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Resumo
As finanças globalizadas dominam atualmente a economia mundial, bastando dizer que 
hoje o montante de recursos que circula na órbita financeira é calculado em US$ 118 
trilhões, com movimento de US$ 1,8 trilhão ao dia. Essa imensa massa de recurso, em 
grande  parte  puramente  especulativo,  hegemoniza  a  economia  mundial  a  tem  a 
capacidade de aprisionar em sua lógica financeira as empresas produtivas e os recursos 
orçamentários do Estado. Observa-se cada vez mais um grande descolamento entre a 
órbita das financas e a órbita produtiva, processo que, quando mais se desenvolve, mais 
cria instabilidade ao sistema capitalista, uma vez que a massa de mais-valia produzida 
na economia real  é incapaz de valorizar  o capital  especulativo em seu conjunto.  As 
crises financeiras  que vêm ocorrendo com freqüência  (México,  Ásia,  Rússia,  Brasil, 
Argentina, Nova Economia) são indícios  de uma grande crise sistêmica em curso.

1. Introdução

A globalização das finanças é um processo que tem suas origens mais remotas 

na internacionalização da produção, quando os bancos foram obrigados a acompanhar 

as transnacionais produtivas em sua aventura na busca de extração do valor fora de suas 

fronteiras nacionais1. Posteriormente, ganhou uma dimensão inusitada em função de um 

conjunto  de  fenômenos  econômicos,  políticos  e  sociais  que  marcaram  a  economia 

mundial  nas décadas  de 60,  70 e 80 e cujo desenvolvimento  possibilitaram ao pólo 

financeiro do grande capital  um crescimento extraordinário,  que proporcionou a esta 

atividade a hegemonia dos negócios do sistema capitalista e instituiu o rentismo como 

norma geral para os agentes econômicos, processo que os economistas denominam de 

financeirização da riqueza2.

As velozes transformações  do capital  na órbita  financeira  geraram uma onda 

especulativa  de  caráter  global,  onde  os  negócios  com  títulos  das  dívidas  públicas, 

câmbio,  bônus,  ações e derivativos  em geral  multiplicam-se numa velocidade muito 

maior que o comércio mundial ou a atividade produtiva mundial.  Para se ter uma idéia, 

em 1979 o montante diário das transações financeiras era de US$ 75 bilhões; em 1990 

esse total já atingia US$ 500 bilhões e, em 1998, alcançava a quantia de US$ 1,8 trilhão 

1 A extração do valor fora das fronteiras nacionais por parte dos países centrais  foi um tema levantado 
pela primeira vez por Michalet, muito embora na época (1984) ela não se referisse ao processo de 
globalização. 
2BRAGA, José Carlos de Souza foi o primeiro a introduzir essa expressão no Brasil, em seu trabalho A 
financeirização da riqueza – A macro-estrutura financeira e a dinâmica dos capitalismos centrais. São 
Paulo: Texto para Discussão. Fundap, 1991



(Toussaint: 2001:90). Atualmente, o capital especulativo, após conseguir movimentar-se 

24  horas  por  dia,  impôs  à  dinâmica  econômica  do  capitalismo  um  conjunto  de 

transformações quantitativas e qualitativas,  com repercussões em todos os setores da 

vida social. 

Primeiro: o capital financeiro, aqui denominado como o montante de dinheiro 

transacionado na órbita  das finanças,  conseguiu romper  as barreiras  do espaço e do 

tempo, podendo autoacrescentar-se durante o dia e à noite. Para tanto, basta aproveitar 

da melhor maneira possível as variáveis dos fusos horários em qualquer parte do mundo 

em que existam negócios financeiros. 

Segundo: a desregulamentação financeira ocorrida no final da década de 70 e a 

construção de uma variedade enorme de aplicações financeiras, possibilitaram ao capital 

financeiro  a  mobilidade  necessária  para  crescer  continuamente  em qualquer  espaço 

nacional.

Terceiro: O desenvolvimento acelerado da financeirização também é alimentado 

pela nova conjuntura mundial,  em que o neoliberalismo se impôs como doutrina de 

Estado nos principais países capitalistas, bem como pela liberdade de movimento do 

capital   (o dinheiro pode entrar  e sair  livremente na imensa maioria  dos países,  em 

função de seus interesses), pela rapidez no retorno financeiro e pela remuneração maior 

das aplicações na área financeira que área produtiva, em consequência das taxas altas de 

juros. Ressalte-se ainda que, quanto mais se alarga o palco das operações financeiras, 

quanto mais se diversifica a variedade de aplicações, mais esse processo realimenta o 

frenesi especulativo, configurando uma verdadeira  corrente da felicidade, em que os 

ganhos elevados e rápidos do capital fictício aceleram a sua própria retroalimentação. 

Estruturalmente, a hegemonia do capital financeiro em relação à órbita produtiva 

tem imposto  à  sociedade  um pesado ônus,  tendo em vista  que os  negócios  na área 

financeira  não  só  não  geram  valor,  como  têm  se  transformado  num  instrumento 

desindutor do investimento produtivo e, além disso,  numa referência coercitiva para as 

empresas produtivas, que são obrigadas a gerar lucros nas mesmas proporções que a 

área  financeira.  Assim,  passam a deslocar  parte  de  seus  negócios  para  a  órbita  das 

finanças, invertendo completamente a lógica de sua atividade original. Para a sociedade, 

a conseqüência é não só a queda do nível da atividade econômica, justamente o setor 

que gera o valor, mas também um enorme desemprego e o incremento da concentração 

da renda e o empobrecimento geral dos setores sociais que não participam do festim 

financeiro.
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“Dessa  forma,  a  globalização  financeira,  que  deveria  unificar  os  mercados  

financeiros  mundiais,  gerando  capitais  disponíveis  para  impulsionar  as  forças 

produtivas, está fazendo justamente o contrário, ou seja, em função da possibilidade de 

lucros fáceis e em curto espaço de tempo, a área financeira está concentrando o lócus 

da atividade capitalista,  relegando a um segundo plano a atividade produtiva.  Esta  

situação é tão grave que atualmente um percentual cada vez mais crescente dos lucros 

das empresas produtivas está sendo obtido na esfera financeira. Isso significa que o  

capital especulativo está levando para o interior da empresa produtiva a disputa pela 

alocação de capitais, numa ousadia nunca dantes percebida” (Costa, 2000: 15).

2. De Bretton Woods à desregulamentação

 Para  entendermos  essa  mudança  qualitativa  das  finanças  globalizadas,  é 

importante observarmos historicamente como se desenvolveu este fenômeno. Entre os 

acontecimentos que contribuíram para a escalada das finanças internacionais podemos 

citar,  respeitando  certa  hierarquia  cronológica:  a)  a  internacionalização  bancária;  o 

rompimento  dos  acordos  de  Bretton  Woods  e  a  implantação  das  taxas  de  câmbio 

flexíveis  a  partir  do início da década de 70;  b)  o desenvolvimento  do mercado de 

eurodólares, a privatização da liquidez internacional e o endividamento dos países da 

periferia; c) o fortalecimento do dólar, a desregulamentação dos sistemas financeiros, a 

partir dos governos Reagan e Tatcher, a liberalização dos movimentos de capitais, do 

mercado de ações, câmbio  e bônus, a emergência dos mercados de derivativos. 

Além  disso,  essas  mudanças  também  só  foram  possíveis  porque  ocorreram 

modificações  profundas  nas  forças  produtivas,  como  a  construção  dos  satélites,  das 

fibras óticas, a generalização dos computadores e a emergência da internet e sua difusão 

universal,  fatores  que  deram  suporte  material  ao  desenvolvimento  dos  negócios 

financeiros. 

O fator que alavancou de maneira definitiva a globalização das finanças foi a 

bancarrota do sistema financeiro internacional acertado em Bretton Woods.  Até o início 

da década de 30, a área financeira estava regulada pelo padrão-ouro, cuja característica 

era um câmbio fixo, pelo qual os países referenciavam suas moedas a partir de uma 

determinada  quantidade  desse  metal.  Ou  seja,  toda  emissão  deveria  corresponder 

estritamente às reservas em ouro de cada nação. Com isso acreditava-se que os países 

manteriam suas economias estabilizadas. Até o início da Primeira Guerra Mundial, esse 
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padrão funcionou regularmente, registrando poucas exceções, como os Estados Unidos 

no período da guerra civil e a Inglaterra na época das guerras francesas. 

