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RESUMO 

 

A dissertação faz uma análise sobre as diferentes interpretações do fenômeno da 

financeirização e seu impacto no comportamento do Estado, famílias e empresas não 

financeiras. O Estado passa a oferecer menos serviços públicos e as famílias recorrem cada 

vez mais aos serviços privados e acabam aumentando seu endividamento. As empresas não 

financeiras tendem a reorientar seus investimentos para ativos mais rentáveis em detrimento 

da expansão da capacidade produtiva. Com isso, o crescimento econômico e o bem-estar da 

população ficam comprometidos. A globalização e a liberalização financeira permitiram o 

movimento de volumosos fluxos de capital de caráter pró-cíclico e volátil. A elevada 

dependência desses capitais tornou as economias financeiramente integradas mais vulneráveis 

a choques especulativos e bolhas financeiras, evidenciando os limites da estratégia de 

crescimento via poupança externa. A dissertação também investiga a dinâmica econômica dos 

países em desenvolvimento. Esses países são inseridos de forma subordinada no sistema 

monetário internacional e, portanto, seu processo de financeirização sofre grande influência 

das decisões externas, afetando a autonomia das suas políticas macroeconômicas. Outra 

particularidade é que as moedas dos países em desenvolvimento se encontram no extremo 

inferior da hierarquia monetária devido ao baixo grau de liquidez. Como resultado, esses 

países não conseguem tomar empréstimos em suas moedas domésticas e acabam se 

endividando em moeda forte (como o dólar americano). No caso do Brasil, o processo de 

abertura nos anos 1990 e as políticas adotadas favoreceram o avanço da financeirização. Na 

década de 2000, a expansão do crédito às famílias se revelou um novo componente da 

financeirização da economia brasileira. Durante esse período, o governo não conseguiu 

resgatar a autonomia das políticas, pois a economia brasileira continuou dependente de 

elevadas taxas de juros para atrair capitais. 

 

Palavras-chave: Financeirização; Estado; famílias; empresas não financeiras; liberalização 

financeira; financeirização subordinada; hierarquia das moedas; autonomia de políticas; 

Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation analyzes the different interpretations of the phenomenon of financialization 

and its impact on the behavior of the State, households and non-financial companies. The 

State starts to offer less public services and households increasingly resort to private services 

and end up increasing their indebtedness. Non-financial companies tend to redirect their 

investments towards more profitable assets at the expense of expanding productive capacity. 

As a result, economic growth and the well-being of the population are compromised. 

Globalization and financial liberalization have allowed for the movement of massive pro-

cyclical and volatile capital flows. The high dependence on these capitals made financially 

integrated economies more vulnerable to speculative shocks and financial bubbles, showing 

the limits of the growth strategy via foreign savings. The dissertation also investigates the 

economic dynamics of developing countries. These countries are inserted in a subordinate 

way in the international monetary system and, therefore, their financialization process is 

strongly influenced by external decisions, affecting the autonomy of their macroeconomic 

policies. Another peculiarity is that the currencies of developing countries are at the lower end 

of the monetary hierarchy due to the low degree of liquidity. As a result, these countries are 

unable to borrow in their domestic currencies and end up borrowing in hard currency (such as 

the US dollar). In the case of Brazil, the opening process in the 1990s and the policies adopted 

favored the advance of financialization. In the 2000s, the expansion of credit to households 

proved to be a new component of the financialization of the Brazilian economy. During this 

period, the government was unable to recover the autonomy of policies, as the Brazilian 

economy remained dependent on high interest rates to attract capital. 

 

Key-words: Financialization; State; households; non-financial companies; financial 

liberalization; subordinated financialization; currency hierarchy; policy autonomy; Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Grau de abertura da economia brasileira (1996-2010).......................................63 

Gráfico 2: Investimentos Direto no Paíes (US$ milhões) Brasil (1995-2010)....................64 

Gráfico 3: Saldo em Transações Correntes/ PIB (em %) e Taxa de câmbio real efetiva (eixo 

da direita) - Brasil (1995-2010)...........................................................................................70 

Gráfico 4: Total de Reservas Internacionais (US$ milhões) Brasil (1990-2010) ...............73 

Gráfico 5: Crédito direcionado para pessoas físicas, jurídicas e repasses do BNDES (em %  

do PIB) – Brasil (dez/2000-dez/2010).................................................................................76 

Gráfico 6: Saldos das operações de crédito das instituições financeiras sob controle público e 

privado em relação ao PIB (em % do PIB) Brasil (dez/1995-dez/2010).............................77 

Gráfico 7: Saldo da carteira de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - 

Microcrédito destinado a consumo (R$ milhões) – Brasil (mar/2007-dez/2010)................78 

Gráfico 8: Endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional em relação à  

renda acumulada dos últimos doze meses (em %) – Brasil (jan/2005-dez/2010)................80 

Gráfico 9: Saldo do crédito consignado para trabalhadores públicos (R$ milhões) – Brasil 

(jan/2004-dez/2010).............................................................................................................82 

Gráfico 10: Taxa de autofinanciamento das empresas não financeiras Brasil  

(2000-2010)..........................................................................................................................85 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Investimentos Diretos no País - ingressos (US$ milhões) ...................................68 

Tabela 2: Saldo em Transações Correntes em relação ao PIB (em %) Brasil 

 (1999-2010) ........................................................................................................................75 

Tabela 3: Taxas de crescimento do PIB e dos componentes da demanda agregada  

(em %) – Brasil (1996-2010)................................................................................................87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BCB – Banco Central do Brasil 

BIS – Bank for International Settlements 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

DEPEC – Departamento Econômico 

DSTAT – Departamento de Estatísticas 

EFR – Escola Francesa da Regulação 

Fed – Federal Reserve 

FHC – Fernando Henrique Cardoso 

FIES – Fundo de Financiamento Estudantil 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

HIF – Hipótese de Instabilidade Financeira 

IBC – Interest Bearing Capital 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IDP – Investimento Direto no País 

IED – Investimento Estrangeiro Direto  

IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados 

IPO – Initial Public Offering 

MMT – Modern Monetary Theory  

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OEDC – Organisation for Economic Co-operation and Development  

PIB – Produto Interno Bruto 

URV – Unidade Real de Valor 

VAR – Modelo de Vetores Autorregressivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO....................................................................................................................... 10 

1. O CONCEITO DE FINANCEIRIZAÇÃO E SUAS DIFERENTES   

INTERPRETAÇÕES...........................................................................................................13 

1.1. Entendendo o caráter multidimensional da financeirização.......................................13 

1.2. Liberalização financeira: análise comparativa entre as teorias neoclássica  

e pós-keynesiana................................................................................................................15 

1.3. A teoria da financeirização na visão pós-keynesiana...................................................19 

1.4. A análise regulacionista...............................................................................................22 

1.5. Visão da teoria política marxista..................................................................................29 

2. IMPACTOS DA FINANCEIRIZAÇÃO NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO E NO 

COMPORTAMENTO DO ESTADO, FAMÍLIAS E EMPRESAS NÃO 

FINANCEIRAS...................................................................................................................36 

2.1. Especificidades das economias em desenvolvimento.................................................36 

2.1.1. Impactos da posição subordinada..........................................................................38 

2.1.2. Políticas adotadas para atrair capitais externos.....................................................40 

2.1.3. Hierarquia das moedas e suas consequências........................................................43 

2.2. Comportamento dos agentes econômicos em um ambiente financeirizado...............48 

2.2.1. Financeirização do Estado.....................................................................................48 

2.2.2. O papel das famílias na macroestrutura financeirizada.........................................53 

2.2.3. Financeirização das empresas não financeiras......................................................56 

2.2.4. O papel dos bancos................................................................................................60 

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA FINANCEIRIZAÇÃO NO BRASIL NOS 

PERÍODOS 1990-2010........................................................................................................62 

3.1.  Componentes da financeirização no Brasil na década de 1990.................................62 

3.1.1. Processo de abertura da economia brasileira.........................................................62 

3.1.2. Anatomia da financeirização no Brasil pós-estabilização dos preços...................65 

3.2. O regime do tripé macroeconômico como base para a financeirização 

no Brasil........................................................................................................................74 

3.2.1. O papel dos bancos no contexto financeirizado dos anos 2000............................76 

3.2.2. Maior inserção econômica das famílias nos anos 2000.........................................80 

3.2.3. Financeirização das firmas não financeiras: Queda do investimento  

Produtivo.........................................................................................................................83 

3.2.4. Efeitos da crise de 2008.........................................................................................86 

CONCLUSÃO.................................................................................................................... ......90 

BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................93 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento da importância dos mercados financeiros despertou o debate sobre a 

financeirização nos países. O avanço da globalização favoreceu uma maior integração 

financeira entre os países, impactando a macroestrutura e as decisões de políticas. A 

financeirização pode ser analisada a partir de diferentes óticas e este trabalho busca fazer uma 

resenha sobre as diferentes definições de financeirização e seus impactos. Este fenômeno 

pode ser descrito como um aumento nos investimentos especulativos em detrimento dos 

produtivos, que impacta negativamente as taxas de crescimento econômico. Além disso, a 

financeirização também se manifesta no comportamento do Estado, das famílias e empresas 

não financeiras. Ademais, este fenômeno é estudado por diferentes correntes teóricas, como a 

pós-keynesiana, regulacionista e marxista. 

Segundo Stockhammer (2010), a financeirização impacta diretamente o crescimento 

econômico ao provocar a queda da participação do setor produtivo e o aumento do 

desemprego estrutural. Perante uma conjuntura econômica financeirizada, os investimentos 

em ativos líquidos tornam-se mais lucrativos e rentáveis em relação aos ativos fixos, ou seja, 

as empresas não financeiras acabam utilizando seus recursos para investir em ativos mais 

rentáveis e com retornos de curto prazo, retirando investimentos em capacidade produtiva. 

Em relação ao comportamento do Estado, a financeirização pode se manifestar 

através de uma reorientação das políticas públicas, isto é, o Estado passa a oferecer menos 

serviços públicos ou os oferece de forma precária, dando oportunidade para que o setor 

privado possa preencher essas lacunas. As famílias são cada vez mais inseridas na dinâmica 

financeira para recorrer a serviços privados que antes eram oferecidos pelo governo, como 

saúde, educação e previdência. 

Ao seguir o receituário neoliberal, como abertura da conta financeira, privatizações, 

desregulamentação e disciplina fiscal, os países ficam sujeitos a volumosas entradas de capital 

em busca de remunerações especulativas e de curto prazo. Desde o Consenso de Washington, 

as propostas neoliberais se espalharam entre os países, especialmente nos considerados em 

desenvolvimento, e essas economias passaram a adotar políticas de juros altos para atrair 

capital externo (Ocampo et al, 2008; Karwowski et al, 2016).  

A financeirização se manifesta de maneira diferente entre os países desenvolvidos e 

em desenvolvimento devido ao posicionamento no sistema monetário e financeiro 

internacional e devido às diferentes formas institucionais. Os países em desenvolvimento são 

inseridos de forma subordinada nesse sistema e, por isso, possuem algumas especificidades 
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em seu processo de financeirização. A inserção subordinada prejudica a autonomia das 

políticas macroeconômicas dos países em desenvolvimento, que ficam sujeitos à volatilidade 

dos fluxos de capital e dependentes de elevadas taxas de juros. 

A experiência do Brasil será utilizada para mostrar como a abertura financeira e as 

políticas adotadas pelos governos tornaram a economia mais dependente de capitais externos 

e contribuíram para o aumento do endividamento das famílias. Segundo Feijó et al (2016), a 

entrada de recursos internacionais nos anos 1990 não promoveu as mudanças estruturais para 

que a economia brasileira pudesse crescer de forma sustentável. As elevadas taxas de juros e o 

câmbio supervalorizado e volátil culminaram em um espaço reduzido de políticas 

macroeconômicas. Nos anos 2000, o cerne da financeirização no Brasil foi a expansão do 

consumo das famílias num contexto de esquemas de assistência social reduzidos. Ou seja, 

muitas famílias passaram a recorrer ao setor privado para obter serviços e também 

empréstimos consignados e estudantis. Existe uma relação paradoxal nessa estrutura, pois há 

uma linha muito tênue entre permitir um maior acesso ao crédito e fomentar o endividamento 

sem precedentes das famílias. Portanto, torna-se imperativo estudar o impacto econômico e 

social desse novo arranjo estrutural e buscar possíveis soluções para que a economia brasileira 

consiga fortalecer seu setor produtivo, estimular o crescimento econômico e reduzir a 

dependência das famílias em relação a serviços privados e empréstimos.  

O objetivo geral desta dissertação é apresentar as especificidades do processo de 

financeirização nos países em desenvolvimento, ilustrando com o caso do Brasil. Quatro 

objetivos específicos complementam a pesquisa. Primeiro, mostrar as diferentes visões sobre 

o estudo da financeirização (pós-keynesianos, regulacionistas e marxistas). Segundo, analisar 

os impactos da inserção subordinada das economias em desenvolvimento no sistema 

monetário internacional. Terceiro, descrever o comportamento de Estado, famílias e empresas 

não financeiras diante de um ambiente financeirizado. Quarto, apresentar a dinâmica da 

financeirização no Brasil entre 1990 e 2010, isto é, pós-liberalização financeira e expansão do 

consumo das famílias.  

A hipótese central da dissertação é que a financeirização subordinada presente nos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, implica na perda de autonomia das políticas 

fiscal, monetária e cambial. Para examinar esta hipótese e responder aos levantamentos 

apresentados nos objetivos, a metodologia da dissertação será baseada em uma pesquisa 

descritiva e empírica, com dados sobre diferentes indicadores da economia brasileira. O 

objetivo é desenvolver argumentos com base nas principais referências teóricas, acerca do 
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fenômeno da financeirização, e estatísticas dos principais órgãos oficiais, como o Banco 

Central do Brasil e IBGE. A escolha do Brasil para ilustrar as questões propostas é devido às 

suas especificidades e à evolução da financeirização observada no período entre 1990 e 2010.  

Assim, esta dissertação busca contribuir com uma ampla análise da financeirização, 

através de diferentes correntes teóricas e sob óticas distintas. O trabalho está dividido em três 

capítulos, além desta introdução e da conclusão. No primeiro capítulo, serão apresentadas 

algumas definições da financeirização, as consequências da liberalização financeira segundo 

as visões neoclássica e pós-keynesiana, além da análise da financeirização pelas diferentes 

correntes teóricas como a pós-keynesiana, regulacionista e marxista. O capítulo 2 aborda as 

especificidades da financeirização subordinada presente nos países em desenvolvimento, 

como as políticas adotadas para atrair capitais externos e os impactos da hierarquia das 

moedas. Neste capítulo também será analisado o comportamento do Estado, das famílias e das 

empresas não financeiras. O capítulo 3 mostra a trajetória da financeirização no Brasil entre 

1990 e 2010, apresentando as políticas adotadas no Plano Real e no âmbito do tripé 

macroeconômico, além das mediadas adotadas pelo governo para incentivar o consumo e 

conter os impactos negativos da crise financeira de 2008. Neste capítulo serão apresentadas 

algumas evidências empíricas sobre a economia brasileira que corroboram os argumentos 

apresentados. Por fim, a conclusão apresenta uma síntese dos argumentos levantados.  



 
 

1. O CONCEITO DE FINANCEIRIZAÇÃO E SUAS DIFERENTES 

INTERPRETAÇÕES 

 

1.1. Entendendo o caráter multidimensional da financeirização 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as diferentes faces do fenômeno da 

financeirização, que permeiam o debate econômico na atualidade, e mostrar os impactos 

gerados pela liberalização financeira, através de uma comparação entre as teorias neoclássica 

e pós-keynesiana. Também serão apresentadas as visões pós-keynesiana, regulacionista, 

marxista acerca da financeirização.  

A financeirização possui diversas interpretações, logo, não há uma forma única e 

ampla para descrevê-la. Uma das definições mais conhecidas foi divulgada por Esptein 

(2005), na qual a financerização representa: ―the increasing role of financial motives, 

financial markets, financial actors and financial institutions in the operation of the domestic 

and international economies.‖ (Epstein, 2005, p. 3). Para outros autores, como Stockhammer 

(2010), a financeirização representa a transformação na relação entre as esferas real e 

financeira, visto que as operações de natureza financeira passam a dominar a macroestrutura 

econômica. Além disso, esse fenômeno se manifesta nas novas regras empresariais orientadas 

para a valorização do valor do acionista (‗shareholder value‘), no aumento do endividamento 

das famílias e na propagação dos fluxos de capitais entre os países.  

A financeirização recente tem sua origem nas mudanças ocorridas no processo de 

acumulação de capital desde o fim de Bretton Woods
1
 e os investimentos passaram a ser 

transferidos para o capital especulativo em detrimento do produtivo, amparados pelo contínuo 

processo de concentração e centralização do capital. As finanças deixaram de assumir uma 

posição subordinada em relação ao capital industrial, atraindo cada vez mais investidores 

nacionais e internacionais (Palley, 2007). 

A difusão das políticas neoliberais e o avanço da globalização
2
 possibilitaram a 

soberania da lógica financeira na dinâmica econômica dos países, visto que os elevados 

retornos e de curtíssimo prazo se tornaram mais atraentes em relação aos investimentos 

produtivos. O aumento da importância dos mercados financeiros despertou o debate sobre as 

                                                             
1 Para mais detalhes sobre o acordo de Bretton Woods ver Ocampo (2007), Chesnais (2016, capítulo 2) e Arrighi 

(1994, capítulo 4). 
2 Palley (2007) descreve a globalização como um conjunto de medidas que envolvem livre comércio, fluxos de 

capital e terceirização global. As medidas neoliberais recomendadas no Consenso de Washington ampliaram as 

práticas de desregulamentação e eliminação de controles de capital. 
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consequências da ascensão das finanças, evidenciando como a financeirização passou a fazer 

parte da dinâmica das economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Segundo Van der 

Zwan (2014), desde os anos 1990 teóricos de diversas áreas como economia, sociologia e 

ciências políticas, vêm estudando o fenômeno da financeirização como a passagem de um 

capitalismo industrial para um capitalismo financeiro. 

Segundo Fine (2013), a financeirização é composta pelo aumento e difusão dos 

ativos financeiros e suas formas na economia, proeminência das operações especulativas em 

relação ao investimento produtivo, expansão do crédito e do financiamento na vida das 

famílias, aumento da desigualdade de renda e difusão das ideias neoliberais. Na definição de 

Krippner (2005), a financeirização é uma forma de acumulação na qual os lucros são 

determinados pelos produtos financeiros, como ativos líquidos e dividendos, e não pela esfera 

produtiva. Como observam Karwowski et al (2016): 

―Initial impulses for the financialisation debate came from the notable economic 

changes underway in OECD countries since the 1970s. These include the 

deregulation of financial markets, a wave of financial innovation, changes in 

corporate governance, and increases in household debt. Macroeconomically, over 

the same period investment rates declined, income inequality grew and financial 

instability increased.‖ (Karwowski et al, 2016, p. 4). 
 

 

Assim, as análises sobre a financeirização podem ocorrer nos níveis macro e micro, 

ou seja, tanto na esfera agregada quanto na empresarial (Palley, 2007; Bruno et al, 2011; 

Bruno e Caffé, 2015). No primeiro caso, são investigadas as interações entre os agentes no 

âmbito agregado e que impactam os indicadores econômicos como um todo, além da 

desaceleração do crescimento real. No segundo, o foco está no comportamento das firmas e 

nas consequências das decisões de estratégia empresarial na produção e nas relações de 

trabalho.
3
 

Canais de manifestação do processo da financeirização  

 

Palley (2007) destaca três ‗condutores‘ da financeirização: mercados financeiros, 

comportamento das empresas e política econômica. O primeiro canal representa a influência 

das estruturas financeiras no panorama econômico total, o segundo refere-se à atuação das 

empresas não financeiras diante da maior oferta de ativos líquidos rentáveis e, por fim, o 

                                                             
3 De acordo com Bruno et al (2011), o estudo da financeirização no nível macro pode ser dividido em: análise 

histórico-estruturalista, visão regulacionista e demais abordagens. A abordagem microeconômica investiga as 

relações de trabalho e estruturas de governança corporativa. 
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terceiro condutor reflete como as políticas adotadas facilitaram a monetização dos recursos e 

ascensão das finanças. De fato, como observam Bruno e Caffé (2015), a financeirização 

depende de um arranjo institucional que permita a valorização dos capitais e a evolução do 

setor financeiro. Os capitais podem se manifestar no processo econômico de diversas formas, 

como por exemplo, capital fixo e ativos financeiros, e são classificados de acordo com seu 

grau de liquidez, risco e rentabilidade. 

Sob a regência de uma conjuntura financeirizada, as aplicações de natureza 

financeira aumentam sua importância em relação aos ativos fixos, com isso, a renda do setor 

real é transferida para o setor financeiro. Portanto, os efeitos da financeirização podem ser 

observados na queda do investimento real e no aumento da influência das finanças sobre o 

quadro institucional e político dos países. Uma estrutura econômica financeirizada também 

afeta a política social ao promover a mercantilização dos serviços sociais e ao inserir as 

famílias, muitas vezes de forma compulsória, na lógica financeira. As crescentes 

instabilidades financeiras afetam, dessa forma, as fronteiras de investimento produtivo e a 

renda das famílias. 

Assim, a financeirização contribui para a o aumento das instabilidades e incertezas, 

impactando diretamente o crescimento econômico, uma vez que a acumulação de capital fixo 

é um importante componente da demanda agregada. Além disso, os mercados financeiros são 

propensos a crises e bolhas especulativas, que podem impactar a economia como um todo e 

afetar o setor industrial, gerando efeitos deletérios no crescimento econômico. 

 

1.2. Liberalização financeira: análise comparativa entre as teorias neoclássica e pós-

keynesiana 

 

Os defensores da liberalização financeira
4
, inspirados nos fundamentos teóricos 

neoclássicos, advogam a favor da eliminação de limites para a taxa de juros e para que os 

mercados atuem de forma livre na alocação do crédito. A teoria neoclássica pressupõe que a 

liberalização econômica seria benéfica para o crescimento dos países em desenvolvimento, 

pois a absorção de poupança externa ampliaria a poupança total e o desenvolvimento 

tecnológico seria estimulado. As medidas liberalizantes, como destaca Studart (1993), são 

consideradas pela ortodoxia um instrumento que permite a alocação eficiente dos 

investimentos, controle da inflação e, portanto, impulsiona o crescimento das economias. As 

                                                             
4 Mais detalhes: Atje e Jovanovic (1993) e Levine (1996). 



16 
 

irregularidades são creditadas à desarmonia entre políticas de crédito ineficientes e assimetria 

de informação entre investidores e poupadores. 

Entretanto, no longo prazo, a liberalização financeira não promove o crescimento, 

particularmente dos países em desenvolvimento. Segundo Arestis e Sawyer (2005), alguns 

experimentos
5
 apontam que o processo de liberalização financeira adotado em alguns países 

provocou um aumento da demanda por crédito das famílias e das empresas, sem que a taxa de 

poupança tenha aumentado. As famílias buscaram mais crédito para a compra de bens 

duráveis, enquanto as empresas passaram a alocar grande parte de seus recursos em 

investimentos especulativos. A dívida externa aumentou e as elevadas taxas de juros reais 

tiveram efeito deletério sobre a poupança e o investimento, ou seja, esses países apresentaram 

maior vulnerabilidade econômica. Portanto, as medidas liberalizantes adotadas provocaram 

queda do investimento produtivo e expansão das transações especulativas de curto prazo, 

limitando as possibilidades de crescimento econômico.
6
 

As reformas liberalizantes, ao promoverem a abertura da conta financeira, 

permitiram a entrada de volumosos fluxos de capital
7
, isto é, capitais especulativos que 

buscam rendimentos de curto prazo. O caráter volátil e pró-cíclico desses fluxos é identificado 

pela literatura pós-keynesiana como um impedimento ao bom funcionamento das economias 

de mercado. Ocampo et al (2008) argumentam que entradas volumosas de capitais externos 

especulativos tornam a economia mais vulnerável a crises e flutuações, afetando 

negativamente o crescimento e os indicadores de bem-estar. Portanto, a liberalização 

financeira impede que os países em desenvolvimento alcancem taxas de crescimento estáveis. 

De acordo com Feijó et al (2016): 

 

―The pro-cyclical nature of capital movement is observed either when foreign 

lenders sharply cut new lending and refuse to roll over old loans when they are 

needed (when lenders´ expectation become risk avert), and also when domestic 

investors, anticipating currency devaluation of their currencies, precipitate a capital 

flight.‖ (Feijó et al, 2016, p. 5) 

 

Em relação aos mercados, existe dentro do arcabouço pós-keynesiano a compreensão 

de que os mercados não operam de forma eficiente no sentido que amplificam os movimentos 

                                                             
5 Ver também Arestis e Demetriades (1997, 1998). 
6 Após o fracasso da liberalização financeira em alguns países, os defensores passaram a argumentar que 

algumas pré-condições, como maior fiscalização bancária, controle da inflação e do déficit fiscal, deveriam ser 

obedecidas antes de implementar as medidas liberais. 
7 Os fluxos de capitais, conforme descrito por Bonizzi (2017), resultam do prêmio de liquidez oferecido pelas 

moedas e pela preferência dos investidores estrangeiros em suas operações monetárias. 
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cíclicos e, dada a não neutralidade da moeda ao afetar escolhas no curto e no longo período, 

crises sistêmicas são inerentes ao funcionamento das economias de mercado. Para Ocampo 

(2011), os mercados possuem um caráter pró-cíclico e políticas anticíclicas e de regulação 

devem ser adotadas para garantir seu bom funcionamento. Em contraste, a visão neoclássica 

assume que os mercados são competitivos e operam de forma eficiente.  

Seguindo a visão de Keynes, Ocampo et al (2008) afirmam que os mercados 

financeiros são voláteis devido às expectativas dos agentes, ademais, a busca por retornos de 

curto prazo pode aumentar as flutuações do mercado financeiro. Fatores como a exigência de 

previsão de lucro e o agrupamento de países e empresas em níveis de risco também 

contribuem para a volatilidade dos mercados. 

