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O que é financeirização? (III) 
 

Eleutério F. S. Prado1 

 

No post O que é financeirização? (II) apresentou-se os principais resultados da 
pesquisa de Gretta Krippner exposta no livro Capitalizando na Crise – As origens políticas 
da ascensão da finança (2011). Nesse livro, como se indiciou, essa autora, mesmo sem 
ser marxista, documentou a emergência do fenômeno nos Estados Unidos da América 
do Norte numa visada correta do ponto de vista da tradição de pensamento crítico 
iniciada por Karl Marx. Eis que, para compreendê-lo, colocou o foco de sua análise nas 
formas e nos canais por meio dos quais o mais-valor se transfigura em ganhos 
financeiros. E, assim, pode tratar a financeirização do século XX não como um desvio, 
um golpe, uma anomalia na evolução do sistema econômico, mas como produto de um 
desenvolvimento orgânico do próprio modo de produção capitalista. 

Para tanto, ela englobou os juros, os dividendos, os ganhos de capital etc., ou 
seja, todas as formas de ganhos financeiros possíveis na categoria “lucro financeiro” que 
– deve-se mencionar aqui – não é encontrada em Marx. Contudo, ao fazer isso, ela pode 
tratar as finanças capitalistas empiricamente e de uma forma abrangente. Em sua 
perspectiva, a financeirização passou a ser compreendida como uma mudança no 
processo de acumulação de capital por meio da qual os ganhos capitalistas passaram a 
ser obtidos, crescentemente, no decorrer da segunda metade do século XX, pelos canais 
financeiros 

O estudo de Krippner sugere que a financeirização decorreu de consequência 
não intencionais de ações intencionais de política econômica que visavam resolver as 
dificuldades emergentes no evolver do sistema econômico. Essa evidência, entretanto, 
não desmente a tese de que se trata de um fenômeno sistêmico que apenas pode ser 
entendido quando visto da perspectiva das leis tendenciais de movimento do 
capitalismo. Pois, as decisões de política econômica têm sempre de respeitar os 
imperativos sistêmicos. Veja-se que esse avanço do capital de finanças ocorreu porque 
se tornou necessário para enfrentar uma barreira à acumulação de capital que foi posta 
pela própria acumulação de capital.  E que se manifestou, primeiro, como uma queda e, 
depois, como uma baixa persistente da lucratividade do capital industrial, do capital que 
comanda a geração de mais-valor (Choonara, 2018). 

De qualquer modo, os seus resultados foram reanalisados e aprofundados de 
uma perspectiva marxista por Lapavitsas (2013) e por Durand (2017). Ao fazê-lo, eles 
lançaram luz adicional sobre o processo de financeirização (e de globalização) da 
economia capitalista iniciado na segunda metade do século passado. Esses dois autores, 
com a precedência do primeiro, partiram de um questionamento crucial sobre os 
fundamentos teóricos do estudo de Krippner; segundo eles, ela fora capaz de mostrar 
bem a evolução do lucro financeiro, mas não examinara as conexões entre as suas 
formas e a geração de mais-valor. E esta geração, como se sabe, ocorre apenas no 
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âmbito do capital industrial, ou seja, do capital que comanda a produção de 
mercadorias. Aqui se resumirá o núcleo da tese desses autores, acompanhando muito 
de perto apenas a apresentação de Durand – que é mais sintética. De forma precisa, ela 
parte do seguinte: 

Uma deficiência do trabalho de Krippner é que não mergulha na natureza 
dos lucros financeiros: afinal, de onde eles vêm? Ainda que tenha identificado as 
causas da financeirização, ela não examina as contradições sócio-políticas que 
implicam. Ora, dificilmente existiram pontos mais espinhosos do que estes [para 
investigar] (Durand, 2017, cap. 82).  

Na verdade, a resposta dada a essa questão encontra-se resumida na figura 
abaixo (adaptada do texto original). Seguindo os seus passos, procurar-se-á explicá-la 
em sequência fazendo do uso frequentemente das próprias palavras desse autor. 

 

 

 

O capital de finanças é, como já se sabe, capital fictício, ou seja, não manifesta 
valor e não comanda a geração valor, pois apenas representa a capitalização de um fluxo 
de rendimentos futuros possíveis. O advento da financeirização implica, em primeiro 
lugar, que esse capital passa a crescer mais rapidamente do que o capital industrial.  

A contrapartida do crescimento do capital fictício relativamente à riqueza 
produzida é um crescimento da parcela dos lucros financeiros nos lucros totais. 
Os lucros financeiros, porém, não são eles mesmos fictícios. Pagos em dinheiro 
corrente (...) implicam em direitos sobre a riqueza produzida. Distinguem-se dos 
outros lucros somente pelo fato de que não estão vinculados diretamente à 
produção e à circulação de mercadorias: são retornos gerados no próprio 
processo financeiro.   

