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Por cerca de vinte anos, Tony Norfield trabalhou nas mesas de negócios de 

bancos que operam na City de Londres. Após, por cerca de dez anos, foi diretor 

executivo do departamento de câmbio de um grande banco europeu. Apesar disso, 

ele se manteve como um estudioso de Marx e partidário das causas de esquerda. 

Após de aposentar, fez pós-graduação na School of Oriental and African Studies da 

Universidade de Londres. A sua tese transformou-se num livro muito importante: 

The City - London and the global power of finance. Foi um dos interlocutores de 

François Chesnais quando ele redigia o livro Finance Capital Today.  

(Eleutério Prado) 
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Exigências financeiras incidentes na economia mundial 

 

Este livro vale a pena ser lido. Está escrito em um estilo claro e acessível, 

discute pontos-chave que dizem respeito às limitações do capitalismo eao papel das 

finanças contemporâneas. Talvez, o seu ponto mais importante seja mostrar como o 

sistema financeiro acumulou grandes exigências sobre a produção atual e futura da 

economia mundial – na forma de pagamentos de juros sobre empréstimos e títulos, 

pagamentos de dividendos sobre ações, etc. Essas exigências superaram já a 

capacidade do sistema capitalista para atendê-las, mas os governos até agora 

conseguiram evitar um colapso dos mercados financeiros, mantendo políticas de 

taxa de juros zero, relaxamento quantitativo, déficits enormes (gastos do governo 

maiores do que a arrecadação tributária)e assim por diante. Como resultado tem-se 

uma crise não resolvida, uma “queda global duradoura”, de tal modo que o 

crescimento econômico permanece muito fraco e vastas dívidas não param 

decrescer, crescer...  

Há dois pontos entre si relacionadosem sua abordagem da economia 

mundial e das finanças globais quedistinguem Chesnais de muitos outros analistas. 

Por causa deles, ademais, ele merece ser elogiado. Em primeiro lugar, afirma 

claramente que estamos em uma crise do capitalismo tout court e não em uma crise 

do capitalismo "financeirizado". Caso se tratasse apenasdesta ultima, a crise poderia 

presumivelmente ser resolvida por meio de uma reforma governamental, ainda 

capitalista, que ousasse reprimir o financismo. Em segundo lugar, embora diga que 

isto é "mais fácil dizer do que fazer",  toma "a economia mundial como ponto de 

partida" em sua análise. Mostra, sim, o papel central dos EUA nesse processo, mas 

evita cair numa análise totalmente centrada nessa potência, algo que é comum 

entre os críticos radicais do capitalismo contemporâneo. Em vez disso, destaca 

sempre como outras fontes de poder global desempenham também um papel-chave 

na máquina imperial. 

O livro Capital financeiro hoje1ajuda o leitor a compreender a realidade do 

capitalismo global contemporâneo, fornecendo toda uma riqueza de evidências. Ao 

discutir o contexto teórico, também o ajuda a ter uma melhor visão do que está 

acontecendo. Nesta resenha vou destacar certos pontos-chave que aparecem no 

                                                            
1 N. T. O termo “capital financeiro” aqui não designa o capital que circula na esfera 

financeira. François Chesnais emprega esse termo num sentido assemelhando àquele de 
Rudolf Hilferding no livro O capital financeiro, publicado no Brasil pela editora Abril Cultural, 
em 1985. O autor da resenha discute o emprego deste termo no último parágrafo de sua 
resenha.  
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livro, apontando também os pontos nos quais tenho alguma divergência em relação 

às posições de Chesnais. Essas diferenças são, por vezes, apenas de ênfase; 

apontam também, outras vezes, para simples definições alternativas de termos 

comumente usados. Ademais, más formulações de bons argumentoscomprometem, 

por vezes, a compreensão teórica. 