Segundo os princípios da teoria neoclássica, a desregulamentação do sistema 

financeiro permitiria a alocação eficiente do capital e níveis elevados de poupança interna e 

investimento seriam alcançados através da abertura da conta financeira. A hipótese de 

poupança prévia, como descreve Studart (1996), considera que a taxa real de juros é 

componente de ajuste do mercado de capitais, onde poupança e investimento são 

determinados de forma autônoma. Esse paradigma implica, em última instância, que um 

mercado de capitais competitivo é capaz de alocar de maneira produtiva poupança e 

investimento, pois a ineficiência está relacionada a fatores exógenos ao mercado. Ademais, as 

instituições financeiras não possuem papel relevante nesse contexto atuam como meros 

repassadores de fundos, visto que sob a hipótese de ‗informação perfeita‘ os agentes decidem 

alocar seus recursos de maneira ótima. 

Carvalho (2015) aponta que a teoria convencional, ao considerar que os mercados 

são eficientes e trabalhar com modelos de equilíbrio geral, apenas admite a existência de 

pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio, considerando que as crises sistêmicas 

ocorrem apenas por choques adversos e atingem sistemas financeiros com estruturas frágeis e 

exauridas. Em contraste, a literatura pós-keynesiana sustenta que as crises são endógenas e 

representam riscos frequentes à coerência econômica, portanto, políticas macroeconômicas 

eficazes e instrumentos regulatórios são necessários para mitigar os efeitos adversos 

provocados pelas crises. 

 Sobre a financeirização, a teoria neoclássica admite que esse processo ajuda no 

aumento da eficiência econômica pois, sob a influência do setor financeiro, os agentes fariam 

as melhores escolhas observando de forma simétrica os retornos e riscos das carteiras de 

ativos, permitindo a melhor alocação dos recursos. Nesse sentido, essa visão teórica não 
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considera a possibilidade de ocorrência de instabilidade estrutural, flutuações e crises 

especulativas (Palley, 2007). Ocampo et al (2008) ressaltam que tanto países desenvolvidos 

quanto em desenvolvimento estão sujeitos a instabilidades e crises financeiras, porém, os 

efeitos são mais intensos nas economias em desenvolvimento. 

De acordo com Powell (2013), a vertente pós-keynesiana considera que medidas 

liberalizantes provocam a financeirização da economia e o desenvolvimento de uma classe 

rentista, que busca investimentos especulativos para aumentar sua renda. A abertura dos 

mercados domésticos possibilitou a entrada de fluxos de capital e o acesso a financiamento 

externo, além disso, as empresas não financeiras passaram a alocar grande parte de seus 

recursos em produtos financeiros especulativos, reduzindo o investimento produtivo e 

afetando o nível total de renda dos países. 

De acordo com a base teórica neoclássica, os investidores avaliam o grau de 

volatilidade dos mercados no momento de alocar suas carteiras em ativos mais ou menos 

arriscados, de acordo com a sua disponibilidade ao risco. Em contraste, como observa Bonizzi 

(2017), a corrente teórica pós-keynesiana admite que a decisão de alocar recursos está 

relacionado a expectativas que são formadas em ambiente de incerteza não probabilística. 

Assim, o equilíbrio monetário não garante as condições para o crescimento econômico e o 

papel do Estado torna-se fundamental para coordenar as políticas que possam viabilizar a 

tomada de decisão de horizonte mais longo. 

 A abordagem neoclássica admite o papel intermediador do sistema financeiro nas 

relações entre os agentes econômicos, isto é, na redução de custos de informação e 

agenciamento. Para Studart (1993), essa base teórica pressupõe que o mercado financeiro 

deve ser competitivo e as taxas de juros devem ser utilizadas para impulsionar a poupança e o 

investimento. O ambiente institucional é visto apenas como um canal para facilitar a 

intermediação das transações entre os agentes. 

 Entretanto, a visão pós-keynesiana pondera que o sistema financeiro não é um 

simples mediador, ao contrário, possui uma estrutura muito mais complexa. A decisão dos 

agentes em financiar investimentos físicos ou especulativos e o arranjo institucional podem 

reduzir a capacidade de financiamento do investimento, que depende de um ambiente 

financeiro favorável para se desenvolver. Portanto, ―a financial system is macroeconomically 

efficient if it has credit-creating power, funding mechanisms, and maintains robustness 

throughout the process of growth,‖ (Studart, 1996, p. 289). 
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Assim, a liberalização financeira permite que os fluxos de capital possam circular de 

forma livre entre os países, porém, seus impactos são analisados de forma distinta entre o 

arcabouço teórico neoclássico e pós-keynesiano. Enquanto a visão convencional considera 

que o crescimento dos países pode ser estimulado através de políticas liberalizantes, a visão 

pós-keynesiana vai na contramão desse paradigma ao mostrar que a abertura da conta 

financeira engendra um processo de financeirização, que compromete o crescimento 

econômico. 

 

1.3. A teoria da financeirização na visão pós-keynesiana 

 

A abordagem pós-keynesiana busca explicar a funcionalidade do sistema financeiro à 

luz do princípio da demanda efetiva e da preferência por liquidez. O papel do Estado e seus 

instrumentos institucionais são considerados importantes para impulsionar o crescimento das 

economias. Segundo Fritz et al (2017), a literatura pós-keynesiana defende que a estabilidade 

monetária não é suficiente para garantir o crescimento, pois a incerteza envolvida nas 

decisões econômicas impede a garantia de equilíbrio através das forças de mercado. Sendo 

assim, uma economia monetária não apresenta mecanismos endógenos que assegurem o 

equilíbrio de pleno emprego.  

A política econômica keynesiana busca expandir a demanda agregada (até o nível de 

pleno emprego) através do aumento do investimento em ativos físicos e capacidade produtiva, 

que são componentes importantes na geração de emprego e crescimento econômico. Nesse 

sentido, as políticas econômicas são utilizadas para garantir a estabilidade macroeconômica e 

mitigar as incertezas presentes nas transações de mercado (Fritz et al, 2017). Níveis baixos de 

taxa de juros estimulam o investimento privado em capital fixo e contribuem, assim, para o 

aumento da produção, emprego e demanda.  

O investimento é a variável fundamental na formação da demanda agregada e é 

determinado, segundo Minsky (1982[2016]), pela conjuntura dos mercados financeiros e da 

demanda e oferta de bens de investimento. O desempenho da economia é definido pelas 

condições de investimento existentes e depende, em última instância, das possibilidades de 

financiamento e do lucro bruto. Quando o grau de incerteza que guia as decisões de longo 

prazo é elevado, as expectativas sobre as provisões futuras de investimento e as escolhas dos 

agentes provocam instabilidades na economia, pois, isto é um fator adverso na composição da 

renda e do emprego. 
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A visão pós-keynesiana se baseia na afirmação de que o nível de investimento é 

capaz de gerar renda através do efeito multiplicador, isto é, é a variável relevante na 

composição da demanda efetiva, sendo independente da taxa de poupança ex ante. Nesse 

sentido, as fragilidades financeiras podem surgir na medida que os países adotam o crédito 

bancário como forma de financiar o investimento. A taxa de juros possui um movimento 

inverso ao investimento e é determinada pela preferência por liquidez dos agentes, sendo, 

portanto, um fator monetário inerente ao processo econômico (Studart, 1993).  

Ao analisar os componentes de demanda agregada, Stockhammer (2008) conclui que 

a maior disponibilidade de crédito, além de incentivar o investimento, também pode 

transformar o consumo na força motriz do crescimento. Porém pode gerar instabilidades, se a 

governança voltada para o shareholder value direciona cada vez mais os investimentos para o 

capital especulativo. Como visto, a desregulamentação facilita o movimento dos fluxos de 

capital entre os países, tornando as taxas de câmbio
8
 mais voláteis, o que pode gerar crises 

cambiais cada vez mais frequentes. Portanto, pode haver um crescimento moderado sob os 

pilares do regime de acumulação ‗finance-dominated‘, porém, a economia será mais volátil e 

propensa a crises. 

 

Argumento microeconômico  

 

A teoria pós-keynesiana interpreta a financeirização como um fenômeno no qual a 

busca por lucros financeiros se sobrepõe ao investimento em ativos físicos e ao bem-estar dos 

indivíduos (Powell, 2013). Surge uma classe rentista, que representa uma camada da 

sociedade cujos interesses estão concentrados na acumulação financeira e, nesse sentido, 

ocorrem mudanças na estrutura de governança corporativa das empresas que, ao emitirem 

mais capital, assumem obrigações na forma de juros e dividendos e acabam reduzindo as 

alocações produtivas e o capital industrial.   

O cerne da análise pós-keynesiana é, segundo Carvalho (2015), compreender o 

processo de alavancagem, isto é, uma forma de utilizar empréstimos para aumentar os lucros 

quando a taxa de retorno do investimento é maior que a do empréstimo. Com isso, as 

empresas aumentam seu horizonte de investimento. Como todos os agentes estão envolvidos 

                                                             
8 A taxa de câmbio é definida pelos fluxos de capital e expectativas sobre o prêmio de liquidez dos ativos (Fritz 

et al, 2017). 
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em um ambiente de incerteza, os credores e mutuários precisam se prevenir e adotar margens 

de segurança para reduzir os possíveis riscos. O tamanho dessas margens informa o grau de 

confiança dos agentes sobre as transações futuras e as medidas protetivas caso as expectativas 

não se materializem. Se as expectativas são otimistas, as empresas conseguem ampliar seus 

negócios, aumentando a alavancagem e com aumento da confiança tendem a reduzir as 

margens de segurança. Entretanto, o aumento da alavancagem gera mais instabilidade, uma 

vez que menores margens de segurança podem deixar os agentes mais vulneráveis a choques.
9 

 

Contribuição Minskyiana 

 

De acordo com Minsky (1982[2016]), as crises financeiras são sistêmicas e inerentes 

à dinâmica econômica, ou seja, não são eventos pontuais, a situação anômala é o período de 

estabilidade e ausência de crises do pós-guerra, que só foi possível devido a uma estrutura 

financeira sólida e regulada. A Hipótese da Instabilidade Financeira (HIF) de Minsky 

desenvolve uma teoria, através dos princípios abordados por Keynes, que possa ser aplicada 

às economias capitalistas contemporâneas, que são integradas financeiramente e, 

consequentemente, sujeitas a bolhas especulativas, instabilidades e crises financeiras. Supõe 

que mesmo que o equilíbrio seja alcançado, ele será desfeito uma vez que a economia possui 

impulsos endógenos que pressionam a posição de estabilidade. O sistema econômico vai se 

tornando cada vez mais vulnerável e frágil, consequentemente, pequenos choques podem ter 

grandes efeitos e provocar crises profundas (Carvalho, 2015). 

A crítica de Minsky (1982[2016]) à teoria ortodoxa refere-se ao fato desta não 

possuir fundamentos macroeconômicos que expliquem as crises e instabilidades financeiras, 

pois não considera que bancos são firmas que buscam lucro e, portanto, guiam decisões pela 

sua preferência por liquidez. Momentos de elevada incerteza levam a decisões de 

racionamento de crédito e vice e versa. Atuam pró-ciclicamente. Com isso, a hipótese de 

ajuste dos mercados para o pleno emprego falha em explicar a real dinâmica das economias 

capitalistas modernas. Assim, ao assumir que as economias capitalistas operam sob 

instabilidade financeira, a orientação de Minsky (1982[2016]) é que políticas de controle das 

finanças sejam adotadas para orientar e regulamentar o setor financeiro. A Hipótese da 

Instabilidade Financeira admite que o capitalismo possui falhas macroeconômicas, como 

                                                             
9 Recentemente, modelos estatísticos mais sofisticados passaram a ser adotados para calcular probabilidades de 

inadimplência e outros riscos. Essa ‗engenharia financeira‘ permite que sejam realizados relatórios de crédito e 

de pontuação dos devedores, criando, assim, uma estratificação do risco. 
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insuficiência de demanda agregada, e que o arranjo institucional é importante para garantir a 

harmonia econômica. 

Minsky (1982[2016]) descreve três ‗posturas financeiras‘ adotadas pelas famílias, 

empresas e governo: hedge, especulativa e ‗Ponzi‘, que são determinadas pelos compromissos 

de pagamento de passivos e fluxos de caixa. No caso do hedge, os fluxos de caixa decorrentes 

da renda gerada ultrapassam os pagamentos de dívida em todos os períodos. No especulativo, 

o fluxo de caixa total é maior que o pagamentode juros. No caso Ponzi o montante dos fluxos 

de caixa de curto prazo é menor que o pagamento com juros da dívida, com isso, a dívida 

cresce devido aos juros. Para Carvalho (2015), no caso do financiamento Ponzi, os credores 

ficam sujeitos ao aumento da dívida, visto que precisam capitalizar os juros das obrigações.
10

 

 

―For any given regime of financial institutions and government interventions the 

greater the weight of hedge financing in the economy the greater the stability of the 

economy whereas an increasing weight of speculative and Ponzi financing indicates 

an increasing susceptibility of the economy to financial instability.‖ (Minsky, 

1982[2016], p. 36). 

 

Em síntese, a visão pós-keynesiana admite que uma economia financeirizada 

enfrenta dificuldades para promover um crescimento sustentável. Sob a regência das finanças, 

as decisões de portfólio dos agentes migram para o setor financeiro em busca de maior 

rentabilidade. A Hipótese da Instabilidade Financeira desenvolvida por Minsky oferece um 

importante arcabouço na compreensão das instabilidades estruturais e flutuações que as 

economias financeiramente interligadas enfrentam. 

 

1.4. A análise regulacionista  

 

A Escola Francesa da Regulação (EFR) relaciona as instituições sociais com as 

políticas públicas e a temática industrial, através da análise da crise do sistema fordista
11

 

(Grahl e Teague, 2000). Os autores dessa corrente utilizam o conceito de ‗fordismo‘ de duas 

                                                             
10 Como observa Carvalho (2015), o financiamento hedge é o mais seguro pois possui uma notável margem de 

segurança. 
11 O sistema fordista surgiu nos Estados Unidos no pós-guerra e foi posteriormente adotado pelo Japão e parte da 

Europa Ocidental, sofrendo alterações em cada país de acordo com o quadro econômico e político existente. A 

crise de 1929 foi um marco nas mudanças institucionais das relações de trabalho dos Estados Unidos e as 

reformas políticas do New Deal possibilitaram o fortalecimento do movimento sindical que, em conjunto com o 

aumento da participação do Estado, permitiram a implementação de um amplo sistema de negociações entre 

capitalistas e trabalhadores. Como o regime de acumulação tinha suas bases na produção e consumo em massa, 

era preciso amenizar os conflitos entre capital e trabalho para sustentar o sistema (Aglietta 1976 apud Ferreira, 

1993). 
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maneiras distintas. A primeira seria para designar um regime de acumulação característico da 

fase de prosperidade do capitalismo, isto é, a ‗era de ouro‘ do pós-guerra. A outra forma tem 

um significado menos global e representa a forma de organização da produção, como a 

especialização do trabalho, produção em massa, mecanização e salários crescentes devido aos 

ganhos de produtividade incorporados (Ferreira, 1993).  

Para os teóricos da EFR, o esquema fordista foi a principal forma de produção 

presente nas economias capitalistas centrais no pós-guerra. De acordo com Lipietz (1989), no 

Fordismo as relações de trabalho são caracterizadas pelo fortalecimento dos sindicatos 

trabalhistas, aumento da participação do Estado no mercado de trabalho e ampliação das 

negociações entre capitalistas e trabalhadores, possibilitando a inclusão dos ganhos de 

produtividade nos salários e gerando um consumo em massa. Assim, ―o regime de 

acumulação intensivo baseado no consumo de massa inicia, portanto, a era do fordismo.‖ 

(Boyer, 2009, p. 86). 

A acumulação de capital encontrou uma conjuntura favorável entre os anos 1950 e 

1960, mas que não duraria muito tempo, pois já no início da década de 1970
12

 o capitalismo 

apresentava sinais de estagnação. No final dos anos de 1960, a queda da produtividade 

revelou o esgotamento do sistema fordista e suas limitações técnicas e socioeconômicas. Os 

mecanismos de indexação dos salários e as relações de trabalho estabelecidas passaram a 

pressionar a rentabilidade do capital, provocando a retração dos níveis de produtividade 

(Sweezy, 1994). 

A queda dos ganhos de produtividade e a manutenção do poder de compra abalaram 

as estruturas do regime de acumulação fordista. Ademais, o aumento do nível de instrução dos 

trabalhadores dificultava a contratação de mão de obra disposta a aceitar qualquer tipo de 

trabalho (Lipietz, 1989). A crise do fordismo é considerada estrutural pois afetou o modo de 

regulação e representou o fim de uma etapa extraordinária do capitalismo nos países 

centrais.
13

 As pequenas transformações que foram acumuladas com o crescimento elevado a 

partir dos anos 1950 enfraqueceram e desequilibraram o modo de regulação monopolista 

(Boyer, 2009). Para superá-la, seriam necessárias profundas transformações institucionais e 

econômicas.
14

 

                                                             
12A primeira crise econômica após os ‗anos dourados‘ do pós-guerra iniciou-se em 1974, com o forte aumento 

do preço do petróleo, que teve impacto significativo nas taxas de crescimento dos países industrializados e marca 

o declínio do sistema fordista (Chesnais, 2016). 
13 Para mais detalhes sobre o acordo de Bretton Woods ver Ocampo (2007), Chesnais (2016, capítulo 2) e 

Arrighi (1994, capítulo 4). 
14 Ferreira (1993) cita que as políticas neoliberais implementadas nos Estados Unidos com Ronald Reagan e na 

Inglaterra com Margaret Thatcher buscaram ‗flexibilizar‘ as regras do salário e do emprego, prejudicando as 
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A visão teórica da escola regulacionista 

 

O período de estagflação da década de 1970 lançou luz para novas abordagens, como 

a monetarista e a novo-clássica, que se empenharam em apresentar críticas à macroeconomia 

keynesiana, em especial, a falta de fundamentos microeconômicos. Através da retomada dos 

conceitos marginalistas e de equilíbrio geral, essa renovação teórica afirmava que a origem da 

crise de 1973 estava associada a fatores exógenos e à demasiada intervenção do Estado 

(Bruno, 2005). Entretanto, essas explicações mostraram-se insuficientes para os estudiosos da 

corrente regulacionista, que surgiu na metade da década de 1970 na França como uma 

abordagem derivada da economia política marxista com críticas à teoria neoclássica (Becker 

et al, 2010).  

Nesse sentido, a teoria da regulação é uma resposta à crise teórica da macroeconomia 

neoclássica. A teoria da regulação explica como o sistema capitalista, apesar de ser 

naturalmente contraditório, é capaz de ser estável por alguns períodos. Nesse sentido, a 

aplicação do conceito de regulação permite entender como as economias capitalistas são 

capazes de alcançar níveis de crescimento sustentáveis e como a acumulação de capital se 

mantém mesmo diante de fatores regulacionistas (Becker et al, 2010). Como destaca Bruno 

(2005, p. 49), ―as relações macroeconômicas não são dissociáveis das relações sociais que lhe 

conferem a forma concreta de existência‖. Portanto, a Teoria da Regulação busca fazer o 

intercâmbio entre a questão social e a econômica. 

De acordo com Bruno (2005), os fundamentos teóricos regulacionistas divergem da 

macroeconomia neoclássica, pois esta considera que as economias possuem um caráter 

autorregulador e que os ciclos econômicos levam ao equilíbrio geral. A incessante crítica à 

macroeconomia keynesiana e a busca por fundamentos microeconômicos fazem do programa 

neoclássico uma alternativa pouco eficaz, visto que os elementos macrossociais não são 

considerados. A teoria regulacionista admite o caráter do individualismo metodológico e 

pressupõe que os eventos macroeconômicos possuem características próprias, ou seja, não 

representam um somatório de decisões otimizadoras individuais.  

Outro ponto discordante é em relação à análise entre oferta e demanda, pois a teoria 

convencional admite que os agentes são otimizadores e que a autorregulação dos mercados 

guia o equilíbrio econômico. Os desequilíbrios são considerados passageiros e a flexibilidade 

                                                                                                                                                                                              
conquistas da classe trabalhadora obtidas durante a fase crescente do fordismo. Ademais, eventos históricos 

como a Terceira Revolução Industrial, transformações nas formas de concorrência dos mercados e inovações na 

produção e na organização do trabalho, contribuíram para o esgotamento do sistema fordista. 
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dos preços ajusta a economia de volta ao patamar de equilíbrio. Em contraste, a teoria 

regulacionista utiliza o conceito de regulação para compreender os fundamentos de oferta e 

demanda, reconhecendo a importância das instituições e a endogeneidade dos fatores 

comportamentais (Bruno, 2005). 

A teoria neoclássica considera que os mercados são autorreguláveis e que são os 

fatores exógenos que quebram a regularidade do sistema econômico, ou seja, as crises são 

associadas a fatores externos e não existiriam fatores endógenos que pudessem impedir a 

garantia do pleno emprego. Não obstante, dentro da estrutura teórica regulacionista, a 

compreensão das crises não pode ser dissociada dos regimes de regulação e crescimento e os 

conflitos sociais são vistos como um bloqueio à estabilidade macroeconômica. Novos modos 

de regulação não garantem que as crises serão superadas ou que um novo regime de 

crescimento irá restabelecer o equilíbrio macroeconômico (Bruno, 2005). 

A regulação é uma alternativa à ideia de equilíbrio geral e à teoria da decisão 

individual, representa a interação entre os agentes e é vista como uma forma de mediação 

entre os aspectos macro e micro e as falhas de coordenação existentes no processo econômico. 

De acordo com Boyer (2009), a principal questão da Teoria da Regulação é encontrar 

mecanismos que possam garantir a coesão econômica de longo prazo, visto que existem 

múltiplas formas institucionais
15

 no sistema capitalista. Assim, essa teoria critica o 

pressuposto neoclássico de agente representativo e estuda o efeito das diferentes formas 

institucionais no processo de acumulação. Para Becker et al (2010), a teoria da regulação 

também é responsável por ligar os regimes de acumulação às normas sociais e de intervenção 

estatal.  

A Teoria da Regulação analisa duas formas de acumulação. Na acumulação 

extensiva os ganhos de produtividade são pequenos e, desta forma, não conseguem alterar de 

forma significativa a produção. O avanço do capitalismo ocorre através da conquista de novos 

mercados, mas sem alterar a eficiência do trabalho e do capital. As firmas buscam aplicar o 

conhecimento já existente ao invés de adotar novos métodos, pois operam principalmente no 

curto prazo. Desta forma, esse tipo de acumulação apresenta instabilidades conjunturais. Já na 

acumulação intensiva, os aumentos de produtividade permitem a transformação das estruturas 

produtivas para alcançar um crescimento sustentável. Neste caso, o processo de acumulação 

de capital ocorre de forma rápida através de maiores investimentos e do aumento da 

produtividade do trabalho (Bruno, 2005). Como destaca Lipietz (1989): 

                                                             
15 Relação salarial, regime monetário-financeiro, concorrência, Estado e inserção internacional. Mais detalhes 

também em Grahl e Teague (2000). 
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―Um regime de acumulação pode ser, principalmente, extensivo ou intensivo, isto é, 

a acumulação capitalista está, sobretudo, consagrada a aumentar a escala de 

produção, tendo em conta normas produtivas idênticas, ou a aprofundar a 

reorganização capitalista do trabalho (a ‗submissão real‘ do trabalho ao capital), em 

geral no sentido de uma maior produtividade e de um maior coeficiente de capital.‖ 

(Lipietz; 1989, p. 305). 

 

De acordo com Boyer (2009), os aumentos de produtividade demonstram a passagem 

da acumulação extensiva para a intensiva sem consumo de massa, marcada pelo 

aperfeiçoamento das técnicas de produção. O momento de euforia dos anos 1920 e a 

consequente crise a partir de 1929 mostram que o regime de acumulação utilizado durante a 

Primeira Guerra Mundial tinha perdido sua eficiência. No período entre a Primeira Revolução 

Industrial e a Primeira Guerra Mundial os países capitalistas vivenciaram um regime de 

acumulação extensivo, ou seja, visando expandir a escala de produção. A partir da Segunda 

Guerra Mundial o regime passou a ser intensivo, pois baseou-se em maiores níveis de 

produtividade e consumo de massa (Lipietz, 1989). 

Boyer (2009) destaca três formas de regulação contemporâneas. A primeira situa-se a 

partir da década de 1960, quando a maior interação comercial entre os países e a 

desregulamentação evidenciaram o importante papel da concorrência
16

 no processo 

econômico. Desta forma, a maior mobilidade de capital passa a ser o cerne das relações entre 

as economias capitalistas. O segundo modo de regulação contemporâneo caracteriza-se pelo 

domínio da terceirização, que continuou se desenvolvendo mesmo durante a transição dos 

diferentes modos de regulação. Por fim, os fluxos de capitais e inovações financeiras 

sustentam um modo de regulação apontado como financeirizado. 

O regime de acumulação envolve a compreensão do sistema produtivo como um 

processo dinâmico que percorre uma trajetória de crescimento de acordo com as 

possibilidades tecnológicas disponíveis. Por sua vez, o modo de regulação reúne um conjunto 

de instituições que buscam direcionar e equilibrar o processo de acumulação (Grahl e Teague, 

2000). A ideia de regime de acumulação refere-se ao desenvolvimento da capacidade 

produtiva em conjunto com a utilização social da produção
17 

e suas bases não podem derivar 

de uma noção reducionista de autorregulação dos mercados. Dessa forma, o regime de 

acumulação guia o processo econômico e o ambiente institucional compõe o modo de 

regulação. 

                                                             
16 Diferente do modo de regulação concorrencial do século XIX. 
17 Por exemplo: consumo das famílias, gastos do governo, comércio exterior. 
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O modo de regulação e o regime de acumulação precisam estar sincronizados para 

que o sistema econômico se reproduza de forma sustentável, evitando crises econômicas. A 

garantia de êxito do regime de acumulação está na sua capacidade de sustentar um sistema 

macroeconômico coerente e que permita a evolução dos ganhos de capital. A macroeconomia 

não é composta apenas por fatores puramente econômicos, visto que formas institucionais e 

relações sociais também devem ser consideradas na organização econômica. 

O sistema capitalista não possui instrumentos próprios para garantir a uniformidade 

macroeconômica e social, portanto, são necessários fatores que possam mediar e regular os 

sistemas de acumulação e estruturas sociais dentro do capitalismo. O modo de produção 

capitalista é composto por modos de regulação e regimes de acumulação que apresentam 

certas especificidades. Conforme destacado por Becker et al (2010, p. 226): ―accumulation 

and regulation are dialectically linked‖. Portanto, a regulação está organicamente relacionada 

à necessidade de um instrumento de coesão que garanta o progresso econômico e social das 

sociedades.  

