicações apresentadas pelas duas 

escolas é muito distinta. 

Claramente, a matriz pós keynesiana - minskyana aponta como causas da 

deflagração da crise questões de natureza psicológica e comportamental, tais como 

“assunção excessiva de risco”, “mensuração imprudentemente baixa de riscos”, 

“economia eufórica” e “reversão de expectativas”. Ao entender que as causas das crises 

cíclicas estão na psicologia dos agentes econômicos, a consequência é uma visão 

teleológica da história e que a solução da crise passa pela intervenção de um “agente 

extraeconômico poderoso”, o Estado, apresentado pelos pós keynesianos como uma 

espécie de “Deus ex machina” que “desce à Terra pra colocar ordem na bagunça 

provocada pelos homens” e depois “se retira, devolvendo aos homens o livre arbítrio” 

até a próxima confusão. 

A interpretação marxista é radicalmente distinta. Nela, as leis objetivas que regem 

o funcionamento do capitalismo se impõem no curso dos acontecimentos históricos, 

subsumindo a vontade dos homens117.  Assim, a interpretação marxista com base na 

categoria do capital fictício é absolutamente objetiva: as crises cíclicas no capitalismo 

resultam da contradição entre a produção social da riqueza e a apropriação privada da 

riqueza produzida; o conteúdo da crise cíclica do capitalismo é a superacumulação de 

capital; a crise de 2007/2008 tem como especificidade a superacumulação de capital 

fictício. 

  Na comparação crítica entre estas duas vertentes explicativas, a teoria marxista 

apresenta claras vantagens, a saber: 

                                                           
117  Aqui é necessário fazer uma importante ressalva: ao contrário do que afirmam muitos de seus críticos e 
detratores, o marxismo não é um “determinismo histórico” ou um “determinismo econômico”. Marx, na famosa 
introdução à seminal obra “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”, advertia e esclarecia: “Os homens fazem a sua 
própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as 
circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram” (MARX, 2011, 
pág. 25 – grifos nossos). 
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- em primeiro lugar, ao recusar uma concepção subjetivista e teleológica da história e 

conceituar as crises cíclicas como resultado das próprias contradições do sistema 

capitalista, a visão marxista consegue elaborar uma teoria das crises cíclicas do 

capitalismo muito mais consistente com a dinâmica destas crises, como vimos no tópico 

4.1 e subtópicos; 

- em segundo lugar, como para o marxismo o Estado não é um demiurgo acima das 

contradições da sociedade, e sim “o comitê gestor dos negócios da burguesia” (MARX, 

2013), a visão marxista consegue compreender perfeitamente por que o Estado não só 

não atua no sentido de “abolir as depressões e manter deste modo permanentemente 

em um quasi-boom”, mas inclusive no caso presente da crise de 2007/2008 porque o 

Estado não desempenhou o papel previsto de “Big Goverment” (conforme 

reconhecido118 pelos próprios pós keynesianos): como o capital fictício superacumulado 

no fundamental não foi destruído, o conteúdo da crise – e portanto a própria crise – se 

mantém; 

- terceiro, a concepção teleológica e subjetivista da história e da economia que perpassa 

o pós keynesianismo o torna excessivamente crente e confiante na ação do Estado como 

regulador da ação dos agentes econômicos e amortecedor dos impactos das crises, o 

que leva essa vertente a graves erros de previsão. 

 Assim, finalizamos esta monografia com a conclusão de que a visão marxista que 

utiliza a categoria do capital fictício é superior em consistência teórica, capacidade de 

análise e acurácia preditiva comparada à concepção pós keynesiana baseada na 

hipótese da instabilidade financeira de Minsky. 

“Apesar das diferenças entre os paradigmas neoclássico e (pós) 

keynesiano, as respostas dadas à crise, pelos governos de todos os 

países, evidenciam uma realidade curiosa, qual seja: na prática, uma 

convergência estratégica e tácita entre essas duas correntes do 

pensamento econômico. A explicação mais geral parece estar, de um 

lado, na inexistência, na teoria neoclássica, de uma explicação para a 

crise e na crença da autorregulação dos mercados – que, levada às 

suas últimas consequências, provocaria uma total inércia com relação 

                                                           
118 Conforme afirmou o pós keynesiano Leonardo Burlamaqui no seminário “100 anos de Minsky” realizado no IE 
UFRJ em 13/11/2019, vídeo integral do seminário disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=BH43kq7fE7E , trecho às 1h38min 

https://www.youtube.com/watch?v=BH43kq7fE7E
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ao enfrentamento da crise. E, de outro lado, numa teoria subjetiva da 

crise em Keynes e nos keynesianos de hoje – que estabelece a 

convicção da importância da intervenção e regulação do Estado para a 

preservação e reorganização do capitalismo. Enfim, como nos diz 

David Harvey (2009), particularmente a respeito dos neoclássicos, 

“eles, em conjunto, não nos apresentaram uma orientação de como 

evitar o presente desastre e, agora, quando se deparam com a crise, 

apenas afirmam que, como Marx a longo tempo atrás pressagiou, as 

coisas não seriam assim se a economia se comportasse unicamente 

de acordo com seus livros textos. Talvez já se esteja em tempo de 

revisar, senão mudar, os livros-textos” (BALANCO, FILGUEIRAS 

& PINHEIRO, 2009, pág. 20). 
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