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O que é financeirização? (II) 
 

Eleutério F. S. Prado1 

 

Sabe-se já com base num post publicado neste blog, em 27/07/2013 [O que é 
financeirização? (I)], que não se pode apreender esse fenômeno tratando a esfera do 
capital de finanças como simplesmente exterior à esfera do capital industrial e do capital 
comercial. Pois, nessa perspectiva, a financeirização passa a ser vista apenas como uma 
mutação histórica que afeta a circulação do capital e, assim, a repartição da renda – não 
como uma mudança estrutural e orgânica do capitalismo. Ora, essa mudança afeta a 
organização do trabalho, a maneira de produção de mais-valor – e não apenas o modo 
como é repartido.  

Essas duas esferas devem ser consideradas – e esse é a tese de fundo – como 
momentos articulados da totalidade posta pela relação de capital. E não apenas, 
portanto, porque a esfera financeira tem funcionalidades próprias e complementares 
àquelas pertencentes às esferas do capital industrial e do capital comercial. Mas 
também porque participa da estruturação do próprio modo de produção. Ora, como se 
sabe, a produção de bens e serviços, os quais atendem as necessidades sociais no modo 
de produção capitalista, dá-se com base numa estrutura de relações sociais na qual os 
verdadeiros produtores, os trabalhadores em geral, encontram-se subordinados.   

Conforme o texto de Sotiropoulos, Milios e Lapatsioras então traduzido, “a 
financeirização” é também “uma tecnologia de poder que é superposta às relações 
sociais tradicionais de poder como o objetivo de organizá-las e de reforçar seu vigor e 
sua eficácia” (2013, p. 2). Ou seja, ela deve ser compreendida sobretudo – e, assim, antes 
mesmo de tomar ciência de seus efeitos na repartição da renda – como uma forma de 
robustecer a subsunção do trabalho ao capital. Não só acrescenta espoliação financeira 
à exploração da força de trabalho, como também intensifica esta última exercendo uma 
supervisão sobre o modo de atuação dos capitais industriais e comerciais.  Mas isto não 
é tudo.  

A financeirização desloca de fato a balança do poder de decisão sobre os 
investimentos da esfera dos capitais funcionantes para a esfera dos capitais de finanças; 
assegura ademais, para as classes capitalistas, a captura de uma parcela maior da renda 
por meio do incremento dos ganhos financeiros. Ao mesmo tempo, ela acentua a 
irracionalidade constitutiva do capitalismo, isto é, aprofunda o fetiche das formas de 
existência do capital, ao dar proeminência sistêmica ao circuito D – D’ em detrimento 
do circuito D – M – D’. Se este segundo mantém ainda alguma memória de que a riqueza 
surge do trabalho, do desempenho da força de trabalho que produz mercadoria, o 
primeiro proclama que o dinheiro sob forma de capital é capaz, por si só, de gerar mais 
dinheiro.  

Os capitais que operam segundo o circuito D – D’ dão origem ao que Marx 
denomina de capital fictício, pois se medem não pelo valor acumulado no passado, mas 
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pela capitalização do fluxo de ganho futuro que são capazes de gerar capturando, em 
última análise e em princípio, valores que vão ser gerados quase sempre no âmbito do 
capital industrial.    

Entretanto, viu-se agora (tardiamente) que é possível dar mais um passo – 
fazendo um avanço importante – na compreensão da financeirização. Nesta nota que 
complementa a anterior procura-se incorporar à noção de financeirização certos 
resultados da pesquisa de Greta Krippner que se encontra em seu livro Capitalizando na 
Crise – As origens políticas da ascensão da finança (2011).  

Em sua caracterização desse fenômeno visto como contemporâneo, ao invés de 
enfocar aspectos particulares (favorecimento dos acionistas ou enorme incremento das 
operações financeiras) ou mesmo ilusórios (ascensão do rentismo), privilegia o modo 
pelo qual ela afeta a realização da própria meta objetiva do sistema da relação de 
capital. Assim, afirma que usa o termo financeirização “para se referir à crescente 
importância das atividades financeiras como fonte de lucros na economia” (Krippner, 
2011, p. 27). Nessa perspectiva, engloba, então, sob o nome de “lucros financeiros” os 
ganhos capitalistas (juros, dividendos, bonificações, etc.) que são obtidos por meio dos 
“canais financeiros”.2 

Como se sabe, o capitalismo é nome do sistema complexo constituído 
historicamente com base na difusão e no desenvolvimento da relação de capital, isto é, 
da relação social entre o capital e o trabalho assalariado. Nessa relação, como também 
se sabe, o trabalho encontra-se internalizado e subsumido ao capital e, assim, é 
explorado para produzir mais-valor. Entretanto, como o capital é valor que se valoriza, 
dinheiro que gera dinheiro, demanda insaciável de mais-capital, ele também pode 
subordinar o trabalho externamente, isto é, atuando como capital de empréstimo. E o 
faz não só extraindo parte do valor criado no âmbito do capital industrial ou apropriado 
pelo capital comercial, mas também espoliando diretamente o trabalhador como 
trabalhador autônomo ou mesmo como mero consumidor.  

