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Economia brasileira,  financeirização e nova dependência nos marcos do capitalismo 

rentista 

 

O grande economista brasileiro Celso Furtado, disse, no início dos anos 2000, numa 

entrevista a um importante jornal brasileiro, que nunca se imaginou que o Brasil fosse um 

país qualquer, que se antevia para ele um futuro luminoso, de Nação grande e soberana, 

com papel determinante na geopolítica mundial, mas que todos reconheciam também que 

o Brasil vivera muito tempo de facilidades e que se habituara a não levar a sério as 

estruturas internas e a má distribuição de renda. Partindo desses dois elementos 

contrapostos, ele concluiu: “agora chegamos ao extremo; é muito triste imaginar que um 

país em construção tenha sido entregue ao mercado”.  

Furtado referia-se aí ao levante neoliberal que tomou de assalto a economia brasileira 

pouco tempo depois da redemocratização. A segunda metade dos anos 80 do século 

passado tinha sido dominada pelos problemas contíguos e interligados de elevada inflação 

e dívida externa impagável, de modo que o fim do jugo militar não trouxera muito alívio do 

ponto de vista da estabilidade econômica e das perspectivas de crescimento e redução das 

desigualdades. A agenda neoliberal foi introduzida por Fernando Collor, o primeiro 

presidente eleito diretamente depois de quase três décadas, e tornada efetiva pelos dois 

governos de Fernando Henrique Cardoso, que conseguira estabilizar monetariamente a 

economia, com a implementação do Plano Real, em meados de 1994. Mas junto com a 

imperiosa necessidade de dar um fim a quase duas décadas de inflação anual muito alta, 

foi se vendendo também a ideia de que o Brasil precisava se modernizar, que o Estado 

agigantado e a falta de condições plenas para a livre atuação do mercado e da concorrência 

era a raiz de todos os males.   

Assim, no caso do Brasil, foi dessa forma, ou seja, associando subliminarmente a política 

nacional-desenvolvimentista que vigorara durante 50 anos – mesmo no período militar, 

portanto – a tudo de ruim que o país então vivenciava, que as ideias do Consenso de 

Washington foram se disseminando e ganhando corações e mentes. No final dos anos 1990, 

em determinados ambientes, dizer o que quer que fosse em benefício da instituição Estado, 

ou fazer qualquer menção, ainda que passageira, contra as virtudes ruidosamente 

atribuídas ao mercado, era visto como crime de lesa pátria e, nos meios acadêmicos, como 

expressão de anti-ciência, como coisa de esotéricos (a palavra grafada com s, 

evidentemente).  

Fazendo rapidamente um parêntese naquilo que aqui de fato nos interessa, não posso 

deixar de mencionar que não foi outra a razão que levou um grupo de economistas 

heterodoxos, de várias partes do país, em geral professores de universidades públicas, a 
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criar, em 1996, a Sociedade Brasileira de Economia Política, a SEP, da qual tive a honra de 

ser presidente ao longo de quatro anos. Percebendo que encolhia o espaço oficial para o 

ensino e a pesquisa embasados em correntes teóricas críticas da ortodoxia, julgamos que 

deveríamos, para além de continuar a lutar pela sobrevivência de paradigmas alternativos 

nos lócus de disputa de cadeiras nas universidades, publicações acadêmicas e recursos para 

pesquisa, também contar, como elemento fundamental de resistência, com nosso próprio 

espaço, onde poderíamos discutir e refletir de modo livre. Em suma, foi a necessidade de 

que a reflexão crítica na área de economia conseguisse sobreviver à avalanche liberal em 

andamento que determinou a criação da SEP, iniciativa taxada de utópica por muitos 

daqueles simpáticos à sua causa, e debochada como bizarra e fadada ao fracasso pelos 

pares ortodoxos. A SEP, no entanto, já ultrapassou, firme e forte, duas décadas de existência 

e caminha neste ano de 2019 para a realização de seu 23º Encontro Nacional. Não menos 

importante, inspirou a criação de instituições semelhantes em vários outros países, além de 

instituições de âmbito internacional como a Sociedade Latino Americana de Economia 

Política e Pensamento Crítico, fundada em 2005, e a International Initiative for Promoting 

Political Economy, que teve início em 2006. Aproveito então para, além de agradecer 

novamente o convite para estar aqui, muito significativo para mim, desejar a esta nascente 

e benvinda Associação Portuguesa de Economia Política os votos de que ultrapassem a SEP 

em seu muito evidente sucesso.  Voltemos então ao Brasil.  

A fala de Celso Furtado, com a qual iniciei esta intervenção, colhida no início do novo 

milênio, em pleno domínio das práticas e políticas neoliberais pelo segundo governo de 

Fernando Henrique, traía a amargura e a desilusão de alguém que sempre acreditou que o 

território digno de continente, a generosa fertilidade do solo, as riquezas naturais 

incomensuráveis e o imenso mercado interno potencial não poderiam fazer do Brasil outra 

coisa que não uma grande Nação. Mas é preciso para isso um projeto, e um Estado que o 

conduza. Como demonstrou com fartura de evidências históricas o economista coreano 

Hajoon-Chang, em livro publicado em 2002, nenhuma grande nação capitalista se construiu 

graças às milagrosas forças do mercado, sequer os Estados Unidos. Somente as elites 

mesquinhas e insensatas de um país como o Brasil podem ainda acreditar nesse conto da 

carochinha.  

É verdade que as tentativas de efetivar sonhos como o de Furtado, seja de modo ditatorial 

por Getúlio Vargas, seja de modo democrático e popular por João Goulart, tampouco foram 

bem sucedidas, mas é preciso também reconhecer que elas foram permanentemente 

perseguidas e detratadas da forma mais vil pelas elites do país, sempre receosas de perder 

seus privilégios senhoriais, bem como pela grande imprensa brasileira, que sempre lhes 

serviu de porta-voz. Isso sem falar, é claro, da  má vontade dos países imperialistas para 

com elas, Estados Unidos em destaque.  
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O golpe militar que um Getúlio Vargas agora democraticamente eleito impediu com seu 

suicídio em 1954, veio 10 anos depois e levou de roldão todas as promessas de um país que, 

nas palavras do grande crítico cultural brasileiro Roberto Schwarz, estava 

“irreconhecivelmente inteligente”, pregando libertação nacional, política externa 

independente, combate ao imperialismo e ao latifúndio e reformas de base para reduzir a 

miséria e a desigualdade. Mas os militares, ainda que de forma bruta, também tinham lá o 

seu projeto de Brasil potência, que passava, como vinha passando desde os anos 1930, pela 

necessidade de fortalecer a produção industrial e engatá-la nos parâmetros do 

desenvolvimento tecnológico mundial. A preocupação com a fratura social que marcava o 

país, contudo, não estava na pauta, cheirava a comunismo.  A redução das inegáveis 

desigualdades sociais e regionais só fazia parte do projeto como subproduto do presumido 

vigor do desenvolvimento capitalista. Era preciso “esperar o bolo crescer para depois 

dividir”, como se dizia à época.  