No entanto,  após a  Primeira Guerra Mundial seguiu-se um período de intensa 

instabilidade  econômica  e  monetária.  Inglaterra  e  Estados  Unidos  ainda  tentaram 

reestabelecer o padrão-ouro, mas a crise de 1929 fechou essa possibilidade, em função 

da impossibilidade de coordenação de políticas econômicas entre os principais países 

industrializados,  tanto que em setembro de 1931 a Inglaterra suspendeu a conversão da 

libra em ouro. O fim da Grande Depressão já encontrou o mundo às vésperas da uma 

outra guerra. Portanto, um novo sistema financeiro internacional só viria a ser formado 

em 1944.

Os países vencedores da guerra, capitaneados pelos Estados Unidos, a principal 

potência  vencedora  do  Ocidente,  reuniram-se  em  Bretton  Wodds  para  organizar  o 

sistema  financeiro  internacional,  com  estabilidade  monetária  e  desenvolvimento 

econômico.  Para  tanto,  foram  criadas  duas  instituições  fundamentais:  o  Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que se encarregaria da estabilidade financeira mundial, 

e o Banco Mundial, cuja finalidade seria aportar recursos para o desenvolvimento e para 

a reconstrução dos países devastados pela guerra. Do ponto de vista cambial, os países 

concordaram em estabelecer  paridades  fixas  entre  suas moedas  e  o  dólar.  A moeda 

norte-americana,  por  sua  vez,  tinha  o  valor  fixado  em ouro.  Os  países  podiam ter 

flexibilidade de variação de 1% para cima ou para baixo da paridade e só poderiam 

ultrapassar esse patamar em casos especiais de desequilíbrios graves. 

Ocorre que, em função da guerra, apenas os Estados Unidos possuíam condições 

de suprir a liquidez internacional. Desta forma, o período que se estende do final da 

Segunda  Guerra  Mundial  até  1958  foi  marcado  pela  chamada  escassez  de  dólares, 

fenômeno pelo qual os países necessitavam da moeda americana para suas transações 

internacionais,  mas  não  existiam  dólares  suficientes  para  estas  necessidades.  Para 

alimentar  o  sistema,  o  fluxo de dólares  era  obtido  mediante  déficits  no  balanço de 

pagamentos  norte-americano.  A partir  do  final  década  de  50,  europeus  e  japoneses 

recuperam-se e passam a ter  superávits  comerciais,  tornando,  portanto,  suas moedas 

conversíveis. 

No entanto, os crescentes déficits dos Estados Unidos, especialmente em função 

das  despesas  com a  guerra  do  Vietnã,  não  eram acompanhados  pela  expansão  das 

reservas  em ouro,  o  que  levou à  desconfiança  em relação  ao dólar.  Começaram as 

pressões pela desvalorização da moeda norte-americana e a França adicionou mais um 
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elemento à crise denunciando os privilégios recebidos pelos EUA em Bretton Woods. 

Nessas condições, o presidente Nixon suspendeu, em 1971, a conversão do dólar em 

ouro, deixando o dólar flutuar ao sabor do mercado financeiro internacional,  só que 

agora sem lastro em ouro.

A partir desse período o sistema financeiro internacional tomou novo rumo, pois 

já em 1973 os países centrais passaram a conviver com taxas de câmbio flutuantes, fato 

que  é  inteiramente  legalizado  em 1976  pelo  Fundo  Monetário  Internacional.  Nesse 

mesmo período ocorre um outro fenômeno importante que vai alavancar as finanças 

internacionais:  a  crise  do  petróleo.  Organizados  na  OPEP (Organização  dos  Países 

Exportadores  de  Petróleo),  os  países  produtores  decidiram  quadruplicar  o  preço  do 

petróleo,  invertendo  a  troca  desigual  estabelecida  há  séculos.  Como  os  sistemas 

financeiros  dessas  nações  não  tinham  condições  de  gerir  a  montanha  de  recursos 

adicionais oriundos da venda do petróleo mais caro, o sistema bancário, organizado no 

mercado  de  eurodólares,  basicamente  em  Londres,  realizou  a  reciclagem  dos 

petrodólares, cujo resultado foi a ampliação do crédito internacional e o aumento do 

endividamento dos países periféricos, a grande maioria com problemas no balanço de 

pagamentos em conseqüência   da conta petróleo.  A crise do petróleo veio adicionar 

mais um ingrediente explosivo aos problemas estruturais que a economia mundial vinha 

passando. 

Vale lembrar que, a partir de início da década de 70, o Welfare State, o Estado 

de Bem Estar Social criado no pós- guerra nos países centrais, já vinha dando mostras 

de esgotamento, tanto no que se refere ao desempenho global das principais variáveis 

econômicas, como o próprio ritmo do crescimento econômico desses países, além dos 

problemas fiscais. A crise do petróleo, portanto, foi o estopim para a crise mais geral do 

sistema, que se manifestou com toda força em 1974-75. Esta crise econômica, por sua 

dimensão, pelos fenômenos novos que trouxe em seu bojo e pela mudança de rumo que 

o sistema adotou a partir desse período pode ser considerada tão importante quanto a 

crise  de  1930,  pois  abalou  toda  a  base  econômica  do  sistema  capitalista,  tanto  que 

nenhum setor ou atividade econômica foi poupado. 

Além  do  desempenho  econômico  recessivo  grave,  a  crise  de  1974-75  fez 

emergir dois fenômenos novos: o desemprego crônico e a estagflação. O primeiro pode 

ser  observado  facilmente  pelos  altos  índices  de  desocupação  nos  principais  países 

centrais,   cuja  rigidez  pode  ser  constatada  tanto  na  alta  como  na  baixa  do  ciclo 

econômico. Além disso, a estagflação veio também adicionar outro ingrediente, pois era 
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a primeira vez que tal fenômeno se mostrava generalizado nas economias capitalistas 

centrais.  Tratava-se de uma conjuntura em que os  índices  de inflação  tendiam a se 

manter altos tanto nos períodos recessivos quanto na retomada do crescimento. Além 

disso, pela primeira vez se pode dizer que o processo de internacionalização do capital 

proporcionou a emergência de um ciclo único na economia capitalista central. 

Essa crise marcou uma ruptura radical com a regulação fordista, uma vez que o 

contrato social estabelecido até então não poderia mais desenvolver-se em função da 

crise financeira dos Estados centrais;  sepultou ainda as ilusões de muitos economistas 

keynesianos,  cuja suposição era a de que a intervenção do Estado na economia,  nos 

moldes estabelecidos a partir da Segunda Guerra Mundial, garantiria estabilidade eterna 

ao sistema. Abriu também espaço para que o setor mais reacionário do grande capital 

impusesse ao mundo as políticas monetaristas e o neoliberalismo  e iniciasse uma nova 

configuração do sistema, na qual o setor financeiro passaria a hegemonizar toda a vida 

econômica e iniciar uma grande ofensiva contra direitos e garantias estabelecidos pelo 

pacto fordista. 

A conjuntura que se estabeleceu a partir da crise, portanto, vai  pondo em cheque 

os  principais  fundamentos  do  Estado  do  Bem  Estar  Social.  A  inflação,  a  crise 

econômica,  a  especulação  financeira,  os  déficits  públicos,  os  conflitos  sociais  pela 

repartição da renda, crise da regulação e o lento crescimento econômico deram munição 

para que os monetaristas, que hibernavam nos guetos desde a Segunda Guerra Mundial, 

encontrassem  campo  fértil  para  pregar  a  instituição  do  mercado  como  elemento 

estruturador  das  relações  sócio-econômicas,  a  retirada  do  Estado  da  economia,  a 

desregulamentação  e  as  privatizações,  o  ataque  contra  os  benefícios  sociais  e  a 

regressão dos salários. De pregadores no deserto, quase que folclóricos nos anos 50 e 

60, os monetaristas passaram  a ditar a política da Inglaterra e dos Estados Unidos e, 

posteriormente, toda a política econômica mundial.