 A consolidação das economias erguidas sob os pilares do capitalismo depende de 

algumas restrições em relação à dinâmica capital-trabalho e tipos de concorrência entre os 

mercados. É nesse sentido que a análise regulacionista argumenta que as formas 

organizacionais e institucionais compõem a macrodinâmica das economias capitalistas. Um 

modo de regulação visa associar os comportamentos individuais e coletivos para sustentar um 

determinado regime de acumulação e suas relações institucionais (Bruno, 2005).  

 

O novo regime de acumulação: finance-led capitalism 

 

De acordo com Braga (2009), a partir dos anos 1970, teve início uma fase do 

capitalismo regida pelas finanças, isto é, finance-led capitalism ou capitalismo financeirizado. 

O aumento das fusões corporativas e da mobilidade de capital entre os países contribuiu para 

a formação desse novo paradigma. Esse novo regime de acumulação, como observa Boyer 

(2000), caracteriza-se por relações trabalhistas mais flexíveis, evolução dos setores de alta 

tecnologia, estabilidade de preços e desenvolvimento do mercado de ações e crédito.  

Chesnais 1997 apud Grahl e Teague (2000) aponta para a existência de um regime de 

acumulação globalizado e financeiro que, apesar de suas limitações, já está estabelecido. A 

pressão da dívida pública, as transformações estruturais e o crescimento das instituições 

privadas validariam esse argumento. Na definição de Stockhammer (2008): 
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―An accumulation regime is defined as finance-led if an increase in the financial 

norm, that is, the hurdle rate set by financial markets for investment projects, leads 

to an increase in growth.‖ (Stockhammer, 2008, p. 185). 

 

O capitalismo conduzido pelas finanças está organicamente ligado ao processo de 

financeirização das economias. Por exemplo, a estrutura de governança das empresas e as 

metas de gerenciamento são alteradas pois muitas aumentam sua taxa interna de retorno para 

atender às exigências dos investidores internacionais. Muitos mecanismos de gestão passam a 

ser revisados e redirecionados para estabilizar a taxa de retorno e cumprir as condições 

impostas pelos acionistas (Boyer, 2000). De acordo com Aglietta (2000), a governança 

corporativa envolve estratégias utilizadas pelas empresas para maximizar o valor do acionista 

e as modificações estruturais geradas pela maior concorrência externa favorecem o 

surgimento de bolhas financeiras.  

Boyer (2009) ressalta que a abertura das economias, quando associada a políticas 

ortodoxas, direciona os capitais para os setores mais rentáveis e protegidos da concorrência 

internacional. Essa conjuntura pode incentivar os agentes domésticos a contraírem dívidas em 

moeda estrangeira, aumentando o consumo e estimulando as importações. A concorrência 

internacional abala a capacidade de competição de algumas empresas domésticas, que acabam 

declarando falência. Caso o interesse dos investidores internacionais se altere, os fluxos de 

capital podem se retrair e gerar crises financeiras que poderão atingir o sistema bancário e 

cambial. 

As crises geradas pela financeirização podem ter sua origem, por exemplo, na 

diferença entre o rendimento financeiro e o rendimento produtivo. A queda na taxa de juros 

pode incentivar o endividamento dos agentes que buscam lucrar com a diferença entre a 

rentabilidade do capital e os juros. Com a globalização financeira, os países puderam 

interligar seus mercados de forma ampla e, através do processo de liberalização, a forte 

entrada de capitais externos desenvolveu um ambiente econômico cada vez mais 

financeirizado, comprometendo as formas institucionais (Boyer, 2009).
 

O crescimento virtuoso do fordismo possui três pilares: alta produtividade, pacto 

trabalhista e abertura internacional limitada. Já o regime finance-led se baseia numa estrutura 

financeira globalizada, na qual o valor do acionista e os lucros são a força motriz. Para 

Stockhammer (2006), durante a era fordista, os acionistas possuíam um papel restrito dentro 

das corporações, isto é, sua capacidade de atuação era inócua. A partir dos anos 1970, a 

redução dos mecanismos reguladores permitiu a introdução de novos instrumentos financeiros 
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e a formação de um outro tipo de administração corporativa, na qual os acionistas teriam um 

papel atuante. 

Outro ponto de discordância é em relação ao regime de acumulação, que durante o 

Fordismo era baseado na elevação da produtividade do trabalho, enquanto no regime 

financeiro a questão salarial não tem relevância. (Boyer, 2000). Portanto, a lógica financeira 

do modelo finance-led substitui o compromisso salarial fordista. O conceito de shareholder 

value ilustra o domínio dos acionistas sobre as demais partes da empresa e ―the predominance 

of a capital market view of the firm over an industrial one.‖ (Aglietta, 2000, p. 148). 

Em síntese, a financeirização engendra o regime de acumulação regido pelas 

finanças, que é mais lento e apresenta maiores fragilidades. Esse seria o tipo de acumulação 

pós-Fordismo (Stockhammer, 2008). Nesse cenário, as crises do setor financeiro tornam-se 

mais frequentes, pois esses mercados possuem preços mais voláteis. Boyer (2000) sugere que 

as economias serão cada vez mais financeirizadas, pois os investimentos produtivos serão 

pressionados pelas práticas especulativas e grande parte da população terá acesso ao mercado 

financeiro. 

 

1.5. Visão da teoria política marxista 

 

Os estudos da teoria econômica marxista se baseiam na relação da sociedade com as 

esferas produtiva e financeira, onde as lutas sociais e a intervenção estatal formam a 

reprodução social e o tipo de acumulação (Becker et al, 2010). De acordo com Sweezy 

(1997), Marx não estudou a ideia de um capitalismo globalizado pois ele considerava que esse 

sistema seria substituído e, assim, a tarefa de analisar os desdobramentos do sistema 

capitalista ficou para os autores marxistas atuais.
18

 Lapavitsas (2011) destaca a importância da 

Monthly Review, conduzida por Sweezy e Magdoff, por apresentar uma noção de 

financeirização já nos anos 1970 e por ter influenciado a análise marxista sobre a supremacia 

das finanças. 

De forma simplificada
19

, o esquema proposto por Marx (1959) mostra que o dinheiro 

passa de uma pessoa ‗A‘ para outra ‗B‘
20

, que irá convertê-lo em capital e esse montante 

voltará para ‗A‘ na forma de uma nova mercadoria acrescida de juros, ou seja, M – C – M'
21

. 

                                                             
18 A abordagem sobre finanças não foi muito desenvolvida por Marx. Seus trabalhos acerca desse tema encontram-se 

fragmentados no Volume 3 de O Capital, que foi editado por Engels. 
19 Para detalhes sobre a formalização quantitativa da teoria marxista, ver Paulani (2016). 
20 Marx (1959) não considera o caso no qual o capital se mantém na posse de ‗B‘ por um longo período. 
21 M‘ = M + ΔM, onde ΔM representa os juros. 
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Nesse sentido, o dinheiro tem a função de aumentar a acumulação através de um nível de 

lucro esperado. No processo produtivo, ele pode ser transformado em capital e gerar lucro ao 

capitalista
22

, que se apropria de uma quantidade de trabalho que não é remunerada, ou seja, 

extraindo ‗mais-valia‘ dos trabalhadores (Marx, 1959). Dessa forma, além do valor de uso em 

si, o dinheiro possui um valor complementar como capital. 

 

Capital portador de juros e capital fictício 

 

O dinheiro investido para ampliar a acumulação e o lucro é chamado de „interest 

bearing capital‟, isto é, capital portador de juros ou remunerado, e seu empréstimo rende 

juros para o emprestador. O sucesso da lógica do capital remunerado depende dos juros que 

derivam da expansão produtiva ou da realização de excedentes (Fine, 2014). A teoria marxista 

sobre a financeirização aponta que o dinheiro pode ser utilizado como crédito ou como capital 

portador de juros, ou seja, para adquirir mercadorias e também para ganhar mais dinheiro. 

Como observa Chesnais (2016), o dinheiro é colocado em circulação para ser transformado 

em mercadoria e render juros para o seu portador. Esses juros representam parte do lucro que 

o capitalista se apropria, ou seja, a ‗mais-valia'.  

O dinheiro é transformado em mercadoria conforme as relações capitalistas vão se 

fortalecendo e ele possa se converter em capital. Essa mercadoria-capital representa o capital 

portador de juros, ou seja, um valor que funciona como capital e permite que seu proprietário 

receba um rendimento na forma de juros. Esse esquema concede ao capitalista outras 

possibilidades de alocar sua riqueza, portanto, o capital portador de juros altera a dinâmica do 

capital industrial e comercial.
23

 (Palludeto e Rossi, 2018). 

O capital fictício é definido por Lapavitsas (2011) como um desconto dos fluxos 

futuros associados a ativos financeiros, por exemplo, ativos financeiros negociados na 

Bolsa
24

. A dinâmica desse capital reflete o processo de acumulação capitalista e a 

transformação da riqueza em dinheiro. A liquidez presente permite que os fluxos de renda 

sejam precificados e que o capitalista individual tenha acesso a essa mensuração na sua 

                                                             
22 Os capitalistas ‗monied‘ (Lapavitsas, 2011) preferem emprestar seu capital a terceiros do que investir na 

produção. 
23  D – D', onde D‘ = D + ΔD. A fórmula mostra que o dinheiro, utilizado como capital, produz juros que são 

acrescidos ao montante inicial. 
24 Como observa Hilderfing (1910[1981]), a Bolsa é um mercado onde o capital fictício pode operar na forma de 

títulos com juros. O capital é investido como capital monetário e depois transformado em produtivo e somente o 

rendimento com juros é que retorna para a Bolsa. Com isso, novos fluxos de dinheiro são requeridos para a 

transação de títulos a juros. 
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tomada de decisão (Palludeto e Rossi, 2018). Com isso, o capitalista pode avaliar seus 

possíveis ganhos no mercado financeiro de acordo com o retorno das aplicações, 

manifestando o valor monetário presente no capital fictício de acordo com as suas 

expectativas. Esse tipo de capital representa uma riqueza precificada em outra esfera 

econômica que não a real, ou seja, autônoma do movimento real da produção.  

Chesnais (2016) aponta que juros, dividendos e crédito bancário formam o capital 

fictício, que é inerente à dinâmica capitalista. Na visão de Hilderfing (1910[1981]), o capital 

fictício é interpretado como uma mercadoria cuja conversão em dinheiro se dá pelo processo 

de venda e que exige um período de circulação. Durante esse processo, o capital bancário fica 

subordinado ao tempo que a mercadoria vai levar para ser vendida, portanto, os bancos 

precisam de capital próprio disponível para atender outras demandas. As transações com 

capital fictício e ações demandam o uso de dinheiro novo e seu valor depende da capitalização 

do rendimento líquido. No processo de formação do capital fictício, o fluxo de renda não 

existe, necessariamente, no presente. A noção de capitalização, isto é, trazer um fluxo de 

renda esperada para o presente, é que engendra o capital fictício.
25

 (Hilderfing, 1910[1981]). 

Renda futura e mercados secundários formam a essência do capital fictício (Palludeto 

e Rossi, 2018). Seu movimento de circulação é gerado a partir de ativos negociáveis ou 

transferíveis dentro da estrutura de capitalização do mercado secundário. Essa é uma das 

características que o diferencia do crédito e do capital portador de juros, pois estes não 

exigem contratos negociáveis em mercados secundários. Os contratos que envolvem capital 

portador de juros possuem um caráter bilateral e só serão trocados ou finalizados por decisão 

de uma das partes envolvidas. Da mesma forma, contratos de crédito não são transferíveis e 

não operam em mercados secundários. É imperativo diferenciar capital portador de juros e 

capital fictício para entender o antagonismo entre mercado de crédito e de capitais. 

A essência do capital portador de juros está no fato de o emprestador conceder o 

dinheiro, que será utilizado como capital na forma de mercadoria. Na forma fictícia, os fluxos 

futuros é que constituem essa mercadoria-capital e ele é valorado pelos rendimentos 

esperados em relação à taxa de juros. De acordo com De Brunhoff (1998), o capital portador 

de juros possui movimento próprio, enquanto o capital fictício depende da capitalização de 

receitas. 

                                                             
25 Por exemplo, as ações de qualquer companhia têm uma parte do seu preço vinculada ao capital físico, que é a 

produção, e outra relacionada ao capital fictício, que é a especulação. 
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Na forma remunerada, o capital confere ao seu proprietário um rendimento em juros, 

que corresponde a uma fração da mais-valia, e representa um fluxo de renda que poderá ser 

resgatado no futuro. Uma renda prospectiva teria, assim, uma equivalência no presente na 

forma de capital. Portanto, o capital fictício possui uma trajetória inversa ao capital portador 

de juros, pois no primeiro o fluxo de renda é que garante o valor capital no presente e, no 

segundo, o capital é que vai gerar a renda futura (Palludeto e Rossi, 2018). 

A financeirização pode ser definida como o crescimento da transmissão do capital 

portador de juros num contexto de expansão de derivativos e outros produtos financeiros. 

Esse fenômeno pode ser analisado através da expansão dos circuitos do capital fictício e do 

capital portador de juros, ou seja, pelas formas de securitização e via taxas de juros (Becker et 

al, 2010). Os recursos monetários que buscam lucros nos mercados financeiros se aproximam 

cada vez mais do escopo do capital fictício e se distanciam dos ativos produtivos, criando um 

panorama econômico cada vez mais instável (Chesnais, 2016). 

Como observam Palludeto e Rossi (2018), o mercado secundário confirma a 

autonomia do capital fictício, ampliando as modalidades que ele pode assumir. As operações 

de crédito podem se tornar capital fictício caso exista um mercado secundário para operar 

esses títulos negociáveis. A renda futura e os mercados secundários também definem o capital 

real, por isso, é preciso definir uma terceira propriedade para compor o capital fictício, que é a 

inexistência real. Essa característica, de caráter puramente financeiro, separa o capital real do 

fictício. Assim, ―capital real corresponde às mercadorias em circulação enquanto capital e a 

força de trabalho e meios de produção empregados enquanto capital.‖ (Palludeto; Rossi, 2018, 

p. 10). O termo ‗real‘ reflete a tendência desse processo produzir mais-valia através da 

exploração dos trabalhadores, ou seja, o capital real envolve um tipo de relação social. 

Os bancos, ao atuarem como intermediadores, passam a oferecer crédito comercial e 

capital produtivo na forma de industrial e fictícia. A conversão em capital fictício ou em 

exigências capitalizadas de lucro contribui para o crescimento de um mercado capaz de 

realizar tais negociações e os bancos ficam responsáveis apenas pela provisão de montantes 

de capital monetário na forma fictícia com capacidade para ser transformado em capital 

industrial, não recebendo rendimentos na forma de juros (Hilderfing, 1910[1981]). 

Os estágios de evolução do capitalismo: a fase da financeirização 

 

O primeiro choque do petróleo, em 1973, marcou o fim da fase de crescimento da 

produtividade do pós-guerra e iniciou um período de crises recorrentes e recessões nos países 
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capitalistas. Sweezy (1997) destaca três características que alteraram a dinâmica do 

capitalismo a partir dos anos 1970: a queda na taxa de crescimento, a expansão das empresas 

multinacionais e um processo financeirizado de acumulação de capital. A esfera produtiva não 

foi capaz de absorver os excedentes gerados pelos monopólios, gerando um cenário de 

estagnação econômica. Essa dinâmica foi observada durante a década de 1970 quando, diante 

de um período de crise da produção, o capital buscou alternativas mais lucrativas nas 

finanças, provocando um processo de financeirização (Lapavitsas, 2011). 

No panorama do pós-guerra, a acumulação de capital monetário emprestável poderia 

não ocorrer concomitantemente com a acumulação da esfera real, pois a conversão do capital 

monetário em produtivo é mais penosa. Antes da década de 1980, o lucro bancário era 

composto pelos juros recebidos por empréstimos concedidos e estabelecido pelo grau de 

alavancagem. O debate recente aponta para a existência de lucros bancários que não são 

gerados através de juros, mas sim a partir de outras fontes financeiras como taxas, comissões, 

gestão de fundos e seguros. O crédito comercial
26

 circula na economia na forma de meios de 

pagamento até a data de seu vencimento, gerando, assim, ‗dinheiro comercial real‘. Após 

exercer essa função, esses recursos são transformados em dinheiro na sua forma integral. Os 

bancos emprestam uma quantia maior do que possuem na forma de crédito bancário criando, 

por consequência, capital fictício (Chesnais, 2016). Lapavitsas (2009) afirma: 

 

―Since the late 1970s, real accumulation has witnessed mediocre and precarious 

growth, but finance has grown extraordinarily in terms of employment, profits, size 

of institutions and markets. There has been deregulation, technological and 

institutional change, innovation, and global expansion. Finance now penetrates 

every aspect of society in developed countries while its presence has grown strongly 

in the developing world. While real accumulation has been performing indifferently, 
the capitalist class has found new sources of profits through the revamped 

mechanisms of finance. Perhaps the most significant development in this respect has 

been the rise of financial expropriation of workers and others.‖ (Lapavitsas, 2009, p. 

126). 

 

As inovações tecnológicas, mudanças institucionais e um intenso processo de 

desregulamentação também marcaram esse período, assim como a ascensão dos pressupostos 

neoliberais. O crescimento de fusões e aquisições permitiu que empresas multinacionais 

expandissem seus mercados através de volumosos fluxos de capital, principalmente partindo 

de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Além disso, as relações trabalhistas 

foram modificadas devido às mudanças tecnológicas e aumento do trabalho informal 

(Lapavitsas, 2009). 

                                                             
26 Letras de câmbio e notas promissórias. 
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Considerando a tese marxista de que o capitalismo possui diferentes estágios e que 

estes são definidos pela dinâmica econômica vigente, na perspectiva marxista
27

, a 

financeirização ocorre devido a uma nova fase do sistema capitalista. Fine (2014) define a 

financeirização como um processo no qual o capital portador de juros aumenta 

significativamente sua participação nos circuitos de capital, acompanhado de mudanças 

econômicas e sociais, e esse processo está interligado ao regime de acumulação de uma nova 

fase do capitalismo, caracterizada pelas políticas neoliberais. Segundo a definição de Fine 

(2014, p. 55), a financeirização representa ―the intensive and extensive accumulation of 

fictitious capital or, in other words, the increasing scope and prevalence of IBC in the 

accumulation of capital.‖. 

Nesse contexto financeirizado, o Estado neoliberal
28 

trabalha a favor das finanças, 

reduzindo os níveis e a eficácia dos investimentos. Não há, portanto, redução do papel do 

Estado, mas sim uma reorientação de suas funções para o favorecimento da 

internacionalização do capital e fortalecimento da lógica financeira. Essa conjuntura fornece à 

financeirização o comando das decisões de investimento em capital produtivo e política 

social, através da desregulamentação e maior acesso ao capital portador de juros (Fine, 2014). 

O domínio dos mercados financeiros nas empresas multinacionais e nas políticas públicas 

representa, como observa De Brunhoff (1998), uma mudança nas relações de poder entre 

capital industrial e financeiro. A esfera financeira, agora, é dissociada da produção real. 

Assim, a financeirização não seria, como argumenta Fine (2014), apenas a expansão dos 

mercados financeiros através da inserção das empresas não financeiras, famílias e Estado 

nesse escopo. Ela também representa a subordinação dessa nova lógica ao capital portador de 

juros na forma de ativos. 

 

 

 

 

                                                             
27 Fine (2014) enfatiza que existem diversas visões marxistas sobre a financeirização. 
28 Segundo Kotz (2010), o neoliberalismo surgiu no final dos anos 1970 nos Estados Unidos e no Reino Unido. 

De acordo com Fine (2009), o neoliberalismo possui duas fases. A primeira caracteriza-se pela ênfase no papel 

dos mercados e a segunda, implementada a partir da década de 1990, representou a ampliação dos motivos 

financeiros e fluxos de capital entre os países. A segunda fase foi necessária para reparar as falhas que a primeira 

fase gerou. 

Duménil e Lévy (2004a) mostram que as regras do neoliberalismo são baseadas nas crenças do ‗mercado‘, como 

o mercado de trabalho e o de capitais. 
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Resumo 

Este capítulo buscou apresentar algumas possíveis definições para o fenômeno da 

financeirização, visto que este é um conceito amplo e multidisciplinar. As consequências da 

liberalização financeira para o crescimento dos países foram analisadas sob a luz das teorias 

neoclássica e pós-keynesiana. Conforme apresentado, essas correntes teóricas divergem em 

relação aos efeitos da abertura da conta financeira. A supremacia das finanças da dinâmica 

econômica e o consequente processo de financeirização foram abordados seguindo as visões 

pós-keynesiana, regulacionista e marxista. Em síntese, o capitalismo financeirizado, 

sustentado pela globalização e desregulamentação dos mercados, altera as decisões de 

portfólio dos agentes econômicos e coloca o setor produtivo numa posição secundária em 

relação às finanças. 
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2. IMPACTOS DA FINANCEIRIZAÇÃO NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO E 

NO COMPORTAMENTO DO ESTADO, FAMÍLIAS E EMPRESAS NÃO 

FINANCEIRAS 

 

2.1. Especificidades das economias em desenvolvimento 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as particularidades presentes na dinâmica 

econômica dos países em desenvolvimento e como seu processo de financeirização ocorre de 

maneira distinta em relação aos países desenvolvidos. Serão analisados os impactos da 

posição subordinada, políticas monetária e cambial adotadas para atrair capitais externos e a 

dinâmica da hierarquia das moedas. Ademais, algumas possíveis soluções serão expostas. Por 

fim, serão apresentados os conceitos de financeirização do Estado e como esse fenômeno 

também afeta as decisões das famílias e empresas não financeiras. 

A financeirização não é um processo linear e ocorre de maneira distinta entre os 

países, pois a conjuntura internacional tem um peso maior na estrutura das economias em 

desenvolvimento, devido à sua inserção subordinada e assimétrica. A estrutura hierárquica e 

globalizada do sistema financeiro internacional provoca restrições nos países em 

desenvolvimento, afetando a taxa de câmbio, a política de taxa de juros e o sistema monetário 

(Kaltenbrunner e Painceira, 2017).
 

Nos países desenvolvidos, de outra forma, a 

financeirização ocorre principalmente através do endividamento privado das famílias. Nesses 

países, como observam Coutinho e Beluzzo (1998), as famílias de classe média passaram a 

incorporar produtos financeiros na sua renda, assim como ativos imobilizados e bens 

duráveis. O crescimento do patrimônio familiar foi possível devido à intermediação de fundos 

de investimento e de pensão. 

Enquanto os países desenvolvidos dispõem de uma vasta literatura sobre a anatomia 

de sua financeirização, o estudo sobre as consequências desse processo nas economias em 

desenvolvimento ainda não é satisfatório. Não obstante, alguns autores vêm estudando os 

impactos da inserção subordinada de alguns países na dinâmica global e como este fator 

contribui para um processo de financeirização com condições específicas. Como observam 

Karwowski e Stockhammer (2017), no âmbito do Consenso de Washington, instituições como 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial passaram a orientar os países em 

desenvolvimento a seguir uma agenda liberalizante com o objetivo de facilitar a entrada de 

investimentos externos. 
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Consequências da abertura financeira nas economias em desenvolvimento 

A abertura da conta financeira estimularia, de acordo com os pressupostos 

neoclássicos, o crescimento econômico dos países em desenvolvimento ao permitir a entrada 

de investimentos estrangeiros e promover a transferência de tecnologia. Nesse sentido, o 

aumento da taxa de juros incentivaria, em última instância, o crescimento da poupança e da 

oferta de crédito, estimulando também o nível de investimento. A economia cresceria 

impulsionada pela alocação eficiente do crédito, maior produtividade média do capital e pelo 

aumento do investimento (Arestis e Sawyer, 2005; Ocampo et al, 2008, Stockhammer, 2010; 

Karwowski e Stockhammer, 2017). Entretanto, como observam Feijó et al (2016), o 

crescimento das economias em desenvolvimento deve ser baseado em um programa 

econômico contrário ao proposto pela agenda neoliberal, visto que esses países possuem um 

espaço político reduzido e fragilidades que podem ser aprofundadas com o processo de 

abertura econômica. 

A literatura neoclássica pressupõe que os países em desenvolvimento possuem 

capital insuficiente e, por isso, devem abrir suas economias para receber fluxos dos países 

abundantes em capital, ou seja, os países desenvolvidos. De acordo com essa visão, como 

esses países são escassos de capital, a abertura financeira seria vantajosa para o progresso do 

sistema financeiro doméstico e para conter os desequilíbrios do balanço de pagamentos. No 

entanto, a difusão das políticas liberalizantes na década de 1990 provocou elevados déficits 

em conta corrente nas economias em desenvolvimento, além de alta inflação, queda nas taxas 

de crescimento, aumento do desemprego e pressões na demanda interna (Painceira, 2009). 

Portanto, o aumento da importância das finanças e das instituições financeiras, 

sustentando pelo processo de liberalização, impacta negativamente os investimentos 

produtivos. Em busca de rentabilidade e retornos de curto prazo, os agentes optam por aplicar 

seus recursos em atividades especulativas e rentáveis, prejudicando o setor real e o 

crescimento econômico. O descolamento entre setor produtivo e financeiro engendra um 

processo de financeirização nas economias, resultando em diferentes consequências. Nos 

países em desenvolvimento, os efeitos são mais acentuados, pois precisam de fluxos de capital 

externo constantes para fomentar o crescimento e são mais vulneráveis a problemas de 

solvência. Desta forma, precisam aumentar suas taxas de juros para continuar atraindo os 

investidores em momentos de retração mundial da liquidez. 

Desde meados da década de 1980, o FMI e o Banco Mundial passaram a orientar os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento a praticarem a desregulamentação dos mercados, 
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com o objetivo de aumentar a produtividade e a eficiência do setor monetário através do 

avanço da integração financeira entre os países (Ocampo et al, 2008; Karwowski et al, 2016, 

Karwowski e Centurion-Vicencio, 2018). O processo de abertura financeira foi se 

intensificando e os países, especialmente os considerados em desenvolvimento, começaram a 

abrir suas economias para atrair investimentos externos, amparados pelo avanço da 

globalização. 