De qualquer forma, a necessidade do sucesso econômico para legitimar o governo espúrio 

levou os militares a aprofundarem aquilo que se chamou de nacional-desenvolvimentismo, 

a saber – e utilizando aqui as palavras do grande historiador econômico brasileiro Pedro 

Fonseca – “a política econômica formulada e executada de forma deliberada por governos 

nacionais para promover, sob a liderança do setor industrial, o crescimento econômico e 

assim, dentro dos marcos do capitalismo, superar os seus problemas”. Graças às ironias da 

História, foi o II Programa Nacional de Desenvolvimento, engendrado no governo do 

general Ernesto Geisel para enfrentar a crise do petróleo que estourara ao final de 1973, 

que acabou por concluir a matriz produtiva da segunda revolução industrial, tendo sido o 

Brasil o único país latino americano a realizar tal proeza.  

Foi esse capítulo insólito que encerrou a etapa nacional-desenvolvimentista de nossa 

história, que durou afinal 50 anos. O aprofundamento da crise de sobreacumulação no 

sistema capitalista mundial, que despontara nos anos 1970, e da qual a crise do petróleo 

não era senão um desdobramento, se encarregou de colocar-lhe um ponto final. Sob a égide 

de um dinheiro mundial agora totalmente inconversível, mas trajado de uniforme nacional, 

a economia mundial ia mergulhando nas águas cada vez mais turbulentas da financeirização 

e arrastando para esse poderoso redemoinho a frágil periferia do sistema. Se, de um lado, 

foi escolha política que expressa com precisão o espírito tacanho e a fraqueza de nossas 

elites, a opção pela adoção do pacote neoliberal que “entrega um país em construção ao 

mercado”, para lembrar o lamento de Celso Furtado, coloca-se também, em certo sentido, 

como uma espécie de reação a uma situação em que a exiguidade de moeda forte tivera 

consequências drásticas.  

O saudoso professor Peter Gowan, especialista em relações internacionais, ativista e 

membro do comitê editorial da conceituada revista New Left Review, afirmou, em livro 
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publicado em 1999, que a estratégia de insistir na manutenção do dólar americano como 

meio de pagamento internacional geral e de incitar o sistema econômico global ao 

acirramento do jogo financeiro era uma aposta faustiana de Washington para dominar o 

mundo. Mais recentemente, em livro publicado em 2011, o conhecido economista grego 

Yanis Varoufakis vai utilizar a metáfora do Minotauro para explicar a extravagante situação 

em que um país, graças ao domínio de sua moeda, faz, de quase todos os demais, súditos, 

os quais, por deliberação própria, prestam-lhe seguidas e custosas homenagens. 

Independentemente de concordarmos ou não com eles, o fato é que países como o Brasil 

foram e estão sendo duplamente vítimas dessa nova etapa do processo de acumulação 

capitalista e de uma configuração do sistema monetário internacional inédita 

historicamente, em que uma moeda nacional totalmente inconversível funciona como 

dinheiro mundial. Mas, para adentrarmos os detalhes desse movimento, convém que 

discutamos um pouco mais os principais traços hoje constitutivos do processo global de 

acumulação. 

Autores marxistas tão importantes quanto David Harvey e François Chesnais defendem a 

tese de que a crise que desponta nos anos 1970 é uma crise de sobreacumulação, vale dizer, 

uma crise de excesso de capital frente às possibilidades de valorização. Mais do que uma 

queda da taxa de lucro, tal como previsto pela famosa lei tendencial, o que parece 

determinante para a letargia que atingiu o sistema e a instabilidade financeira estrutural 

que o acomete há quatro décadas é o fato de terem minguado as expectativas de 

valorização por meio da produção de valor novo e de valor excedente. Em livro  de 2004, 

David Harvey recupera Rosa Luxemburgo e Ana Arendt para afirmar que tal situação 

engendra aquilo que ele chama de “acumulação por espoliação”. Ele invoca Arendt, 

segundo a qual a burguesia mundial teria percebido, desde a primeira grande crise ocorrida 

no último quartel do século XIX, que o pecado original do simples roubo, séculos antes o 

responsável pela acumulação primitiva do capital, poderia ter que eventualmente se 

repetir, sob pena de o motor da acumulação morrer de repente. Em outras palavras, no 

caso aquelas de Rosa Luxemburgo, o capitalismo teria que dispor perpetuamente de algo 

fora de si mesmo para estabilizar-se e seguir em frente.   

As privatizações, tão alardeadas como panaceia de todos os males por qualquer receituário 

de corte ortodoxo, não seriam, nessa interpretação, nada mais do que expedientes 

necessários para a criação de novas possibilidades de valorização. No mesmo sentido, 

podemos dizer que a insistente pregação em torno do controle draconiano das contas 

públicas, bem como a imprópria e irritante comparação entre a economia nacional e a 

economia doméstica que amiúde acompanha tal peroração, têm por trás de si o objetivo 

de constranger o Estado, impedindo-o de realizar investimentos, os quais estariam sempre 

“roubando” (com aspas minhas aqui) o espaço do mercado. O mesmo se diga das 

decantadas reformas nos sistemas previdenciários, regra geral visando, não a solução do 
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efetivo problema trazido pela elevação da expectativa de vida, mas a imposição do regime 

previdenciário de capitalização e a destruição, onde eles ainda existem, dos sistemas 

baseados no regime de repartição. O meu país é um exemplo emblemático dessa estratégia. 