Caracterizar, portanto, a financeirização pela importância crescente do “lucro 
financeiro” nos ganhos capitalistas parece teoricamente bem correto do ponto de vista 
da obra central da crítica da economia política. Ademais, assim caracterizada, ela passa 
a indicar que uma transformação estrutural muito significativa ocorreu e ainda está 
ocorrendo no capitalismo contemporâneo.   

A contribuição seminal de Krippner, nesse sentido, consistiu em mostrar 
empiricamente, com base em dados da economia norte-americana, a crescente 
importância desses ganhos financeiros na composição dos ganhos capitalistas conforme 
vão passando as décadas a partir de 1960. Eis como resume os resultados de sua 
pesquisa:  

“Nos anos 1950 e 1960, os lucros do setor financeiro situavam-se entre 
10 a 15 por cento dos lucros totais na economia dos EUA. No período que se 
inicia em meados dos anos 1980, os lucros do setor financeiro chegaram a 
aproximadamente 30 por cento dos lucros totais dessa mesma economia, 
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crescendo daí então para mais de 40 por cento no pico do ciclo de negócios em 
2001. Embora esse crescimento dos lucros sugira que ocorreu uma dramática 
transformação da estrutura da economia norte-americana, essa medida em si 
mesma é conservadora na avaliação da financeirização, pois não considera a 
excessiva compensação remuneratória dos gerentes no setor financeiro (...) 
[assim como] que as empresas não financeiras se tornaram crescentemente 
dependentes das atividades financeiras como fonte de receita nos anos 
recentes” (Krippner, 2011, p. 28).   

Os resultados de sua pesquisa acima resumidos de forma sintética podem ser 
facilmente apresentados de um modo mais completo. Pois, essa pesquisadora construiu 
medidas agregadas da financeirização nos EUA mostrando não apenas o crescimento 
dos lucros do setor financeiro como também o aumento dos lucros de origem financeira 
obtidos pelas corporações não financeiras.    

Aqui vai-se resumir os seus resultados. De início é preciso mostrar o que essa 
autora denomina de “duas visões da mudança econômica”. Eis que, segundo ela, duas 
percepções distintas estão em contraste na compreensão da transformação do 
capitalismo contemporâneo nos EUA. E elas divergem sobre qual seria o seu caráter 
distintivo e mais marcante: sem que uma exclua a outra, uma delas dá centralidade à 
desindustrialização e a outra enfatiza a financeirização.  

A Figura 1 opõem essas duas visões mostrando a evolução das participações 
relativas no emprego e no PIB de alguns macrosetores selecionados. Os gráficos da 
figura da esquerda subsidiam a tese da desindustrialização pois mostram que a 
participação do setor serviço no emprego total cresce de modo expressivo entre 1950 e 
2000, enquanto cai significativamente a do setor industrial. Já os gráficos da figura da 
direita apoiam moderadamente a tese da financeirização já que indicam que a 
participação no PIB do setor financeiro amplo3 (FIRE) cresce bastante (aliás, junto com 
a do setor serviços em geral) enquanto a do setor industrial cai. 
 

Figura 1 
Participações relativas no emprego (esquerda) e no PIB (direita)  

EUA – setores selecionados – 1950 – 2001 

       
 

 
A tese da financeirização, entretanto, está fortemente amparada pela 

demonstração do que ocorreu com os lucros coorporativos entre 1950 e 2001. A Figura 

                                                             
3 FIRE é o acrônimo de um agregado de setores formados por “finance” (finanças), “insurance” (seguros) 
e “real estate” (serviços imobiliários, isto é, compra, venda e aluguel de propriedades imobiliárias).  
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2, que reproduz um gráfico contido também – tal como os anteriores – no livro aqui 
citado, apresenta inequivocamente essa evidência bem sugestiva. Pois, mostra que a 
participação nos lucros do setor industrial cai, que a do setor serviço se eleva mantendo-
se num patamar baixo e que a do setor FIRE cresce espetacularmente (de 10% em 1950 
para 45% em 2001).  De acordo com a autora desse livro, não vem a ser “o crescimento 
do setor serviços ou o pós-industrialismo aquilo que caracteriza o desenvolvimento 
recente” da economia norte-americana, pois “ao enfocar a mudança no padrão da 
lucratividade vê-se o desenvolvimento chave é a financeirização” (Krippner, 2011, p. 19).  
 

Figura 2 
Participações relativas nos lucros coorporativos 

EUA – setores selecionados – 1950 – 2001 

 
 
 

Sobre essa última evidência, é justo reproduzir aqui os termos com os quais a 
própria autora aqui estudada descreve a mudança estrutural da economia norte-
americana no período que vai do pós-II Guerra até o presente: “essa figura mostra 
novamente que o declínio da indústria de transformação foi dramático, que o setor FIRE 
tornou-se dominante no sistema econômico [norte-americano] e que o setor serviços 
em geral [mesmo gerando muito emprego] responde aí apenas por uma pequena fração 
dos lucros totais” (Krippner, 2011, p. 32). 