O processo de globalização construiu um panorama favorável para o movimento de 

capitais entre os países, no entanto, essa conjuntura provocou a volatilidade da taxa de 

câmbio, principalmente nos países em desenvolvimento, que também se tornaram mais 

propensos a crises cambiais e financeiras. Com suas economias abertas aos fluxos de capital, 

os países puderam sustentar altos déficits em conta corrente. (Lapavitsas, 2009; 

Stockhammer, 2010; Powell, 2013). 

A desregulamentação dos mercados e a expansão da lógica financeira transformaram 

as relações entre os diferentes atores econômicos: empresas não financeiras passaram a buscar 

maiores lucros nas atividades especulativas, houve expansão do crédito para as famílias e 

bancos comerciais expandiram suas atividades e inseriram em sua estrutura funções 

características de bancos de investimento (Lapavitsas, 2009). O aumento do peso das finanças 

nas relações econômicas está diretamente ligado à implementação de critérios desregulatórios 

e que possibilitaram uma maior autonomia do setor financeiro e o livre movimento de capitais 

internacionais. Como observa Stockhammer (2010), entre as medidas adotadas destacam-se a 

expansão das atividades exercidas pelos bancos, redução dos controles sobre os capitais 

externo, aumento das taxas de juros e surgimento de instituições e fundos financeiros. 

 

2.1.1. Impactos da posição subordinada  

 

Kaltenbrunner e Painceira (2016) argumentam que a financeirização nos países em 

desenvolvimento se manifesta de maneira subordinada devido ao seu posicionamento 

assimétrico na estrutura monetária e financeira internacional - circunstância que afeta a 

autonomia das políticas econômicas. Ou seja, a conjuntura internacional afeta 

substancialmente o processo de financeirização doméstica desses países. De acordo com 

Powell (2013), a financeirização presente nos países em desenvolvimento é caracterizada pelo 

‗imperialismo contemporâneo‘
29

, isto é, determinada pelas decisões internacionais que se 

                                                             
29 Para mais detalhes sobre o conceito de imperialismo e seus desdobramentos: Powell (2013). 



39 
 

manifestam através das esferas produtiva, financeira e política. Ocampo (2001) mostra que os 

países em desenvolvimento não possuem autonomia de suas políticas pois precisam 

constantemente atrair investimentos externos e, portanto, moldam sua estrutura econômica 

para gerar credibilidade e confiança aos investidores. Durante os períodos de crise, esses 

países tendem a adotar medidas pró-cíclicas, gerando pressões para que essas condições se 

mantenham nos momentos de boom. 

A financeirização subordinada presente nas economias em desenvolvimento 

promove a acumulação de reservas devido a entradas volumosas de capital externo. 

Entretanto, os bancos centrais desses países tendem a reter esses recursos como forma de 

proteção para possíveis fugas de capital e alteram a estrutura do sistema bancário ao fomentar 

a expansão dos balanços dos bancos domésticos (Lapavitsas, 2009; Bonizzi, 2014; 

Kaltenbrunner e Painceira, 2016). Segundo Bonizzi (2014, p. 99): ―Developing countries in 

the era of financialization have accumulated vast reserves, to maintain their trade 

competitiveness or to shield themselves from financial crises.‖. 

As regras adotadas para a determinação da taxa de câmbio e da taxa de juros definem 

o espaço de autonomia de política macroeconômica de cada país. Os países desenvolvidos 

conseguem definir de maneira autônoma suas taxas de juros, ou seja, buscam atender apenas 

aos objetivos domésticos e possuem grande autonomia para desenvolver suas políticas 

econômicas. Por outro lado, os países em desenvolvimento dispõem de uma margem de 

manobra reduzida, visto que suas decisões políticas são subordinadas às necessidades 

internacionais, resultando em taxas de câmbio voláteis e elevadas taxas de juros (Prates e 

Cintra, 2007; Ocampo et al, 2008; De Conti et al, 2014). 

Segundo Ocampo (2001), as instabilidades macroeconômicas e o baixo grau de 

autonomia das políticas nacionais estão organicamente relacionados à inserção subordinada 

dos países em desenvolvimento. Diante de uma dinâmica global assimétrica, os países cujas 

moedas exercem a função de reserva de valor possuem forte influência sobre as políticas 

monetária e cambial daqueles que se encontram nos níveis mais baixos da hierarquia 

monetária. A superioridade das economias desenvolvidas no sentido de terem um sistema 

financeiro doméstico mais desenvolvido garante um elevado grau de autonomia doméstica e 

significativa influência sobre as decisões econômicas do resto do mundo. Os países em 

desenvolvimento absorvem as externalidades geradas por esse processo e precisam moldar 

suas políticas para responder às determinações impostas pelos países com maior soberania. 
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Entretanto, a margem de manobra das autoridades monetárias das economias em 

desenvolvimento é pequena, provocando vulnerabilidades e dependência de capitais externos. 

Os países em desenvolvimento são mais vulneráveis às flutuações dos capitais 

externos devido à sua posição subordinada na dinâmica global e ausência de controle de 

capitais. Além disso, não conseguem tomar empréstimos na sua moeda doméstica e seus 

arranjos econômicos são vistos como arriscados e incertos pelos investidores internacionais. 

O termo ‗pecado original‘ (‗original sin‘)
30

, criado por Eichengreen e Hausmann (1999), é 

utilizado para demonstrar a incapacidade de alguns países utilizarem suas moedas domésticas 

para obter empréstimos externos ou de longo prazo. Ou seja, haverá incompatibilidade de 

moeda ou de prazos no balanço patrimonial das empresas que se endividam em moeda 

estrangeira, pois os projetos domésticos serão financiados em moeda forte ou por 

empréstimos de curto prazo. Assim, as economias que possuem passivos externos em moeda 

estrangeira ficam sujeitas a fragilidades financeiras e possuem dificuldades em se proteger 

através de operações de hedge. 

Outros autores (Terzi, 2005; Ocampo et al, 2008; Powell, 2013;  Bonizzi, 2014; Fritz 

et al, 2017; Kaltenbrunner e Painceira, 2017; Bortz, 2018) também utilizam o conceito do 

‗pecado original‘ para descrever a incapacidade dos países em desenvolvimento de obter 

empréstimos na sua moeda doméstica e como a maior parte da dívida externa dessas 

economias é denominada em moeda estrangeira, especificamente o dólar. Como observado 

por Ocampo et al (2008), esses países tomam empréstimos em moeda forte e assumem os 

riscos cambiais para atrair os investidores internacionais, visto que são considerados locais de 

incerteza e alta volatilidade.
31

 

 

2.1.2. Políticas adotadas para atrair capitais externos 

 

As economias em desenvolvimento que são financeiramente integradas adotam 

políticas de altas taxas de juros para atrair investimentos externos, no entanto, esse recurso 

pressiona negativamente a demanda agregada, o investimento em particular, e aprecia o 

câmbio.
32

 Consequentemente, as taxas de câmbio tornam-se dependentes do movimento dos 

                                                             
30 Para mais detalhes sobre o ‗pecado original‘ e seus desdobramentos, olhar em Eichengreen et al (2003) e 

Eichengreen et al (2005). 
31 Como observam Kaltenbrunner e Painceira, (2017), a literatura neoclássica considera que esse ‗pecado 

original‘ ocorre devido ao uso inadequado de políticas, que acabam gerando externalidades como assimetria de 

informações e risco moral. 
32 De acordo com a definição de Bresser-Pereira et al (2016), a ‗doença holandesa‘ ocorre quando um país passa 

a se especializar na produção e exportação de bens com baixo valor agregado, como por exemplo, as 
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fluxos de capital e sujeitas a choques especulativos (Ocampo et al, 2008; Stockhammer, 2010; 

Feijó et al, 2016). O alto grau de endividamento dos países em desenvolvimento pode ser 

resultado, como coloca Minsky (1988), da fuga de capitais quando a preferência pela liquidez 

dos investidores internacionais se orienta para ativos em moedas com maior liquidez 

internacional. Nesse sentido, a atração de capital externo pode não atender ao suposto pelos 

defensores da abertura econômica e financeira, que seria promover o investimento produtivo e 

favorecer o avanço das economias em desenvolvimento. Nas palavras de Ocampo et al 

(2008): 

 

―Developing country financial markets are, for instance, often characterized by 
maturity mismatches, with long-term investments partly, or largely, financed by 

short-term loans. During a crisis, there is a risk that creditors might not roll over 

short-term liabilities, generating a liquidity crunch as borrowers are unable to 

repay their loans. Even when short-term debts are rolled over, domestic borrowers 

still bear the cost of interest rate fluctuations.‖ (Ocampo et al, 2008, p. 13). 

 

De acordo com os fundamentos pós-keynesianos, a determinação da taxa de câmbio 

é influenciada pelos fluxos de capital e expectativas dos investidores. As taxas de câmbio dos 

países em desenvolvimento são mais voláteis e os bancos centrais realizam constantes 

intervenções, afetando a autonomia das políticas econômicas. Nas economias em 

desenvolvimento, os fluxos de capital são instáveis devido à posição inferior e subordinada 

das moedas desses países na hierarquia monetária. Como os fluxos de capital são 

intrinsecamente voláteis, a instabilidade da taxa de câmbio dos países em desenvolvimento 

está organicamente relacionada à dependência desses capitais para promover o crescimento 

econômico e, consequentemente, esses países acabam enfrentando impactos deletérios na 

autonomia de suas políticas, crescimento e inflação (Fritz et al, 2017). 

Feijó et al (2016) argumentam que a redução da taxa de juros pode ser uma 

alternativa no controle da dívida fiscal, porém, os países em desenvolvimento integrados 

financeiramente podem ter dificuldades para adotar essa prática, visto que utilizam altas taxas 

de juros para atrair capital externo
33

. Altas taxas de juros pressionam o câmbio e prejudicam a 

                                                                                                                                                                                              
commodities agrícolas. O aumento das exportações engendra a entrada volumosa de divisas, que acabam 

apreciando o câmbio. Além disso, o setor industrial perde competitividade pois passa a receber menos 

investimentos. Segundo Bortz (2018), na ‗doença financeira holandesa‘, a apreciação do câmbio ocorre devido à 

entrada de capital externo na forma de investimento externo direto, e não devido ao aumento das exportações de 

produtos primários. Esses fluxos de capital são direcionados aos setores de recursos naturais, onde o país tem 

vantagem comparativa. 
33 O país que adota o Regime de Metas de Inflação terá maiores dificuldades pois a taxa de juros é utilizada no 

controle da inflação. 
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dívida pública, ou seja, a redução do espaço fiscal submete as economias a um baixo 

desempenho econômico. Além disso, níveis elevados de juros desestimulam o investimento 

das empresas em ativos físicos e torna os investimentos especulativos de curto prazo mais 

atrativos e as empresas podem preferir utilizar uma parte de seus recursos internos na 

acumulação de capital financeiro. 

Numa economia integrada financeiramente, a preferência pela liquidez, resultado das 

expectativas dos investidores, determina as decisões financeiras orientando os fluxos de 

capital, isto é, a busca dos investidores internacionais por ativos de um país. Neste caso, a 

falta de liquidez pode se tornar uma ameaça maior ao tomador doméstico, pois terá de arcar 

com o risco de ter receitas em uma moeda e pagar dívida em outra. Ademais, como os 

empréstimos de curto prazo cobram taxas de juros menores que empréstimos com vencimento 

maior, o investidor obtém recursos de curto prazo para financiar ativos em um horizonte de 

tempo maior, visando o rendimento gerado entre as transações. Com isso, o detentor da dívida 

fica sujeito a riscos de insolvência e liquidez, podendo não conseguir pagar seus passivos e 

assumir essa dívida (Carvalho, 2015).  

Ocampo et al (2008) apontam que, como muitos países estão interligados 

financeiramente, os momentos de retração e euforia são compartilhados. Diante de um cenário 

favorável, os ganhos obtidos em uma economia podem ser utilizados pelos agentes para 

investir em lugares onde o risco é maior. Quando há a reversão do ciclo, os investidores 

podem incorrer em perdas e irão buscar mercados com maior liquidez. 

Bonizzi (2014) utiliza a Hipótese de Instabilidade Financeira (HIF) de Minsky para 

mostrar as consequências da entrada de capitais externos nas economias em desenvolvimento 

e os ciclos de expansão e queda (boom-bust cycles). A adoção de elevadas taxas de juros, 

corolário das políticas liberalizantes, são utilizadas para atrair os investimentos externos para 

o mercado doméstico e o aumento dos fluxos de capital favorece a liquidez dos mercados 

financeiros, caracterizando uma fase de boom na economia. Em contrapartida, esses capitais 

apreciam a taxa de câmbio real, tornando o país mais vulnerável a choques externos ao 

pressionar a conta corrente. Um choque de política ou saída repentina de investidores, por 

exemplo, podem comprometer os fluxos de capitais para as economias em desenvolvimento, 

que tendem a ser dependentes deste tipo de investimento. Com isso, o boom é convertido para 

um quadro de fragilidade financeira conforme a moeda desvaloriza.  

Como argumentam Ocampo et al (2008, p. 8): ―When investors see capital fleeing 

one country, they may well worry that something is wrong with other similar countries and 
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pull their money out of those countries as well.‖. Os países em desenvolvimento possuem 

menos instrumentos de regulação e acabam ficando mais propensos a bolhas especulativas. O 

efeito ‗contágio‘ também faz parte da dinâmica desses países, pois quando uma economia em 

desenvolvimento enfrenta momentos de euforia ou desaceleração, a tendência é que as outras 

também sintam os efeitos (Ocampo, 2007; Ocampo et al, 2008). 

 

2.1.3. Hierarquia das moedas e suas consequências 

 

O papel subordinado dos países em desenvolvimento e o fato de receberem 

numerosos capitais especulativos de curto prazo determinam sua posição assimétrica no 

sistema monetário internacional. A hierarquia monetária
34

 apresenta uma distribuição das 

moedas dos países de acordo com seu grau de liquidez e capacidade de reservar valor. No 

topo, está a moeda-chave, isto é, aquela de maior liquidez e que é facilmente negociável no 

mercado global.
35

  

O sistema monetário internacional é caracterizado por uma estrutura hierárquica e 

assimétrica, vinculada a uma moeda-chave localizada no topo e que possui o maior grau de 

liquidez.
36

 As moedas dos países em desenvolvimento encontram-se nos níveis mais baixos 

devido ao seu menor prêmio de liquidez e, como precisam oferecer um rendimento mais alto, 

esses países acabam elevando suas taxas de juros para atrair investimentos externos
37

 (Conti 

et al, 2014; Kaltenbrunner e Painceira, 2016; Bonizzi, 2017; Fritz et al, 2017).  

A literatura pós-keynesiana, como observam Kaltenbrunner e Painceira (2016), se 

apoia na compreensão de Keynes sobre o papel do dinheiro e afirma que a capacidade das 

moedas de operarem como reserva de valor e unidade de conta determina o prêmio de 

liquidez internacional
38

. Consequentemente, a autonomia das políticas econômicas e a 

                                                             
34 De acordo com De Conti e Prates (2018), não existem estatísticas oficiais que determinem a utilização das 

moedas como meio de pagamento no âmbito internacional. Porém, os dados sobre as transações de câmbio 

fornecidos trienalmente pelo Banco de Compensações Internacionais, o BIS (‗Bank for International 

Settlements‘ em inglês) mostram que a maior parte das transações são feitas com o dólar americano, seguido pelo 

euro, iene e pela libra. Analisando a tabela da página 9 do trabalho de De Conti e Prates (2018), observa-se que 

entre 1998 e 2016, o real ocupou a vigésima posição. 
35 Como observam De Conti et al (2014), para honrar seus contratos, os agentes precisam converter as moedas 

de menor liquidez em uma moeda que seja aceita internacionalmente. 
36 Segundo Fritz et al (2017), atualmente, o sistema monetário e financeiro internacional é determinado por uma 

dinâmica globalizada, com alta mobilidade de capitais, regime de câmbio flutuante e a posição do dólar no topo 

da hierarquia das moedas. 
37 Kaltenbrunner (2011) mostra que os países em desenvolvimento estão situados na parte inferior da hierarquia 

monetária pois são conhecidos como ‗devedores internacionais‘, ou seja, possuem um alto passivo externo 

líquido denominado em dólar. 
38 O prêmio de liquidez de uma moeda também é determinado pelos passivos externos líquidos que o país possui 

(Kaltenbrunner, 2011). 
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conjuntura monetária são afetadas pois ficam dependentes das decisões dos países cuja moeda 

está no topo da hierarquia.
39

 Sobre o prêmio de liquidez de uma moeda
40

, Kaltenbrunner 

(2011) afirma: 

 

“In the domestic context this is the ability to convert an investment anytime and 

without loss of value into money, the unit of account and denominator of contractual 

obligations. In an open economy, liquidity becomes the ability to convert domestic 

assets into the currency with which positions in these assets have been funded and 

transfer the foreign currency abroad to meet external obligations.” (Kaltenbrunner, 

2011, p. 96). 

 

Além da função de reserva de valor, a capacidade de uma moeda cumprir obrigações 

- especialmente obrigações financeiras - determina seu prêmio de liquidez internacional. No 

passado, a libra esterlina encontrava-se no topo da hierarquia e, portanto, assumia o papel de 

moeda credora. Agora, essa função pertence ao dólar americano, pois os passivos 

internacionais são denominados na moeda dos Estados Unidos (Kaltenbrunner, 2011; 

Kaltenbrunner e Painceira, 2017). 

Os investidores institucionais, como seguradoras, fundos de pensão e outros gestores 

de ativos, exercem um importante papel na dinâmica dos mercados financeiros. Como 

observa Bonizzi (2017), são as decisões de portfólio desses investidores que irão determinar 

os movimentos de capitais para os países em desenvolvimento. As oscilações na preferência 

de liquidez internacional afetam os fluxos de capital e taxa de câmbio, pois os investidores 

buscam respaldo nas moedas com prêmio de liquidez mais alto, ou seja, os países que 

possuem as moedas com menor liquidez irão sofrer os impactos dessas decisões de forma 

mais acentuada. Além disso, esses países precisam oferecer taxas de juros mais elevadas para 

atrair os investidores internacionais, pressionando a demanda e o investimento doméstico 

(Bonizzi, 2014; De Conti et al, 2014; Kaltenbrunner e Painceira, 2016). 

                                                             
39 Kaltenbrunner (2015) mostra que, de acordo com a análise minskyiana, a composição da hierarquia das 

moedas é endógena às economias, pois a volumosa entrada de capitais acaba gerando estoques de obrigações 
externas e afeta ao prêmio de liquidez das moedas. Esse argumento está de acordo com a compreensão de 

Minsky sobre como as instabilidades são inerentes e endógenas aos mercados financeiros. Existe, portanto, um 

vínculo orgânico entre moedas que possuem um grau de liquidez menor e instabilidade, pois os países 

proprietários dessas moedas estão expostos a modelos instáveis de fluxos de capital e taxas de câmbio. 

Utilizando a perspectiva minskyiana sobre a posição internacional de um país, Kaltenbrunner (2015) conclui que 

quanto maior for a dívida do país em moeda estrangeira, menor será o prêmio de liquidez de sua moeda 

doméstica. 
40 Para a formalização da teoria sobre prêmio de liquidez de Keynes, olhar Kaltenbrunner (2011) e Fritz et al 

(2017). 
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O dólar americano encontra-se no topo da hierarquia das moedas e exerce o papel de 

moeda-chave no atual sistema monetário internacional. Seu elevado grau de conversibilidade 

e por ser a unidade monetária mais utilizada nas transações internacionais, é considerado a 

moeda mais segura e líquida, consequentemente, os agentes vão preferir liquidar seus 

contratos utilizando o dólar americano, principalmente em momentos de incerteza. De 

maneira oposta, as moedas dos países em desenvolvimento não são consideradas ativos 

seguros e precisam adotar medidas que compensem sua baixa liquidez e conversibilidade 

(Prates e Cintra, 2007). 

Powell (2013) mostra que os Estados Unidos assumem um papel de ‗banqueiro 

mundial‘ na dinâmica econômica internacional, pois sua moeda dispõe de alta liquidez e é o 

principal meio de pagamento utilizado nas negociações globais. Evidentemente, esse cenário 

provoca efeitos deletérios na macroestrutura e crescimento dos países em desenvolvimento. 

Os Estados Unidos, enquanto detentores da moeda-chave do sistema monetário internacional 

atual, possuem uma grande autonomia de suas políticas monetária, fiscal e cambial. Em um 

cenário de livre mobilidade de capitais e regime de câmbio flexível, essa hegemonia norte-

americana torna-se maior e reforça a inserção assimétrica dos demais países, como 

argumentam Prates e Cintra (2007). Assim, os países desenvolvidos possuem as moedas com 

maior liquidez e influenciam as políticas dos países em desenvolvimento. 

Os países que possuem as moedas na extremidade inferior da hierarquia, como os 

países em desenvolvimento, acumulam passivos em moeda estrangeira pois não conseguem 

tomar empréstimos em unidades monetárias domésticas.
41

 Consequentemente, a taxa de 

câmbio tende a depreciar-se para atender às obrigações de dívida e a moeda doméstica reduz 

seu prêmio de liquidez internacional (Kaltenbrunner, 2015; Bonizzi, 2017; Fritz et al, 2017). 

As moedas dos países em desenvolvimento são consideradas ‗moedas de investimento‘, pois 

são receptoras de capitais externos provenientes das negociações nos mercados financeiros 

internacionais e expostas a pressões de desvalorização. Desta forma, esses fatores dificultam 

um possível aumento nos prêmios de liquidez dessas moedas, prejudicando sua capacidade de 

agirem como reservas internacionais de valor e como forma de liquidar contratos 

(Kaltenbrunner, 2015).  

Para Bonizzi (2017), a análise da posição dos países em desenvolvimento na 

hierarquia monetária é uma importante ferramenta para compreender os efeitos dos 

                                                             
41 Kaltenbrunner (2011) argumenta que os países em desenvolvimento estão situados na parte inferior da 

hierarquia monetária pois são conhecidos como ‗devedores internacionais‘, ou seja, possuem um alto passivo 

externo líquido denominado em dólar. 
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movimentos de capitais nesses mercados, que se caracterizam por serem menos líquidos e 

voláteis.
42

 De acordo com Hermann (2014), os países em desenvolvimento tendem a 

permanecer na posição inferior da hierarquia e enfrentam obstáculos para promover o 

desenvolvimento econômico, ou seja, possuem características que dificultam a validação de 

mudanças estruturais capazes de gerar crescimento e melhora nos indicadores econômicos e 

sociais. Diante de um cenário de restrição de liquidez e risco sistêmico, esses países podem 

ser afetados através do mercado de câmbio e dos passivos externos das instituições financeiras 

e do setor não financeiro. 

Em períodos de boom e euforia econômica, o apetite ao risco é elevado e os 

investidores internacionais buscam aplicar seus recursos nos países cujas moedas possuem 

baixa liquidez, esperando que elas se valorizem devido ao diferencial da taxa de juros e 

expectativa de ganhos na Bolsa. Quando há reversão do ciclo e aumento da incerteza, os 

investidores vão preferir liquidar seus contratos nas moedas de maior liquidez e proteção, 

retirando seus ativos dos países que apresentam maiores riscos, sobretudo nas economias em 

desenvolvimento, provocando flutuações e efeitos deletérios sobre a macroestrutura dessas 

economias. Esse movimento pendular dos fluxos de capital externo pressionam a taxa de 

câmbio doméstica e os países em desenvolvimentos tornam-se dependentes de aumentos 

contínuos da taxa de juros para compensar seu baixo prêmio de liquidez e atrair os 

investidores (Kaltenbrunner, 2011; De Conti et al, 2014; Fritz et al, 2017). 

 

Possíveis soluções 

 

A questão levantada por Keynes, sobre como a autonomia das políticas 

macroeconômicas é afetada pela posição do país na hierarquia das moedas, deve ser 

considerada pelos formuladores de política ao pensar em qual regime cambial o país deve 

adotar. De acordo com Fritz et al (2017), os países em desenvolvimento devem buscar uma 

taxa de câmbio que seja estável e competitiva externamente, visando a estabilidade de preços. 

Kaltenbrunner (2011) argumenta que, como os países em desenvolvimento são 

detentores das moedas com menor liquidez, eles precisam reduzir o passivo externo líquido 

                                                             
42 Powell (2013) afirma que os Estados nacionais são distribuídos de maneiras diferentes na hierarquia global e 

uma possível movimentação ocorre através de mudanças na relação entre Estado, esfera social e configuração 

internacional. Cada economia possui particularidades e relações estatais distintas, portanto, é preciso analisar 

separadamente os impactos da financeirização em cada país. A existência de uma hierarquia monetária exige 

políticas específicas que compensem o contraste entre os diferentes prêmios de liquidez. 
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para resgatar a autonomia de suas políticas macroeconômicas. Além disso, a adoção de 

critérios de regulação ajudaria a controlar a entrada de capitais externos de curto prazo. 

Bibow (2008) aponta que a preocupação dos formuladores de política deve ser 

desenvolver os mercados domésticos para reduzir a exposição de suas economias a choques 

adversos. O controle da conta financeira é uma importante ferramenta para limitar as entradas 

e saídas de capital, ou seja, essencial para o resgate da autonomia das políticas 

macroeconômicas e evitar possíveis instabilidades financeiras. Sendo assim, os interesses 

locais devem prevalecer em relação aos externos para que os países possam formular políticas 

macroeconômicas alinhadas ao desenvolvimento doméstico. Capitais de caráter pró-cíclico e 

que tendem a ser mais voláteis, como investimentos em carteira, devem ser evitados para 

garantir a normalidade macroeconômica. 

Para Bonizzi (2014), a implementação de controles de capital pode amenizar as 

irregularidades que atingem as economias em desenvolvimento devido a sua inserção 

subordinada na dinâmica financeira global. Adicionalmente a essa recomendação, Fritz et al 

(2017) propõem que as estratégias de política cambial devem ser complementadas com um 

nível robusto de reservas internacionais, como forma de proteção em relação a choques 

adversos e volatilidade econômica. 

Bortz (2018) argumenta que a acumulação de reservas internacionais e o diferencial 

da taxa de juros são utilizados como forma de proteção para as economias em momentos de 

queda da liquidez internacional e fuga de capitais. Conforme destacado por Fritz et al (2017), 

a acumulação de reservas internacionais e mecanismos de gerenciamento da conta financeira 

podem ser utilizados para controlar a taxa de câmbio. A adoção dessas medidas pode atrair a 

confiança dos agentes, pois sinaliza que as autoridades monetárias possuem recursos para 

limitar a volatilidade dos fluxos de capital, contribuindo para a redução da taxa de juros 

doméstica e do risco cambial. 