Quão inseguro e socialmente desastroso, pode ser esse caminho, mostrou-nos, com sobra 

de evidências, a crise mundial deflagrada em 2008.  

Se os argumentos estão corretos, a difusão das ideias neoliberais e as receitinhas de 

recuperação do tipo da do Consenso de Washington que inundaram o mundo a partir do 

início dos anos 1980, constituíram o primeiro movimento das elites globais no sentido de 

enfrentar o problema. Mas elas foram também ajudadas pela debacle do então chamado 

“socialismo real”, ao final dessa década, que não só reconfigurou a questão geopolítica, 

como concedeu fôlego adicional à pregação mundial em defesa das medidas pró-mercado 

e da redução do tamanho e da influência do Estado.   

É no mesmo diapasão adiantado por Rosa Luxemburgo que podemos entender as 

facilidades que foram concedidas para a entrada da China na OMC, a partir de 2001, e 

portanto, para o vigor que o crescimento capitalista passa a ter aí desde então. A China 

constituía um enorme e insondável território de possibilidades de acumulação, ainda 

relativamente à margem do moinho capitalista. Em seu último livro, publicado em 2016, 

François Chesnais vai ver no espetacular crescimento chinês, o segundo dos três elementos 

que, em sua visão, postergaram uma crise maior, sendo o primeiro a difusão do pacote 

neoliberal que vimos de reportar, com a ênfase dada pelo autor às políticas de liberalização 

e desregulamentação das finanças, comércio e investimentos diretos.  

O terceiro dos elementos levantados por Chesnais nos dá ensejo a duas observações 

importantes para entendermos com quais régua e compasso se desenha hoje a acumulação 

de capital.  Segundo ele, a partir dos anos 1990, emerge uma espécie de debt-led growth 

regime, vale dizer, uma sorte de crescimento capitalista impulsionado pelo acúmulo de 

direitos sobre o valor excedente a ser futuramente produzido. Assim, ao mesmo tempo em 

que os princípios liberais tornam muito difícil qualquer elevação na carga tributária, o 

crescimento da dívida pública não é visto como tão problemático, e assim como as 

condições objetivas tornam-se adversas ao crescimento real dos salários, o endividamento 

das famílias é estimulado.  

A primeira observação a ser feita é que isso nos leva às instigantes observações do sociólogo 

e economista alemão Wolfgang Streeck. Em livro de 2014 ele vai afirmar que a despeito da 

sempre presente exaltação dos valores democráticos pela sociedade de hoje, o mundo 

moderno só experimentou uma única vez aquilo que se poderia chamar de capitalismo 

democrático, ou seja, um arranjo capaz de conciliar o feitio naturalmente antidemocrático 

da acumulação capitalista com os anseios de igualdade e respeito pelo ser humano.  O santo 

responsável por esse milagre teria sido o crescimento econômico, forte e persistente, que 
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marcou os chamados 30 anos gloriosos iniciados no pós-segunda guerra e que precederam 

a etapa atual.  

Olhando principalmente para o centro do sistema, Streeck vai afirmar que quando esse 

arranjo entra em crise, nos anos 1970, é a inflação que vai substituir o crescimento como 

instrumento de conciliação. Mas a inflação começou a afetar os detentores de riqueza 

financeira, num momento em que o crescimento dessa riqueza recebia estímulos de todos 

os lados. A imposição de medidas restritivas para o controle da inflação veio ao final dessa 

década, com explosão do desemprego e retorno a uma política de sound money.  

Na sequência, a dívida pública, na visão de Streeck, é que teria ocupado o lugar da inflação 

como instrumento de conciliação, pois “tornava possível introduzir recursos ainda não 

gerados de fato nos conflitos distributivos em curso”. Quando o crescimento da dívida 

também passa a incomodar, começa a pregação pelas políticas de austeridade e de controle 

dos gastos públicos, enquanto o endividamento privado passa a ser altamente promovido 

em todas as suas formas. E aqui nos encontramos novamente com Chesnais. Os dois últimos 

artifícios citados por Streeck, o crescimento da dívida pública e o incitamento ao 

endividamento privado, para além dos tenebrosos desdobramentos que prenunciam 

quanto à sustentabilidade dos regimes democráticos mundo afora, configuram também 

aquilo que o marxista francês chamou de um debt-led growth regime, para ele, como 

adiantamos, o terceiro dos elementos que permitiu a postergação de uma crise de maiores 

proporções até o advento do colapso de 2008.  

Para que apresentemos a segunda das observações ensejadas pela menção de Chesnais a 

esse regime de crescimento, cabe de antemão lembrar que todas as transformações 

produzidas pelo fortalecimento do neoliberalismo geraram um ambiente em tudo 

benfazejo à riqueza financeira mundial, a qual atuou, em realidade, como o próprio 

Chesnais já demonstrara em livro publicado tão cedo quanto em 1996, como uma das mais 

poderosas alavancas a mover o processo de acumulação a esse novo estágio.   

Nesse novo ambiente, os Estados nacionais perdem parte substantiva dos graus de 

liberdade que antes detinham para fazer política econômica e social. Em substituição, 

temos um cenário de Estados justapostos, mais ou menos comandados pela impessoalidade 

dos mercados financeiros e orquestrados pelos agora libertos movimentos dos fluxos 

internacionais de capital.  No processo mundial de acumulação de capital, passam então a 

predominar, de modo cada vez mais incisivo, frente aos requerimentos do capital 

produtivo, os imperativos da acumulação financeira, dando corpo àquilo que se 

convencionou chamar hoje de financeirização.  

E com isso chegamos afinal à segunda observação ensejada pela menção de Chesnais ao 

debt-led growth, regime o qual está, é claro, ligado ao processo de financeirização, já que o 
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incitamento ao endividamento, seja público, seja privado, ao criar passivos de um lado, cria 

necessariamente ativos financeiros, vale dizer, riqueza financeira, de outro. Neste caso 

tomo a liberdade de vos apresentar uma tese minha sobre a natureza que detém hoje o 

processo de acumulação e que permite inserir, num escopo mais amplo, o referido processo 

de financeirização.    

No livro III, como se sabe, Marx pretende dar conta do processo global da produção 

capitalista e, para tanto, busca mostrar as formas sob as quais a mais valia aparece no plano 

fenomênico, uma vez que a extração de valor sem remuneração não fica visível a olho nu. 