Sem dúvida, a finança pode criar condições favoráveis à produção de 
valores realocando capital dos setores declinantes para aqueles em expansão. 
(...). No entanto, ela nunca está na origem da criação do valor. Os lucros 
financeiros encarnam valores, mas não resultam [diretamente] da produção de 
valores. É preciso concebê-los como transferências de renda daquelas atividades 
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que verdadeiramente produzem valores – isto é, como parcelas retiradas dos 
salários e dos lucros obtidos na produção de bens e serviços [na verdade, de 
mercadorias]. 

Como já foi dito, são de vários tipos os lucros financeiros, pois assumem diversas 
formas e têm diferentes fontes. Apresentar essas formas e essas fontes, isto é, os canais 
por meio dos quais assomam, é uma tarefa que revela o fundamento social da 
financeirização e, assim, o caráter específico do capitalismo contemporâneo.   

A característica comum de todas essas formas é estarem associadas à 
circulação do capital-dinheiro. Os lucros assim gerados resultam do empréstimo 
do dinheiro ocioso em troca de remuneração. E eles advém da forma mais 
fetichista de capital – a forma que dá ao dinheiro a capacidade mágica de crescer 
sem enfrentar os riscos da produção, tal como [na aparência] as pereiras 
produzem peras. Ou seja, aparecem como receitas que provém de operações de 
empréstimos, da propriedade de ações e do comércio de ativos financeiros, ou 
ainda como lucros das instituições financeiras.  

São três as formas básicas de rendimentos que podem ser consideradas como 
lucros financeiros: os juros, os dividendos e o ganho de capital obtidos com as 
transações de ativos. Mas é preciso incluir também nessa modalidade os lucros obtidos 
pelas empresas financeiras, incluindo neles os ganhos recebidos pelos gerentes 
(salários, bônus, ações etc.) dessas empresas.   

A forma mais fundamental do lucro financeiro é o juro do capital emprestado por 
uma unidade financeira às empresas industriais e comerciais. Estas tomam emprestado 
não só para enfrentar necessidades episódicas, mas também para ampliar o tamanho 
da firma. Ademais, essa opção pode ser bem vantajosa para a empresa individual. Pois, 
normalmente, exceto nos períodos em que ocorrem crises agudas, a taxa de lucro tende 
a ser maior do que a taxa de juros. E, nessa circunstância, tomar emprestado, empregar 
capital de terceiros além do próprio, costuma elevar a taxa de lucro sobre o capital 
próprio da empresa.  

A elevação da alavancagem, isto é, da razão entre o capital de terceiros e o 
capital próprio da empresa, tem também um efeito perverso, pois ela eleva a fragilidade 
da empresa, das empresas em geral, ou seja, do sistema econômico como um todo2: 

                                                           
2 Ocorre aqui um efeito de interversão que também se pode ser denominado de “contra-finalidade”. Veja-
se, primeiro, porque há uma tendência de queda da taxa de lucro no sistema capitalista: cada capitalista 
busca constantemente elevar a sua lucratividade por meio de inovações poupadoras de trabalho; porém, 
em conjunto, os capitalistas, ao proceder assim, fazem com que se eleve a composição orgânica do capital 
social, o que tende a promover, se que eles o saibam, uma queda da taxa de lucro média do sistema. Do 
mesmo modo, cada capitalista busca elevar a sua força competitiva por meio da alavancagem financeira; 
mas ao proceder assim, os capitalistas, em conjunto, também sem que o saibam, elevam a fragilidade do 
sistema, o que acaba, tal como no caso anterior, afetando negativamente a todos em conjunto. Ademais, 
mesmo se eleva a lucratividade dos capitais próprios, a alavancagem tende a fazer cair também a 
lucratividade do capital total (soma do próprio e de terceiros) das empresas e, assim, também, do sistema 
econômico como um todo. E o faz porque alonga ao máximo o processo de acumulação de capital, 
reforçando a tendência ao crescimento da composição orgânica. Ademais, à medida que as empresas 
tomam emprestado criam-se novos capitais fictícios, o que tende a elevar a demanda por ganhos sem que 
se eleve na mesma proporção a produção de mais-valor.   
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O nível de endividamento da empresa é determinado tanto pelo aumento 
da lucratividade quanto pela avaliação dos riscos. Pois, tomar emprestado não 
apenas eleva a lucratividade, mas também a sua medida de flutuação. Os efeitos 
esperados da alavancagem são invertidos quando o desempenho da empresa se 
deteriora ou quando sobe a taxa de juros. O endividamento se torna uma 
variável crítica quando os lucros colapsam, assim como quando as taxas de juros 
sobem, pois em qualquer dos casos eleva-se o risco de falência.  