Chesnais começa delineando as origens da crise de 2008. Argumenta que 

fora adiada desde 1998 por meio do crescimento da dívida dos EUA e de outros 

países, assim como por via da elevação do crescimento na China. "A brutalidade da 

crise financeira” em 2008 – segundo ele – “deve ser explicada pela quantidade de 

capital fictício que havia sido acumulado e pelo grau de vulnerabilidade do sistema 

de crédito depois que passou pelo processo de securitização". O cenário surgido na 

última fase da crise mostrou que ela havia se tornado global num grau 

desconhecido nas crises anteriores. Eis que se formarauma economia mundial muito 

mais integrada após a ruptura da URSS e a incorporação de muitos mais países ao 

sistema comercial e financeiro mundial. A crise caracterizou-se pela "acumulação 

excessiva de capital na dupla forma de capacidade produtiva, que levaà 

superprodução, e na forma de uma ‘pletora de capital’ portador de juros e de capital 

fictício". Ora, os principais governos diante do vulto da crise tentaram impedir que 

ela se desenvolvesse da maneira como o fizera na década dos anos 1930. 

No cenário global, Chesnais tem uma visão interessante da China. Ele não 

acha que ela, como nação, venha sofrendo uma dominação por parte das grandes 

potências. Vê a sua posição subordinada na divisão mundial do trabalhojá que o seu 

papel tem sido o de oferecer força de trabalho barata ao mercado mundial. Porém, 

enxerga nisso um elemento do desenvolvimento do mercado mundial ao invés de 

um sinal opressão no sentido leninista. Algo, aliás, que se reflete nas dimensões 

mistas do status econômico e político da China. Também penso que ela está 

transitando para a primeira divisão entre as grandes potências (a China é, na 

verdade, o número três na minha classificação de países pelo poder global).2 

O capítulo 3 está assim intitulado: "A noção de capital portador de juros no  

contexto atual da centralidade e da concentração do capital". Ele trata de um tópico 

importante. Entretanto, a exposição de Chesnais, ainda que se constitua como uma 

abordagem meritória, decepciona. Começa argumentando que "a punção do mais-

valor no capitalismo contemporâneo, por meio da detenção de empréstimos 

governamentais e da posse de ações, feita por um pequeno grupo de corporações 

                                                            
2 Explico este ponto em meu livro The City: London and the Global Power of Finance, 

Verso, 2016, p. 111. 
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financeiras e não financeiras altamente concentradas, mas também por investidores 

privados possuidores de renda alta, exige que várias características do capital 

portador de juros, as quais foram tratadas separadamente por Marx, sejam agora 

abordadasin toto”. Eu certamente concordaria com isso, especialmente porque a 

seção relevante no livro terceiro de O Capital é uma bagunça completa; como se 

sabe, Engels achou extremamente difícil salvá-la e editá-la convenientemente. No 

entanto, neste momento do livro, Chesnais faz pouco para desenvolver bem o 

argumento; ademais, ele tende a manter o foco apenas nos bancos. Só mais tarde, 

no correr do livro, ele explica melhor como o capital portador de juros tornou-se um 

fenômeno universal no capitalismo contemporâneo. Mesmo assim, eu diria que as 

formas consideradas por ele, especialmente anegociação proprietária, não se 

encontram totalmente ou não são bem explicadas. Não basta apresentar o juros 

como a fonte da renda, pois, como ele mesmo observa a partir de Hilferding, nesse 

caso, o ganho de um especulador vem a ser perda de outro.3 

Este capítulo contém ainda uma discussão de duas questões da teoria 

marxista sobre finanças. Uma delas, versa sobre a diferença de opinião entre mim 

(assim como outros) e Costas Lapavitsas sobre a questão de saber se os 

trabalhadores são explorados pelos bancos por meio da cobrança de juros sobre 

empréstimos, etc. Ele nota corretamente que esse montante de juros é, de qualquer 

modo, apenas uma pequena parcela dos lucros dos bancos –  e que ele não é uma 

“grande novidade” tal como vem sendo apregoado pela escola da"exploração". No 

entanto, citando Rosa Luxemburg, ele mantém a posição que vê nessas deduções 

uma redução do valor da força de trabalho. Discordo e não apenas porque as teses 

de Luxemburg em matéria de teoria econômica, assim como em termos de 

estratégia política, deixam muito a desejar. Meu argumento – citado, aliás, por 

Chesnais – é que a cobrança de juros, por si só, não vem a ser uma diminuição do 

valor da força de trabalho. Se esta cobrança de juros tornar-se uma parte 

significativa dos rendimentos dos trabalhadores, os salários tenderiamde subir para 

compensá-la; ela se tornaria assim, efetivamente, uma dedução dos lucros das 

empresas. Isso não exclui que o valor da força de trabalho possa ser rebaixado 

desta forma. Porém, não se pode endossar a imaginação febril dos populistas anti-

financistas que vêm nesse processo – por meio do qual os bancos cobram juros 

sobre os empréstimos que lhes concedem – uma forma de exploração dos 

trabalhadores. 