Assim, as quatro primeiras seções do citado livro são destinadas a mostrar como a mais 

valia se transforma em lucro, a quinta seção como uma parcela dessa mais valia assume a 

forma de juro e a sexta, como uma terceira porção desse valor excedente pode assumir a 

forma de renda. Ao falar sobre o juro, na quinta seção, Marx se pergunta: “Como essa 

divisão puramente quantitativa do lucro em lucro líquido e juro, se transforma em 

qualitativa? Em outras palavras, como explicar que também o capitalista que emprega 

apenas capital próprio e nenhum emprestado classifique parte de seu lucro bruto na 

categoria particular de juro e, como tal, a calcule separadamente?”   

O que Marx está indagando é por que razão nada muda na história se esses dois 

personagens, o capitalista jurídico e o capitalista econômico, forem interpretados pela 

mesma pessoa. Que é realmente assim que tudo se passa é comprovado pelo fato de 

atualmente, nas legislações tributárias de boa parte dos países, ser permitida a exclusão, 

para efeitos de incidência dos impostos sobre a renda, do valor relativo aos “juros sobre o 

capital próprio” do montante de lucros auferido pelas empresas. Marx, premonitoriamente 

adiantou aqui o “fundamento” (com aspas) dessa regra. A resposta que ele dá à pergunta 

em tela é que o capital, “em relação às categorias de lucro que proporciona, se decompõe 

em propriedade do capital, capital fora do processo de produção, que proporciona juro em 

si e capital dentro do processo de produção, que como processante proporciona ganho 

empresarial”.  

Ora, a mesma clivagem pode ser aplicada às diferentes categorias de renda da terra que ele 

discute na seção seguinte. Também aí trata-se da propriedade de um capital, a terra, que 

proporciona um rendimento em si, ou seja, um rendimento justificado pela mera existência 

do instituto da propriedade privada, que a coloca nas mãos de alguém. É essa, aliás, a razão 

pela qual ele não pode concordar com Ricardo em sua proposição de que o único tipo de 

renda existente é a renda diferencial, produzida pelas fertilidades desiguais dos diferentes 

terrenos. É como se Marx estivesse dizendo a Ricardo que é a economia política que explica 

a renda da terra, não a biologia (ou a geologia).  

Portanto, para Marx, a renda absoluta, negada por Ricardo, existe sim. O proprietário da 

terra, ao não liberá-la para a exploração capitalista sem que uma renda lhe seja paga, 
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impede que uma parcela do valor excedente aí produzido seja oferecida ao processo de 

equiparação na distribuição da mais valia gerada pelo capital global. Assim, parte da mais 

valia do setor agrícola, que é sempre superior àquela produzida por outros setores, 

metamorfoseia-se em renda fundiária. É evidente que o avanço do desenvolvimento 

tecnológico sobre a agricultura vai elevando também aí a composição orgânica do capital e 

problematizando a condição de existência da renda absoluta. Mas, esse tipo de renda, nem 

por isso está sendo banido da cena capitalista. Bem ao contrário, de um modo 

transformado, ele tem estado cada vez mais presente.   

A forma moderna de sua existência, de importância crescente no processo produtivo, está 

associada às chamadas mercadorias-conhecimento. Uma vez criadas, essas mercadorias 

têm valor zero, já que é nulo o tempo de trabalho necessário à sua reprodução, que é, para 

Marx, aquilo que determina o valor dos bens e serviços. Nesse sentido, elas são mercadorias 

fictícias tanto quanto a terra.  Apesar disso, elas têm preço, porque seus proprietários não 

as liberam para o consumo e/ou para sua utilização na produção se um valor monetário não 

lhes for pago. Visto dessa forma, o preço que é pago por um software, por exemplo, não é 

nada mais do que pura renda, no caso, renda do conhecimento. As mercadorias 

conhecimento são softwares, sistemas de informação, bancos de dados e todo tipo de 

artefato tecnológico, cuja constituição é puro conhecimento objetivado e que hoje são 

condição sine qua non da produção de quase tudo.   

Outro tipo de renda discutido por Marx e que hoje também tem sua versão moderna com 

importância cada vez maior, é a renda de monopólio. Marx observa, nos capítulos iniciais 

de O Capital, que a quantidade de valor produzida num determinado período de tempo, 

por exemplo, uma hora, é sempre a mesma, ou seja, o que muda entre processos mais e 

menos produtivos é a quantidade de valores de uso que se produz, por período, em cada 

um deles. No caso da renda de monopólio, essa regra não vale, pois tudo se passa como se 

os trabalhadores desses processos excepcionais produzissem, pelo efeito de alguma 

condição mágica, mais valor por unidade de tempo do que os demais trabalhadores, uma 

vez que os preços desses bens são determinados não pelo tempo de trabalho necessário à 

sua produção, mas pela disposição a pagar de quem os deseja adquirir. Como quem tem a 

propriedade dessa condição mágica é o produtor, é a ele que cabem os ganhos daí 

derivados e ele se apropria desses ganhos sob a forma de uma renda de monopólio.  

No capitalismo de hoje, as propriedades mágicas que só seriam, em princípio, resultado da 

conjugação de circunstâncias excepcionais (o exemplo de Marx é o da produção de um 

vinho que depende de uvas muitos especiais que só frutificam num espaço determinado do 

globo), são correntemente produzidas. A relação da mercadoria com sua marca é antiga, 

mas é nas últimas décadas que a marca ganha definitivamente lugar central na produção 

capitalista. Como lembra Naomi Klein, em livro do ano de 2000, até o início dos anos 1970, 
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os logotipos das roupas geralmente ficavam escondidos, discretamente colocados na face 

interna dos colarinhos. No final dessa década, eles estavam sendo arrastados para o lado 

de fora das camisetas e no início dos anos 1980, já eram um “acessório de moda”, que aos 

poucos foram engolindo as próprias roupas.  