Isso só foi possível porque, enquanto a economia norte-americana enfrentava sua 

maior crise, gestava-se paralelamente uma mudança de fundo na composição do pólo 

hegemônico das classes dominantes dos países centrais. “A velha elite ligada ao antigo  

capitalismo  monopolista  de  Estado,  ao  pacto  fordista,  foi  substituída  no  centro  do  

poder por um novo bloco de forças sociais, mais agressivas e mais reacionárias, que 

subordinaram  política  e  economicamente  todos  os  outros  setores  e  impuseram  o  

neoliberalismo como forma de organização sócio-econômica e o rentismo como forma  

particular  de  acumulação,  subordinando  inclusive  o  setor  produtivo  à  nova lógica  
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financeira.  Este  novo  bloco  das  classes  dominantes  está  hoje  no  centro  do  poder  

mundial,  buscando configurar  o mundo à sua imagem e aplicando uma espécie  de  

vingança histórica de classe aos trabalhadores” (Costa, 2000).

3. A virada estratégica

Ao contrário do que muitos imaginam, a grande virada na política americana 

começou no governo Carter, mais precisamente com a nomeação de Paul Volcker para a 

presidência do Federal Reserve, no verão de 1979. No entanto, já no final de 1978, com 

o objetivo  de conter  a  inflação  e  deter  a  desvalorização  do dólar,  começou-se uma 

política de aumento das taxas de juros, mas foi com Volcker, um homem com fortes 

laços com os banqueiros norte-americanos, que essa política se desenvolveu de maneira 

plena. Enfraquecido pela crise econômica e pelos altos índices de inflação, Carter cedeu 

à  política  dos  bancos  e  Volcker  se  transformou  no  delfim  da  política  dos  Estados 

Unidos. A partir de então, O FED iniciou uma inflexão monetarista explícita, expressa 

no pacote de 6 outubro de 1979, que redirecionou a economia no sentido da busca da 

estabilidade  monetária  e,  mediante  o  aumento  da  taxa  de  juros,  a  uma  política  de 

fortalecimento do dólar. 

Com esta reorientação estratégica, abriu-se a possibilidade dos Estados Unidos 

resgatarem novamente sua hegemonia e inverteram o fluxo de moedas em direção ao 

Tesouro norte-americano.  “Os efeitos da mudança de rumo do FED foram sentidos  

quase que imediatamente, através de uma alta dramática e sem precedentes nas taxas  

de juros dos Estados Unidos ... Desde o outono de 1979, com exceção de um breve  

período em 1980, quando a economia mergulhou na recessão, a prime rate estava na 

casa  dos  dois  dígitos.  As  taxas  atingiram 20% ou mais  por  duas  vezes  desde  que 

Volcker assumiu o FED. As taxas de juros reais costumavam flutuar em torno de 1%  a  

2%,  mas  no  final  de  1979  subiram para  10% ...  O  dólar,  uma  das  moedas  mais  

combalidas na década de 70, tornou-se a moeda mais forte do mundo” (Moffitt, 1984: 

197-198). Restabeleceu-se novamente uma espécie de sistema coperniano nas finanças 

internacionais, no qual o dólar passou a funcionar como estrela de primeira grandeza, 

enquanto as outras moedas passaram a orbitar ao seu redor, num sistema hierarquizado, 

de acordo com o peso de suas respectivas economias. 

A partir de então a nova política dos Estados Unidos começou a ser aceita pelos 

principais países industrializados, tanto que os líderes dos países centrais, reunidos em 

Tóquio,  resolveram  coletivamente  abandonar  as  políticas  keynesianas  e   eleger  o 
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controle da inflação como prioridade absoluta dos Estados. Com a posse de Margareth 

Tatcher e Ronald Reagan, essa orientação foi radicalizada e imposta ao resto do mundo. 

“Nesse novo quadro de referência, o pleno emprego e a desinflação são considerados  

como dois objetivos complementares, no sentido de que a baixa do desemprego resulta,  

necessariamente, da estabilidade dos preços ... A estabilidade monetária é, doravante,  

o  objetivo  prioritário  e  a  política  monetária  torna-se  o  principal  instrumento  de 

regulação macroeconômica, conforme os preceitos monetaristas. Impõe-se igualmente  

uma concepção liberal do papel do Estado, que não deve intervir na gestão econômica,  

o  que  leva  a  contestação  da  eficácia  da  política  orçamentária.  Monetarismo  e  

liberalismo tornam-se assim os novos princípios fundamentais da política econômica”  

(Plihon, 1998: 100).

Os governos Reagan e Tatcher aprofundaram o processo de desregulamentação e 

liberalização financeira, com a eliminação das restrições à mobilidade dos capitais, o 

fim do controle de preços e das restrições à criação de novos tipos de aplicações, o que 

proporcionou ao capital financeiro um imenso poder no que se refere à formulação das 

políticas macroeconômicas. Para os banqueiros, a década de 70 tinha representado um 

período de vacas magras, em função das baixas taxas de juros praticadas  na economia 

global. Agora, buscavam-se novos  argumentos para mudar a política econômica: Dizia-

se que uma taxa de juros baixa era indesejável para a economia,  pois proporcionava 

alocação de recursos com baixas taxas de eficiência, tanto nas empresas privadas quanto 

públicas,  além  de  desestimular  a  atividade  de  intermediação  financeira.  Portanto, 

tornava-se necessária uma nova política de juros que retirasse os controles por parte do 

Estado, aumentasse seu patamar, de forma a restabelecer a lei da oferta e procura do 

dinheiro e  possibilitar uma alocação de recurso que tivesse condições de melhorar a 

qualidade do investimento, bem como sua rentabilidade.

“Segundo  essa  concepção  a  liberalização  financeira  deveria  estimular  a  

poupança e o investimento. A poupança é tida como função crescente da taxa de juros;  

quanto  maior  a  taxa  de  juros,  mas  os  agentes  econômicos  admitem a  hipótese  de  

renunciar ao gasto imediato e optar por um consumo futuro, cujo nível será aumentado 

pela alta dos rendimentos financeiros. Por outro lado, a alta da taxa de juros deve  

conduzir a uma melhor alocação do capital,  posto que os projetos de investimentos  

menos  rentáveis  serão eliminados  ...  As  políticas  neoliberais  que  foram postas  em  

prática nos países industrializados ... traduziram-se, efetivamente, por uma alta da taxa  

de  juros.  Os  monopólios  bancários  foram  quebrados;  a  concorrência  entre  os  
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intermediários financeiros fez desaparecer os recursos baratos; e a concorrência entre  

os países obrigou cada um a alinhar-se à maior taxa de juros ofertada” (Plihon, 1998: 

120). 

Em outras palavras, a elevação da taxa de juros passou a ser um instrumento 

regulador  da  economia  mundial,  enquanto  os  mercados  de  câmbio,  de  títulos  e  de 

derivativos  em  geral  transformaram-se  em  portadores  e  multiplicadores  do  capital 

especulativo. “A elevação das taxas de juros liberadas se impôs como novo mecanismo 

de regulação, em nível mundial, direcionando a alocação de capital e os processos de 

reestruturação  industrial.  Por  fim,  a  volatilidade  inerente  das  taxas  de  juro  e  de  

câmbio,  determinadas  pelo  mercado,  suscitou  um  salto  qualitativo  no  aumento  do 

capital  fictício  gerado  pela  maciça  especulação  com  ativos  financeiros,  tendência  

aumentada  pela  securitização  do  crédito  e  pela  transformação  da  moeda  em 

mercadoria” (Guttmann, 1988: 85).

A nova política monetarista fortaleceu enormemente o pólo financeiro do grande 

capital, que passou a impor ao conjunto da economia a manutenção das novas regras do 

mercado, de forma a ampliar sua participação na riqueza e subordinar os outros setores 

à  lógica  das  finanças.  Ancorados  por  tecnologias  da  informação  cada  vez  mais 

desenvolvidas  e  pela  generalização  do  uso  dos  computadores,  novos  “produtos” 

financeiros foram sendo criados numa velocidade proporcional à criatividade do sistema 

liberalizado.  Especulação  no  mercado  futuro  de  câmbio,  de  juros,  swaps,  bônus  e 

derivativos  em  geral  marcaram  a  tônica  das  finanças  a  partir  de  então.  “Vários 

consórcios  de  bancos  inauguraram  câmaras  de  compensação  automatizadas  e  de  

transferência  eletrônica  de  fundos,  a  fim  de  oferecerem  a  seus  clientes  crescente 

variedade de serviços de administração da liquidez” (Guttmann, 1998: 70).

