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Resumo 
Neste texto far-se-á uma breve abordagem sobre o “capital financeiro” e algumas de suas 
intepretações. O objetivo principal é mostrar que com as transformações ocorridas na economia 
capitalista na virada do século XIX para XX potencializa-se o poder de acumulação e 
reprodução do capital, assim como suas contradições. E neste processo, as formas 
autonomizadas capital a juros e capital fictício imprimem crescentemente sua lógica ao capital 
global. Defende-se que o “capital financeiro” não está no mesmo nível de análise e abstração 
das elaborações de Marx em O Capital, ao mesmo tempo, não se pode descartá-lo, pois é 
necessário ao estabelecimento de mediações entre o movimento mais geral do funcionamento da 
economia capitalista e esta particularidade histórica. 
 
Palavras-chave: capital financeiro, crises, capital a juros, capital fictício. 
 
 
 
Abstract 
This text addresses of “finance capital” and some of its interpretations. The main objective is to 
show that with the transformations that occurred in monopolist phase of capital enhances of 
accumulation and reproduction of capital, as well as its contradictions. And in this process, 
interest-bearing capital and fictitious capital increasingly imprint their logic on global capital. It 
is argued that “finance capital” is not at the same level of analysis and abstraction of Marx’s 
elaborations in Capital, at the same time, it cannot be discarded, since it is necessary to establish 
mediations between the more general movement of functioning of the capitalist economy and 
this historical particularity. 
 
Keywords: Finance capital, crisis, interest-bearing capital, fictitious capital. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 O que apresentaremos aqui é parte da Seção 6.2. de nossa tese de doutoramento (LUPATINI, 2015), 
apenas suprimimos algumas partes e elaboramos com maior precisão poucas outras, até pela exigência e 
dimensões do texto, um artigo. Ela possui significativas alterações na exposição e na apreensão da 
temática em relação ao apresentado, ainda que de forma aproximada, em Lupatini (2010). Basicamente, 
antes a ênfase estava no caráter mais geral do “capital financeiro”, e agora, com um aprofundamento na 
questão, se tornou clara a dificuldade de manter tal entendimento e, ao mesmo tempo, de manter a teoria 
do valor marxiana. Se este posicionamento é entendido como uma autocrítica, que assim seja. Parece-nos 
que o desafio presente coloca-se muito mais em se estabelecer as mediações entre o movimento mais 
geral do funcionamento da economia capitalista e as particularidades histórias, tarefa aparentemente 
óbvia, mas que exige enorme esforço, sob o risco de se ficar restrito a um dos planos, fato frequente. Cabe 
a ressalva de que o que se apresentará não passa de uma primeira (e muito introdutória) tentativa de 
aproximação a este movimento articulado entre os dois planos. 
2 *Professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Coordenador do 
Grupo de Estudos de Crítica da Economia Política (GECEP/UFVJM), pesquisador associado do Núcleo 
Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo (NIEP-Marx/UFF)e membro da 
Diretoria da Sociedade Brasileira de Economia Política - SEP (2016-2018) 
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O imperialismo puro, sem a base fundamental do 

capitalismo, nunca existiu, não existe em parte 

alguma e nunca existirá.  
Vladimir Ilitch Lenin. VIII Congresso do PCR. 

 
 

 Introdução 

 

O desenvolvimento das formas capital a juros e capital fictício é um movimento 

necessário da reprodução do capital. A partir da contribuição de Marx é possível extrair 

tal entendimento, temática por nós desenvolvida em outro trabalho (LUPATINI, 2015; 

Seção 6.1). Com o intuito de diferenciar estas formas autonomizadas do capital, a partir 

do desenvolvimento de Karl Marx, das elaborações teóricas do início do século XX, 

sobretudo dos teóricos do imperialismo, e de mostrar as particularidades históricas – ou 

seja, como as leis do modo capitalista de produção se manifestam concretamente –, 

torna-se imperativo discutir a temática capital financeiro, apreender teoricamente as 

transformações ocorridas na virada do século XIX para XX. Este imperativo também se 

apresenta devido ao processo de “financeirização” e à discussão recente a isto 

vinculada.  

Na seara do “capital financeiro” não há convergência alguma nas abordagens. 

Desta forma, não é nosso intuito esgotar a discussão, mas lançaremos a problemática 

por meio de “textos clássicos” e “textos recentes” e teceremos algumas considerações. 