Assim, apesar de ter oposto inicialmente a financeirização e a desindustrialização 
como características chaves do desenvolvimento recente da economia norte-americana 
– e possivelmente da economia dos países centrais em geral – ela acaba sugerindo que 
esses dois fenômenos se complementam de algum modo.  A ascensão do setor de 
serviços em geral talvez não seja apenas concomitante com a ascensão do setor de 
serviços financeiros, assim como, da financeirização.  É possível que existam vínculos 
entre eles mesmo se este último fenômeno é tomado como mais marcante. 

 Como já se indicou, a pesquisa dessa autora examinou também o que ocorreu 
com os lucros de origem financeira obtidos pelas corporações não financeiras. A figura 
3 em sequência mostra a crescente importância dos ganhos (juros, dividendos e ganhos 
de capital) obtidos por meio de aplicações financeiras vis-à-vis dos ganhos alcançados 
por meio das atividades produtivas propriamente ditas. Vê-se nela, claramente, que os 
“lucros financeiros”, medidos em relação aos lucros brutos (isto é, quando deles ainda 
não se extraíram as margens de depreciação), cresceu extraordinariamente entre 1950 
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e 2001 (apesar de ter declinado um pouco no período 1989-1995). E esse resultado, sob 
o critério da crescente importância dos canais financeiros para a obtenção de lucros, 
vem atestar e corroborar, também inequivocamente, a tese da intensa financeirização 
da economia norte-americana a partir dos anos 1970.   

   
Figura 3 

Razão ganhos financeiros/lucros brutos 
EUA – empresas não financeiras – 1950 – 2001 

 
 

Os resultados do estudo examinado nesta nota são impressionantes. Eles 
mostram em outros gráficos não reproduzidos aqui que os ganhos financeiros se 
elevaram relativamente aos lucros correntes inclusive nas corporações tipicamente 
industriais. Se a razão entre esses ganhos e os lucros brutos era aí cerca de 0,1 em 1950, 
ela chegou a aproximadamente 0,4 em 2001. Mostram também que essa elevação se 
deu não apenas porque os retornos dos ativos cresceram, mas também porque a 
aquisição de ativos financeiros se elevou fortemente. Se a razão entre a aquisição líquida 
de ativos financeiros em relação aos ativos tangíveis era cerca de 0,3 em 1951, ela 
parece ter crescido sustentavelmente daí então chegando a 1,0 no final do período 
analisado de cerca de 50 anos.  

Essa autora elaborou o seu estudo para mostrar que a financeirização não pode 
ser tomada meramente como consequência de “algo profundamente sistêmico” no 
desenvolvimento recente do capitalismo. Pois, ao proceder assim, o analista científico 
estaria tratando “o próprio sistema como um ator”, isto é, como um macrosujeito.  
Estaria aceitando, ademais, que “a virada para as finanças é apenas uma resposta [do 
sistema] à falta de oportunidades lucrativas no contexto da estagnação iniciada no final 
dos anos 1960 e 1970” (Krippner, 2011, p. 12). Diferentemente, para ela, “o regime de 
política que deu suporte à financeirização nas últimas décadas foi um resultado não 
intencional da ação dos decisores que apenas procuravam solução para uma série de 
dilemas políticos que foram aparecendo no final dos anos 1960 e 1970” (Krippner, 2011, 
p. 27).  

Ora, o modo de pensar que opõe ação e sistema é uma arte típica do 
entendimento. A recusa em atribuir força causal ao sistema enquanto tal provém de um 
preconceito posto pelo individualismo metodológico, ou seja, pelo método 
característico da ciência econômica e sociológica vulgar na compreensão dos 
fenômenos do capitalismo. Essa cientificidade, é sabido, quer analisar os fenômenos 
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desse modo de produção sem apreender as relações sociais que os estruturam. Apesar 
de ter realizado um estudo importante sobre a natureza da financeirização, Krippner, 
enquanto teórica, não pertence à tradição que vem de Karl Marx. A sua objeção parece 
plausível apenas porque os sujeitos econômicos, para ela, não atuam como suporte das 
relações sociais coisificadas, não atuam conforme os imperativos sistêmicos que movem 
ocultamente o modo de produção capitalista.  

De qualquer modo, o seu estudo foi bem aproveitado por certos autores 
marxistas, em particular por Lapavitsas (2013) e Durand (2017), para avançar na 
compreensão do processo de financeirização que, pouco a pouco, mas inexoravelmente, 
tomou o modo de produção capitalista no último terço do século XX e que se projetou 
para além dele. Esses autores mencionam que essa autora descreveu bem o processo 
de avanço das finanças, mas não foi capaz de mostrar como se formam os “lucros 
financeiros”, isto é, as suas origens e os canais por meio dos quais se manifestam. Ao 
procurar suprir essa carência, originada de uma falta de compreensão das relações 
sociais que formam a totalidade complexa em escrutínio, eles avançaram além dela no 
propósito de entender essa transformação histórica do capitalismo.  Um resumo desse 
avanço será apresentado em outra nota a ser publicada e que aparecerá sob o título O 
que é financeirização? (III).  
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