O objetivo maior da marca,  portanto, não é simplesmente ajudar a vender a mercadoria, 

mas, como dizem os livros de marketing, “gerar valor” ou, nos termos de Marx, garantir 

uma renda de monopólio.  Daí a razão de a marca ter se convertido num ativo dos mais 

importantes. Ter sucesso no Branding é muito mais interessante do que ser bem sucedido 

numa inovação produtiva, porque libera o valor da mercadoria da camisa de força do tempo 

de trabalho socialmente necessário. Uma vez estabelecida, a marca não só singulariza a 

mercadoria, mas a torna independente, permite que ela domine o cliente, que deixa o preço 

de lado e paga o que for necessário. Atinge-se o ponto ideal do ponto de vista da valorização 

capitalista quando o consumidor consome antes a marca do que o produto, processo que 

vem se tornando cada vez mais comum nas últimas décadas. 

De resto, cabe lembrar ainda das rendas diferenciais naturais implícitas na exploração dos 

recursos naturais, hoje de importância inegável dada a problemática cada vez mais 

complexa da sustentabilidade ambiental, e das rendas diferenciais derivadas de diferenças 

de localização, diretamente ligadas à especulação, às bolhas imobiliárias e às crises geradas 

pelos títulos hipotecários. Enquanto rendimentos derivados da mera propriedade, de forma 

externa e apartada do processo em si de produção e geração de valor novo, as diferentes 

formas de renda aliam-se aos juros, o rendimento típico do processo de financeirização, 

mas também aos dividendos, sobre os quais cabem algumas palavras.  

Atualmente, pelo menos no que concerne aos capitais mais ou menos estabelecidos, é a 

posição externa do detentor de ações que acaba por comandar as decisões atinentes à 

produção. A profusão de títulos sobre governança corporativa que vêm sendo editados nos 

últimos anos indica a correção dessa percepção, pois a tal governança não é nada mais do 

que a arte de tornar “parceiros” os gerentes dos processos produtivos e os rentistas. Se, no 

período dos 30 anos gloriosos esses administradores eram todo-poderosos para contrapor 

aos interesses dos acionistas os imperativos e necessidades da produção, hoje, por meio de 

astutos expedientes como as stock options – uma forma de dividir com esse quadros 

administrativos aquilo que Hilferding chamou de “lucro do fundador” – eles foram 

conquistados de vez pela finança. Com isso, como observa mais uma vez François Chesnais, 

a lógica financeira, externa e estranha às necessidades da produção, foi internalizada no 

próprio espaço produtivo.  

Resumindo, se quiséssemos definir de modo sumário o regime de acumulação 

contemporâneo, talvez pudéssemos dizer que se trata de um capitalismo dominado pela 

finança, onde a acumulação se dá sob os imperativos da propriedade mais do que da 
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produção, e propriedade que é cada vez menos de meios de produção e cada vez mais de 

capital fictício, aquele capital, para lembrar com Marx, que tem por princípio básico a 

capitalização de uma renda derivada de um sobrevalor futuro.  Trata-se, portanto, de um 

capitalismo essencialmente rentista, onde o capital fictício, cada vez mais tem por 

retaguarda nomes, ao invés de terrenos e aparatos produtivos, enquanto os meios de 

produção revelam a importância cada vez maior dos ativos intangíveis, ao invés do trabalho 

vivo e do trabalho morto.  Já que a mão de obra e as máquinas parecem estar sendo cada 

vez mais deslocadas pelo conhecimento e pela informação, já que os capitais associam-se 

em holdings cada vez mais afastadas  do chão da produção, já que os capitalistas são cada 

vez mais difusos grupos de investidores associados em fundos, consórcios e private equitys, 

já que os principais ativos das empresas são imagens, marcas e patentes, parece que o 

capital terceirizou a exploração, delegou a outrem o trabalho de comandar a expropriação, 

deixou  de lado o lucro e instalou-se confortavelmente nos espaços sociais que lhe garantem 

ganhos. Seus rendimentos agora não têm nada que ver com a atividade de explorar e ser 

explorado, eles são “direitos” que a propriedade lhe confere.  

Se esse quadro faz sentido, a financeirização é só o elemento mais evidente, a manifestação 

mais expressiva de um processo de acumulação dominado pelos imperativos rentistas. E é 

também de caráter rentista, o novo tipo de dependência que pode caracterizar hoje o papel 

de países periféricos como o Brasil. Voltamos com isso ao meu país e a uma observação que 

deixamos pendurada no início desta exposição quando dissemos que estamos sendo 

duplamente vítimas desse processo de transformação nos parâmetros da acumulação 

capitalista. 

Podemos dividir em cinco fases distintas a história da inserção da economia brasileira no 

processo de acumulação capitalista em nível mundial.  A primeira fase é aquela da expansão 

dos estados territoriais originários, onde o Brasil se coloca como reserva patrimonial, base 

de operação de força de trabalho compulsória e fonte de fornecimento de metais preciosos 

e matérias primas. Em outras palavras, nesse primeiro momento, o país constitui-se em 

puro e simples objeto de espoliação, expediente típico da fase de acumulação primitiva 

então em curso. Na segunda fase, o país aparece como produtor de bens primários, de baixo 

valor agregado. Num período que abrange desde a época do exclusivo metropolitano até o 

início do século XX, a economia brasileira, singrando ao sabor de um processo determinado 

desde fora, vai funcionar como alavanca da acumulação no Centro, produzindo matérias 

primas e produtos agrícolas a baixo custo.    

Consideradas conjuntamente, as duas primeiras fases somam mais de quatro séculos, até 

que finalmente, nos anos 30 do século passado, acontece, para retomar os termos do 

clássico diagnóstico de Celso Furtado, o “deslocamento do centro dinâmico da economia”, 

abrindo-se assim a possibilidade de que o processo de acumulação passasse a ser 
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determinado desde dentro, com sua dinâmica sendo pautada pelas variáveis relacionadas 

à economia doméstica. Essa nova conjuntura, resultado da combinação de fatores políticos 

internos com a gravidade da crise econômica mundial que então se alastrava, preparou as 

condições para a terceira fase de inserção da economia brasileira no movimento mundial 

de acumulação. Acossado já pelo problema da sobreacumulação, o capital do Centro do 

sistema vai encontrar na economia brasileira, na segunda metade dos anos 1950, o 

mercado que começava a escassear no mundo desenvolvido. O país torna-se assim objeto 

do deslocamento espacial do capital do Centro, fazendo com que o processo de acumulação 

“determinado desde dentro” fosse comandado, nos setores mais dinâmicos da economia, 

pelas necessidades e imperativos do capital de fora.  