Em relação ao ‗pecado original‘, uma alternativa para reduzir as limitações causadas 

por sua presença é, segundo Fritz et al (2017), o desenvolvimento do mercado doméstico para 

que os países em desenvolvimento possam ter mais acesso a financiamentos nas suas moedas 

locais e evitar problemas com descasamentos cambiais. De acordo com Terzi (2005), as 

discussões sobre o ‗pecado original‘ sugerem a criação de moedas supranacionais e que a 

limitação do número de moedas utilizadas nas transações globais poderia contribuir para a 

estabilidade do sistema financeiro internacional. 
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Portanto, os países em desenvolvimento enfrentam grandes desafios na condução de 

suas políticas macroeconômicas devido a sua inserção subordinada no sistema financeiro 

internacional e sua posição inferior na hierarquia monetária. Para tentar atenuar as 

incompletudes e gargalos gerados por esse esquema, essas economias devem buscar o 

desenvolvimento de seus mercados financeiros domésticos, a fim de reduzir a necessidade de 

capitais externos. 

 

2.2. Comportamento dos agentes econômicos em um ambiente financeirizado
43

 

 

2.2.1. Financeirização do Estado 

 

Segundo Van der Zwan (2014), a redução do estado de bem-estar social está 

estreitamente relacionada com o avanço dos mercados financeiros nas economias, tendo a 

participação ativa do Estado no desenvolvimento da financeirização. A financeirização do 

Estado pode ser definida como uma mudança nas relações entre Estado e atores econômicos, 

como os cidadãos, setor financeiro, empresas e bancos.
44

 Há uma ressignificação do papel das 

entidades estatais, que passam a oferecer cada vez menos serviços à população, enquanto 

fomentam a expansão dos mercados financeiros. Ao viabilizar a inserção das famílias na 

lógica financeira, o Estado deixa de cumprir seu papel principal de provedor de última 

instância de serviços como saúde, educação e aposentadoria; espaço preenchido pelo setor 

privado. Ou seja, o Estado engendra o processo de financeirização ao permitir a multiplicação 

dos serviços financeiros na dinâmica econômica e na vida das famílias. O tema ainda é pouco 

discutido, mas importante para a elaboração de mudanças nas políticas públicas e nas relações 

entre os agentes econômicos.  

A financeirização do Estado se manifesta na política monetária através da 

desregulamentação e dos instrumentos utilizados, como a adoção de regime de metas de 

inflação (Karwowski e Centurion-Vicencio, 2018). A desregulamentação dos mercados 

nacionais e internacionais engendrou a financeirização da política monetária através da 

liberalização financeira e, consequentemente, maior movimento de capitais entre os países. 

Ocampo et al (2008) apontam que as economias de mercado não possuem mecanismos de 

                                                             
43 Esta seção será apresentada para os países de forma geral, assumindo que os aspectos microeconômicos são 

semelhantes nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
44 De acordo com Karwowski e Centurion-Vicencio (2018), as visões marxista e pós-keynesiana não abordam 

explicitamente o papel do Estado na financeirização. 
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autorregulação e, por isso, as intervenções do Estado são fundamentais para garantir o bom 

funcionamento da economia e reduzir a exposição a choques adversos. 

Em relação à política fiscal, a financeirização do Estado se caracteriza pela redução 

dos gastos públicos em provisões sociais, pressionando a aquisição desses serviços na esfera 

privada. No âmbito da receita pública, este processo está relacionado à expansão das 

negociações de títulos da dívida pública em mercados secundários, ou seja, o Estado atuando 

no mercado financeiro em busca de retornos para seus ativos. 

Na definição de Fine (2009), os dois principais pilares do neoliberalismo são o 

desinteresse pela política social e o efeito regressivo sobre a distribuição de renda. O 

neoliberalismo e a globalização promovem a expansão da lógica financeira e seus 

instrumentos, tornando as políticas econômica e social subordinadas às finanças. Portanto, a 

privatização está organicamente ligada ao processo de financeirização dos serviços básicos, 

pois cria uma demanda por consumo privado e ativos especulativos. De acordo com Kotz 

(2010, p. 2): ―Neoliberalism can be understood as the latest institutional form of capitalism.‖. 

As privatizações são utilizadas pelos países que seguem uma agenda neoliberal, pois 

de acordo com essa visão, a administração privada de empresas e serviços é mais eficiente do 

que a pública. Dessa forma, as privatizações engendram um processo de financeirização da 

provisão social ao retirar das entidades estatais a incumbência de fornecer serviços básicos à 

população e garantir o estado de bem-estar social. O receituário neoliberal também busca 

introduzir a lógica individualizada dos gastos com serviços como saúde, educação e 

previdência, pois considera que cada indivíduo deve assumir seus próprios dispêndios. Este 

cenário provoca a financeirização da vida cotidiana ao descartar a noção de coletividade e 

transformar a contribuição previdenciária, por exemplo, numa forma de consumo que será 

absorvido pelo setor privado (Karwowski e Centurion-Vicencio, 2018). 

Como descrito por Van der Zwan (2014), em um ambiente financeirizado e com 

provisão limitada, cada membro da sociedade torna-se responsável por seus gastos com 

assistência social. Como os mercados financeiros são inerentemente voláteis, os indivíduos 

incorrem em riscos pois passam a lidar com incertezas. A flexibilização da política de bem-

estar por parte do Estado pressiona a entrada dos indivíduos na lógica financeira em busca de 

proteção para possíveis gastos com saúde, educação e aposentadoria. 

Assim, a deterioração na oferta pública de serviços básicos ocorre simultaneamente 

com o crescimento da participação privada e da introdução de uma lógica individualizada. No 

entanto, grande parte da população não consegue arcar com essas despesas e acaba sofrendo 
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com a má qualidade dos serviços. Este cenário corrobora a hipótese de que a privatização da 

política social impacta negativamente o acesso igualitário a serviços como saúde, educação e 

previdência, prejudicando a mobilidade social. Existe, assim, um conflito entre as demandas 

da sociedade por programas efetivos de bem-estar social e os interesses do mercado. A 

redução da provisão pública favorece os investimentos financeiros ao permitir que o setor 

privado possa atender os anseios da demanda por serviços básicos. Além disso, os 

investidores podem exigir uma redução nos gastos com bem-estar para garantir o pagamento 

da dívida pública e seus rendimentos. 

 

Manifestações da financeirização do Estado 

 

O desenvolvimento dos mercados financeiros e a introdução de inovações financeiras 

estão organicamente relacionados ao surgimento de planos de previdência privada
45

. Este 

cenário representa uma forma de financeirização cuja força motriz é o Estado, isto é, a 

provisão pública cada vez mais limitada acaba gerando uma demanda que é absorvida pelo 

setor privado. De acordo com Bonizzi e Churchill (2017): 

 

―The promotion of funded pension schemes has resulted in the emergence of large 
and systemically important financial institutions, which may, with their constant 

demand for high returns and low risk, contribute to the instability of the financial 

markets.‖ (Bonizzi; Churchill, 2017, p. 78). 

 

 

O crescimento dos fundos de pensão privados foi impulsionado pelas entidades 

estatais com a justificativa de que essa modalidade de aposentadoria poderia amenizar as 

pressões sobre o orçamento previdenciário público e gerar crescimento através de inovações 

financeiras. De acordo com este argumento, o envelhecimento populacional exige que o 

Estado gaste cada vez mais com o pagamento de aposentadorias, sem que haja a devida 

correspondência das receitas previdenciárias. No entanto, como destacam Bonizzi e Churchill 

(2017), a demanda por ativos financeiros engendra um processo de financeirização, que neste 

caso tem o papel atuante do Estado. Este cenário não promove, necessariamente, o 

crescimento, pois as economias ficam sujeitas a instabilidades e riscos sistêmicos. 

                                                             
45 Levine (1997) introduziu o conceito de ‗desenvolvimento financeiro‘ e, de acordo com sua análise empírica, 

taxas de crescimento de longo prazo e aumentos de produtividade estão positivamente associados a volumes 

iniciais de desenvolvimento financeiro. Nesse sentido, o desenvolvimento das finanças impactaria de forma 

positiva o desempenho econômico. Os defensores de um esquema previdenciário privado utilizam a análise de 

Levine (1997) para argumentar que o crescimento econômico de longo prazo poderia ser alcançado através do 

financiamento das pensões, pois a redução de custos para as empresas e a introdução de técnicas financeiras 

estimulariam o aumento dos investimentos (Bonizzi e Churchill, 2017; Karwowski e Centurion-Vicencio, 2018). 
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Karwowski e Centurion-Vicencio (2018) apontam que a ‗financeirização da 

infraestrutura social‘ reflete a ascensão das finanças na saúde e na educação superior
46

. As 

seguradoras de saúde e universidades privadas, além de produzirem inovações financeiras, 

aspiram novos mercados em busca de ativos lucrativos, adotando práticas financiadas e 

atuando na Bolsa de Valores. Assim, os investidores financeiros buscam cada vez mais 

aumentar seus lucros através de operações envolvendo empresas privadas de saúde e 

educação. 

O Estado também possui um papel vital na financeirização da infraestrutura ao 

permitir a privatização de serviços e reduzir riscos para os investidores. Karwowski e 

Centurion-Vicencio (2018) mostram que serviços como o abastecimento de água e a 

construção civil passaram a ser vistos como ativos financeiros, tornando-se componentes 

atraentes para o setor privado. Desta forma, investidores privados buscam cada vez mais 

aplicar seus recursos em projetos de infraestrutura na busca de lucros financeiros. 

Esses exemplos mostram como a privatização dos serviços básicos e de infraestrutura 

afeta a vida cotidiana ao introduzir os cidadãos na lógica financeirizada. O Estado possui um 

papel vital na financeirização ao reduzir a participação pública na provisão desses serviços e 

permitir que a saúde, a educação e a infraestrutura se transformem em fontes de receita e 

lucros para o setor privado. Ou seja, o Estado se afasta de sua função fundamental como 

provedor de última instância de serviços à população. Em um contexto de provisão pública 

precária, os cidadãos passam a comprometer sua renda para adquirir serviços privados e a 

economia fica sujeita a instabilidades e choques especulativos. 

 

Financeirização das finanças públicas 

 

A financeirização das finanças federais ocorreu devido à expansão dos encargos da 

dívida pública. Karwowski e Centurion-Vicencio (2018) revelam que desde os anos 1980 a 

arrecadação de impostos vem diminuindo, enquanto os encargos da dívida pública subiram, 

                                                             
46 Nos Estados Unidos, desde os anos 1990 as universidades vêm se envolvendo em práticas financeiras com o 

objetivo de gerar receitas, através da compra de instrumentos especulativos. O Estado teve um papel importante 

na financeirização da vida dos estudantes, com consequências como problemas com conflitos de interesse dentro 

dos conselhos, aumento da dívida das universidades e da dívida estudantil (Karwowski e Centurion-Vicencio, 

2018). 
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impactando diretamente a receita do governo.
47

 Assim, ―Hence, rising public debt burdens 

are a symptom of financialisation.‖ (Karwowski; Centurion-Vicencio, 2018, p. 11). Na 

definição de Kotz (2010), nos anos 1980, o capitalismo antes regulado pelo Estado passou a 

ter um caráter neoliberal, acompanhado por um processo de financeirização. Para Streeck 

(2013), o aumento do endividamento do setor público é inerente ao desenvolvimento do 

sistema capitalista contemporâneo. 

Em relação às receitas públicas, Streeck (2013) descreve a transformação do ‗Estado 

tributário‘
48

 para um ‗Estado endividado‘ nos anos 1980, sendo substituído por ‗Estado de 

consolidação‘ a partir da década de 2000. Ou seja, a tributação foi substituída pelo aumento 

da dívida como principal fonte de arrecadação do setor público, passando para uma fase de 

reestruturação das finanças públicas. A consolidação das contas do governo é utilizada para 

tornar o déficit menor do que a taxa de crescimento da economia, uma forma de atrair a 

confiança dos investidores. Para tanto, o governo reduz os gastos discricionários (como 

investimento em infraestrutura e educação) e, quando possível, também reduz gastos 

obrigatórios (por exemplo, despesas com previdência social e saúde). A consequência dessas 

medidas é a diminuição do investimento público e a privatização dos serviços oferecidos pelo 

Estado.
49 

Nos anos 1970 a queda das contribuições fiscais engendrou déficits persistentes para 

manter os gastos com assistência social. O ímpeto por gerar receita através do financiamento 

da dívida pública permitiu que os países ricos da OCDE acumulassem maiores montantes de 

riqueza, como observam Karwowski e Centurion-Vicencio (2018). No entanto, nem todos os 

países são capazes de gerar riqueza através do investimento em títulos públicos, o que mostra 

que a financeirização agrava a desigualdade de renda.  

A visão econômico-institucionalista associa o aumento da dívida pública a pressões 

eleitorais para elevação dos gastos públicos como política de crescimento e distribuição de 

renda. Streeck (2013) contesta esse argumento ao afirmar que o surgimento de um ‗Estado 

endividado‘ está relacionado com a propagação das ideias neoliberais do pós-guerra e à queda 

                                                             
47 De acordo com Karwowski e Centurion-Vicencio (2018), alguns governos passaram a incentivar a compra de 

títulos públicos para reduzir os custos da política de financiamento por dívida, resultando numa expansão do 

mercado secundário. 
48 Para mais detalhes sobre o ‗Estado tributário‘ olhar em Schumpeter (1991[1918]). 
49 Karwowski e Centurion-Vicencio (2018) argumentam que a financeirização da receita pública prejudica a 

supervisão democrática, pois a sociedade e grande parte dos políticos eleitos desconhecem as informações sobre 

as transações entre instituições financeiras e setor privado. ―Thus, technical complexity and financial expertise 

justify reduced democratic scrutiny where financialisation enters public revenue generation.‖ (Karwowski; 

Centurion-Vicencio, 2018, p. 13). 
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da participação popular nas decisões políticas.
50

 O aumento do desemprego, da desigualdade 

de renda e mudanças nos sistemas de seguridade social contribuíram para a redução da 

participação da massa popular. 

Os defensores da financeirização da receita do governo argumentam que seria uma 

ferramenta eficaz para que o setor público possa criar renda de forma independente. 

Entretanto, para Karwowski e Centurion-Vicencio (2018), os países possuem capacidades e 

estruturas diferentes para adotar esse tipo de estratégia, contribuindo para a desigualdade de 

renda. Enquanto alguns países podem se beneficiar com as negociações de títulos públicos, 

outros podem incorrer em perdas significativas. De acordo com a definição de Streeck (2013, 

p. 14), ―the politics of public debt may be conceived in terms of a distributional conflict 

between creditors and citizens.‖. 

A crise de 2008 representa uma nova etapa da política de endividamento público, 

pois houve um aumento da dívida do Estado para tentar conter os efeitos deletérios do colapso 

do sistema financeiro. Diante de uma conjuntura desfavorável, os investidores ficaram 

receosos em relação à capacidade dos governos em honrar seus passivos. Este cenário abriu o 

debate para entender qual o nível de dívida pública seria aceitável para que um país possa 

cumprir suas obrigações e promover o crescimento (Streeck, 2013). 

 

2.2.2. O papel das famílias na macroestrutura financeirizada 

  

O aumento do crédito às famílias ocorreu num contexto de redução da provisão 

pública de serviços básicos e ascensão das finanças na vida cotidiana dos indivíduos através 

da privatização da assistência social e da maior oferta de instrumentos financeiros. A lógica 

da responsabilidade individual e a transformação do cidadão em investidor permitiram a 

entrada da financeirização no cotidiano dos agregados familiares.
51

 O maior acesso das 

famílias ao mercado financeiro e seus produtos resultou no aumento substancial do 

endividamento e comprometimento da renda. Além disso, altas taxas de crescimento do PIB 

estão relacionadas com o aumento do crédito produtivo, não do crédito direcionado às 

famílias. 

A ‗financeirização em massa‘ caracteriza-se pela inserção das famílias no contexto 

financeiro através da aquisição de ativos financeiros e habitacionais. Há também um aumento 

                                                             
50 Streeck (2013) utiliza uma análise empírica sobre os países da OCDE para fundamentar sua afirmação. 
51 Em termos marxistas, a expropriação financeira se apresenta como uma nova fonte de lucro com caráter 

exploratório da renda pessoal (Lapavitsas, 2009). 
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do crédito e flexibilização das regras para empréstimos, entretanto, o acesso ao crédito ocorre 

de forma assimétrica, o que intensifica as desigualdades sociais e econômicas. Como a 

provisão pública torna-se progressivamente mais limitada, as famílias recorrem cada vez mais 

ao mercado para obter serviços como aposentadoria, educação e saúde (Lapavitsas, 2009; 

Bonizzi, 2014). De acordo com Becker et al (2010), os cidadãos são inseridos de forma 

compulsória no processo de financeirização, devido à privatização e mercantilização dos 

serviços sociais de responsabilidade pública. Além disso, as famílias integram esse padrão 

financeirizado através do financiamento de imóveis e bens de consumo duráveis. 

Dos Santos (2013) afirma que os empréstimos destinados às famílias surgiram 

primeiramente na economia dos Estados Unidos devido às políticas econômica e social 

adotadas. Posteriormente, outros países passaram a promover a reorientação do crédito para as 

famílias, com exceção da Alemanha e do Japão. O aumento do crédito direcionado às famílias 

ocorreu devido a uma maior atuação de bancos estrangeiros, favorecida pelas práticas 

liberalizantes adotadas por muitas economias nos anos 1990. Esse novo nicho de mercado 

também atraiu os bancos domésticos, que passaram a ofertar maiores volumes de créditos 

para as famílias, visando maiores lucros. 

A financeirização da vida cotidiana tem um importante componente cultural pois 

representa a inserção da lógica financeira na rotina de boa parte dos trabalhadores, isto é, 

parte da sociedade passou a ter acesso a uma gama de produtos financeiros que antes era 

desconhecida por eles. Portanto, a democratização do acesso ao sistema financeiro expandiu o 

conceito de financeirização para além das elites (Van der Zwan, 2014). 

Aitken (2007) mostra que a introdução das finanças na vida cotidiana e a 

transformação do indivíduo em ‗investidor‘ estão relacionadas com os pressupostos 

neoliberais de individualização do risco. Nesse contexto, a prudência econômica e a 

organização financeira se tornam referências para o conceito de cidadania. Nas palavras de 

Van der Zwan (2014, p. 113): ―The investing subject is the autonomous individual who 

insures himself against the risks of the life cycle through financial literacy and self-

discipline.‖. Portanto, a autogestão dos riscos torna o cidadão responsável por organizar sua 

vida financeira, comportando-se como uma empresa. Lavinas (2018) afirma: 

 

―Bankarization and financial inclusion policies, focusing on low-income households, 

flourished and turned out to be among the main mechanisms to boost the rationale 
of financial capital beyond formal markets.‖ (Lavinas, 2018, p. 4). 
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Portanto, diante de uma conjuntura de redução dos salários e dos gastos públicos 

com assistência social, o pensamento neoliberal encontra espaço para reproduzir a ideia do 

indivíduo como empresário da própria vida (Lazzarato, 2012), isto é, cada cidadão deve 

gerenciar sua renda e suas dívidas. 

 

A questão do endividamento das famílias 

 

A financeirização permitiu que as famílias tivessem acesso a instrumentos 

financeiros e maior oferta de crédito na forma de hipotecas (como no caso dos Estados 

Unidos), cartões de crédito e empréstimos bancários. Esse panorama engendrou um aumento 

substancial do endividamento dos agregados familiares
52

 (Stockhammer, 2008, Lapavitsas, 

2011). Segundo Lavinas (2018), diante do avanço da financeirização, a tendência é que as 

famílias utilizem crédito para pagar dívidas ao invés de consumirem bens e serviços.
53

 Desta 

forma, o aumento do endividamento das famílias contribui para um ambiente 

macroeconômico mais frágil e instável.
54

 

De acordo com Powell (2013), os lucros dos bancos comerciais foram afetados pelo 

declínio na oferta de empréstimos. Como isso, esses bancos passaram a buscar alternativas 

para aumentar sua lucratividade, através da concessão de empréstimos às famílias e de um 

papel cada vez mais ativo nos mercados de capitais. O aumento da disponibilidade de crédito 

combinado com a redução dos salários e da participação pública nos serviços de assistência 

social contribuíram para a ampliação do endividamento das famílias. Barba e Pivetti (2009) 

também argumentam que a estagnação dos salários reais e a redução da cobertura do estado 

de bem-estar contribuem para o aumento do endividamento das famílias, pressionando 

negativamente a taxa de poupança agregada. 

Como observa Lapavitsas (2011), as inovações tecnológicas permitiram que os 

bancos aumentassem seu patrimônio através da cobrança de taxas, comissões e operações com 

ativos financeiros. Os indivíduos recorrem cada vez mais ao mercado financeiro para 

                                                             
52 Moore e Stockhammer (2018) mostram que dentre as causas para o aumento da dívida das famílias nos países 

da OCDE estão as transações de ativos, incentivo ao consumo e adoção de política monetária expansionista (com 

foco na expansão da oferta de crédito). 
53 Stockhammer (2010) faz uma importante contribuição ao questionar se o aumento do endividamento familiar 

ocorreu por uma escolha racional ou se as famílias precisaram recorrer ao crédito privado para preencher os 

espaços deixados pela redução da provisão pública. 
54 Crouch (2009) elaborou a expressão ‗keynesianismo privatizado‘ para descrever uma situação na qual o 

endividamento dos indivíduos é utilizado para estimular o crescimento econômico ao invés da dívida pública. 
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contratar empréstimos e adquirir serviços sociais privados que antes eram providos pelo 

Estado, num processo de financeirização da renda individual. 

Assim, os bancos comerciais passaram a buscar nos indivíduos uma nova fonte de 

receita, agindo mais como intermediadores das famílias
55

. Esta ideia é corroborada por 

Lapavitsas (2011), que mostra com o sistema financeiro vem atuando como mediador da 

privatização do consumo dos indivíduos, isto é, o aumento do lucro dos bancos e instituições 

financeiras está diretamente ligado à redução da oferta pública de serviços de assistência 

social. 

Os indivíduos estão em desvantagem em relação ao acesso às informações que os 

empresários possuem e canalizam suas finanças para atender às necessidades de moradia, 

consumo e aposentadoria, ou seja, utilizam os valores de uso de suas receitas para suprir 

serviços antes oferecidos pelo Estado. Em contraste, as empresas buscam aumentar seus 

lucros através da expansão do valor financeiro e acesso privilegiado a dados das instituições 

financeiras.  

 

2.2.3. Financeirização das empresas não financeiras 

 

Com a estagnação econômica nos países desenvolvidos iniciada na década de 1970, 

os empresários passaram a investir seus recursos em ativos financeiros e, portanto, iniciou-se 

uma fase de migração do capital do setor real para o especulativo. A oferta de uma ampla 

gama de produtos financeiros, provocada pela desregulamentação ampliando o processo de 

financeirização, afetou o investimento físico privado, pois as empresas passaram a alocar seu 

capital em ativos especulativos com retornos de curto prazo (Sweezy, 1994). Diante de um 

cenário controlado pela lógica financeira, o investimento produtivo precisa garantir uma taxa 

de retorno maior para competir com a oferecida nos mercados financeiros. Esse novo contexto 

também favorece que as bolhas especulativas passem para o setor produtivo de forma mais 

rápida. Portanto, as taxas de juros praticadas pelas empresas financeiras e as expectativas 

provenientes do mercado financeiro passam a impulsionar a dinâmica macroeconômica.
56

 

                                                             
55 Seguindo a definição de Davis (2009), a intermediação financeira pode ser descrita como uma transferência de 

dinheiro entre os agentes poupadores e aqueles que utilizam esse montante para gerar lucro, e vice-versa. 
56 Braga (1993) define a ‗dominância financeira‘ como um novo contexto econômico na qual todas as empresas, 

inclusive as industriais, buscam aumentar sua riqueza através de lucros retidos e transações financeiras que 

engendram um processo de acumulação guiado pelas finanças, ou seja, criam um processo de financeirização na 

economia. 



57 
 

Demir (2007) afirma que, no âmbito dos programas de liberalização
57

, as empresas 

do setor produtivo passaram a ter mais acesso ao mercado financeiro, o que provocou uma 

transferência de recursos do setor real para o financeiro. Os retornos mais altos e de curto 

prazo atraíram os investimentos dessas empresas num contexto de aumento da incerteza e 

redução do crédito. As novas possibilidades de alocação de recursos contribuíram para o 

desenvolvimento da financeirização no âmbito das empresas do setor real, afetando 

negativamente a formação de capital fixo. Com isso, se antes as empresas produtivas 

recorriam ao mercado financeiro para obter empréstimos com o objetivo de expandir a 

produção, atualmente essas empresas recorrem ao mercado para investir em ativos financeiros 

e valorizar seu patrimônio. 

Sob condições liberalizantes, as taxas de juros e as variáveis que compõem o sistema 

produtivo tornam-se voláteis e, desta forma, as empresas acabam optando por utilizar menos 

empréstimos. Como os mercados de ações dos países em desenvolvimento são frágeis e 

ineficientes, as empresas tornam-se dependentes de autofinanciamento para conseguirem 

ampliar sua capacidade, resultando numa menor eficiência da alocação de capital
58

. A política 

de elevar as taxas de juros para atrair os investidores tende a reprimir as taxas de crescimento 

e, consequentemente, muitas empresas acabam declarando falência. Assim, a macroestrutura 

desfavorável força a saída de empresas tanto eficientes quando ineficientes (Ocampo et al, 

2008). 

De acordo com Bruno e Caffé (2015), os investimentos no setor industrial são 

reduzidos diante das oportunidades de retornos maiores e de curto prazo das operações 

financeiras. As altas taxas de rentabilidade e liquidez dos produtos financeiros tornam-se mais 

lucrativas em relação às atividades produtivas, que possuem um horizonte maior de retorno. 

Diante de um ambiente financeirizado, os investimentos no setor produtivo são reduzidos 

significativamente, pois seus rendimentos tornam-se mais arriscados e menos rentáveis e, 

consequentemente, bancos e setor financeiro passam a ter papel de destaque nas decisões de 

política econômica. Para Bonizzi (2014), a financeirização redireciona os investimentos das 

empresas do setor real para ativos líquidos e rentáveis, em detrimento dos ativos produtivos. 