                                                            
3Idem, The City, p. 144-147. 



 

         

                                           

                                          

 

 

REVISTA O OLHO DA HISTÓRIA | Fevereiro, 2017 
    ISSN 2236-0824 

 Uma segunda questão de teoria levantada no Capítulo 3 versa sobre os 

empréstimos bancários. Em contraste com muitos outros marxistas, Chesnais 

reconhece que os próprios bancos podem criar novos ativos por meio de 

empréstimos. Contudo, confusamente, ele chama também esse tipo de ativo de 

"capital fictício". Esta é uma perspectiva relativamente comum que aparece também 

no livro Limites do capital de David Harvey. Entretanto, ela não é consistente com a 

definição que lhe deu o próprio Marx. Como um empréstimo bancário pode ser 

criado a partir do nada por um banco, independentemente de um depósito "real" 

feito em dinheiro vivo, ele é, num certo sentido, realmente fictício. Entretanto, 

mesmo assim, um depósito ou ativo bancário não pode ser simplesmente chamado 

de "capital fictício". Pois, diferentemente, o capital fictício vem a ser melhor descrito 

como um titulo financeiro negociado no mercado e que tem um preço em função da 

taxa de juro e das expectativas futuras de retornos para o seu comprador.4Ora, isso 

não se afigura verdadeiro para os depósitos bancários ou para os ativos provindos 

de empréstimos que permanecem nos balanços dos bancos. Apenas se estes ativos 

se tornarem mais tarde secutitizados – ou seja, se os empréstimos se tornarem 

fontes de pagamentos para os donos detítulos negociáveis – eles serão 

considerados capital fictício. Mesmo se essa noçãonão está bem explicada em O 

Capital (assim como não estão também explicitados aí os empréstimos/depósitos 

bancários), é esta a essência do que Marx denomina de capital fictício. Chamar os 

empréstimos ou depósitos bancários de "capital fictício" só pode trazer confusão 

àcompreensão da evolução dos mercados financeiros contemporâneos. 

De todo o livro, o capítulo 4 é o meu favorito. Intitulado "As formas 

organizacionais do capital financeiro e a divisão intra-corporativa do valor 

excedente", ele não atende às demandas midiáticas por algo direto e rápido, mas 

fornece ao leitor  informações ea análise valiosas. Chesnais discute as diferentes 

formas da evolução do capitalismo nas grandes potências do mundo atual, com foco 

na Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e França. Ele examina as relações entre 

o poder imperial com os estados, empresas privadas e bancos. Embora ressalte a 

importância dos fundos de pensão dos anos 90 como grandes proprietários das 

grandes corporações, argumenta que "são os industriais com conexões 

financeiras,ao invés dos banqueiros, éque formam o núcleo da comunidade 

empresarial européia". A despeito de teses que mencionam a existência de uma 

classe capitalista "internacional", mantém como seu ponto de vista, com o qual eu 

                                                            
4 Uma melhor explicação desse ponto encontra-se em The City, p. 83-92. 
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concordo, que os principais grupos de "capitalistas financeiros" estão quase sempre 

domiciliados em um único país. 

Discute uma questão importante que poderia ter sido melhor desenvolvida. 

Pois, ao contrário do que consta nas obras de Marx e de Hilferding, no capitalismo 

contemporâneo, o capital comercial (essencialmente capital comercial e financeiro) 

não está mais subordinado à indústria, embora dependa do lucro industrial. De 

qualquer modo, ele discute o papel dos grandes comerciantes, atacadistas e 

varejistas, de mercadorias. Em minha opinião, isto reflete a forma como as grandes 

potências estão utilizando o sistema financeiro/comercial para consolidar os seus 

privilégios econômicos, algo que já era verdade para o Reino Unido desde meados 

do século XIX. Hoje, como a maioria das pessoas está ciente, a maior parte da 

produção, pelo menos nos setores não-monopolizados, é feita nos países mais 

pobres e subordinados. 