À medida em que dinâmica do sistema era invertida no sentido da especulação 

financeira, novos movimentos eram realizados pelo pólo financeiro para hegemonizar o 

conjunto da economia,  a  fim de que nenhum agente  econômico pudesse escapar  da 

armadilha  financeira.  A captura da renda mundial  por parte  do segmento  financeiro 

deveria  envolver  a  todos,  empresas  do  setor  produtivo,  os  bancos  comerciais 

tradicionais,  o  mercado  de  capitais,  inclusive  os  Estados  nacionais  e  sua  política 

orçamentária.   Movidos pela lógica das altas taxas de juros, da rentabilidade fácil  e 

rápida e com a vantagem da mobilidade irrestrita de capitais, ficou muito mais vantajosa 

a  operacionalidade  cotidiana  em qualquer  dos  mercados  do mundo.  Agora o capital 
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financeiro se libertava das amarras do espaço e do tempo e podia autoacrescentar-se em 

qualquer momento ou em qualquer país.

Este movimento do capital  financeiro teve o apoio incondicional dos Estados 

Centrais, especialmente dos Estados Unidos, de onde se irradiou não só o novo modelo 

de acumulação, mas principalmente as pressões para que todos os agentes econômicos 

perfilassem nessa nova cartilha monetarista. Para tanto, realizou-se um movimento de 

pinça, sob o comando do poder político dos Estados Centrais, do poder das finanças, 

dos meios de comunicação, quase todos controlados pelo grande capital, e das agências 

internacionais,  como  o  Fundo  Monetário  Internacional,  o  Banco  Mundial,  a 

Organização  Mundial  do  Comércio,  entre  outros,  todos  controlados  pelos  Estados 

Unidos.  De um lado,  os  meios  de comunicação passaram a realizar  uma campanha 

cotidiana  para  enaltecer  a  nova  lógica  da  economia,  as  virtudes  da  globalização 

financeira e os benefícios da mobilidade de capitais para povos e nações. De outro, as 

entidades internacionais pressionavam duramente seus integrantes  a aderirem à nova 

ordem,  sob pena  de serem punidos  pelo  mercado  e  não se  beneficiarem dos  fluxos 

internacionais  de capital.  Um a um, os agentes econômicos  e  praticamente  todas as 

nações  foram  aderindo  ou  subjugando-se  aos  fundamentos  monetaristas.  Neste 

movimento a economia mundial  tornou-se prisioneira da órbita financeira e, desde a 

década de 80, tem seus fundamentos voltados para a financeirização da riqueza.

4. Os mercados financeiros globalizados

O movimento mundial das finanças, quer as tradicionais, quer as especulativas, 

está segmentado em cinco mercados básicos: o mercado cambial, o mercado monetário, 

o mercado de bônus, o mercado de ações e o mercado de derivativos, este último o 

maior de todos, justamente o mais especulativo. O conjunto desses mercados reúne uma 

massa  de  recursos  estimada  em  US$  118  trilhões,  pela  consultoria  McKinsey  & 

Company3. Essa massa gigantesca de recursos, ampliada em função da liberação dos 

mercados e da desregulamentação, pode entrar e sair dos países a qualquer momento e 

representa um enorme desafio para os Bancos Centrais, que tiveram reduzidas as suas 

possibilidades de gerir as moedas nacionais em função da desproporção entre a massa 

de recursos especulativos e as reservas nacionais.
3 Segundo esta consultoria, em 1980 este volume de recursos era de apenas US$ 12 trilhões, alcançou 
US$ 53 trilhões em 1993, 118 trilhões em 2005 e para 2010 o volume de recursos circulando na órbita 
financeira  está  estimado  em  US$  200  trilhões.  Além  disso,  outras  instituições  como  o  Banco  de 
Compensações  Internacionais  (BIS)  estimam  que  os  valores  escriturais  (notional)  dos  contratos  já 
atingem US$ 270 trilhões.
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“No início  dos  anos  80,  as  reservas  monetárias   agregados  dos  países  da  

OCDE (Organização de  Cooperação de  Desenvolvimento  Econômico,  entidade  que 

reúne os  países  mais  desenvolvidos  do mundo) eram equivalentes  a  várias  vezes  o 

volume  diário  de  divisas  negociado  internacionalmente.  Atualmente  o  poderoso  

mercado reina – os US$ 640 bilhões de reservas monetárias agregadas dos países da 

OCDE representam menos da metade do movimento diário dos mercados cambiais  

globais  ...  A soberania econômica nacional  foi  erodida pelos  mercados financeiros  

globais. Os governos têm sua margem de escolha de políticas e prioridades econômicas  

restringidas pela necessidade de agradar os mercados. Se estes mercados perdem a  

confiança em um país, as conseqüências são sérias – crise cambial, elevação da taxa 

de juros, fuga de capitais, desmoronamento do mercado de ações e mais desemprego ”  

(Roberts, 2000:38). 

Apesar da dinâmica especulativa,  é necessário precisar  melhor  o processo de 

financeirização  da  riqueza:  não  se  trata  simplesmente  da  circulação  de  recursos 

puramente especulativos; uma parte dos negócios transacionados no mercado financeiro 

tem seu lastro na economia real. São constituídos de recursos ociosos estruturados pelos 

fundos mútuos,  são poupança das  famílias  organizadas  pelos  fundos de pensão;  são 

recursos dos especuladores extraídos dos excedentes do processo produtivo; são capitais 

das corporações produtivas que, crescentemente,  buscam maior valorização na esfera 

financeira;  e,   especialmente,  são  recursos  orçamentários  dos  Estados,  antes 

consignados em áreas de atividades sociais ou produtivas, e que agora são destinados de 

maneira crescente para o pagamento dos serviços da dívida pública. Essa base material 

concreta  da  globalização  financeira,  ao  se  colocar  em  movimento  sem  nenhuma 

regulação,  encontrou terreno fértil  para seu auto-acrescentamento,  até  transformar as 

finanças globais numa atividade essencialmente especulativa.

5. Os agentes econômicos da globalização financeira 

Os  agentes  da  globalização  financeira  são  os  fundos  de  pensão,  os  fundos 

mútuos,  as  seguradores  e  corretoras  em  geral,  os  bancos  tradicionais,  as  próprias 

empresas transnacionais produtivas e os especuladores em geral. Os fundos de pensão 

são particularmente fortes nos Estados Unidos e na Inglaterra. Estes fundos possuíam, 

em 1988, US$ 3,9 trilhões, performance que evoluiu para US$ 6,9 trilhões em 1993. Os 

fundos mútuos  em 1988 detinham US$ 1,8 trilhão  quantia  que saltou para US$ 3,0 

trilhões em 1993. (Plihon, op. cit.: 124). Com uma impressionante massa de recursos, os 
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fundos  transformaram-se  não  só  nos  principais  agentes  da  globalização  financeira 

especulativa,  como passaram a impor seus critérios de rentabilidade ao conjunto das 

atividades econômicas mundiais, conforme tabela 1. 

Tabela 1

Carteira Global dos fundos de investimento
(Em bilhões de dólares)

Cateira 1988 1993

Fundos de pensão 3.900 6.900

OPCVM (mutual funds) 1.800 3.000

Total 5.700 9.900

Fonte: Plihon

Um dos principais aspectos a ser destacados no movimento em direção às novas 

finanças é o processo de desintermediação financeira que se verificou a partir dos anos 

80.  Os principais  responsáveis  por  esse movimento  foram as  novas instituições  que 

passaram a atuar fortemente no mercado, tornando-se posteriormente seus elementos 

mais dinâmicos – os fundos de pensão, os fundos mútuos, as companhias de seguros, as 

corretoras  e  um  conjunto  de  outras  instituições  menores  que  atuam  nos  vários 

segmentos desse mercado. Para se ter uma idéia do fenômeno, basta constatar que em 

1948 a participação dos bancos no conjunto das instituições financeiras dos Estados 

Unidos era de 55,9%, percentual que regrediu para 25,4% em 1993. Por sua vez, o papel 

dos  fundos  de  pensão  cresceu  de  3,1% para  24,4% no mesmo  período  e  as  outras 

instituições também cresceram de 1,3% 14,9% tomando a mesma base de comparação 

(Tabela 2). 