Os investidores institucionais possuem um papel importante nesse processo pois 

introduzem a lógica financeira como um componente importante na definição do desempenho 
                                                             
57 De acordo com Zane e Gottschalk (2018), através da liberalização financeira, o capital externo pode atuar nos 

mercados domésticos através de empresas multinacionais com foco no valor do acionista e que utilizam 

Investimento Direto no País (IDP). Ou seja, mesmo os países que possuem grande parte das empresas vinculadas 

ao setor público acabam operando com capital estrangeiro devido à presença de multinacionais. 
58 Como descrito anteriormente, os defensores da liberalização financeira argumentam que essa política torna a 

alocação de capital mais eficiente. 
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das empresas e passam a intermediar e influenciar as decisões de negócios. Segundo Zane e 

Gottschalk (2018), os investidores institucionais exigem a divulgação de informações sobre as 

atividades corporativas e estratégias de ‗disciplina de mercado‘. Além disso, aqueles que 

possuem grande parte das ações ordinárias têm direito ao voto, os demais acabam vendendo 

sua parte quando estão insatisfeitos com a performance da empresa. 

Em um ambiente caracterizado por desregulamentação financeira e maior incerteza, 

os investimentos em capital fixo tornam-se menos atraentes. As empresas produtivas ficam 

cada vez mais dependentes de financiamentos internos, assumindo uma posição de credoras 

‗neutras ou líquidas‘. Nesse sentido, a financeirização teria efeitos negativos sobre a taxa de 

investimento privado, devido ao redirecionamento das estratégias para favorecer os acionistas 

(Stockhammer, 2008). 

 

Criação de valor para os acionistas 

 

O processo de globalização e a consequente supremacia das finanças aprofundaram 

as relações entre empresas não financeiras e mercados financeiros, visto que essas 

corporações passaram a alocar grande parte de seus ativos em atividades especulativas e abrir 

seu capital na Bolsa. A criação de valor para os acionistas
59

 passou a liderar as decisões 

corporativas, ressignificando as atividades originais das empresas ao priorizar os interesses 

financeiros dos acionistas em detrimento de investimentos em capital fixo e nas cadeias 

produtivas. A distribuição de lucros através de dividendos, por exemplo, tornou-se o principal 

objetivo das empresas do setor real (Zane e Gottschalk, 2018). 

Nos anos 1980, surgiu nos Estados Unidos um debate sobre a prática adotada por 

algumas corporações de criar formas lucrativas para os acionistas. Através do acúmulo de 

consideráveis receitas ao longo do tempo, essas empresas adotaram um princípio de 

governança
60

 no qual reinvestem os recursos em capital fixo e humano, aumentando sua base 

financeira. Esse cenário, caracterizado pela desregulamentação e pelo avanço do investidor 

acionista nas decisões corporativas, incentivou os sócios das empresas a maximizarem seus 

lucros através de interesses financeiros externos em detrimento dos interesses das empresas. 

Consequentemente, os altos executivos aumentaram consideravelmente seus ganhose o 

                                                             
59 Stockhammer (2000) aponta que, durante a década de 1970, o surgimento de novos instrumentos financeiros e 

transformações no arranjo salarial dos gerentes permitiram alterações na estrutura corporativa, favorecendo os 

interesses dos acionistas. 
60 De acordo com Davis (2009), os pilares da teoria da governança corporativa contribuíram para a formação do 

‗capitalismo acionista‘ (shareholder capitalism). 
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shareholder value tornou-se um dos principais pilares da governança corporativa dos Estados 

Unidos na década de 1990 (Lazonick e O‘Sullivan, 2000). 

A financeirização se manifesta na dinâmica das empresas não financeiras através da 

estratégia de maximização do valor do acionista, adotada por algumas corporações 

(Guttmann, 2008; Van der Zwan, 2014; Zane e Gottschalk, 2018). A financeirização permitiu 

que as receitas geradas pelas empresas do setor real fossem distribuídas entre os acionistas e 

alocadas em instrumentos financeiros, ao invés de servirem como reinvestimento para a 

expansão da capacidade produtiva (Zane e Gottschalk, 2018). Os investimentos produtivos de 

longo prazo, que são vitais para promover o crescimento, acabam sendo substituídos por 

projetos de curto prazo devido às pressões do mercado. Além disso, como argumenta 

Guttmann (2008), as empresas acabam se envolvendo em práticas de fusões e aquisições para 

se expandir ao invés de investirem em capacidade produtiva.
61

 Stockhammer (2000) afirma: 

 

―The shareholder revolution included a market for corporate control, i.e. the 
possibility of firing managers, and performance related pay schemes. These 

institutional changes will lead managers to adopt management policy closer to 

shareholders' preferences, i.e. profitability will gain in weight relative to growth. If 

the firm in fact faces a trade off between profits and growth, this translates into 

lower investment activity.‖ (Stockhammer, 2000, p. 22). 

     

Em relação à Teoria da Agência
62

, alguns autores (Lazonick e O‘Sullivan, 2000; Van 

der Zwan, 2014) mostram que essa visão admite que os mercados alocam de forma eficiente 

os recursos e que os gerentes
63

, por não serem guiados pela lógica do mercado, utilizam sua 

posição para alocar os recursos corporativos de acordo com seus interesses pessoais. Na 

administração das empresas, os acionistas assumem o papel de ‗principais‘ e os gerentes de 

‗agentes‘. Esses teóricos utilizavam a taxa de retorno das ações para mensurar o desempenho 

das empresas. Assim, os defensores da maximização do valor do acionista argumentam que as 

empresas devem obedecer aos interesses dos acionistas para que todas as unidades 

corporativas sejam beneficiadas, pois os gerentes buscam apenas promover benefícios 

próprios.
64

  

                                                             
61 A estratégia de gerar valor ao acionista, como observam Zane e Gottschalk (2018), segmentou as atividades 

das empresas em diversas cadeias de valor, engendrando um processo de terceirização (outsourcing). 
62 Lazonick e O‘Sullivan (2000) mostram que a Teoria da Agência surgiu nos anos 1970 como resposta aos 

problemas enfrentados por muitas empresas manufatureiras devido à concorrência das empresas japonesas, que 

eram inovadoras e bem integradas. 
63 Os acionistas buscam exclusivamente maximizar seus lucros, enquanto os gerentes se esforçam para promover 

o crescimento das empresas. 
64 A teoria neoclássica supõe que a prática do valor do acionista contribui para o crescimento do produto pois 

essa vertente trabalha com a hipótese de equilíbrio de pleno emprego. Nesse sentido, a redução do investimento 
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A orientação para gerar valor ao acionista prejudica outros projetos, que poderiam 

ser mais adequados para promover o crescimento econômico através da expansão do setor 

real, isto é, esse tipo de política compromete o desenvolvimento de atividades produtivas que 

precisam de um horizonte maior para gerar retornos. As empresas não financeiras acabam 

assumindo riscos infundados por investirem em atividades especulativas e de curto prazo, em 

detrimento de suas atividades originais (Zane e Gottschalk, 2018). O baixo desempenho das 

empresas e a redução dos investimentos produtivos possuem efeitos deletérios na demanda 

agregada através do multiplicador Stockhammer (2006). Assim, o avanço da financeirização 

transformou a estrutura de muitas empresas do setor real ao estimular projetos rentistas em 

detrimento de investimentos de longo prazo e em capacidade produtiva. 

   

2.2.4. O papel dos bancos 

 

As relações entre empresas não financeiras e bancos também são transformadas, 

visto que essas empresas buscam cada vez mais financiamento nos mercados abertos, como 

observa Lapavitsas (2011). A evolução dos mercados financeiros e seus instrumentos, como 

emissão de debêntures e ofertas iniciais de ações (IPO), permitiu o autofinanciamento de 

muitas empresas e, consequentemente, reduziu a dependência por empréstimos bancários 

(Guttmann e Plihon , 2008). 

O panorama econômico cada vez mais financeirizado e desregulamentado alterou as 

relações entre bancos e empresas, aumentando a distância entre esses dois agentes. As 

empresas passaram a recorrer cada vez mais ao crédito oferecido nos mercados financeiros no 

lugar de empréstimos bancários, fortalecendo a atuação dos mercados como intermediadores 

financeiros. Os bancos comerciais perderam múltiplas oportunidades de lucros e passaram a 

cobrar taxas e comissões com o objetivo de gerar receitas, assumindo, assim, funções de 

bancos de investimento (Lapavitsas, 2009; Kaltenbrunner, 2011). 

Os bancos aumentaram suas possibilidades de lucros através de novos produtos 

financeiros como derivativos, ações e títulos. Entretanto, como destaca Lapavitsas (2009), a 

                                                                                                                                                                                              
não afetaria o crescimento agregado. Em contrapartida, a teoria keynesiana admite que a queda do investimento 

impacta negativamente o crescimento agregado (Stockhammer, 2006). 

Através de testes empíricos, Stockhammer (2000) mostra que a estratégia de geração de valor para os acionistas 

provoca uma redução na taxa de crescimento das empresas. 
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atuação de bancos comerciais como bancos de investimento
65

 pode ser desastrosa pois os 

depositários podem se sentir inseguros com essa dupla função. Os bancos comerciais 

precisam de um nível alto de alavancagem para saldar seus empréstimos e manter ativos 

líquidos disponíveis para saques.  Portanto, a financeirização altera as funções e o papel dos 

bancos comerciais no processo econômico. 

 

Resumo 

 

Em síntese, esse capítulo buscou mostrar as especificidades enfrentadas pelos países 

em desenvolvimento na sua macroestrutura e os impactos da inserção subordinada no sistema 

financeiro internacional. A financeirização é um processo que ocorre de forma distinta entre 

os países, portanto, as particularidades de cada economia devem ser respeitadas. Dada a 

existência de uma hierarquia monetária, os países situados no extremo inferior precisam 

desenvolver seus mercados domésticos para diminuir a necessidade de fluxos de capitais 

externos e resgatar a autonomia de suas políticas. Além disso, foram apresentados os 

diferentes comportamentos do Estado, famílias e empresas financeiras diante de uma 

macroestrutura caracterizada pela financeirização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 Os bancos de investimento lucram através de taxas, comissões e investimentos em valores mobiliários. 

Atuando como mediadores no mercado financeiro, esses bancos facilitam as transações entre investidores e 

diferem dos comerciais por não possuírem as mesmas normas regulatórias não receberem depósitos. 
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3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA FINANCEIRIZAÇÃO NO BRASIL NO 

PERÍODO 1990-2010 

 

3.1. Componentes da financeirização no Brasil na década de 1990 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os componentes da financeirização no 

Brasil, desde o processo de liberalização até a introdução das famílias na lógica financeira. Na 

primeira fase de nossa análise, discutimos o aprofundamento da inserção financeira 

internacional com as medidas implementadas no Plano Real que  contribuíram para tornar a 

economia brasileira mais vulnerável a choques externos. Na década de 2000, o avanço do 

processo de financeirização da economia brasileira incluiu a financeirização da taxa de 

câmbio, como aponta Kaltenbrunner (2011), e de forma mais abrangente, as famílias através 

do acesso a crédito e do avanço dos serviços de saúde e de educação privados, e empresas 

produtivas através principalmente da expansão da posse de ativos financeiros nos balanços, 

como apontam Bruno e Caffé (2015). Dividimos a análise em dois períodos: anos 1990, 

caracterizado pela estabilização da inflação e por ataques especulativos, e anos 2000, 

caracterizado pelo boom das commodities, elevado crescimento, porém interrompido pela 

crise financeira internacional de 2008. Serão apresentados os impactos das medidas de 

política econômica adotadas ao longo da década de 1990 até o pós-crise de 2008. O período 

de análise será até 2010 para compreender apenas os governos Lula, quando as grandes 

mudanças em termos de financeirização ocorrem.  

 

3.1.1. Processo de abertura da economia brasileira 

 

O processo de abertura dos países está relacionado ao ingresso de bancos e demais 

organizações financeiras internacionais - que buscam implantar suas subsidiárias e obter parte 

das ações das instituições locais – e também à extinção das barreiras à entrada e saída de 

capitais externos. Esse movimento de liberalização das economias foi incentivado pelo FMI e 

Banco Mundial no âmbito do avanço da globalização desde os anos 1980 (Freitas e Prates, 

2001).
66

 

                                                             
66 Becker et al (2010) argumentam que o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a implementar as 

políticas neoliberais. 
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A economia brasileira iniciou seu processo de abertura no final da década de 1980, 

durante o governo do presidente José Sarney, sendo intensificado nos governos seguintes - 

Fernando Collor (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998 e 1999-2002). O governo Lula prosseguiu com o processo de abertura através de 

resoluções do Banco Central e medidas provisórias, dando continuidade ao programa pró-

financeiro em curso na economia brasileira (Prates, 2006; Prates e Cintra, 2007; Bin, 2016).
67 

O gráfico 1 mostra como o grau de abertura comercial da economia brasileira foi aumentando 

ao longo das décadas de 1990 e 2000, apoiado pelas políticas liberalizantes adotadas pelos 

governos.  

 

Gráfico 1: Grau de abertura da economia brasileira (1996-2010) 

 

Fonte: IBGE - Contas Nacionais Trimestrais. Elaboração própria. 

Nota: Grau de abertura calculado através da soma das exportações e importações em relação ao 

PIB (valores correntes). 

 

O gráfico 2 mostra a evolução do fluxo líquido de IDP. Observa-se que após a 

adoção do Plano Real este fluxo entrou em uma trajetória crescente e, apesar de uma queda 

entre 2000 e 2003, o fluxo líquido de IDP continuou aumentando ao longo dos anos 2000. A 

integração financeira da economia brasileira se aprofundou nos anos 2000, com a ampliação 

do Passivo Externo Líquido (Posição Internacional de Investimento, na atual nomenclatura). 

                                                             
67 Para uma análise pormenorizada sobre o processo de abertura da economia brasileira, ver Freitas e Prates 

(2001). 
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Este indicador espelha o resultado do aumento dos fluxos de capital e passou de -261.834 em 

2001 para -906.164 em 2010 (valores em US$ milhões). 

 

Gráfico 2: Investimentos Direto no País (US$ milhões) 

Brasil (1995-2010) 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (DSTAT – série 23645). Elaboração própria. 

Nota: Valores líquidos. 

 

No início da década de 1990, o governo brasileiro buscou atrair capitais externos 

através da negociação da dívida externa e do controle da inflação (Paulani, 2013). O Plano 

Brady foi uma alternativa encontrada pelos países em desenvolvimento para reestruturar suas 

dívidas externas. A adoção do Plano Brady exigiu que esses países abrissem suas economias 

para a entrada de fluxos de capital externo, permitindo descontos no pagamento da dívida 

externa e extensão de prazos. De acordo com Painceira (2008), esse plano marcou o início do 

processo de financeirização dos países em desenvolvimento.
68

 

O processo de liberalização ocorrido no Brasil possibilitou um maior movimento de 

capitais, através da redução das barreiras aos investimentos internacionais de portfólio e da 

permissão ao acesso dos agentes econômicos domésticos a modalidades de financiamento 

externo. Como observam Freitas e Prates (2001), o mercado secundário de ações atraiu parte 

                                                             
68 De acordo com a análise de Lavinas et al (2017), a financeirização no Brasil pode ser considerada ‗precoce‘ 

pois teve início na década de 1970, isto é, antes da conceitualização desse fenômeno. 
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significativa dos investimentos de portfólio, enquanto o mercado de crédito bancário recebeu 

títulos de renda fixa emitidos pelas instituições financeiras no exterior. 

Outras medidas foram adotadas no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998) para dar continuidade ao processo de abertura financeira. Como observa Paulani 

(2013), foram concedidas isenções tributárias aos lucros financeiros de não residentes, 

aumento das garantias dos credores do governo e reforma no sistema previdenciário visando 

reduzir os gastos e facilitar a participação de capital privado. A política monetária 

caracterizou-se por elevadas taxas de juros reais e a política fiscal foi restritiva – para 

promover superávits primários. Além disso, um amplo programa de privatizações foi 

adotado
69

. De acordo com Bonizzi (2014), a liberalização da economia brasileira, juntamente 

com um programa de privatizações e adoção de medidas para controlar a inflação, 

engendraram a acumulação financeira via elevadas taxas de juros.  

 

3.1.2. Anatomia da financeirização no Brasil pós-estabilização dos preços 

 

O Plano Real e a financeirização 

 

Segundo a análise de Bruno et al (2011), durante os anos 1980 e 1993 a economia 

brasileira experimentou um processo de financeirização composto pelos ganhos relacionados 

aos mecanismos de correção monetária e de indexação de preços e salários. Ou seja, antes da 

estabilização dos preços promovida pelo Plano Real, o Brasil possuía um ‗regime monetário-

financeiro dual e inflacionista‘, caracterizado por um processo de financeirização vinculado às 

altas taxas de inflação. A coexistência da moeda oficial e da moeda lastreada aos títulos 

públicos fornecia a dualidade do sistema.  A estabilização da inflação após o Plano Real
70

, em 

um contexto de liberalização financeira, provocou um deslocamento da acumulação via 

ganhos inflacionários para uma forma baseada em derivativos e títulos de renda fixa. Nesse 

‗regime monetário-financeiro não inflacionista‘, as elevadas taxas reais de juros substituíram 

os ganhos inflacionários. Além disso, a liberalização permitiu que os ativos financeiros 

externos constituíssem uma nova forma de rendimento. Lavinas et al (2017) mostram que 

                                                             
69 Ver Rocha (2002) para mais detalhes sobre o programa de privatizações adotado no Brasil.  
70 Bresser-Pereira (1994) mostra que o Plano Real foi constituído por três fases. A primeira (dezembro/1993-

março/1994) caracterizou-se pelo ajuste fiscal, necessário para viabilizar as outras duas etapas. A segunda fase 

(março-junho/1994) iniciou-se com a utilização da URV para combater a inflação inercial através do 

alinhamento dos preços relativos e, por fim, em 1°/07/1994 a terceira fase representou a introdução do Real 

como a nova moeda do Brasil. 
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esse novo padrão de financeirização caracterizou-se também pelo predomínio das finanças 

nos esquemas de assistência social, provocando a redução da oferta pública desses serviços.
71 

Formulado por Fernando Henrique Cardoso quando exercia o cargo de Ministro da 

Fazenda no governo de Itamar Franco, o Plano Real mostrou-se bem-sucedido no combate à 

hiperinflação pois conseguiu conter a alta  inflação que ameaçava jogar o país numa 

hiperinflação.  O Plano Real, diferente dos anteriores que adotaram congelamento temporário 

de preços, baseou-se na criação da Unidade Real de Valor (URV) para combater o caráter 

inercial da inflação brasileira. A URV funcionou como uma ‗quase-moeda‘, isto é, operava 

apenas como unidade de conta, não exercendo as funções de meio de troca e reserva de valor. 

O objetivo era alinhar os preços relativos através do convívio de duas ‗moedas‘ - a URV e o 

Cruzeiro Real (Bresser-Pereira, 1994). 

Rocha (2002) argumenta que o Plano Real também adotou medidas para garantir a 

‗disciplina fiscal‘ como exigida pelo FMI para o Brasil aderir ao Plano Brady, conforme 

orientações no âmbito do Consenso de Washington. Nesse sentido, as autoridades econômicas 

brasileiras se comprometeram a produzir superávit primário, reduzindo gastos públicos e 

privatizando empresas estatais para gerar receitas. Ademais, também foram realizadas 

reformas no sistema previdenciário e no funcionalismo público para reduzir os gastos com 

salários e aposentadorias. 

Bin (2016) mostra que o Plano Real implementou uma política monetária restritiva e 

que, o aumento das taxas de juros e da dívida pública no Brasil moldaram um panorama 

favorável para os investidores estrangeiros ao proporcionar retornos financeiros elevados. O 

Plano Real também buscou, de acordo com Rocha (2002), criar um cenário vantajoso para 

atrair investimentos internacionais, que seriam a força motriz utilizada pelo governo brasileiro 

para promover o crescimento de longo prazo. Os formuladores do plano acreditavam que os 

capitais na forma de Investimento Direto no País (IDP)
72

 ajudariam a economia brasileira a se 

modernizar , permitindo o  aumento da competitividade e da produtividade. Além disso, esses 

fluxos externos ajudariam a financiar déficits no balanço de pagamentos. Ou seja, a estratégia 

de crescimento era baseada na absorção da poupança externa. 

A âncora cambial foi um instrumento eficaz para estabilizar a inflação e um dos seus 

pilares era a apreciação do câmbio, o que acabou gerando sucessivos déficits em transações 

correntes. A estratégia de adotar uma âncora cambial para estabilizar preços é que quando a 

                                                             
71 Lavinas et al (2017) argumentam que os princípios neoliberais adotados na década de 1990 modificaram a 

essência da política social ao introduzir controles e promover a ‗mercantilização‘ dos serviços públicos. 
72 Em 2015, a nomenclatura passou a ser Investimento Direto no País (IDP), substituindo a antiga Investimento 

Estrangeiro Direto (IED). 
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inflação é controlada, o diferencial da taxa de juros pode diminuir em razão da queda dos 

juros domésticos. Neste caso, é de se esperar que o custo da economia que adotou a âncora se 

aproxime do internacional (De Souza, 1999). No caso do Brasil, de acordo com De Souza 

(1999), a âncora cambial foi utilizada como estratégia para controlar a inflação crônica, mas 

taxas de juros permaneceram elevadas mesmo depois da estabilização. O regime de câmbio 

fixo com âncora cambial permitiu o controle da inflação, no entanto, também provocou, como 

seria inevitável, a deterioração do saldo em transações correntes por causa da apreciação do 

câmbio. As taxas de juros domésticas permaneceram elevadas, principalmente para conter as 

saídas de capitais no âmbito dos ataques especulativos nos mercados emergentes.  

A estratégia de crescimento via poupança externa tornou a economia brasileira mais 

vulnerável e dependente de altas taxas de juros para atrair capitais externos. Ademais, os juros 

altos impactaram negativamente os investimentos produtivos e o crescimento econômico. Em 

suma, a política econômica perdeu autonomia e o crescimento foi medíocre durante o regime 

de câmbio fixo.  

 

Choques especulativos nos mercados emergentes e o efeito contágio 

 

Freitas e Prates (2001) apontam que, na segunda metade da década de 1990, a 

economia brasileira tornou-se menos atrativa para os investimentos estrangeiros em razão dos 

ataques especulativos ocorridos no México (1994), Leste Asiático (1997) e na Rússia (1998), 

gerando uma fuga de capitais em outros mercados considerados emergentes devido ao efeito 

contágio.  Segundo Rocha (2002), a crise do México foi provocada pelo aumento da taxa de 

juros de 3% para 6% pelo Federal Reserve (Fed) em 1994, o que desencadeou uma fuga de 

capitais e uma forte desvalorização do peso mexicano. Com o início da crise especulativa e 

seus possíveis efeitos em outros países da América Latina, o Fed baixou a taxa de juros no 

início de 1996. Porém, no início de 1997, o Fed voltou a aumentar a taxa de juros, afetando, 

desta vez, países do Leste Asiático.  

No Brasil, os efeitos foram sentidos no final de 1997, com a fuga de capitais e a 

redução no nível de reservas internacionais, que foram utilizadas para proteger o real dos 

ataques especulativos. As taxas de juros domésticas também se elevaram numa tentativa de 

conter as saídas de capital estrangeiro e a aplicação da Contribuição Provisória sobre 
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Movimentação Financeira (CPMF) sobre as operações de câmbio reduziu a compra de ações 

brasileiras na Bovespa.
73

 

Como observam Becker et al (2010), a crise cambial asiática ocorrida em 1997 

aprofundou as vulnerabilidades externas enfrentadas pelo Brasil, culminando em uma crise 

financeira no ano seguinte e na desvalorização do real. Os títulos públicos indexados ao dólar 

americano pressionaram as contas do governo, enquanto o setor privado não experimentou 

grandes perdas devido à desvalorização. 

Em relação aos impactos da crise na Rússia, Rocha (2002) afirma que o nível de 

reservas acumuladas pelo Brasil sofreu uma forte redução na tentativa de conter a 

desvalorização do real, além de um aumento das taxas de juros para tentar impedir uma fuga 

ainda maior de capitais estrangeiros. Ademais, o Brasil firmou um acordo com o FMI, que 

disponibilizou US$ 41,5 bilhões para que o governo brasileiro pudesse resgatar a confiança 

internacional, com a contrapartida de políticas mais austeras. 

A tabela 1 apresenta o volume de entrada de investimentos diretos no país entre 1995 

e 2003. De acordo com os dados, observa-se que a liberalização e estabilização dos preços no 

Brasil estimularam a entrada desses capitais. No entanto, os ataques especulativos ocorridos 

no México, leste Asiático e Rússia provocaram uma reversão dos fluxos de capitais também 

para o Brasil. Observa-se que houve uma queda da entrada de investimentos estrangeiros 

entre 2000 e 2001, e essa trajetória seguiu até pelo menos 2003.
74

 

 

Tabela 1: Investimentos Diretos no País - ingressos (US$ milhões) 

1995 5.475,40 

1996 10.496,50 

1997 18.761,00 

1998 28.480,30 

1999 31.372,30 

2000 33.402,80 

2001 21.092,90 

2002 18.959,80 

2003 13.087,50 
Fonte: Banco Central do Brasil (DSTAT – série 23649). Elaboração própria. 

 

A estratégia adotada por FHC de crescimento via poupança externa deixou o Brasil 

vulnerável aos choques externos e os ataques especulativos ocorridos nos mercados 

                                                             
73 Para mais detalhes, ver Freitas e Prates (2001). 
74 Para mais detalhes sobre os impactos das crises externas na economia brasileira, ver Rocha (2002). 
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emergentes evidenciaram a fragilidade financeira da economia brasileira que não conseguiu 

sustentar um crescimento robusto, a despeito da estabilização de preços. Ademais, a âncora 

cambial para controlar a inflação, que levou à apreciação da moeda brasileira, expôs a 

vulnerabilidade das contas externas que culminaram com o ataque especulativo em 1998 e o 

abandono do regime de câmbio fixo em janeiro de 1999 O aumento das taxas de juros, único 

instrumento de defesa do câmbio, foi, na verdade, um sinalizador para os investidores 

internacionais de que os custos da dívida pública interna iriam crescer e o Brasil poderia não 

honrar os pagamentos com juros (Rocha, 2002).  