A análise do “capital financeiro” e das transformações no modo capitalista de produção 

na virada do século XIX para o XX tem o seguinte objetivo: indicar como na fase (no 

estágio) monopolista do capital, inaugurada neste período, potencializa-se o poder de 

acumulação e reprodução do capital, assim como suas contradições. E neste processo 

potencializa-se a autonomização das formas capital a juros e capital fictício. Ao mesmo 

tempo em que se indica tal processo, procura-se estabelecer mediações entre o 

movimento mais geral do funcionamento da economia capitalista e esta particularidade 

histórica. Tem-se aqui como hipótese que o “capital financeiro” não está no mesmo 

nível de análise e abstração das elaborações de Marx em O Capital acerca do 

funcionamento mais geral da economia capitalista. 
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Com a concentração e centralização do capital no final do século XIX e início do 

século XX – fase/estágio monopolista do capital, fruto do próprio desenvolvimento do 

sistema capitalista e do sistema de crédito, conforme acertadamente Vladimir Ilitch 

Lenin (2012) nos mostrou3 – há um salto quantitativo e qualitativo no padrão de 

acumulação e reprodução do capital.4 Há uma significativa concentração e centralização 

do capital no setor manufatureiro5, expressa sob várias formas (cartel, trustes, pool 

etc.)6, acompanhada também pela concentração e centralização do capital nos bancos. 

“A evolução da indústria capitalista faz com que a concentração do banco se 

desenvolva. O próprio sistema bancário é um importante motor para a realização da 

concentração capitalista, em grau superior, nos cartéis e trustes” (HILFERDING, 1985, 

p. 217). Se esta é uma tendência do modo capitalista de produção, este processo, nesta 

particularidade e que também é um mecanismo típico desta ordem social (a saber: nova 

rodada de centralização do capital nas crises capitalistas), foi impulsionado pelo período 

                                                           
3 O desenvolvimento capitalista, desde o momento em que Lenin escreveu, em 1916, tem lhe dado razão. 
Objetivamente, as teorias do mainstream (lê-se, dos apologetas da atual forma social) perderam qualquer 
sustentação, seja na defesa dos monopólios como um “desvio”, uma anomalia deste sistema, seja nas 
visões “reformadas” que procuram incluir as práticas monopolistas em suas teorias e que no fundo 
mantêm os mesmos princípios da matriz marginalista/neoclássica. Como é evidente, e suas posições antes 
e depois da crise atual mais uma vez transpareceram tal aspecto, se estes teóricos dependessem de 
sustentação no real, já tinham perdido há tempos seus títulos e funções. Diga-se de passagem, o próprio J. 
Schumpeter, pensador de nenhuma vinculação socialista/comunista, em seu livro Capitalismo, socialismo 

e democracia, já denunciara a fraqueza da ideia de concorrência perfeita. Como sabemos, ele defendera o 
caráter perene do capitalismo e da burguesia, mas por motivos diferentes dos pensadores da crítica da 
economia política. Sobre esta questão, ver o excelente texto de Jorge Miglioli (2002). 
4 É verdade que, não raro, aparecem nas obras clássicas sobre o período imperialista os processos de 
concentração e de centralização do capital de forma não muito precisa em termos categoriais, seja pelo 
entendimento deste último como concentração, seja pela não distinção entre concentração e centralização 
do capital e pelas alterações do que se convencionou chamar na “teoria microeconômica heterodoxa” de 
estrutura de mercado. No entanto, não nos parece que as virtudes, as contribuições, ou mesmo as lacunas 
destas abordagens sejam menos evidentes ou mesmo sejam determinadas por estes problemas.  
5 Acerca dos novos setores industriais constituídos (aço, eletricidade, química orgânica, motor de 
combustão interna), do final do século XIX, no âmbito da chamada II Revolução Industrial, e seus 
impactos, ver: Landes (2005), Hobsbawm (1978 e 1988) e Braverman (1977). Este último autor mostra 
que o capital trouxe de forma planejada e sistemática “a ciência para seu lado” (BRAVERMAN, 1977). É 
só pensarmos nos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento das grandes empresas constituídas neste 
período. O que nos interessa aqui é que esta revolução interna ao modo capitalista de produção veio 
acompanhada do crescimento das escalas de produção e, por conseguinte, de maior demanda de capital 
para os investimentos. De forma que as “[...] máquinas eram não apenas mais rápidas, mas também 
maiores, como o era toda a extensão das indústrias manufatureiras. [...] essa tendência [também é 
observada] na indústria do ferro e aço e na construção de máquinas motrizes. Ao mesmo tempo, e em 
grande medida graças a esse crescimento dos equipamentos, a escala de operação eficiente aumentou. A 
tendência para as grandes dimensões, já acentuada no período de 1850 a 1873, prosseguiu” (LANDES, 
2005, p. 308). Tal traço produz como consequência e como necessidade nesta particularidade o próprio 
imperativo da lei geral, a concentração e centralização do capital, seja este como produtivo/industrial, seja 
como bancário. 
6 Sobre esta questão, ver as análises de Lenin (2012), Hilferding (1985) e de Hobson (1983). 
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da chamada “grande depressão”, no final do século XIX.7Restringindo-nos ao plano 

mais concreto, vale ressaltar que, embora as sociedades anônimas existiam em outros 

setores antes do final do século XIX, a existência das sociedades anônimas no setor 

manufatureiro se dá efetivamente no final do século XIX. Desde então o formato de 

empresa manufatureira familiar é crescentemente suplantado.8Agora, com as sociedades 

anônimas (SAs) modernas, a empresa capitalista pode expandir e valorizar seu capital 

sem depender seja da espera pela acumulação da mais-valia extraída atingir certo limite 

para ser reinvestida, do estabelecimento de uma “sociedade limitada” por meio da 

obtenção de sócios para seu empreendimento, ou ainda de empréstimo direto da 

instituição bancária. Agora o faz também (e de forma crescente) através da “abertura do 

seu capital”, constituindo-se numa sociedade anônima (S.A.). 