Apesar disso foi nesse período que se gerou a primeira possibilidade efetiva de a economia 

brasileira deixar para trás sua crônica dependência. Foi esse, como vimos, o objetivo das 

tentativas nacional-desenvolvimentistas levadas a efeito por governos de variados tipos. De 

forma difusa e até avant la lettre, como no caso de Vargas, esses diversos governos foram 

percebendo aquilo que a Teoria da Dependência, partindo das descobertas de Raul 

Prebisch, acabou por demonstrar: que o desenvolvimento capitalista não se dá por etapas, 

que as economias nacionais não caminham em linha reta das fases menos desenvolvidas de 

produção, onde baixo valor agregado é produzido, para aquelas mais avançadas, marcadas 

pela indústria e pelo desenvolvimento tecnológico de ponta. Como demonstrara também o 

próprio Furtado, o subdesenvolvimento é um tipo de desenvolvimento capitalista, que 

torna os países periféricos, graças à sua posição na divisão internacional do trabalho, 

dependentes e reféns do imperialismo dos países do Centro. Pragmaticamente, isso 

significava que era preciso apostar na indústria, ou ficaríamos eternamente ao sabor de 

relações de preço lesivas aos interesses nacionais, que acabavam por transferir aos países 

centrais, pela via do comércio internacional, parte do reduzido quantum de valor 

internamente produzido. 

Como já adiantamos, o aprofundamento da crise de sobreacumulação no sistema 

capitalista mundial, que despontara nos anos 1970, se encarregou de colocar um ponto final 

às tentativas nacional-desenvolvimentistas e acabou por atirar a economia brasileira nas 

turbulentas águas do processo de financeirização, que estava então em seu início. 

Constituindo a quarta fase da história aqui sumariamente descrita, a riqueza financeira, 

que, incitada pela própria crise, crescia a taxas muito elevadas, vai encontrar no Brasil a 

demanda por empréstimos que faltava a um capital financeiro robusto e ávido por 

aplicações. É o modo de inserção do país nessa nova fase que o torna um dos principais 

personagens da “crise das dívidas dos países latino-americanos” que acontece nos anos 

1980, e que foi responsável por duas décadas de estagnação na economia brasileira. 
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O crescente movimento de financeirização, fortalecido pelo sucesso do discurso neoliberal 

ao longo dos anos 1980, vai transformar o Brasil em plataforma internacional de valorização 

financeira, com  a completa submissão de sua política econômica às exigências dos 

investidores. Inaugura-se assim, nos anos 1990, a quinta e atual fase da história da inserção 

da economia brasileira no processo mundial de acumulação. O desdobramento desse 

processo vai colocar o país como uma permanente fonte de oferta de ganhos financeiros 

ao capital cigano que gira o mundo buscando as aplicações mais lucrativas. Nos momentos 

de crise, o superlativo ganho oferecido pelo país é garantido pelos pícaros alcançados pelas 

taxas de juros e pela desvalorização aguda de ativos financeiros e não financeiros. Em 

momentos de calmaria ele é garantido pela combinação de taxas reais mesmo assim muito 

elevadas com a tendência à sobrevalorização da moeda doméstica, garantindo-se ganhos 

ainda maiores. 

A opção por esse caminho vai configurar uma sorte de “nova dependência”, vale dizer, uma 

dependência que não se determina mais pelas operações de troca no âmbito das relações 

de comércio, mas sim pelas transações envolvendo estoques de riqueza e que se dão no 

escopo da chamada Conta Capital e Financeira do Balanço de Pagamentos. Em poucas 

palavras, o país torna-se dependente do permanente e vultoso ingresso de recursos de 

investimentos. Essa dependência se auto-reforça, porque a elevada taxa de juros necessária 

para que ela funcione tende a sobrevalorizar a moeda doméstica, produzindo resultados 

muito ruins na conta corrente. Deletéria para as relações comerciais, a sobrevalorização 

afeta em particular a chamada balança de rendas, pois incentiva o envio de recursos  a partir 

de um passivo externo cada vez mais pesado. A recorrência de resultados ruins nas 

transações correntes acaba por impor ao país a contínua absorção de poupança externa, 

através da entrada de investimentos, num movimento de Sísifo, que parece sem fim. 

Isso posto, é possível considerar a reiterada absorção de poupança externa que o Brasil 

apresenta há duas décadas como um tipo mais atual, porque afinado com a financeirização, 

mais sofisticado e mais perverso de dependência. Sem necessidade de que haja perdas nas 

relações de troca (podendo inclusive acontecer o contrário, como se deu entre 2001 e 

2008), a extração de valor dos países menos desenvolvidos pelos mais desenvolvidos está 

garantida pelo volume de passivo externo que a economia carrega. Quando isso se combina 

com a deliberada intenção de produzir ganhos superlativos aos capitais externos, como vem 

acontecendo no Brasil, o benefício para esses capitais é ainda mais patente. O rentismo 

mostra-se, assim, muito mais eficiente que a deterioração dos termos de troca como 

mecanismo de extração de valor. Não há dúvida, nesse caso, que se trata de captura de 

excedente. Em outras palavras, se se trata de valorizar o valor por meio de transações entre 

residentes e não residentes, então o mais efetivo é que os países menos desenvolvidos 

engulam porções cada vez maiores de poupança externa. Aí sim, não importando o que 

ocorra com os termos de troca, estará garantida a captura do excedente e a valorização do 
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valor dos capitais externos, em detrimento dos capitais e do trabalho dos países menos 

desenvolvidos. 

Ao mesmo tempo, como vem insistindo o Prof. Bresser Pereira, a permanente tendência à 

sobrevalorização da moeda produz aquilo que se conhece na literatura como “doença 

holandesa” e leva clara e inexoravelmente para um processo de desindustrialização. Assim, 

um resultado duplamente perverso é produzido nesta quinta fase: de um lado somos 

eternos pagadores de renda; de outro, nossa matriz produtiva regride ao patamar da 

segunda fase e nos coloca novamente como uma economia extrativa e primária, 

produzindo quase exclusivamente bens de baixo valor agregado. A participação dos 

produtos manufaturados em nossa balança comercial, que ultrapassara os 60% no início 

dos anos 1990, encontra-se hoje na esfera dos 35%. Dos 10 produtos mais exportados pelo 

país, apenas um não se encontra na categoria dos produtos básicos. Os produtos campeões 

são soja, minério de ferro, óleos brutos de petróleo, açúcar, carne de boi, carne de frango, 

celulose, café ... e automóveis, a exceção que confirma a regra. 