Nos Capítulos 5 e 6, Chesnais trata dos oligopólios globais e das operações 

dasempresas internacionais. Revê as teorias da monopolização, mostrando como o 

desenvolvimento do mercado único europeu foi favorável tanto para as empresas 

europeias quanto para as norte-americanas. Há uma certa sobreposição no material 

coberto com aquele que se encontra no livro de John Smith, Imperialism in the 

Twenty-First Century (publicado pela Monthly Review, em 2016). Ambos apontam 

para uma apropriação predatória de valor por parte das grandes corporações 

compradoras que atuam por meio das "cadeias globais de mercadorias”. No 

entanto, Chesnais discorda das teses sustentadas por Smith em vários pontos. 

Argumenta que a China, a Índia eo Brasil não estão na posição clássica de países 

oprimidos, pois eles têm, sim, um status diferente e superior no mercado mundial. 

Discute, também, uma questão notória e importante sobre os fluxos da economia 

global. Chesnais nota que a UNCTAD estima em 80% do comércio global aquele que 

está ligado às redes internacionais de produção de empresas multinacionais. E que, 

por isso, seria errado tomar os dados do investimento direto estrangeiro comose ele 

fornecesse um retrato fiel do investimento internacional. O problema surge porque 

há apagamento da distrinção entre o IDE (investimento direto estrangeiro) eo 

investimento de carteira, e porque assumiram importância os centros offshore como 

localizações aparentes das sedes de muitas empresas. 

O Capítulo 7 discute a globalização dos mercados financeiros e as novas 

formas de capital fictício. Faz uma revisão útil, embora muito dependente de fontes 

secundárias, do crescimento dos mercados financeiros. Assim, muitos dosdados 

usados encontram-se já desatualizados em vários anos; ademais, ele caracteriza, 

erroneamente, os derivativos financeiros como "créditos sobre créditos", quando, na 
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verdade, eles são melhor descritos como contratos baseados no preço de um título 

subjacente ao qual se referem. No entanto, o ponto fundamental deste capitulo diz 

repeito ao aparente desvio do investimento para os mercados financeiros, o qual 

ocorreu devido ao declínio das oportunidades de investimento lucrativo. O capítulo é 

concluído com uma revisão da evolução da dívida financeira e externa do Equador, 

do Brasil, da Argentina e da África do Sul, incluindo o papel dos "fundos abutres" na 

liquidação da dívida da Argentina. 

Os capítulos 8 e 9 discutem os desenvolvimentos contemporâneos nos 

mercados financeiros, com foco nos bancos e no crédito. Trata-se de um tema bem 

coberto na literatura, mas é útil para aqueles que estão menos familiarizados com a 

história recente. Valem, especialmente, como explicação do desenvolvimento dos 

títulos garantidos por hipotecas, dos bancos universais na Europa, da 

monopolização bancária, dos bancos paralelos (shadow banking), etc. Há também 

uma discussão de como a "alavancagem" – isto é, os empréstimos tomados para 

financiar o crescimento dos ativos – elevou-separa níveis extremos devido ao 

declínio na lucratividade das companhias financeiras. Eu gostaria de apontar aqui, 

no entanto, a fraca revisão do editor: os valores mobiliários “over-the counter” 

(OTC), que haviam sido descritos como “off-the-counter” no Capítulo 7, são aqui 

designados por "ODT".5 

O capítulo 10 destaca a "instabilidade financeira endêmica global", 

assinalando também que há uma "pletora de capital – capital monetário 

centralizado nos fundos mútuos e nos fundos de cobertura (hedge) – dependente da 

valorização por meio da detenção e da negociação de capitais fictícios, os quais se 

encontram de fato sob formas cada vez mais distantes dos processos geradores de 

mais-valor. Desse modo, os lucros financeiros estão se tornando cada vez mais 

difíceis de realizarem". Gostaria de ir mais longe, notando também que os gestores 

de ativos, fundos de pensão e companhias de seguros – investidores estes muito 

mais importantes nos mercados financeiros do que os fundos mútuos e de cobertura 

– estão agora verificando a própria incapacidade para valorizar asmontanhas de 

ativos nos niveis de retornos que estão, implícita ou explicitamente, prometidos aos 

investidores. Acrescento este fato, embora Chesnais também o mencione, ainda 

neste mesmo capítulo. 