 

Um novo arranjo macroeconômico: a política econômica do tripé  

 

Com as crises especulativas, o governo FHC teve de  abandonar o regime de câmbio 

fixo e a âncora cambial. Passou a adotar, a partir de junho de 1999, o regime de metas de 

inflação como âncora para controle da inflação. O regime de metas de inflação compõe o tripé 

macroeconômico, isto é, taxa de câmbio flutuante
75

, regime de metas de inflação e metas de 

superávit primário. De acordo com Rocha (2002), ao adotar o regime de metas de inflação, 

buscou ganhar autonomia de política monetária.  

Segundo Barbosa-Filho (2008), a crise cambial enfrentada pelo Brasil no início de 

1999 provocou uma intensa desvalorização do real, que resultou no aumento da taxa básica de 

juros pelo BCB para evitar uma maior saída de capitais. Quando a taxa de câmbio foi 

estabilizada, o governo anunciou que iria adotar o regime de metas de inflação (junho de 

1999). O regime de metas de inflação como praticado no Brasil utiliza a taxa de juros como 

único instrumento de política monetária. Assim: 

 

―Altogether the inflation-targeting performance of Brazil in 1999–2006 can be 

divided into three phases: (i) implementation, in 1999–2000, when the favorable 

international conditions and the modest inflation targets proved to be very 

successful; (ii) crisis, in 2001–2003, when a combination of adverse supply shocks 

and financial crises made the ambitiously low inflation targets infeasible; and (iii) 

consolidation, in 2004–2006, when the very favorable international conditions and 

the high real domestic interest rates resulted in a quick reduction in inflation.‖ 

(Barbosa-Filho, 2008, p. 191). 

 

                                                             
75 Apesar da adoção do câmbio flutuante, pode-se dizer que o Brasil apresenta um sistema cambial de ‗flutuação 

suja‘, visto que o Banco Central faz intervenções no mercado de câmbio. Segundo Kaltenbrunner (2011, p. 175): 

―The BCB intervenes in the foreign exchange market through two main channels: Firstly, through electronic 

spot currency auctions, where the BCB purchases and sells foreign exchange from designated dealer banks; 

secondly, through direct operations on the derivatives market itself.‖. 
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Barbosa-Filho (2008), reforçando que o canal do câmbio é o mais eficiente no caso 

da economia brasileira para controlar a inflação, aponta que a inflação esteve dentro do 

intervalo da meta quando as condições internacionais foram favoráveis. A taxa básica de juros 

foi reduzida, porém, a taxa de juros brasileira continuou elevada relativamente às demais 

economias emergentes o que implicou a valorização real da taxa de câmbio. A taxa básica de 

juros elevada, para o cumprimento da meta, pressionou a dívida pública líquida. No caso 

brasileiro, o câmbio foi determinante na construção da estratégia de controle da taxa de 

inflação. De acordo com Barbosa-Filho (2008), entre 1999 e 2006, a inflação brasileira esteve 

atrelada à taxa de câmbio, ou seja, a meta de inflação acabou sendo uma meta (implícita) de 

taxa de câmbio. Nesse sentido, a apreciação do câmbio foi determinante para manter a 

inflação dentro dos limites estipulados pelo governo brasileiro. As altas taxas de juros, 

mantendo elevado o diferencial de juros em relação ao do mercado internacional, continuaram 

atraindo capitais externos. A moeda apreciada por longo período levou a um aumento dos 

déficits em conta corrente. O mesmo argumento é apresentado por Paulani (2013), que mostra 

como as altas taxas de juros adotadas provocaram a revalorização do real e foram utilizadas 

como estratégia para atrair capitais externos, pressionando o saldo em transações correntes. 

 

Gráfico 3: Saldo em Transações Correntes/ PIB (em %) e  

Taxa de câmbio real efetiva (eixo da direita) - Brasil (1995-2010) 

 

 

         Fonte: Banco Central do Brasil (DSTAT – série 23839 e Depec – série 11752). Elaboração própria. 

        Nota: Saldo em Transações Correntes acumulado em 12 meses. 

        Índice da taxa de câmbio real efetiva (IPCA) - Jun/1994=100. 
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O gráfico 3 mostra a relação entre o saldo em transações correntes em relação ao PIB 

e a taxa de câmbio real efetiva para o Brasil, entre 1995 e 2010. O aumento da taxa de câmbio 

em 1999 mostra a desvalorização sofrida pelo real devido às crises especulativas que 

atingiram o México, leste Asiático e Rússia. Como resultado, a saída de capitais deu 

continuidade à trajetória de déficits em transações correntes.  

Em relação ao grau de autonomia das políticas macroeconômicas, relembrando o 

trilema macroeconômico, diante de um ambiente com livre mobilidade de capital, a política 

monetária só consegue agir de forma independente se a taxa de câmbio adotada for flutuante. 

Ou seja, sob taxas de câmbio fixas, o país não consegue ter autonomia de suas políticas. 

Entretanto, mesmo após a adoção do regime de câmbio flutuante, a economia não foi capaz de 

aumentar seu espaço de política, tampouco.  

A questão levantada por Rey (2013) é que, em um mundo globalizado e 

financeiramente integrado, as decisões dos países centrais acabam impactando as decisões das 

demais economias, independentemente do regime cambial adotado. Ou seja, mesmo se a taxa 

de câmbio for flutuante, as políticas macroeconômicas dos países em desenvolvimento, por 

exemplo, ficam subordinadas às decisões dos países desenvolvidos.
76

 Este é o caso do Brasil, 

pois mesmo diante de um regime de taxa de câmbio flutuante, não foi capaz de aumentar sua 

autonomia frente aos movimentos externos e continuou utilizando a taxa de juros como 

principal componente da política monetária.
77

 

Em suma, a macroestrutura cada vez mais financeirizada implicou na perda de 

autonomia de política econômica do Estado brasileiro, principalmente pela adoção do regime 

de metas de inflação, utilizando como único instrumento de política monetária a taxa de juros, 

e a contínua necessidade de elevadas taxas de juros para atrair capitais externos. Como 

apontam Bruno e Caffé (2015), a inserção subordinada do Brasil e a ausência de medidas de 

controle de capitais comprometem a adoção de políticas de desenvolvimento autônomas, pois 

as taxas de câmbio e de juros ficam dependentes das condições externas. A economia 

brasileira cresceu de forma mais vigorosa apenas no período do boom das commodities (2004-

                                                             
76 Através de uma análise econométrica utilizando o modelo VAR (Modelo de Vetores Autorregressivos), Rey 

(2013) conclui que a política monetária adotada no país central (como os Estados Unidos, por exemplo) impacta 

diretamente os fluxos de capital, oferta de crédito no âmbito internacional e a alavancagem dos bancos globais. 

Portanto, esse resultado invalida o ‗trilema‘, pois mesmo sob regimes cambiais flutuantes, as políticas 

monetárias de alguns países podem não ser independentes, devido ao grau de integração financeira global.   
77 Como foi mostrado no capítulo 2 desta dissertação, esse é o argumento utilizado por Kaltenbrunner e Painceira 

(2017) para justificar a autonomia de política reduzida inerente às economias em desenvolvimento, devido à sua 

inserção subordinada no sistema financeiro internacional. 
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2008), quando o saldo em transações correntes, a despeito da apreciação cambial, foi positivo 

(gráfico 3).  

De acordo com Nassif et al (2017), o fortalecimento da liberalização na década de 

1990 deixou a economia brasileira mais vulnerável às instabilidades externas e reduziu a 

autonomia das políticas macroeconômicas necessárias para promover o crescimento. A 

adoção do tripé macroeconômico também se mostrou ineficaz no resgate do espaço para 

implementar políticas voltadas para a expansão da capacidade produtiva, isto é, viabilizar o 

crescimento da economia brasileira através de mudanças estruturais. 

Assim, o elevado grau de integração financeira do Brasil e sua inserção subordinada 

no sistema financeiro internacional minaram as possibilidades de maior autonomia das 

políticas monetária, fiscal e cambial, mesmo sob um regime cambial flutuante. Os altos níveis 

de taxas de juros, utilizados para atrair capitais externos, provocaram também a apreciação do 

câmbio. Os déficits no saldo de transações correntes resultantes deste esquema deixaram a 

economia brasileira mais vulnerável aos choques externos.  

 

Acumulação de reservas 

 

 

Rocha (2002) afirma que Fernando Henrique Cardoso com a estratégia de crescer 

com poupança externa, buscou atrair empresas multinacionais como estratégia de 

crescimento. Nesse sentido, o programa de privatizações adotado pelo governo, além de 

fusões e aquisições, atraíram significativos volumes de capital externo para o Brasil. 

Entretanto, alguns efeitos deletérios foram deflagrados, como por exemplo, houve um 

aumento do déficit comercial pois, com a redução das barreiras de proteção, as importações se 

elevaram, enquanto as exportações foram prejudicadas pela valorização cambial. Também 

ocorreu um aumento do déficit em conta corrente devido às volumosas entradas de capitais 

externos utilizadas para acumular reservas e proteger o real sobrevalorizado.
78

 

Após os ataques especulativos dos anos 1990, ficou clara a necessidade dos países 

emergentes dependentes de poupança externa adotarem uma política de acúmulo de reservas 

se mostrou necessária para se protegerem de possíveis ataques especulativos e choques 

externos (Kaltenbrunner, 2011). Além disso, o estoque de moeda estrangeira funciona como 

um sinalizador de liquidez para os investidores internacionais, pois mostra que o BCB pode 

canalizar as reservas para o mercado e garantir a liquidez. No entanto, Kaltenbrunner (2011) 

                                                             
78 Kaltenbrunner e Painceira (2017) afirmam que o elevado acúmulo de reservas pelos países em 

desenvovimento decorre do caráter subordinado da integração financeira dessas economias. 
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aponta que as intervenções do BCB não foram suficientes para conter a valorização do real 

pois, ao fornecerem liquidez à economia brasileira, atraíram volumosas entradas de capitais 

externos de curto prazo. Esse paradoxo evidencia as dificuldades enfrentadas pelas economias 

altamente liberalizadas e integradas financeiramente em atuar de forma autônoma no sistema 

financeiro internacional.  

 

Gráfico 4: Total de Reservas Internacionais (US$ milhões) 

Brasil (1990-2010) 

 

    Fonte: Banco Central do Brasil (DSTAT - série 3545). Elaboração própria. 

 

O gráfico 4 mostra a evolução do acúmulo de reservas internacionais no Brasil. 

Observa-se um expressivo aumento a partir de 1992 e que durou até 1997. Como 

consequência das crises dos mercados emergentes, o volume de reservas cambiais foi 

reduzido entre 1998 e 2002. Como observam Painceira (2010) e Barbosa-Filho (2008), os 

pagamentos feitos ao FMI também contribuíram para o menor nível de reservas até 2005. O 

aumento do preço das commodities e o crescimento virtuoso da China a partir de 2007, que se 

tornou o principal parceiro comercial, favoreceram as exportações brasileiras para este país e, 

consequentemente, o acúmulo de reservas cambiais aumentou exponencialmente. Assim, o 

volume de reservas acumulado pelo Brasil foi claramente maior na década de 2000, devido ao 

aumento das exportações para a China e redução gradativa dos pagamentos feitos ao FMI. 

Sobre a estratégia de acumular reservas, Prates e Cintra (2007) apontam que, ao 

intensificar a integração financeira, o governo desconsiderou o controle de capitais como 

forma de resgatar a autonomia de política macroeconômica e reduzir a vulnerabilidade em 

relação aos choques externos. A acumulação de reservas internacionais, num contexto de 
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elevada abertura financeira, mostrou-se uma estratégia pouco eficaz no sentido de que o alívio 

que pode oferecer em caso de ataque especulativo é momentâneo. Kaltenbrunner e Painceira 

(2017) concluem que a acumulação de reservas reflete a integração financeira subordinada do 

Brasil. Apesar do aumento dos ativos denominados em real, esses capitais continuam sendo 

de curto prazo e voláteis, o que aumenta a vulnerabilidade da economia brasileira.  

As reservas, enquanto necessárias na estratégia de inserção internacional, 

representam na prática que um país com escassez de capital tem de manter reservas ‗ociosas‘ 

como garantia para responder a ataques especulativos à sua moeda. Além disso, observa-se 

que dívida pública elevada e o diferencial da taxa de juros oneram as operações de 

esterilização e reduzem o espaço de manobra do Banco Central do Brasil na determinação da 

taxa de câmbio. Rocha (2002, p. 18) conclui: ―The growth of the public deficit is thus just one 

more consequence of the external vulnerability of the Brazilian economy.‖. 

 

3.2. O regime do tripé macroeconômico como base para a financeirização no Brasil 

 

O início do regime do tripé macroeconômico foi marcado pela crise energética em 

2001 - uma seca inesperada que afetou as usinas hidrelétricas e restringiu o fornecimento de 

energia elétrica, e uma crise cambial argentina. A crise energética representou um choque de 

oferta de custos na economia brasileira, e a crise na Argentina provocou a desvalorização da 

taxa de câmbio brasileira e fuga de capitais. No ano seguinte, as eleições presidenciais e uma 

possível vitória de Luiz Inácio Lula da Silva provocaram muitas instabilidades e incertezas no 

espaço macroeconômico brasileiro. Como resultado, a taxa de câmbio sofre uma forte 

desvalorização e a inflação se elevou novamente. De acordo com Rocha (2002), mais uma vez 

as taxas de juros foram elevadas e o governo brasileiro assinou outro acordo com o FMI para 

evitar um colapso maior. 

Kaltenbrunner (2011), analisando as estratégias de investimento dos investidores 

internacionais, identifica que a internacionalização da moeda brasileira teve início em 2003. 

Esse processo refere-se ao movimento de maior utilização das moedas dos países em 

desenvolvimento pelos agentes financeiros internacionais como estoque de riqueza e também 

na forma de ativos especulativos. Num primeiro momento, os investidores estrangeiros 

aumentaram suas negociações utilizando ativos denominados em real. Posteriormente, o real 

passou a ser negociado como um ativo internacional, ou seja, tornou-se uma moeda de 

especulação nos mercados financeiros internacionais. Esse esquema impactou a taxa de 

câmbio do Brasil e os movimentos tanto de desvalorização quando de apreciação foram mais 
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intensos. Além disso, os movimentos da taxa de câmbio passaram a reproduzir mais as 

condições econômicas internacionais do que as domésticas. De acordo com Kaltenbrunner e 

Painceira (2016, p. 22): ―Investment currencies such as the Brazilian Real are subject, in turn, 

to latent depreciation pressures as any deterioration in international market conditions will 

result in selling pressures.‖  

 No primeiro mandato de Lula (2003-2006)
79

, o saldo em transações correntes voltou 

a ser positivo estimulado pelo ‗efeito China‘, que provocou a valorização do preço das 

commodities exportadas pelo Brasil. No segundo mandato (2007-2010), a crise financeira de 

2008 afetou negativamente os preços das commodities exportadas para a China, provocando 

novos déficits em transações correntes (Paulani, 2013). 

Como visto no gráfico 3, observa-se uma forte correlação entre o saldo em 

transações correntes e a taxa de câmbio real efetiva. No período 2000-2002, quando a taxa de 

câmbio esteve desvalorizada, o saldo em transações correntes como percentagem do PIB 

diminuiu. O saldo foi superavitário até 2006, impulsionado pelo boom das commodities, mas a 

taxa de câmbio mostrou clara tendência à apreciação. Salvo a forte desvalorização em 2008 

até o final da década a tendência foi de apreciação e crescentes déficits em transações 

correntes. A tabela 2 corrobora esta argumentação. 

Tabela 2: Saldo em Transações Correntes em relação ao PIB (em %) 

Brasil (1999-2010) 

 

Data 
Transações 

Correntes (%) 

1999 -4,3 

2000 -3,8 

2001 -4,2 

2002 -1,6 

2003 0,7 

2004 1,7 

2005 1,5 

2006 1,2 

2007 0,0 

2008 -1,8 

2009 -1,6 

2010 -3,6 

Fonte: Banco Central do Brasil (DSTAT – série 23839). Elaboração própria.  

                                                             
79 Paulani (2013) ressalta que a vitória de Lula nas eleições de 2002 não significou, como era esperado, uma 

ampla mudança na condução da política econômica. Mais detalhes em Paulani (2013). 
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De acordo com Oliveira e Wolf (2016), a partir de 2003, os juros internacionais 

caíram o que, junto com o aumento do preço das commodities ampliaram a liquidez da 

economia e permitiram a formação de um cenário externo favorável. Os impactos na 

economia brasileira foram a valorização cambial, a redução da taxa de juros doméstica e taxas 

de inflação estáveis, estimulando o crescimento econômico. Com o aquecimento da 

economia, houve uma expansão na demanda por crédito e observou-se um aumento na 

participação determinante dos bancos privados na oferta de empréstimos.  

 

3.2.1. O papel dos bancos no contexto financeirizado dos anos 2000 

 

Evolução do crédito 

Os dados corroboram a argumentação de expansão do crédito durante os governos de 

Lula. Em 2003, o volume total de crédito era 24,3% do PIB, passando para 44,1% em 2010. 

De acordo com Mora (2015), inicialmente, a expansão ocorreu através do crédito livre 

oferecido pelo setor privado. Depois, através do crédito direcionado e com uma intensiva 

participação dos bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES). O crédito 

livre é oferecido pelos bancos sem um destino obrigatório, enquanto o crédito direcionado 

exige uma finalidade específica.  

Gráfico 5: Crédito direcionado para pessoas físicas, jurídicas e repasses do BNDES 

(em % do PIB) – Brasil (dez/2000-dez/2010) 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (Depec – série 4382, DSTAT – séries 20020, 20021 e 7521).  

Elaboração própria. 
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Sobre a expansão do crédito livre, Mora (2015) aponta que ocorreu através da 

utilização do cartão de crédito, crédito pessoal, crédito consignado, crédito estudantil e 

financiamento de automóveis
80

. A análise do gráfico 5 permite compreender a distribuição 

dos recursos direcionados, que apresentou uma trajetória crescente entre 2000 e 2010. O 

gráfico mostra que houve um aumento do crédito direcionado tanto para pessoas físicas 

quanto para jurídicas e repasses do BNDES.  

Em relação à evolução das operações de crédito das instituições financeiras sob 

controle público e privado, o gráfico 6 mostra que na década de 1990, o crédito público era 

superior ao privado, trajetória que foi invertida a partir de 1999. Os bancos privados passaram 

a ter maior participação nas operações de crédito na década de 2000, enquanto a participação 

dos bancos públicos foi diminuindo.  

 

Gráfico 6: Saldos das operações de crédito das instituições financeiras sob controle 

público e privado em relação ao PIB (em % do PIB) 

Brasil (dez/1995-dez/2010) 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (Depec – série 4382, DSTAT – séries 2007 e 2043).  

Elaboração própria. 

 

 

 

 
 

 

                                                             
80 Mora (2015) destaca que também houve aumento na produção e venda de veículos, estimulando a aquisição 

principalmente a partir de 2004 e impactando positivamente na produção e venda no mercado doméstico. As 

mudanças institucionais e nos mecanismos de alienação fiduciária permitiram a evolução do crédito e a inclusão 

de mais famílias nesse mercado. 
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Estratégia de expansão do consumo 

 

De acordo com Carvalho e Rugitsky (2015), a estratégia de crescimento do primeiro 

governo Lula (2003-2006) foi liderada pela ampliação do acesso ao crédito que possibilitou 

um quadro de ‗consumo em massa‘ ao inserir famílias antes excluídas do processo 

econômico. Ademais, houve uma política, mantida até o governo Dilma Rousseff, de 

valorização real do salário mínimo, elevando o salário médio. Singer (2009) mostra que a 

valorização do salário mínimo, as transferências de renda via Bolsa Família
81

 junto com a 

expansão do crédito ao consumo possibilitaram, a partir de 2004, a redução da pobreza e a 

expansão do consumo. O boom das commodities e o cenário externo favorável contribuíram 

ainda mais para o aumento do emprego e da taxa de crescimento da economia brasileira. 

 

Gráfico 7: Saldo da carteira de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - 

Microcrédito destinado a consumo (R$ milhões) – Brasil (mar/2007-dez/2010) 

 

 

 

             Fonte: Banco Central do Brasil (DSTAT – série 20617). Elaboração própria. 

A partir da análise do gráfico 7, observa-se que a política de crédito a famílias de 

baixa renda foi um instrumento utilizado para mitigar os efeitos da crise financeira 

internacional de 2008. O volume de microcrédito destinado ao consumo aumentou 

significativamente a partir de 2009.  

                                                             
81 Para mais detalhes sobre o Bolsa Família ver Lavinas (2018). 
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Becker et al (2010) ressaltam que, apesar de o presidente Lula no período 2003-2010 

ter promovido o fortalecimento da demanda doméstica e o aumento do salário mínimo e da 

cobertura dos programas sociais, o processo de  financeirização continuou amparado pelas 

elevadas taxas de juros que permitia elevados ganhos aos rentistas. No período de crescimento 

puxado pelo boom das commodities, observou-se assim tanto redução da pobreza e inclusão 

social como aumento de renda apropriada pelos rentistas.  

Na segunda parte da gestão de Lula (2007-2010), a política de expansão do crédito 

continuou com bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, com 

importante participação através da oferta de crédito para consumo, habitação e agricultura 

(Carvalho e Rugitsky, 2015). 

 

Redução da provisão pública de serviços 

 

Com o avanço da financeirização nos anos 2000 via manutenção de elevado nível da 

taxa real de juros, ocorreu também que o Estado brasileiro foi se afastando de suas funções 

básicas - como provedor de serviços à população. Consequentemente, famílias de renda média 

e baixa, agora inseridas no mercado consumidor via políticas sociais e de valorização do 

salário mínimo e de aumento do emprego formal, começaram a utilizar serviços financeiros 

para elevar o padrão de vida. Este cenário seria sustentável enquanto a economia conseguisse 

manter ritmo elevado de crescimento.   

A inclusão financeira promovida pelo governo brasileiro engendrou um processo de 

‗bancarização‘ das camadas mais pobres, ou seja, beneficiários de programas sociais foram 

inseridos no sistema bancário através da abertura de contas individuais e acesso a produtos 

financeiros.
82

 Assim, a financeirização das famílias se iniciou mediante a expansão de linhas 

de crédito e do mercado de seguros. 

Como apontam Paiva et al (2016), a combinação entre estabilização dos preços, 

programas de transferência de renda e aumentos reais no salário mínimo possibilitaram o 

aumento da renda familiar, redução da pobreza e melhora nos indicadores de bem-estar. O 

surgimento de uma ‗nova classe média‘ - embora não seja um consenso na literatura- 

engendrou um processo de aumento do consumo, que se tornou um dos pilares essenciais do 

                                                             
82 Essa bancarização ocorreu na forma de abertura de contas bancárias individuais das pessoas de baixa renda, 

especialmente quem recebe algum tipo de transferência do governo, como o Bolsa Família, incluindo essa 

parcela da população numa esfera financeira antes desconhecida (Lavinas et al, 2017). 
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crescimento econômico durante os governos do presidente Lula.
83 

A próxima seção irá 

apresentar as consequências dessa inserção das famílias no mercado financeiro. 

 

3.2.2. Maior inserção econômica das famílias nos anos 2000 

 

Como visto, o aumento dos níveis de emprego e renda, valorização do salário 

mínimo e elevação do consumo em massa formaram as bases sociais para o crescimento 

econômico do governo Lula (Prates; Biancareli, 2009; Serrano, Summa, 2011; Carvalho, 

Rugitsky, 2015; Kerstenetzky, 2016).  O panorama favorável do início dos anos 2000 também 

contribuiu para que os bancos privados expandissem o crédito para pessoas físicas e o crédito 

às famílias atuou como forma de financiamento privado de serviços como saúde, educação e 

habitação. Entretanto, a estratégia de crescimento baseada no crédito ao consumo e aumento 

dos gastos para impulsionar o consumo tem suas limitações, pois contribui para a elevação do 

nível de endividamento e restrição orçamentária das famílias.  

 

Maior endividamento das famílias 

 

Carvalho e Rugitsky (2015) argumentam que a estratégia de crescimento baseada na 

oferta ativa de crédito para as famílias deve ser utilizada com parcimônia e de forma 

temporária. A finalidade deve ser apenas a de atenuar as desigualdades, ou seja, o acesso das 

famílias aos produtos de consumo deve ser através da redução das desigualdades, e não via 

endividamento. O gráfico 8 ilustra a elevação do grau de  endividamento das famílias entre 

2005 e 2010. 

Gráfico 8: Endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional em 

relação à renda acumulada dos últimos doze meses (em %) – Brasil (jan/2005-dez/2010) 

 

                                                             
83 O Brasil possui um padrão de consumo inspirado no padrão das elites e dos países desenvolvidos, como 

observam Ferreira e Lima (2014). O consumo das classes de baixa renda possui um importante componente 

cultural, pois as famílias que pertencem a esse estrato social tendem a ‗copiar‘ o modelo de consumo das classes 

mais altas. A estrutura econômica cada vez mais financeirizada sustenta esse esquema ao permitir maior acesso 

ao crédito, que muitas vezes esconde elevadas taxas de juros, contribuindo para o endividamento pessoal. Esse 

contexto adverso proporciona elevadas taxas de rentabilidade para os bancos e instituições financeiras, 

intensificando o processo de financeirização e criando uma estrutura econômica precária para as famílias 

brasileiras que possuem uma parte significativa da sua renda comprometida com empréstimos. 
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         Fonte: Banco Central do Brasil (DSTAT – série 19882). Elaboração própria. 

 

Exemplos: crédito consignado e crédito estudantil 

 

Do ponto de vista da financeirização na vida cotidiana, no caso do Brasil observa-se 

um vigoroso processo de inclusão financeira a partir dos anos 2000, com aumento da oferta de 

microcrédito, crédito consignado, crédito estudantil, entre outros. As famílias passaram a ter 

mais acesso a fontes financeiras para gastos com saúde, previdência e formação acadêmica.  

(Dos Santos, 2013; Mora, 2015; Oliveira, Wolf, 2016; Lavinas et al, 2017).  