É evidente que esse resultado não foi produto do puro e simples andamento da acumulação 

de capital em nível mundial. Foi do país a decisão de inserir nossa economia de forma ativa 

nas caudalosas correntes do processo de financeirização e transformá-lo em plataforma 

internacional de valorização financeira. Foi deliberação política nossa, que começou no 

governo de Fernando Collor, tomar as providências para que essa inserção acontecesse 

dessa forma, começando pela abertura financeira, que foi levada a efeito inclusive de forma 

inconstitucional. Foram os governos de Fernando Henrique Cardoso que consolidaram o 

paradigma e colocaram o país sob a égide do câmbio permanentemente valorizado e, 

depois da crise cambial de 1999, sob o tacão do tripé macroeconômico que impõe o regime 

de metas de inflação, a contínua produção de resultados primários positivos nas contas 

públicas e a adoção do regime de câmbio flutuante. 

Mesmo a ascensão de Lula ao governo federal não traz mudanças nesse quadro. A liquidez 

é rigidamente controlada, os juros permanecem em patamares extremamente altos e os 

superávits primários elevam-se para além dos níveis exigidos pelo próprio FMI. Ademais, 

medidas adicionais são tomadas no sentido de completar o processo de inserção da 

economia brasileira nos circuitos mundiais de acumulação financeira: extensão da reforma 

da previdência ao funcionalismo público, reforma da lei de falências no sentido de priorizar 

os interesses dos credores financeiros, adoção de medidas para aumentar o grau de 

abertura financeira.  

Assim, apesar da alternância democrática e, por conta disso, das mudanças de governo 

experimentadas desde o início dos anos 1990, uns mais e outros menos afinados 

ideologicamente com o discurso liberal e com as supostas virtudes do mercado, a política 

macroeconômica mudou muito pouco, tendo sido pautada quase sempre pelas máximas de 
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controle estrito das despesas públicas, juros elevados e câmbio valorizado. O que 

diferenciou os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) dos governos anteriores, 

principalmente no caso de Lula, foi que eles fizeram bom proveito da fase de crescimento 

mundial experimentada entre 2001 e 2008, utilizando esse “bônus macroeconômico” para 

distribuir renda, reduzir a miséria absoluta e reduzir a desigualdade de partida entre os 

diferentes extratos sociais. Tentaram assim, com programas sociais de alto impacto, 

conferir sustentabilidade social ao crescimento econômico que estava sendo possível.  

A crise internacional de 2008 viria a complicar, ainda que não de imediato, a continuidade 

dessa combinação, em princípio contraditória, entre política econômica liberal e programas 

sociais de alto impacto. A combinação é contraditória porque a diversidade desses 

programas, e, principalmente, a dimensão e a magnitude de alguns deles, vão aumentando 

a importância e a presença do Estado na economia, além de exigirem um nível cada vez 

maior, ao invés de menor, de regulamentação em vários setores e instâncias da vida 

socioeconômica. Além disso, essas políticas foram fortalecendo e ampliando os direitos 

sociais garantidos pela Constituição de 1988, tudo caminhando no sentido contrário ao dos 

cânones do neoliberalismo.  Mas enquanto prevaleceu o crescimento econômico puxado 

pelas exportações e pelo efeito multiplicador dessas mesmas políticas, essa contradição foi 

acomodada. Tornou-se possível até mesmo um pequeno ato de rebeldia de Lula, quando, 

ao final de 2006, seu governo lança o Programa de Aceleração do Crescimento, um pesado 

pacote de investimentos públicos em áreas econômica e socialmente estratégicas, 

destinados a turbinar o processo de crescimento. O advento da crise iria desmanchar essa 

conciliação até então possível e, à sua maneira, virtuosa. As condições a serem enfrentadas 

pela presidenta Dilma seriam então bem diferentes.  

A desaceleração do crescimento chinês e do crescimento americano teve impacto enorme 

no volume e nos preços das commodities exportadas pelo país, consequência que se tornou 

ainda mais patente em 2011, o primeiro ano de Dilma, completando o já sombrio quadro 

externo, que voltara a se agravar nesse ano, com turbulências nos mercados financeiros 

mundiais e ataques especulativos a moedas de países europeus não centrais. A presidenta 

Dilma tentou enfrentar o agravamento da situação com uma política de aposta no 

investimento privado, via desoneração da folha de pagamentos das empresas, e por uma 

combinação de relaxamento da política monetária (redução da taxa de juros para conseguir 

desvalorizar o câmbio) com aperto fiscal. A ausência de resposta do investimento privado a 

esses estímulos, o corte efetuado nos investimentos públicos para criar o espaço para as 

desonerações, o esgotamento dos impulsos derivados do consumo e a continuidade da 

crise externa começaram a produzir resultados muito ruins do ponto de vista do 

crescimento, culminando com uma taxa de crescimento do PIB de apenas 0,5% em 2014, 

último ano da primeira gestão Dilma. Sua reeleição se deu por margem muito apertada e 

abriu o espaço político, num país de frágeis instituições, para o golpe sofrido pela jovem 
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democracia brasileira, ao se afastar do cargo, sem crime de responsabilidade, uma 

presidenta honesta e digna, eleita por 54 milhões de votos.   

Além de ajudar a aprofundar a crise que rendeu mais de 7% de queda do PIB em dois anos, 

o desmantelamento institucional permitiu a adoção, pelo governo de ocupação de Michel 

Temer, de uma série de medidas ao arrepio da Constituição, todas no sentido de conferir 

maior liberdade e garantias ao capital, enquanto os direitos do trabalho foram sendo 

sistematicamente atacados. Essa mesma situação possibilitou também a prisão sem provas 

do ex-presidente Lula, justificada por “ações indeterminadas”, como consta bizarramente 

do processo que o levou à cadeia em abril do ano passado, impedindo-o de concorrer às 

eleições de 2018, sendo ele o candidato de longe favorito e aparecendo com o dobro das 

intenções de voto de Bolsonaro no início do processo eleitoral. Mas é evidente que esse 

processo de retomada do poder pela força (o Partido dos Trabalhadores ganhara 4 eleições 

presidenciais consecutivas), e de clara ascensão da direita faz coro com um processo que é 

mundial. Levantamos aqui uma hipótese para explicá-lo. 