A segunda forma importante de lucro financeiro é o dividendo, ou seja, a 
remuneração do capital acionário, do capital que figura como capital próprio das 
corporações, forma atualmente predominante de organização das grandes empresas. 
Com a sua difusão, a centralização e a concentração do capital são levadas a um novo 
patamar na história do capitalismo. O advento das corporações como forma dominante, 
ademais, implica, como se sabe, numa mutação desse sistema social: generaliza-se 
assim a separação entre a propriedade e o controle dos empreendimentos, o que vem 
realizar uma tendência já manifestada no século XIX de socialização progressiva da 
relação de capital. Essa socialização, no entanto, não implica em democratização; ao 
contrário, o controle e a gestão das empresas se concentra mais e mais nas mãos de 
pequenos grupos de grandes capitalistas financeiros.  

Juros e dividendos advém ambos dos lucros gerados pelas empresas 
produtivas. Mesmo assim, as participações dos acionistas e dos emprestadores 
nas empresas [nas formas de ações e de títulos respectivamente], são líquidas 
porque são facilmente trocáveis por dinheiro nos mercados financeiros. (...). 
Considera-se, por isso, que os juros nos títulos corporativos assim como os 
dividendos das ações como ganhos rentistas3 e, por isso, quer-se mostrar que 
essas receitas financeiras resultam apenas da capacidade de dispor e de tornar 
disponível para outrem montantes de capital-dinheiro. São partes do mais-valor 
gerado na esfera produtiva que são capturadas sem a contrapartida do 
acolhimento dos riscos empresariais.  

Os juros e os dividendos, nos países de capitalismo mais avançado, podem se 
apresentar incrementados porque o valor adicionado capturado pelas empresas aí 
localizadas encontra-se ele próprio incrementado pela chamada troca desigual. Mas a 
principal fonte de lucro financeiro nesses países vem certamente das rendas obtidas por 
meio de patentes, royalties, propriedade intelectual etc., as quais são amplamente 
obtidas no exterior – ainda que também em âmbito nacional –, isto é, nos países 
tecnologicamente menos desenvolvidos.   

Ora, as formas de lucro financeiro apresentadas nesse último parágrafo 
extrapolam o quadro de análise até aqui apresentado. Pois, as duas formas anteriores 
de lucro financeiro fluem estritamente pelo canal da exploração. Mas há também 
formas que advém pelo canal da espoliação. Consistem principalmente – mas não só – 
na obtenção de juros por meio de empréstimos sejam às famílias, sejam aos órgãos do 
Estado, notando que as famílias podem figurar como unidades de consumo ou como 
fonte do trabalho em conta própria. Considere-se, agora, de início o caso das famílias: 

                                                           
3 O autor dessa nota prefere chamar esses ganhos de juristas. Ver sobre isso, a nota O “rentismo” e a léxis 
de O capital (2017).  
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Os juros que as famílias pagam são uma forma pré-capitalista de 
rendimento – a qual, na verdade, já havia sido notada por Marx4. Entretanto, é 
preciso agradecer a Costas Lapavitsas por ter mostrado a crescente importância 
desse tipo de rendimento nas economias contemporâneas. Tais lucros por 
expropriação provêm de deduções diretas das rendas das famílias. Trata-se de 
uma forma secundária de exploração, que ocorre de modo independente da 
extração de mais-valor no processo de produção.  

Marx distinguiu duas formas de exploração secundária. Na primeira5, os 
trabalhadores permanecem formalmente independentes, mas só conseguem 
acessar os meios de produção por meio de empréstimo fornecido por uma classe 
especial de usurários. Na segunda, os juros advêm por meio de empréstimos que 
financiam o consumo.   

Note-se que a categoria juro, no primeiro caso, aparece como aluguel pelo uso 
de meios de produção. Estes, portanto, não são vendidos aos trabalhadores, mas apenas 
emprestados – assim, eles obtêm apenas a posse temporária de tais ativos para 
poderem empregá-los como valores de uso durante certos períodos e em condições 
determinadas.  

Como foi visto, esta última modalidade de lucro financeiro também aparece na 
interação entre empresas, portanto, ainda no canal da exploração. E não apenas 
episodicamente: certas empresas podem mesmo se especializar em alugar meios de 
produção específicos às outras empresas. Pois, como se sabe, há meios de produção 
facilmente copiáveis e que, por isso, não podem ser vendidos, mas apenas alugados com 
a devida proteção de propriedade intelectual. No outro canal, ou seja, como modalidade 
da espoliação, essa forma aparece também nas interações entre tais empresas e as 
famílias, assim como entre elas e os órgãos governamentais.  