Tabela 2

Participação no mercado das instituições financeiras dos EUA (%) –1948-
1993

Mercado 1948 1860 1970 1980 1993
Bancos 55,9 38,2 37,9 34,8 25,4

OPCVM 1,3 2,98 3,5 3,6 14,9

Fundos de Pensão 3,1 9,7 13 17,4 24,4

Corretores de valores 1 1,1 1,2 1,1 3,3
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Fonte: Guttmann

A  crise  econômica  da  década  de  70,  aliada  às  novas  possibilidades  de 

rentabilidade maior e mais rápida no novo mercado especulativo fez com que os bancos 

começassem  a  rever  sua  estratégia  de  fornecer  empréstimos  de  longo  prazo  às 

indústrias.  “...Uma década de estagflação também tornou cautelosos os fornecedores 

de empréstimos de longo prazo, devido à falta de liquidez desses empréstimos e aos 

riscos consideráveis  (de preço e de falta de pagamento) que implicavam. Diante dessa  

situação, os títulos tornaram-se uma opção bem mais interessante , pois era possível  

livrar-se dele a qualquer momento e porque, afinal de contas, dependiam menos das 

vicissitudes do capital industrial” (Guttmann, 1998:79).

Reduzindo os empréstimos para as empresas, os bancos passaram a dispor de 

grande liquidez para atuar de maneira agressiva nesse novo mercado, com a vantagem 

de  poder  utilizar-se  da   longa  experiência  e  dos  vínculos  que  possuiam  na  área 

financeira.  Passaram assim a envolver-se aceleradamente na securitização do crédito, 

no financiamento do mercado de títulos e nos vários negócios especulativos. Aliás, com 

a nova forma de atuação no mercado, os bancos  contribuíram para propagar uma das 

formas mais refinadas de especulação: os uso de títulos como garantia para financiar a 

compra  de  novos  títulos,  o  que  proporcionou  uma  alavancagem impressionante  em 

praticamente  todos  os  mercados  e  forneceu  mais  combustível  para  o  frenesi 

especulativo que hoje domina a economia mundial.

“O crescente envolvimento dos bancos comerciais nos mercados de títulos foi  

um dos fatores cruciais da predominância do capital fictício. Para começar, significou  

que,  agora, grandes quantias de dinheiro “novo” (aspas do autor) são canalizadas 

para o mercado de títulos, através da abertura de créditos renováveis e de linhas de  

crédito para investidores institucionais ... para corretores na bolsa, para bancos de  

negócios, garantindo assinatura de novas emissões de títulos bem como aos próprios  

emissores destes... Ao oferecerem recursos eles também facilitaram a compra de títulos  

financeiros mediante endividamento ... Por fim, os bancos comerciais aceitaram o uso  

de  títulos  como garantia  de  empréstimos  para  financiamento  da  compra  de  novos  

títulos. Essa prática, chamada “piramidização”, permite aos investidores financeiros  

fazerem grandes transações, entrando com pouquíssimo capital próprio”  (Guttmann: 

80-81).
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A investida  dos  bancos  não  se  desenvolveu  apenas  na  área  de  títulos,  mas 

especialmente nos mercados de derivativos e de divisas. Publicação do Federal Reserve 

Bank, de Nova York estimava, em 1994, que os sete maiores bancos comerciais dos 

Estados  Unidos  transacionavam  uma  quantia  de  US$  13,7  trilhões  em  contratos 

derivativos, enquanto no mercado de divisas a especulação tem uma tônica ainda mais 

espantosa, uma vez que neste mercado as operações representam em média US$ 1,4 

trilhão por dia (grifo nosso), segundo levantamento realizado por Guttmann. Um dado 

que revela de maneira insofismável o caráter especulativo da globalização financeira é o 

fato  de  que  o  lastro  efetivo  dessas  operações  representam apenas  10% a  20% dos 

contratos negociados e, às vezes até menos. Ou seja, negocia-se uma massa enorme de 

dinheiro  em transações  puramente  especulativas,  desvinculadas  não  só da  economia 

real, mas até mesmo do lastro financeiro das próprias operações. 

6. A financeirização das empresas

O movimento em direção à financeirização da riqueza foi seguido também pelas 

corporações  produtivas,  num  movimento  em  que  a  área  financeira  da  empresa  foi 

ganhando  uma  importância  cada  vez  maior,  em  conseqüência  da  conjuntura 

especulativa mundial. Como os lucros na área financeira apresentavam resultados mais 

positivos  que  na  área  produtiva,  as  corporações  passaram a  viver  uma  situação  de 

pressão  constante  por  parte  dos  acionistas,  principalmente  aqueles  ligados  ao  pólo 

financeiro, como fundo de pensões e fundos mútuos, a obterem resultados semelhantes 

aos obtidos nos negócios financeiros. 

“Estes  fundos de investimento  impõem seus  critérios  de gestão às  empresas  

cujos capitais e dívidas eles controlam: é o sistema de corporate governance ou de  

“governo de empresa”, que consagra a supremacia da lógica financeira nas empresas 

e nos bancos. Nesse sistema, que se desenvolveu a partir dos Estados Unidos, o poder 

na empresa pertence aos administradores dos fundos de investimento, que são levados  

a representar seus acionistas. Esta redistribuição do poder se faz em detrimento dos  

empresários (a  tecnoestrutura).  A empresa deve ser gerida por critérios  puramente  

financeiros: deve satisfazer os objetivos de rentabilidade financeira, a curto prazo, dos 

organismos de gestão coletiva da poupança” (Plihon, 1998: 125).

A conseqüência  mais imediata desse encilhamento financeiro é a inversão do 

horizonte temporal do planejamento empresarial e a instituição da lógica do curto prazo, 

com a exigência de retornos cada vez mais elevados e rápidos. Essa dinâmica tem o 
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poder  de  influenciar  não  apenas  os  grandes  acionistas,  mas  também  envolve  os 

pequenos, num processo em que todos querem ganhar o máximo possível no menor 

espaço de tempo. “Os acionistas (pequenos e grandes) de fora da empresa conduzem-

na a preferir resultados financeiros de curto prazo em detrimento do crescimento de 

longo período. Sob pressão dos mercados financeiros e dos fundos de investimento, os  

dirigentes de empresa são levados a privilegiar a satisfação dos impulsos imediatistas  

de um corpo de acionistas cada vez mais socializado” (Plihon, op. cit. 125-126).

 Dessa forma, a atividade-fim da empresa, que é a produção de mercadorias, vai 

perdendo sua  dinâmica  devido  à  inversão  de  rumo no sentido  da  lógica  financeira. 

“Para os grandes grupos do setor de manufaturas ou serviços, a estreita imbricação 

entre as dimensões produtiva e financeira da mundialização do capital representa hoje 

um elemento inerente ao seu funcionamento cotidiano ... A financeirização cada vez  

mais acentuada desses grupos confere-lhes um duplo caráter. Por um lado, eles estão 

se  tornando  organizações  cujos  interesses  identificam-se  sempre  mais  com  o  das 

instituições  estritamente  financeiras,  não  apenas  por  seu  comum  apego  à  ordem  

capitalista, mas pela natureza “financeira-rentista” (aspas do autor) de parte de seus  

rendimentos. Por outro, continuam sendo locais de valorização do capital produtivo,  

sob a forma industrial” (Chesnais, 1996: 275-276).

Inicialmente,  a  financeirização  dos  grupos  industriais  começou  nos  Estados 

Unidos, que é centro do processo de especulação mundial, propagou-se posteriormente 

para o conjunto dos países centrais e atualmente já atinge também os países periféricos, 

configurando um modelo de acumulação de capital que busca uma fuga da lei do valor 

para aprisionar cada vez mais o capital no fetiche das finanças globais. “Parece-nos 

claro que essa presença ativa dos grupos predominantemente industriais no seio do 

sistema financeiro mundializado, que se formou progressivamente nos últimos 20 anos,  

modificou  profundamente  suas  decisões  estratégicas  no  que  se  refere  ao  modo  de 

valorização de seu capital. Com efeito, eles se transformam cada vez mais claramente  

em grupos financeiros. É certo que possuem uma preponderância industrial mas no  

contexto  econômico  de  grandes  incertezas  sobre  as  perspectivas  econômicas,  suas 

decisões relativas às atividades de produção são cada vez mais encerradas na rede de 

contradições  e  de  oportunidades  criadas  pelas  “finanças  globais” (aspas  do  autor) 

(Serfatti, 1998: 142). 