Depois de um longo período de ascensão e difusão da cartilha e das políticas neoliberais 

mundo afora (como se sabe, mesmo países europeus geridos por longos períodos por 

partidos social democratas acabaram por sucumbir a essas políticas – e o Brasil comandado 

pelo Partido dos Trabalhadores tampouco foi diferente), o neoliberalismo parece ter 

chegado a um ponto de saturação e sem ter entregue aquilo que prometera. Três décadas 

depois, o resultado das políticas prescritas pelo discurso neoliberal foi o aumento da 

desigualdade (inter e intra países), o crescimento muito lento e o surgimento de um 

desemprego que tem características estruturais. Tudo isso piorou substantivamente com o 

advento da crise internacional de 2008, que não só tornou ainda mais indigestos os 

resultados desse modelo, como, ao longo da última década e graças aos meios segundo os 

quais se tentou equacionar os problemas, quantitative easing em destaque, aprofundou as 

contradições que estão em sua base. O voto anti-sistema é uma consequência imediata 

dessa situação e ele é também um voto contra a política, o que evidentemente abre as 

portas para o fascismo. É por aí que devem ser explicados, a meu ver, a eleição de Trump 

nos Estados Unidos, o Brexit britânico e a ascensão de partidos e políticos de extrema direita 

em todo o planeta (Hungria, Polônia, Itália, Filipinas, Turquia, Bulgária, e agora, 

infelizmente, também o Brasil). O cenário é distópico.   

Caminhando agora para o encerramento de minha fala, diria que, no caso da vitória de 

Bolsonaro, somaram-se a esse espírito de época alguns elementos domésticos não menos 

importantes na explicação desse resultado funesto. Além dos programas sociais de alto 

impacto e da retomada dos investimentos públicos, os governos do PT, apesar de fiéis na 

maior parte do tempo aos cânones do neoliberalismo, atuaram em sentido contrário, 

quando impuseram um relativo breque ao processo de privatizações e quando optaram por 

uma política externa “ativa e altiva”, que recusou a ALCA, fortaleceu os BRICS e o Mercosul 
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e retirou o país do costumeiro alinhamento direto com os interesses dos países centrais, 

EUA em destaque. Assim, apesar do sucesso em termos de crescimento, nível de emprego 

e redução da desigualdade, sem que os interesses dos muito ricos tivessem sido afetados, 

as elites do país, de feição ainda extremamente senhorial, nunca aceitaram o PT e sua maior 

liderança, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O sentimento de “perda” de poder se 

instalou e, no caso das classes médias altas, esse sentimento foi magnificado por conta das 

políticas públicas dos governos petistas, que colocaram os mais pobres em espaços antes 

exclusivos das elites: os aeroportos, as universidades, os shoppings mais refinados.  

A crise econômica internacional, que atinge o Brasil a partir de 2011, ajudou a engrossar as 

críticas ao PT e a seus governos. Os movimentos de maio de 2013, iniciados por uma 

juventude de esquerda horizontalista e apartidária, tendo como foco reivindicações ligadas 

ao transporte público, foram rapidamente capturados pela direita, com o auxílio sempre 

determinante da grande mídia.  A quarta vitória consecutiva do PT nas eleições 

presidenciais de 2014, que ainda assim acontece, detonou a operação conjugada do 

judiciário, grande mídia, empresariado e partidos de direita para usurpar o poder delegado 

a Dilma Roussef e pôr em marcha uma agenda neoliberal pura, sem os arroubos sociais dos 

governos petistas.  

Os interesses do grande capital internacional, com destaque para o petróleo das camadas 

do pré-sal, também tiveram papel determinante. É hoje de conhecimento público o fato de 

magistrados brasileiros como Sérgio Moro, o todo poderoso juiz de primeira instância, 

comandante da operação Lava Jato, que quase destruiu a Petrobrás e a respeitada indústria 

de construção pesada do país, terem sido treinados nos Estados Unidos e apetrechados 

com os instrumentos e as ferramentas da chamada lawfare. Tampouco é por acaso que 

uma das primeiras medidas do governo de Temer foi a alteração de algumas regras do 

regime de exploração do pré-sal adotadas por Lula, buscando dar maior espaço para as 

grandes petroleiras mundiais. 

Finalmente não se pode deixar de mencionar a relação despolitizada da população 

beneficiada pelas políticas implantadas pelos governos do PT com essas mesmas políticas e 

programas, por culpa, é preciso que se diga, do próprio partido. Combinada com a 

irrefreável ascensão das igrejas pentecostais e sua teologia da prosperidade, essa 

despolitização foi decisiva para a aceitação totalmente acrítica do tsunami de fake news 

advindo da campanha de Bolsonaro contra o candidato do PT no segundo turno, Fernando 

Haddad, que foram persistentemente propagadas por milhares de robôs, cujos links 

apresentavam como local de origem os EUA.  

Há 10 dias da realização do segundo turno, a descoberta de que o financiamento desse 

ataque digital nas fechadas redes de whatsapp se dava com dinheiro de caixa 2 proveniente 

de contribuições empresariais, o que é proibido pela atual legislação brasileira e 

considerado crime eleitoral, deu alguma esperança de que o fascismo da campanha de 

Bolsonaro seria afinal derrotado, mas esse desfecho feliz não aconteceu.  O juiz Sergio 
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Moro, que disse que a corrupção destinada a caixa 2 de campanha eleitoral é ainda mais 

perniciosa do que a corrupção destinada ao enriquecimento pessoal porque constitui um 

ataque direto à democracia, aceitou o convite de Bolsonaro e é hoje seu ministro da justiça. 

Não é preciso dizer mais.  

Ou melhor, é preciso: 

▪ Liberdade para o preso político Luiz Inácio Lula da Silva; 

▪ prisão para os criminosos responsáveis pelo acidente da mineradora privatizada 

Vale, que deixou atrás de mim um país enlutado quando vim para cá.  

Muito obrigada! 

 