A "pletora de capital sob a forma de capital monetário" está ligada à 

rentabilidade decrescente do investimento capitalista. Chesnais observa, por 
                                                            

5 O livro de Chesnais em capa dura é muito caro e, por isso, precisa ser comprado 
pelas bibliotecas das universidades. Tornar-se-á barato, entretanto, quando for publicado em 
capa mole. 
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exemplo, como os relatórios oficiais do Banco de Pagamentos Internacionaisaludem 

a este problema. Apesar disso, eles misturam essa questão com outra, isto é, com a 

questão do baixo crescimento da produtividade e do baixo crescimento econômico 

em geral. Ele mostra corretamente que a queda das taxas de juros antecedeu as 

políticas de "relachamento quantitativo" que passaram a ser implementadas depois 

de 2008.6 

É difícil mostrar tais relações empiricamente frente aos dados disponíveis – 

porém, Chesnais não tenta fazer isso. Também é importante distinguir bem a taxa 

de juros da taxa de lucro sobre o investimento de capital já que são duas coisas 

diferentes. No entanto, posso sugerir aqui uma medida de quanto os ativos 

financeiros globais acumularam-se – estou falando principalmente de ações, títulos 

e empréstimos bancários – vis-à-vis alguma medida de rentabilidade global absoluta 

ao longo do tempo. Ela mostrará até que ponto as exigências financeiras sobre os 

recursos sociais, sob a forma de juros e pagamentos de dividendos, cresceram em 

comparação com as receitas excedentesdisponíveis para essa finalidade. Um meu 

estudo inicial sobre essa questão sugereque houve um declínio na taxa de retorno 

entre 2007 e 2014.  

Chesnais termina o seu livro tratando de dois temas. Um deles concerne à 

lamentável ausência de estudos marxistas nas universidades e à falta de revistas 

que publiquem os resultados das investigações marxistas sobre o capitalismo. Isto é 

bem verdadeiro. E eu estou feliz por não ter sido um estudante universitário de 

graduação nas últimas décadas! Mesmo as revistas aparentemente radicais, como 

aCambridge Journal of Economics, do Reino Unido, não deixam de ser bem 

conservadoras. Em geral, elas são dominadas pela abordagem keynesiana, a qual 

costuma bloquear a perspectiva marxista quando esta contesta a defesa das 

políticas "progressistas" que defendem com o intuíto de melhorar o Estado 

capitalista. Quaisquer teses keynesianas, mesmo se são só aparentemente radicais, 

obtêm logo um “passe livre”; já uma tese que revele o mecanismo imperial de 

poder tem de saltar mil obstáculos antes de se transformar num artigo de revista 

aceitável. Apesar dos resultados evidentemente destrutivos do sistema que afirmam 

estar analisando, esse é o clima quase universal na academia de hoje.7 

                                                            
6 Uma nota sobre o Banco da Inglaterra que esclarece esse ponto que foi publicada no 

blog EconomicsofImperialism.    
7 A coisa funciona assim. As revistas acadêmicas são classificadas de acordo com seu 

suposto valor. Ter um artigo publicado em uma revista com alta classificação é o objetivo de 
todos os acadêmicos. Pense o que se queira sobre o real valor dessas revistas bem 
avaliadas,ter-se-á de considerar que elas são importantes para a carreira na universidade. 
Ter-se-á de saber também que isto é importante na avaliação de sua universidade para fins de 
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Ironicamente, as críticas mais penetrantes e incisivas do capitalismo atual– pelo 

menos de um ponto de vista descritivo –têm vindo muitas vezes de analistas que 

trabalham nos mercados financeiros. Ora, eles têm que dizer aos seus clientes o 

que realmente está acontecendo! 

Amigos me disseram que a situação dos acadêmicos críticos é ainda mais 

difícil nos EUA. Ora, issoé bem fácil de acreditar. Tenho conhecimento – e 

mesmoalguma esperança – de que venha a vigorarum clima intelectual mais crítico 

fora do mundo anglo-saxão. Seria bom se essa situação pudesse vir a ser alcançada 

também na Grã-Bretanha. 