Em  outras  palavras,  hoje  todas  as  grandes  empresas  transnacionais  estão 

envolvidas tão profundamente com o processo especulativo geral, que muitas montaram 
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seus próprios bancos e dirigem seus negócios por meio de uma  holding mundial, que 

centraliza suas atividades a partir de um caixa único. “A razão de ser quase exclusiva  

da sociedade holding, que se encontra na cúpula de todos os grupos organizados, é  

precisamente organizar uma gestão centralizada sob a forma de ativos geradores de 

rendimentos, quer estes ativos representem um capital produtivo valorizado nas filiais  

“industriais”  (aspas  do  autor)  ou  se  componham de  direitos  de  propriedade  e  de  

créditos destinados à valorização nos mercados financeiros” (Serfatti, op. cit. 146).

A holding, ao centralizar o caixa das empresas transnacionais, passa a comandar 

a  gestão  internacional  dos  ativos  da  empresa,  não  só  em  termos  administrativos  e 

produtivos mas especialmente financeiro. Em termos administrativos, ao hierarquizar o 

comando mundial,  passa a exigir  das filiais  um conjunto de objetivos,  e até mesmo 

estimulam os chamados preços de transferência (transfer price), nome pomposo para a 

remessa ilegal de lucros das filiais para as matrizes, mediante o sub e superfaturamento 

dos  negócios  intra-firma,  o  que  termina  sendo  uma  tarefa  facilitada  em função  da 

desregulamentação dos movimentos de capitais.  

Do ponto de vista produtivo, verificam-se novas vantagens em relação ao custo 

de  oportunidade  do  investimento:  como  as  filiais  são  instaladas  em  outros  países, 

aproveitam-se das melhores disponibilidades nacionais e assim elevam a taxa de lucro. 

Do ponto de vista financeiro, que é o eixo da política da  holding, esta atua como se 

fosse um agente financeiro buscando a valorização do capital onde exista oportunidade 

de  ganhar  dinheiro.  Com  a  globalização  financeira  e  sua  infinidade  de  produtos 

derivativos,  a  holding se  transforma  num  importante  instrumento  da  especulação 

mundial.

“A gestão de caixa centralizada  apresenta-se sob três formas principais:  o  

netting  (ou  contabilidade  monetária  dos  grupos),  o  cash  pooling  (centralização  do  

caixa  do curto prazo)  e,  mais  recentemente  pelo  menos na França,  os  centros  (ou 

sociedades) de refaturamento das divisas, que gerenciam o conjunto dos pagamentos e 

das entradas de caixa realizadas pelas filiais. A gestão centralizada de caixa fornece 

aos grupos pelo menos três vantagens: aumentar o poder de  fogo das intervenções nos 

diversos segmentos dos mercados financeiros internacionais, o que lhe permite obter 

assim  tarifas  mais  competitivas  nesses  mercados.  Além  disso,  ele  conduz  a  uma 

diminuição dos custos de transações pagas aos bancos, já que é o caixa do grupo que  

se encarrega das compensações e ele apenas se dirige aos bancos para cobrir o saldo  

residual. Uma última vantagem vem da possibilidade de tirar proveito dos movimentos  
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e prazos constantes dos regulamentos, utilizando-se os caixas das filiais para favorecer  

as “posições longas” (aspas do autor) nas divisas com previsão de elevação...É preciso  

acrescentar, no caso dos grupos norte-americanos, os enormes cash-flows que deixam 

a  cada  noite  a  praça  norte-americana  para  aplicações  em  eurodólares  e  outros  

instrumentos de rendimento, que depois são transferidos para os Estados Unidos, no  

dia  seguinte  de  manhã,  com o  objetivo  de  escapar  às  práticas  dos  bancos  norte-

americanos, que não remuneram aplicações de 24 horas” (Serfatti, op. cit.148-149).

Com  esta  nova  organização,  os  grupos  transnacionais,  originalmente  com 

predominância  produtiva  tornam-se  também  instrumento  do  processo  especulativo 

mundial,  pois  suas  atividades  passaram  a  depender  cada  vez  mais  dos  negócios 

especulativos com finanças. E quanto mais ganham na órbita financeira, mas reforçam 

as estruturas internas que geram rentabilidade a partir desse tipo de negócio, ou seja, a 

área  financeira  do  grupo,  invertendo  completamente  sua  lógica  de  funcionamento 

original e contribuindo com mais combustível para a consolidação da especulação como 

lógica geral da dinâmica capitalista. 

“Assim,  os  grupos  industriais  estão  envolvidos  num movimento  cumulativo:  

desenvolvem suas capacidades e reforçam seus departamentos financeiros e de caixa 

para fazer face à instabilidade financeira e à extrema volatilidade dos mercados de  

câmbio. Mas, ao fazerem isso, eles se tornam agentes principais, nesses mercados, ao  

lado dos  bancos e  dos investidores  institucionais,  e  sua intervenção contribui  para  

agravar  a  instabilidade  financeira,  pois  ela  conduz  à  transformação  das  moedas  

nacionais em simples ativos financeiros. O nível e a orientação dos seus investimentos 

industriais são cada vez mais moldados por essa atitude, o que agrava, por sua vez a 

estagnação econômica” (Serfatti, op. cit.: 151).

7. Dívida pública e financeirização

Os  agentes  da  globalização  financeira,  no  seu  ímpeto  de  envolver  todos  os 

setores da vida social no encilhamento financeiro, finalmente conseguiram aprisionar as 

finanças públicas no movimento de auto-acrescentamento do capital financeiro. Como 

se  sabe,  o  Estado  do  Bem Estar  Social  funcionava,  estruturalmente,  com  elevados 

déficits  públicos,  com  os  quais  tinha  possibilidade  de  manter  o  pacto  social  do 

Capitalismo Monopolista de Estado – serviços básicos gratuitos (saúde, educação, etc.), 

uma bem estruturada rede proteção social  e fundos para o seguro-desemprego, neste 

último  caso   visando  manter  a  demanda  agregada,  um  mercado  de  trabalho 
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relativamente estável, além de evitar crises econômicas mais intensas. Essa pactuação 

era  financiada,  em  grande  parte,  com  a  colocação  de  títulos  públicos  no  mercado 

financeiro, num ambiente de taxas de juro baixas que predominou nos 30 anos dourados 

do Walfare State. 

No entanto, com a ascensão dos monetaristas no centro do poder nos Estados 

Unidos e na Inglaterra, realizou-se uma inversão radical da política econômica mundial: 

a  estabilidade  econômica  e  as  elevadas  taxas  de juros  transformaram-se no eixo  de 

regulação do sistema capitalista, fato que aprofundou a crise do Estado do Bem Estar 

Social.  Essa nova política impactou fortemente o perfil  do financiamento dos países 

centrais e, posteriormente, de praticamente todos os países do mundo.  De um lado, a  

globalização financeira possibilitou a entrada no mercado de um conjunto de agentes 

econômicos (fundos de pensão, fundos mútuos, etc) com extraordinária capacidade de  

poupança e dispostos a emprestar recursos diretamente aos tomadores de empréstimos,  

sem  os  entraves  burocráticos  e  os  custos  de  transação  do  sistema  bancário  

tradicional...  De  outro,  o  custo  do  financiamento  agora  tornara-se  bem maior  em  

função  das  elevadas  taxas  de  juro,  o  que  levou  os  governos  a  dispender  uma 

quantidade de recursos orçamentários cada vez maior para cumprir os compromissos  

da dívida.

Para  realizar  os  objetivos  do  grande  capital,  os  governos  dos  países 

industrializados,  inicialmente  Estados  Unidos  e  Inglaterra  e  posteriormente  todos  os 

outros, realizaram um amplo processo de liberalização financeira, com a abolição de 

todos os entraves que pudessem dificultar a orientação monetarista. “Todas as formas 

de controle administrativo das taxas de juros, do crédito e dos movimentos dos capitais  

foram progressivamente abolidas. O objetivo era desenvolver as finanças de mercado.  