Considere-se, agora, o caso da espoliação dos orçamentos públicos, ou seja, 
aquele da extração de lucros financeiros obtidos como juros da dívida pública, a qual, 
por sua vez, é alimentada por meio da coleta de impostos sobre as famílias e empresas. 
Ora, também nesse caso, encontra-se já Marx uma compreensão perfeita dessa forma 
de espoliação que se caracteriza pelo baixo risco e pela extrema liquidez. Eis o que ele 
diz em O capital sobre a função da dívida pública na acumulação de capital: 

A dívida pública torna-se uma das mais enérgicas alavancas da 
acumulação primitiva [e contemporânea, pode-se acrescentar]. Tal como o 
toque de uma varinha mágica, ela dota o dinheiro improdutivo de força criadora 
e o transforma, desse modo, em capital, sem que tenha necessidade para tanto 
de se expor ao esforço e perigo inseparáveis da aplicação industrial e mesmo 
usurária. Os credores do Estado, na realidade, não dão nada, pois a soma 
emprestada é convertida em títulos da dívida, facilmente transferíveis, que 
continuam a funcionar em suas mãos como se fossem a mesma quantidade de 
dinheiro sonante [moeda corrente] (Marx, 1983, p. 288). 

                                                           
4 Pois, segundo Marx, “trata-se de exploração feita pelo capital sem o modo de produção do capital”. 
5 Trata-se precisamente do caso atual dos motoristas da plataforma de compartilhamento Uber. Ver a 
nota Subsunção financeira do trabalho ao capital (2018). 
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O autor que aqui citamos extensivamente, Cédric Durand, considera que os 
ganhos obtidos a partir da receita dos Estados como “lucros políticos” já eles dependem 
fortemente de decisões de política econômica. Tais ganhos são atualmente um 
problema permanente já que concorrem predatoriamente nos orçamentos públicos 
com os gastos dos Estados seja em serviços públicos seja em infraestrutura, os quais 
também concorrem fortemente entre si, já que ambos tendem a se elevar mais do que 
proporcionalmente com o crescimento econômico.  

É preciso considerar agora o ganho de capital como uma forma possível de lucro 
financeiro. Como os preços das ações e dos títulos em geral, assim como dos ativos 
imobiliários e das commodities, estão em constante flutuação, surge assim uma 
oportunidade de ganho diferencial que é aproveitada pelos especuladores em geral. Eis 
que, valendo-se supostamente de estarem melhor informados sobre os fatores que 
fazem os preços variarem, procuram eles obter ganhos comprando em vendendo ativos 
de várias espécies. Tais ganhos são considerados geralmente como jogos de soma zero 
entre os vários participantes dos mercados. Entretanto, os próprios movimentos dos 
mercados, assim como as intervenções das políticas econômicas que os condicionam, 
podem influenciar na magnitude dos fluxos de dinheiro entre os setores financeiros e os 
setores produtivos e comerciais do sistema econômico.    

Finalmente, é preciso considerar os lucros das instituições financeiras, as quais 
fazem a intermediação entre vendedores e compradores de “papéis” que representam 
dinheiro presente e futuro. Essas instituições acumulam lucros financeiros por meio das 
taxas e comissões que cobram de seus clientes nas mais diversas operações de que 
participam como intermediários. Porém, a forma principal de lucro das instituições 
financeiras, como bem se sabe, advém da diferença de taxas de juros que conseguem 
obter entre os montantes que tomam emprestado e os montantes que emprestam em 
geral às outras empresas, às famílias e aos governos.  

Para completar a explanação – que é também explicação da figura acima exposta 
por meio da qual procurou-se apresentar sinteticamente as fontes dos lucros financeiros 
– é preciso mostrar porque nela consta o bloco “inovações”. Segundo Durand, esta 
explicação não tem qualquer dificuldade: “ao fazer realocações de capital, o sistema 
financeiro dirige os recursos disponíveis para os setores mais lucrativos. Assim, ele 
obtém remuneração porque propicia aumento dos lucros associados à emergência de 
novas atividade produtivas”. É evidente, o sistema financeiro também ganha dinheiro 
de “invenções” que alimentam as atividades meramente especulativas.  

Segundo este autor, para concluir, eis a “lógica social que está subjacente aos 
lucros financeiros: inovação, desapropriação [pelo canal da espoliação] e parasitismo 
[pelo canal da exploração]”. 
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