A segunda observação final de Chesnais versa sobre a questão de saber 

como pode emergir uma nova fase de acumulação de capital. Subsiste uma pletora 

de capital (fictício) exigindo remuneração a partir do rendimento social, mas ela não 

pode mais ser atendida. Por outro lado, essa massa de capital ainda não foi 

desvalorizada por meio de uma crise ou de um colapso porque os governos dos 

países centrais, por temer as consequências,  fizeram o que puderam para evitá-los.  

Chesnais discute até certo ponto o papel das inovações técnicas na recuperação 

possível do capitalismo; porém, julgatambém que ela está sendo ofuscada pela 

degradação do ambiente produzida pela acumulação de capital. Fica-se, assim, sob 

a sombria perspectiva da barbárie e sob a “lembrança das duas últimas guerras 

mundiais e do holocausto". Por um lado, ela é depressiva, mas por outro lado clama 

pela vinda de uma oposição robusta ao imperialismo. Nos  países centrais, sede das 

forças imperiais, a resposta encaminhada à questão do "socialismo ou barbárie" fica 

atualmente com a segunda alternativa.  

Para fazer um comentário mais geral, direi agora para finalizar que, na 

minha preferência, o termo "capital financeiro" seria completamente evitado, 

mesmo se o livro aqui resenhado intitula-se Capital financeiro hoje. O termo está 

associado à obra clásica de Hilferding e foi empregado por Lenin. Eis que essa noção 

está muito ligada à tese de Hilferding segundo a qual os bancos controlam a 

                                                                                                                                                              
financiamento do governo. Nas últimas décadas, esse processo acabou selecionando um 
pequeno grupo de periódicos tradicionais. Mesmo sendo conservadores e acríticos, eles se 
tornaram o destino preferido dos artigos que se originam das pesquisas. Ora, isto faz com que 
os acadêmicos orientem seus trabalhos pelas preferências já consagradas nos periódicos. Em 
caso contrário, artigos que violam as normas não serão aceitos para publicação. Tem-se, 
assim, uma máquina que gera pouca coisa interessante para ser lida. De qualquer modo, 
assim se configura um sistema conservador que não faz outra coisa do que manter o status 
quo. Esse sistema é reforçado porque ele é mantido por um conselho editorial e por um grupo 
de pares revisores que mantêm todosa mesma perspectiva geral. Esse mecanismo também 
leva os acadêmicos a montarem bibliografias absurdamente longas e a fazerem citações 
excessivas em seus artigos. Pois, citar os “amigos” incentiva que eles retribuam do mesmo 
modo. Ora, as citações são a fonte principal por meio da qual o valor acadêmico das revistas é 
avaliado. 
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indústria. Ora, essa já não era uma boa descrição da situação no início do século 20 

e é muito menos verdadeira hoje. Chesnais deve concordar com essa afirmação, já 

que ele define o "capital financeiro" como a "concentração e centralização 

simultâneas e entrelaçadas do capital monetário, do capital industrial e do capital 

mercantil ou comercial como resultado da concentração doméstica e transnacional 

por meio de  fusões e aquisições".  

Ele se esforça para bem explicar como as diferentes formas de capital 

financeiro evoluíram nos diversos países, fazendo sempre uma distinção importante 

entre os privilégios das grandes potências e a posição subordinada das outras 

nações. Eu estaria de acordo com essa definição, mas argumentaria que se deveria 

colocar o capital fictício no centro da questão e não o "capital financeiro" como tal. 

Essa opção deixaria mais claro que a "lei do valor" de Marx se expressa melhor 

hoje, ou pelo menos mais diretamente, nos mercados de títulos financeiros e não 

nos mercados de mercadorias reais, embora estes últimos sejam, naturalmente, 

importantes. A capacidade de uma empresa de acessar os fundos – e a que custos – 

disponíveis no mercado de acções ou no mercado de títulos, assim como a 

capacidade de um governo de contrair empréstimos e de gastar, depende 

atualmente das avaliações feitas nos mercadosfinanceiros. Esses mercados indicam 

o que é bom, ruim ou aceitável na economia mundial imperialista de hoje. 

 

 