A desregulamentação foi um dos motores da globalização financeira, pois acelerou a 

circulação  internacional  do  capital  financeiro,  através  da  abertura  do  sistema 

financeiro japonês, em 1983-84 ... e depois o desmantelamento dos sistemas nacionais  

de controles cambiais na Europa, com a criação de um mercado único de capitais em  

1990. Sob o impulso dos Estados Unidos e do FMI, os novos países industrializados  

seguiram o movimento  da liberalização,  o  que gerou o nascimento  dos  “mercados  

financeiros emergentes”  (aspas do autor). E igualmente foi para poder financiar seus 

déficits  que  os  novos  países  industrializados  tiveram que  proceder,  por  sua  vez,  a  

liberalização financeira” (Plihon, op. cit.: 111).  
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Estimulados  pela  nova  orientação  monetarista,  cujos  interesses  estavam 

profundamente vinculados ao pólo financeiro do grande capital,  os Estados foram se 

envolvendo  crescentemente  numa  aspiral   de  endividamento,   cuja  taxa  média  de 

pagamentos  dos  serviços  era  muito  maior  que  a  taxa  de  crescimento  da  economia 

nacional. O resultado de uma situação macroeconômica dessa ordem não poderia ser 

outro que a deterioração das finanças públicas e o aumento do déficit público. “Após o 

início dos anos 80, a situação das finanças públicas deteriorou-se progressivamente  

nos grandes países industrializados. O déficit médio dos países do G-7 passou de 2,1%  

do PIB durante a década de 70 para 3,6% em 1990-95 e, conseqüentemente, o peso da 

dívida pública também cresceu fortemente, para atingir 64,3% do PIB, em média, em 

1990-95” (Plihon, op. cit.: 103).

Como  se  pode  constatar,  a  junção  explosiva  de  aumento  do  déficit  público, 

serviços crescentes da dívida e taxas de crescimento econômico  precárias tornou os 

Estados prisioneiros do pólo financeiro, posto que passaram a depender cada vez mais 

do financiamento desses agentes econômicos. Isso fez com que a lógica financeira se 

transformasse não só numa variável fundamental da política econômica como também 

deixou nas  mãos  dos  financiadores  a  capacidade  de ditar  as  taxas  de juros  de  seus 

empréstimos.  Inicia-se  nessa conjuntura  uma competição  entre  Estados  nacionais  no 

sentido de atrair investidores para a aquisição de seus títulos públicos. 

Assim, as operações com títulos foram crescendo de maneira tão acelerada que 

hoje o mercado internacional de títulos é o segundo maior do mundo, perdendo apenas 

para o mercado de derivativos Trata-se de um fato compreensível,  de um lado pelas 

necessidades crescentes dos Estados e, de outro, porque na conjuntura de volatilidade e 

crise no sistema financeiro internacional, o título público é possivelmente o ativo menos 

vulnerável, uma vez que, ao contrário das empresas, que podem efetivamente falir, os 

Estados,  por  maior  que  seja  a  crise,  continuarão  Estados  quando  a  situação  se 

estabilizar, e assim têm a possibilidade de honrar os seus débitos contraídos no passado.

8. Os impactos da globalização financeira

Essa conjuntura especulativa global tem produzido um conjunto de fenômenos 

que o sistema capitalista buscara corrigir com o Welfare State, após a crise de 1929, e 

que agora retornam com uma  evidência impressionante. Em todos os países em que a 

globalização  financeira  passou  a  hegemonizar  as  relações  econômicas,  o  Estado 

ampliou  aceleradamente  o  seu endividamento  para  bancar  os  custos  da  especulação 
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(juros  e  amortização  da  dívida  pública),  resultando  numa  enorme  transferência  de 

recursos públicos para o setor privado. Também em praticamente todos os países do 

sistema  capitalista  ocorreu  um  aumento  da  concentração  da  renda,  beneficiando 

sobremaneira  a  riqueza  da  esfera  financeira;  observou-se  também,  ao  contrário  do 

contrato social fordista, uma redução acentuada no poder de compra dos salários, bem 

como também verificou-se grande restrição aos direitos e garantias dos trabalhadores, 

muitos deles conquistados há cerca de um século ou mais; a crise do Estado teve como 

conseqüência  a imposição de severos cortes nos gastos sociais,  gerando aumento da 

pobreza e da miséria no mundo, inclusive nos próprios países centrais.

Tanto  os  países  centrais  quanto  os  países  periféricos  aumentaram 

aceleradamente o endividamento público, com impactos profundamente negativos para 

a  sociedade.  Se  tomarmos  os  países  da  OCDE  em seu  conjunto,  como  referência, 

constataremos que o endividamento em relação ao PIB cresceu de 40,2% em 1980 para 

71,1% em 1999. Com relação aos países do G-7 o crescimento da dívida foi semelhante: 

passou de 41,5% para 73,2 no mesmo período. Nos Estados Unidos a dívida cresceu de 

37,0% para 59,7%; na Alemanha de 31,1 para 64,2%; e no Japão, de 51,2% para 99,55 

(Tabela 3). Nos países da periferia capitalista, o endividamento do Estado também foi 

crescente: no Brasil, por exemplo, a dívida pública aumentou de 20% para 54% entre 

1994 e 2001 (Beinstein, 2001: 118).

Tabela 3

Dívida Pública como porcentagem do PIB

País 1980 1990 1999
% % %

Países do G7 41,5 58,3 73,2
Países da OCDE 40,2 57,1 71,1
Estados Unidos 37,0 55,5 59,7
Alemanha 31,1 45,5 64,2
Japão 51,2 65,1 99,5

Fonte: Beinstein - OCDE

Isso  significa  que  o  capital  financeiro  especulativo  encontrou  um espaço  de 

valorização  muito  importante,  uma  vez  que  os  recursos  arrecadados  pelo  Estado 

compõem-se da mais valia geral produzida pelos trabalhadores.  Anteriormente,  parte 

dos recursos destinados ao pagamento da dívida era acentuadamente menor que no atual 

período da globalização, além do fato de que a dívida era resultado de investimentos 
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governamentais tanto na construção de infra-estrutura, equipamentos sociais e políticas 

sociais em geral, típicas do período do Welfare State. Agora o endividamento tem um 

outro caráter: trata-se de um aumento da dívida em função do aumento das taxas de 

juros, que foi crescendo como uma bola de neve e transferindo recursos do setor público 

para o capital financeiro especulativo de maneira cada vez mais crescente.  Em outros 

termos, o capital financeiro especulativo não só capturou uma parte importante da mais-

valia retida pelo Estado em forma de tributos, como encilhou o orçamento público na 

armadilha da globalização financeira, retendo para si recursos imprescindíveis que antes 

eram redistribuídos em forma de bens e  serviços para a sociedade.

A  política  econômica  oriunda  do  processo  de  globalização  neoliberal,  ao 

privilegiar  a  estabilização  monetária  em  detrimento  do  crescimento  econômico,  e 

desencadear  o  processo  especulativo  como  norma  estrutural  do  sistema,  obrigou  as 

empresas  a  redirecionarem  a  sua  estratégia  de  investimento.  Pressionadas  pelos 

acionistas e pela própria onda especulativa, onde os retornos são rápidos e elevados, as 

empresas  têm direcionado  grande  parte  de  seus  recursos  para  a  área  financeira  em 

detrimento da produção.   Essa conjuntura resulta numa queda do nível da atividade 

econômica  e  na  estagnação  industrial.  Conforme  a  tabela  4,  poderemos  aferir  uma 

conjuntura qualitativamente diferente entre o período onde a prosperidade econômica 

era a tônica do desenvolvimento, e o período atual, onde a estabilidade da moeda é o 

centro das preocupações macroeconômicas. Entre 1966 e 1973 o crescimento médio do 

produto mundial foi de 5,2%; Entre 1974-1980, foi de 3,4%;  entre 1981 e 1990, 3,1%; 

e entre 1991 e 1999, 2,8%.