Por exemplo, o crédito consignado, modalidade criada no Brasil pela Lei nº 10.820 

de 2003, é uma forma de empréstimo cujo desconto ocorre de maneira automática na folha de 

pagamentos de funcionários públicos e privados, aposentados e pensionistas. Nesse sentido, o 

setor financeiro é beneficiado pela garantia de segurança do recebimento dos fluxos 

monetários, visto que a renda de grande parte do público-alvo é paga pelo Estado. Lavinas 

(2018) afirma que a renda paga pelo Estado serve de ‗colateral‘ para a expansão do crédito 

consignado. Ou seja, o Estado assume uma posição fiadora do processo de financeirização da 

renda das famílias, mitigando possíveis riscos aos bancos. Segundo Singer (2009): 

 

―O crédito consignado fez parte de uma série de iniciativas oficiais que tinha por 

objetivo expandir o financiamento popular, que incluiu um aumento expressivo do 

empréstimo à agricultura familiar, do microcrédito e da bancarização de pessoas de  

baixíssima renda.‖ (Singer, 2009, p. 93). 

 

Através do gráfico 9, é possível notar a trajetória ascendente do volume de crédito 

consignado obtido pelos servidores públicos entre 2004 e 2010. Segundo Prates e Biancareli 
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(2009), o crédito consignado foi um importante componente da expansão do crédito às 

famílias, amparado pelas expectativas favoráveis da economia brasileira. Assim, a modalidade 

consignada foi capaz de lograr elevados retornos para as instituições financeiras, dado que as 

taxas de juros para pessoas físicas são superiores às praticadas no crédito empresarial.  

 

Gráfico 9: Saldo do crédito consignado para servidores públicos  

(R$ milhões) – Brasil (jan/2004-dez/2010) 

 

 

            Fonte: Banco Central do Brasil (DSTAT - série 13781). Elaboração própria. 

Nota: Valores referentes à metodologia antiga. A partir de janeiro de 2017, foram feitas algumas 

correções nos valores de concessões do crédito consignado. 

 

Em relação ao crédito estudantil, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um 

bom exemplo sobre como a financeirização adentrou na realidade de muitos estudantes 

brasileiros. O FIES foi criado em 1999, mas foi em 2007 que o programa se expandiu de 

forma acentuada e passou a cobrir um número muito maior de estudantes. Até 2006, de 

acordo com Lavinas e Gentil (2018), as faculdades privadas eram constituídas por pessoas 

físicas ou representavam instituições sem fins lucrativos. A partir de 2007, os grupos do setor 

educacional começaram a abrir seu capital na Bolsa e ter participação de private equities 

internacionais, intensificando o processo de financeirização da educação.  

Como mostram Lavinas e Gentil (2018), até 2009, o FIES cobrava dos estudantes 

uma taxa de juros de 6,5% ao ano sobre o empréstimo concedido, que deveria ser pago em até 

duas vezes em relação à duração do curso, contados a partir de 18 meses após sua conclusão. 

O FIES foi reformulado em 2009 e passou a assumir uma posição ainda mais significativa no 

âmbito dos cursos privados de ensino superior. Nesse sentido, o governo brasileiro reduziu as 
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taxas de juros para 3,4% ao ano e retirou a necessidade de um fiador nas negociações entre 

estudantes e redes de ensino, além de um afrouxamento no período de amortização da dívida. 

Assim, o FIES contribuiu para o expressivo crescimento do patrimônio líquido das 

corporações de educação, dado que grande parte dos estudantes de graduação está em 

instituições privadas. Como observam Lavinas et al (2017), o expressivo aumento do crédito 

estudantil, consequência da incorporação das finanças na vida das famílias, gerou grandes 

conglomerados na esfera educacional – destacando-se os maiores grupos como 

Kroton/Anhanguera, Estácio Participações S.A., Ser Educacional S.A. e Anima. Através de 

aberturas de capital na Bolsa, fusões e aquisições, as companhias do ramo educacional 

puderam aumentar seu valor de mercado e suas ações foram se valorizando continuamente. 

Portanto, a política do crédito educativo foi um elemento central na valorização de 

mercado das faculdades privadas ao estimular o acesso dos estudantes e assumir a maior parte 

dos riscos de inadimplência. Segundo Lavinas e Gentil (2018), ao criar políticas sociais que 

visam a acentuada inclusão dos estudantes na educação superior privada (como os 

empréstimos concedidos pelo FIES), o governo reduz os riscos de inadimplência para as 

corporações estudantis pois atua como fiador entre elas e os estudantes. Assim, os grandes 

conglomerados estudantis foram surgindo e puderam contar com uma rápida valorização de 

seu capital. 

 

3.2.3. Financeirização das firmas não financeiras: Queda do investimento produtivo 

 

Coutinho e Beluzzo (1998) apontam que, com o avanço da financeirização, as 

empresas não financeiras passaram a utilizar ativos financeiros para gerar mais riqueza, 

reduzindo a parcela destinada para investimentos futuros em capital fixo. Como observa 

Gonçalves (2006), a abertura financeira favoreceu a participação do capital estrangeiro na 

composição de investimentos e financiamento das empresas produtivas do Brasil.  

A liberalização financeira engendrou um período de elevadas taxas de juros reais no 

Brasil e maior oferta de produtos de natureza financeira e de alta rentabilidade. Essa 

conjuntura afetou as escolhas de portfólio das firmas não financeiras, que passaram a alocar 

parte significativa de seus recursos em ativos líquidos, reduzindo os investimentos em 

capacidade produtiva. Bruno e Caffé (2015) afirmam que a redução da alocação produtiva, 

observada na dinâmica econômica brasileira, reflete a preferência das empresas em adotar a 

estratégia de geração de valor ao acionista. 
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Segundo Bruno et al (2011), de 1991 até 2003, a financeirização observada no Brasil 

no período de alta inflação e posteriormente a 1994 no período de ataques especulativos 

resultou na redução da taxa de acumulação produtiva, impactando de forma negativa o 

crescimento. De fato, de 1991 a 2003 a economia brasileira cresceu em média 2,5% a.a.. Sob 

o regime de alta inflação e com títulos indexados, uma estratégia de investimento das 

empresas foi a de alocar parte de sua poupança em ativos líquidos indexados. Uma vez 

controlada a inflação, o cenário externo caracterizado pelas sucessivas crises especulativas e 

maior volatilidade dos fluxos de capital mostrou-se desfavorável à alocação produtiva. Entre 

2004 e 2008, houve uma melhora nos níveis de formação bruta de capital fixo, sugerindo que 

as empresas do setor real passaram a alocar suas poupanças na expansão da capacidade 

produtiva. A economia cresceu 4,8% a.a. em média no período, mas as finanças e as 

expectativas de revalorização dos ativos financeiros continuaram exercendo um papel 

fundamental da dinâmica econômica.  

A tentativa do governo brasileiro de promover o crescimento através de participação 

de empresas multinacionais não logrou os efeitos esperados, pois não houve aumento da 

competitividade das empresas domésticas no âmbito internacional. Bruno e Caffé (2015) 

utilizam uma medida de taxa de financeirização para corroborar o argumento de que esse 

processo afetou a decisão de investimento das empresas produtivas do Brasil e seu impacto na 

esfera macroeconômica. Esse indicador é calculado através da razão entre ativos financeiros 

não monetários e o estoque total de capital fixo produtivo. Os resultados obtidos pelos autores 

mostram que entre 1994 e 2010, a financeirização é evidenciada pela redução dos 

investimentos produtivos e aumento das possibilidades de revalorização dos ativos 

financeiros.  

Ao analisar a dinâmica de 104 empresas industriais brasileiras de grande porte entre 

2004 e 2007, Almeida et al (2016) constataram que essas empresas buscaram se financiar 

através da emissão de ações, tanto no mercado quanto para atender as exigências de sócios. 

Durante as décadas de 1990 e 2000, os lucros retidos e a elevação das dívidas constituíram a 

força motriz do financiamento das corporações brasileiras, isto é, através da expansão do nível 

de endividamento geral e de longo prazo.
84

  

Diante de perspectivas otimistas e de um panorama favorável durante os anos 2000, 

as empresas buscaram financiar seus investimentos em capacidade produtiva através do 

crédito, com o objetivo de gerar excedentes capazes de garantir o pagamento dos custos 

                                                             
84 Mais detalhes em Almeida et al (2016). 
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operacionais e financeiros. Com a chegada da crise de 2008, houve uma reversão nesse 

cenário e as empresas passaram a enfrentar problemas em seus balanços (Corrêa et al, 2017).  

 

Gráfico 10: Taxa de autofinanciamento das empresas não financeiras 

Brasil (2000-2010) 

 

 

Fonte: Contas Econômicas Integradas (IBGE). Elaboração própria. 

 

Seguindo a definição do IBGE, o gráfico 10 mostra a taxa de autofinanciamento das 

empresas não financeiras, calculada através da razão entre poupança bruta sobre a formação 

bruta de capital fixo. Observa-se que entre 2000 e 2002 a taxa de autofinanciamento estava 

relativamente baixa, possivelmente devido às despesas com juros assumidas pelas empresas 

não financeiras e que afetaram negativamente o investimento em formação de capital. Em 

2003 há uma elevação acentuada da proporção de lucros retidos comprometida com a 

formação de capital fixo. Nos anos posteriores, a taxa de autofinanciamento cai em relação a 

2003, e segundo o IBGE (2017), o aumento do excedente operacional bruto e a queda nas 

despesas com juros possibilitaram que as empresas tivessem mais acesso ao mercado de 

crédito. Assim, observa-se que a formação bruta de capital fixo se eleva a partir de 2004, 

apresentando uma média de crescimento de 8,2% a.a entre 2004 e 2010, ou seja, as empresas 

buscaram crédito externo para financiar seus investimentos.  

Portanto, como observam Corrêa et al (2017), as empresas não financeiras brasileiras 

alteraram seu perfil de financiamento e passaram a contar com outras formas de fundos, como 
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o financiamento junto ao setor financeiro. Esse panorama foi possível devido a fatores como o 

cenário internacional favorável e crescimento do mercado de crédito doméstico.  

 

3.2.4 Efeitos da crise de 2008 

 

No contexto da liberalização financeira da economia brasileira, como visto no início 

do capítulo, Kaltenbrunner (2011) observa que antes da crise financeira de 2008, capitais 

internacionais de curto prazo entraram no Brasil atraídos pelo diferencial de juros e em busca 

de maior liquidez, provocando uma valorização da taxa de câmbio brasileira. Os investidores 

internacionais foram beneficiados por essa valorização cambial e também pelas altas taxas de 

juros reais e, assim, puderam desfrutar de elevados retornos em dólares. Com a chegada da 

crise, houve uma volumosa saída desses capitais e, a taxa de câmbio sofreu uma grande 

desvalorização (overshooting).
85

 Paulani (2013) argumenta que, após a crise de 2008, o 

governo brasileiro continuou adotando a estratégia de elevadas taxas de juros para atrair 

capitais externos. 

Becker et al (2010) mostram que a economia brasileira não foi severamente afetada 

pela crise financeira de 2008 devido às políticas anticíclicas adotadas. Os superávits em conta 

corrente ocorridos desde 2003, a queda da dívida externa e o volume considerável de reservas 

internacionais
86

 foram essenciais para que a economia não ficasse tão vulnerável. De Paula e 

Pires (2017) apontam que, inicialmente, houve a saída de investidores externos que tinham 

aplicações na Bolsa, além da elevação de remessas de lucros e dividendos e menor oferta de 

crédito doméstico e externo. 

Segundo Carvalho e Rugitsky (2015), após a crise de 2008, o governo Lula adotou 

medidas anticíclicas como resposta a uma possível queda do PIB e, mais uma vez, a expansão 

do crédito foi utilizada para apoiar o crescimento. Diante desse contexto adverso, o governo 

Lula decidiu adotar políticas anticíclicas para aumentar a liquidez e o consumo, evitando um 

efeito contágio intenso no mercado interbancário, mas insuficientes para impulsionar a 

expansão do crédito pelos bancos. Nesse sentido, observa-se que a política creditícia foi 

utilizada para exaurir os possíveis efeitos adversos sobre a macroestrutura brasileira, evitando 

                                                             
85 Kaltenbrunner (2011) afirma que a internacionalização do real teve início em 2003. Esse processo refere-se ao 

movimento de maior utilização das moedas dos países em desenvolvimento como estoque de riqueza e também 

na forma de ativos especulativos. Segundo Kaltenbrunner (2011, p. 108): ―In the Brazilian market, this process 

had two manifestations: firstly, the increased holding and trading of short-term domestic currency denominated 

assets by foreign investors and secondly the trading of the currency as international asset class per se.‖ 
86 Sobre o nível de reservas acumuladas pelo Brasil, Painceira (2010) enfatiza que o acúmulo foi devido à 

elevada entrada de fluxos internacionais na conta financeira, e não através de superávits na balança comercial. 
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um caos sistêmico (Mora, 2015).
87

 A estratégia do governo brasileiro de elevar ainda mais o 

crédito para conter os efeitos da crise financeira pode ser observada no gráfico 5, quando 

entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010 o total de recursos direcionados cresceu 5,1%. 

Sobre as medidas adotadas pelo governo brasileiro, de Paula e Pires (2017) indicam:  

 

―Na ocasião, o governo Lula respondeu com uma grande variedade de instrumentos, 

incluindo: medidas de reforço à liquidez do setor bancário; linha temporária de 
crédito para as exportações; intervenções do Banco Central do Brasil (BCB) no 

mercado cambial; estímulo à expansão do crédito por parte dos bancos públicos; 

redução do IPI para automóveis, eletrodomésticos e produtos de construção; 

aumento do período de concessão do seguro-desemprego; e criação de um programa 

de construção de moradia popular (―Minha Casa, Minha Vida‖). A nota destoante 

foi a manutenção da taxa de juros elevada por parte do BCB na gestão Henrique 

Meirelles até janeiro de 2009, contrastando com a política fiscal anticíclica e a 

política creditícia dos bancos públicos.‖ (De Paula; Pires, 2017, p. 127). 

 

Além disso, houve aumento do investimento público e manutenção dos programas 

sociais como forma de garantir a unidade econômica. De acordo com Painceira (2010), a 

atuação do BCB para manter a liquidez e continuar atraindo capitais externos valida o 

processo de financeirização da economia brasileira. 

A tabela 3 mostra o comportamento da taxa de crescimento do PIB no Brasil e dos 

componentes da demanda agregada. A taxa média do PIB foi maior na gestão de Lula, 

apresentando o valor de 4,1%, a. a. enquanto na gestão de FHC foi de 2,2% a. a. Observa-se 

que o consumo das famílias apresentou oscilações no governo FHC, enquanto foi se elevando 

na gestão Lula, a uma ligeira queda em 2009 em relação ao ano anterior devido à crise 

financeira. Em decorrência das políticas anticíclicas adotadas, o consumo das famílias se 

recuperou já em 2010, voltando aos patamares observados nos anos anteriores. A média de 

crescimento do consumo do governo também foi maior na gestão de Lula (3% a.a. contra 

1,5% a.a. entre 1996 e 2002). A mesma tendência é observada para o componente 

investimento, que apresentou taxas muito superiores entre 2004 e 2010 (com exceção de 2005 

e 2009). 

 

Tabela 3: Taxas de crescimento do PIB e dos componentes da demanda agregada 

(em %) – Brasil (1996-2010) 

 

                                                             
87 Os bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica) foram utilizados para esterilizar os efeitos 

da crise nos âmbitos produtivo e financeiro. 
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Ano PIB 
Consumo 

Famílias 

Consumo 

Governo 

Formação 

bruta de 

capital fixo 

Exportações Importações 

1996    2,2  3,2 -1,8 1,2 -0,4 5,6 

1997    3,4  3,0 1,2 8,4 11,0 14,6 

1998    0,3  -0,7 3,2 -0,2 4,9 -0,1 

1999    0,5  0,4 1,7 -8,9 5,7 -15,1 

2000    4,4  4,0 -0,2 4,8 12,9 10,8 

2001    1,4  0,8 2,6 1,3 9,2 3,3 

2002    3,1  1,3 3,8 -1,4 6,5 -13,3 

2003    1,1  -0,5 1,6 -4,0 11,0 -0,5 

2004    5,8  3,9 3,9 8,5 14,5 10,4 

2005    3,2  4,4 2,0 2,0 9,6 7,5 

2006    4,0  5,3 3,6 6,7 4,8 17,8 

2007    6,1  6,4 4,1 12,0 6,2 19,6 

2008    5,1  6,5 2,0 12,3 0,4 17,0 

2009 -0,1 4,5 2,9 -2,1 -9,2 -7,6 

2010    7,5  6,2 3,9 17,9 11,7 33,6 

TOTAL    47,9  48,7 34,5 58,5 98,8 103,6 

 

Fonte: IBGE - Contas Nacionais Trimestrais. Elaboração própria. 

 

Portanto, a economia brasileira apresentou melhores resultados na gestão Lula, com 

altas taxas de crescimento do PIB, aumento do salário mínimo, melhora no mercado de 

trabalho e redução da pobreza. Não obstante, a maior oferta de crédito possibilitou a compra 

de bens duráveis mas também engendrou um aumento no endividamento as famílias. O 

incentivo dado pelo Estado para aumentar o acesso a serviços privados de educação e o 

crédito consignado contribuíram para o aumento do comprometimento da renda das famílias 

com empréstimos. Essa conjuntura corrobora as hipóteses apresentadas sobre financeirização 

do Estado e das famílias.  

Em relação à autonomia das políticas macroeconômicas, Kaltenbrunner (2011) 

ressalta que a internacionalização do real ficou evidente durante a crise financeira de 2008. 

Como muitos investidores estrangeiros possuíam ativos de curto prazo vinculados ao real, a 

saída maciça desses capitais provocou uma forte desvalorização do câmbio brasileiro, mesmo 

o cenário doméstico sendo, de certa forma, favorável em relação a outros países. Esse 

panorama representa uma das principais especificidades da economia brasileira devido à sua 

inserção subordinada no sistema financeiro internacional e seu elevado grau de integração 

financeira.  
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Em síntese, a dependência de fluxos de capital externo para manter a estabilidade 

macroeconômica acabou tornando a economia brasileira vulnerável a crises especulativas e 

cambiais. As medidas adotadas pelo governo Lula foram capazes de melhorar a condição de 

vida da população através da redução da pobreza, da desigualdade, do desemprego, aumento 

do trabalho formal e valorização do salário mínimo. No entanto, as autoridades monetárias 

continuaram com um espaço de políticas reduzido, fato evidenciado principalmente pela 

internacionalização do real. As conquistas como queda da taxa de desemprego, aumento da 

renda familiar e redução da pobreza durante o governo Lula devem ser reconhecidas e 

valorizadas, porém, a estratégia de crescimento adotada provocou o aumento do 

endividamento das famílias e uma reorientação dos investimentos produtivos para atividades 

especulativas e com retornos de curto prazo. 

 

Resumo 

 

Este capítulo buscou apresentar como a abertura financeira foi a força motriz do 

processo de financeirização no Brasil a partir da década de 1990. A ausência de medidas de 

controle de capitais e o papel atuante do Estado culminaram na perda de autonomia das 

políticas macroeconômicas, pois as taxas de juros e de câmbio tornaram-se subordinadas às 

necessidades de revalorização dos capitais especulativos. As crises ocorridas no México, leste 

Asiático e Rússia no final dos anos 1990 evidenciaram o precário modelo de crescimento 

adotado pelo Brasil, através da necessidade constante de investimentos estrangeiros. Outro 

componente da financeirização brasileira foi a maior oferta de microcrédito e outras 

modalidades de crédito, que engendrou um vigoroso aumento no endividamento das famílias. 

A decisão de portfólio das firmas não financeiras também foi afetada pois os retornos 

elevados e de curto prazo tornaram-se mais atraentes em relação aos investimentos 

produtivos. Assim, esses fatores foram responsáveis por aprofundar a financeirização no 

Brasil, provocando efeitos deletérios nas taxas de crescimento e na autonomia das políticas 

macroeconômicas. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação buscou apresentar os diferentes canais de manifestação da 

financeirização e seus impactos nos países em desenvolvimento, especialmente no Brasil. A 

liberalização financeira e o avanço da globalização possibilitaram o aumento nos fluxos de 

capital, gerando o processo de financeirização. Assim como nos países desenvolvidos, a 

financeirização nos países em desenvolvimento provoca a queda do investimento real ao 

disseminar lógica financeira sobre o quadro institucional e político dos países, provocando 

instabilidades e desigualdade de renda. A política social também é afetada pois, diante da 

recomendação de políticas de austeridade, observa-se a redução dos serviços oferecidos pelo 

Estado, e as famílias são inseridas, muitas vezes de forma compulsória, na esfera financeira. 

Na visão pós-keynesiana, a financeirização é compreendida como um limitadorao 

crescimento econômico. A Hipótese de Instabilidade Financeira (HIF) foi utilizada para 

mostrar como as crises financeiras são inerentes à dinâmica econômica. Portanto, as 

economias que são financeiramente integradas são mais vulneráveis e estão sujeitas a crises e 

bolhas especulativas. Na visão regulacionista, a financeirização é vista como um novo regime 

de acumulação guiado pelas finanças, diferente do observado durante o fordismo. Este novo 

arranjo altera a estrutura de governança corporativa ao incentivar a geração de valor ao 

acionista em detrimento da expansão da capacidade produtiva. Além disso, pode gerar um 

descasamento entre os investimentos produtivos e especulativos. Já a teoria política marxista 

considera a financeirização como uma nova fase do capitalismo, na qual o capital portador de 

juros e o capitam fictício se tornam mais relevantes do que o capital produtivo. 

A financeirização subordinada presente nos países em desenvolvimento reduz o 

espaço de políticas macroeconômicas e, com isso, as autoridades monetárias se deparam com 

uma margem de manobra pequena para atuar contraciclicamente. As taxas de juros e de 

câmbio ficam sujeitas aos fluxos internacionais, isto é, o ambiente doméstico torna-se menos 

relevante. Outra particularidade é que as moedas dos países em desenvolvimento encontram-

se no extremo inferior da hierarquia monetária, pois possuem os menores graus de liquidez. 

Esse panorama também afeta negativamente as decisões de política desses países, pois ficam 

sujeitos às decisões dos países cujas moedas estão no topo da hierarquia.  

Assim, de acordo com as análises feitas nesta dissertação, conclui-se que os países 

que são financeiramente integrados de forma subordinada utilizam as taxas de câmbio e de 

juros para atrair capitais externos, tornando-se mais dependentes das decisões internacionais e 
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vulneráveis a choques especulativos. Seu processo de financeirização se desenvolve através 

da configuração externa e das decisões de portfólio dos investidores internacionais. 

Como consequência das políticas neoliberais adotadas nos anos 1990, o grau de 

endividamento público e privado dos países em desenvolvimento aumentou substancialmente, 

intensificando as fragilidades econômicas e vulnerabilidades a choques externos adversos.. 

Diante dessa nova estrutura econômica e produtiva, o processo de financeirização tornou-se 

uma realidade na dinâmica das economias capitalistas contemporâneas. Além disso, o 

arcabouço neoliberal também inclui a difusão da lógica individualizada e privatização da 

política social. 

O caso do Brasil foi utilizado para ilustrar como Estado, famílias e empresas não 

financeiras alteram seu papel diante de uma macroestrutura financeirizada. A economia 

brasileira aprofundou seu processo de abertura durante a década de 1990, como estratégia 

para negociar a dívida externa e controlar a inflação. A âncora cambial utilizada no âmbito do 

Plano Real contribuiu para o controle da inflação, mas apreciou a taxa de câmbio, gerando 

déficits em transações correntes. Além disso, a estratégia de crescimento através do acúmulo 

de poupança externa deixou a economia brasileira mais vulnerável e dependente de altas taxas 

de juros para atrair investimentos internacionais. Os choques especulativos ocorridos no 

México, leste Asiático e Rússia evidenciaram esta vulnerabilidade.  

Durante o regime de câmbio fixo, no período anterior à implementação do tripé, o 

Brasil possuía um espaço de manobra de suas políticas muito pequeno. No entanto, mesmo 

sob o regime cambial flutuante, a economia brasileira não foi capaz de resgatar a autonomia 

política necessária, devido ao seu elevado grau de integração financeira e dependência de 

investimentos externos. Nos anos 2000, o governo brasileiro expandiu o crédito às famílias e 

houve um aumento na utilização de cartão de crédito, crédito consignado e estudantil (através 

do FIES). Através dos dados apresentados, foi concluído que a participação dos bancos 

privados nas operações de crédito superou a dos bancos públicos. Esse esquema foi 

responsável pelo aumento do endividamento das famílias. Além disso, o processo de 

financeirização continuou amparado pelas elevadas taxas de juros.  

Em relação às empresas não financeiras, as evidências apresentadas mostram que 

houve uma modificação no padrão de financiamento, pois estas firmas passaram a contar com 

outras fontes de empréstimos no mercado financeiro. Sobre os efeitos da crise financeira de 

2008, as políticas anticíclicas adotadas pelo governo Lula foram capazes de amortecer os 
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impactos negativos, porém, a internacionalização do real tornou-se mais evidente, devido à 

volumosa saída de capitais internacionais.  

Para pesquisas futuras, a inserção subordinada no sistema monetário internacional 

dos países em desenvolvimento, especialmente o Brasil, pode ser investigada para entender as 

limitações da Modern Monetary Theory (MMT). Como esses países possuem especificidades 

na sua dinâmica econômica e não conseguem emitir dívida em moeda doméstica, encontram 

restrições para adotar os presupostos da MMT, dado que esta teoria se baseia na estrutura 

econômica norte-americana.  

Em síntese, conclui-se que a acumulação de capital fixo é um importante 

componente da demanda agregada e está organicamente associada ao crescimento econômico. 

Uma redução na participação do investimento na composição do PIB impede que o 

desenvolvimento econômico se materialize. O Estado deve resgatar seu papel como condutor 

da economia e provedor de serviços públicos básicos à população, para que as bases do 

desenvolvimento sustentável e melhoria na distribuição da renda possam se efetivar. 

Os formuladores de política devem buscar promover o desenvolvimento dos 

mercados financeiros domésticos e reduzir a dependência de capitais externos. Ademais, o 

controle da conta financeira pode ser uma boa estratégia para limitar as entradas e saídas de 

capitais. Desta forma, é de suma importância que os países busquem aumentar o espaço de 

manobra de suas políticas e reduzir as vulnerabilidades externo, garantindo um setor 

produtivo robusto e o bem-estar da população.  
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