Tabela 4

Taxas anuais do crescimento real do produto bruto mundial
1966 - 1999 (%)

Anos (%)
1966-1973 5,2
1974-1980 3,4
1981-1990 3,1
1991-1999 2,8
Fonte: Beinstein
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O quadro de desaceleração do nível da atividade econômica não só deprime a 

economia mundial, como amplia as taxas de desemprego e de exclusão social. Na União 

Européia, por exemplo, o desemprego aumentou de 8 milhões de trabalhadores em 1980 

para 17 milhões em 1999. No conjunto dos países da OCDE, o desemprego subiu de 20 

milhões em 1980 para 40 milhões em 2000, refletindo um cenário em que as taxas de 

desocupação  crescem  constantemente,  independentemente  do  ciclo  econômico.  Até 

mesmo o Japão, considerado o paraíso do emprego, em função da estabilidade vitalícia 

para um setor significativo dos trabalhadores, a taxa de desemprego vem aumentando 

acentuadamente. Ao longo da década de 80 o desemprego estava na faixa de 2% da 

população ativa e cresceu significativamente na década de 90, passando para 2,9% em 

1994 , 3,3% em 1996 e fechou 1998, com uma taxa de desocupação de mais de 4%, ou 

seja, um índice 100% maior que na década de 80 (Beinstein, op. cit. 66).

A estagnação  econômica  traz  em seu  bojo  a  precariedade  das  condições  de 

trabalho, a concentração da renda  e o aumento da pobreza. “Segundo dados da OCDE, 

nos  Estados  Unidos,  as  agências  de  trabalho  temporário  administravam  400  mil  

assalariados em 1982, passando a 1,3 milhão em 1990 e a 2,1 milhões em 1995. Na 

Inglaterra, o trabalho temporário abrangia 7% da população ativa” (Beinstein, op. cit. 

68). De acordo com dados levantados por este autor, a faixa correspondente aos 40% 

mais pobres da população ativa empregada dos Estados Unidos, a nação mais rica do 

planeta,  sofreu regressão em seu rendimento,  entre 1973 e 1993, enquanto as faixas 

correspondentes  aos  40%  mais  ricos  foram  os  que  mais  se  beneficiaram  com  a 

globalização.

Conforme ainda Beinstein,  quanto maior  o nível de renda maior  o benefício; 

quanto menor a faixa de renda maior o prejuízo no período. Os 10% mais pobres nos 

EUA sofreram queda de cerca de 35% dos seus rendimentos, enquanto os 10% mais 

ricos aumentaram sua renda em mais de 25%.  Ocorreu um crescimento absoluto do 

número de pobres nos Estados Unidos: Em 1970, eles correspondiam a 25,7 milhões; 

em 1980 cresceram para 29,3 milhões. Em função das políticas neoliberais, o aumento 

dos pobres se tornou cada vez mais crescente: 33,6 milhões em 1990 e 35,6 milhões em 

1997 (Beinstein, 2001: 188). 

Macroeconomicamente,  a  conjuntura  mundial  está  mais  instável  do  que  no 

período do  Welfare State, tanto nos países centrais, mas principalmente nos países da 

periferia. As crise fiscal dos Estados,  aliada à instabilidade monetária, o desemprego e 

as crises sociais compõem um quadro de instabilidade sistêmica, no qual a globalização 
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neoliberal vai se aprofundando. Por mais paradoxal que pareça e por mais que muitos 

dos  principais  teóricos  e  antigos  operadores  do  modelo  de  globalização  neoliberal 

venham alertando (Georges Soros, Krugman,  etc),  o que se verifica  é uma teimosia 

cega, principalmente por parte dos Estados Unidos, em aprofundar o modelo, fato que 

pode acelerar a crise geral do sistema. 

9. Contradições e perspectiva de crise

A  gigantesca  massa  de  recursos  que  se  movimenta  na  área  financeira, 

praticamente  toda  desregulamentada,  se  comporta  hoje,  como  destacou  o  Financial  

Times (apud  Chesnais,  238),  como  polícia,  júri  e  juiz  das  atividades  econômicas 

mundiais. Tem a capacidade de tornar inócua a política monetária dos Bancos Centrais 

tanto dos países centrais quanto dos países periféricos que se envolveram na armadilha 

da globalização financeira, e ainda interferir na política macroeconômica das nações, 

afetando o nível da atividade econômica, o investimento produtivo, as políticas sociais e 

o mercado de trabalho. 

Um dos aspectos  mais  evidentes  da globalização  financeira  é  o  fato  de que, 

quanto  mais  aumentam  os  negócios  especulativos,  mas  cresce  a  criatividade  e  a 

agressividade dos mercados no sentido do auto-acrescentamento do seu capital. Um dos 

principais fatores que explica esse processo é a rentabilidade rápida e elevada que as 

instituições obtêm em seus negócios. Enquanto a atividade produtiva leva um tempo 

maior para a maturação e retorno do investimento, um especulador hábil pode ganhar 

em um dia o mesmo que ganharia em um ano no setor produtivo. 

Como pudemos constatar, a massa de recursos na esfera financeira atingia em 

2005 cerca de US$ 118 trilhões, quase três vezes o PIB mundial,  e os negócios nessa 

órbita continuam multiplicando-se como cogumelos após a chuva. No entanto, a ousadia 

especulativa traz consigo um grande elemento de fragilidade, uma vez que a maior parte 

desses recursos que circulam na órbita especulativa não têm lastro na economia real, são 

puros  símbolos  escriturais,  fictícios,  que  crescem  extraordinariamente  na  euforia  e 

devem se esterilizar com uma velocidade ainda maior nos períodos de crise. Além disso, 

a interdependência dos mercados financeiros e a velocidade das comunicações,  têm a 

capacidade de irradiar com extraordinária rapidez  as crises de uma praça financeira 

para outra. 

Essa dinâmica especulativa se assemelha à lenda de Ícaro, aquele mito grego que 

buscava a qualquer custo alcançar o sol,  mas quanto mais dele se aproximava,  mais 
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próximo  estava  de  sua  tragédia.  Voando  com asas  de  cera,  à  medida  em que   se 

avizinhava do sol, mais suas asas se derretiam, até o ponto em que se romperam e o 

nosso Ícaro desabou no mar...

O deslocamento sem precedentes entre a órbita financeira e a esfera produtiva 

levará inevitavelmente a uma crise profunda do capital, até mesmo porque a massa de 

mais-valia criada globalmente é insuficiente para valorizar o montante de capitais na 

órbita  financeira.  Portanto,  quanto  mais  capitais  fictícios  circularem  na  esfera 

financeira, mas débil e mais próximo da crise estará o sistema.  Em outras palavras há 

uma crise sistêmica em curso, como pode ser observado desde o  crash de 1987. Se 

avaliarmos  a  década  de  90,  poderemos  ver  que  a  crise  passou  a  ter  não  só  maior 

constância, como sua gravidade vem se acentuando. 

O primeiro grande sinal vermelho foi  a  crise  do México em 1994. Como se 

tratava de um País em que os bancos dos Estados Unidos estavam bastante expostos e 

ainda pelo fato de ser fronteira norte-americana, não foi difícil socorrer o México ou 

mais precisamente os especuladores que por lá se aventuravam. Posteriormente veio a 

crise asiática, agora envolvendo não mais um País, mas uma região inteira. Esta crise 

contaminou posteriormente a Rússia e levou pânico aos mercados financeiros mundiais. 

A seguir podemos registrar o colapso do Plano Real no Brasil, a derrocada da Argentina 

e, principalmente, a crise da chamada nova economia, agora no coração do sistema, na 

qual  foram esterilizados  cerca de US$ 9 trilhões.  Estes  são indícios  de uma grande 

instabilidade  sistêmica  e  que apontam no sentido de que hoje  o grande capital  está 

muito mais em perigo que em 1929.

“O processo de financeirização da economia ou instituição do rentismo  é uma 

expressão  degenerada  da  acumulação  de  capitais  e  demonstra  mais  uma  vez  o  

parasitismo da burguesia. A “valorização” da riqueza pela via financeira cria uma 

contradição entre a velocidade de expansão da órbita financeira e o crescimento do 

setor produtivo. Como sabemos, a defesa da riqueza pela via financeira é uma aventura  

sem futuro, pois haverá um momento de ruptura dessa valorização artificial, de forma  

a compatibiliza-la com a economia real, o que deverá trazer dramáticas conseqüências 

para os especuladores e para a ordem econômica capitalista” (Costa, 1992: 14-15). 
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