Diz Rudolf Hilferding acerca do significado do surgimento das sociedades 

anônimas (já considerando sua expansão para indústria, para o ramo manufatureiro): 

A sociedade anônima industrial [...] significa antes de tudo uma 
alteração da função exercida pelo capitalista industrial. Ela transforma 
em princípio fundamental o que tem sido ocorrência ocasional, casual 
na empresa individual: ou seja, a liberação do capitalista industrial de 
suas funções de empresário industrial. Para o capitalista, essa 
alteração de função atribui ao capital investido na sociedade anônima 
a função de puro capital monetário. O capitalista monetário 

enquanto credor, nada tem a ver com o que é feito com seu capital 

                                                           
7 Diz Lenin (2012, p. 44): “[...] o resumo da história é o seguinte: 1) de 1860 a 1870, o grau superior, o 
ápice de desenvolvimento da livre concorrência. Os monopólios não constituíam mais do que germes 
quase imperceptíveis; 2) depois da crise de 1873, longo período de desenvolvimento dos cartéis, que 
ainda constituem apenas uma exceção, ainda não são sólidos, representando somente um fenômeno 
passageiro; 3) auge de fins do século XIX e crise de 1900 a 1903: os cartéis passam a ser uma das bases 
de toda a vida econômica. O capitalismo transformou-se em imperialismo.” Se, sem dúvida, existem 
particularidades deste processo entre as nações, como também a forma específica como se constituiu a 
grande empresa nos Estados Unidos (fruto de um processo complexo e específico, cuja Guerra da 
Secessão, rápido processo de urbanização, desenvolvimento do mercado interno, contribuição e 
integração das ferrovias, problemas de sucessão de herança, e sobretudo a forma particular de 
constituição dos bancos e das grandes empresas) perante o “padrão alemão” etc., mas igualmente claro é 
que na virada do século XIX/XX ocorreu uma grande transformação interna do sistema capitalista, cuja 
concentração e centralização do capital (processo também chamado de monopolização) e o formato das 
sociedades anônimas espraiado para os tecidos das empresas e diversos setores são o traço característico. 
A este respeito afirma Eric Hobsbawm (1988, p. 70): “[...] é claro que uma tendência [...] à ‘combinação 
de vários capitalistas que antes operavam isoladamente’, tornou-se inegavelmente óbvia durante a Grande 
Depressão e se manteve no novo período de prosperidade mundial”. 
8 “A grande sociedade anônima [moderna sociedade anônima] começou a surgir na segunda metade do 
século XIX, primeiro nos campos das finanças e ferrovias, estendendo-se à indústria, na passagem do 
século, e invadindo mais tarde outros setores da economia nacional” (BARAN; SWEEZY, 1996, p. 38). 
Vale dizer que a forma sociedade anônima, ou seja, não a moderna sociedade anônima, é bem antiga, 
como nos mostram Berle e Means (1984). Até a metade do século XIX a S.A. era restrita aos ramos 
citados por Baran e Sweezy, bem como dependia de prévia autorização para sua criação, como na 
Inglaterra. Não é sua existência, mas as relações determinadas e funções que desempenha que lhe são o 
traço característico; relações mercantis existiam na Grécia, o “antigo capital a juros”, em rigor, capital 
usurário, é pré-capitalista, e pouco explicam tais realidades históricas particulares (o que em termos 
particulares não significa que não tenham seu impacto). 
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no processo de produção, embora esse emprego, em realidade, a 
condição necessária da relação de empréstimo [...]. Sua função é 
apenas ceder seu capital monetário e recuperá-lo com juros depois de 
certo tempo [...] assim também o acionista atua como simples 
capitalista monetário. Ele fornece o dinheiro para receber (em termos 
bem genéricos) um rendimento. (Negrito ML; HILFERDING, 1985, 
p. 111) 

 

Com as sociedades anônimas se redefiniu a função do capitalista industrial, pois 

este se “transmutou” de capitalista funcionante (capital-função) para simples capitalista 

proprietário (capital-propriedade). Em outros termos, cada vez mais os capitalistas são 

predominantemente recebedores de juros, mais precisamente de dividendos.9 Em termos 

gerais, pode-se dizer que antes este gerenciava a empresa, decidia sobre os 

investimentos, ou seja, tomava todas as decisões referentes à produção. Com a 

constituição da sociedade anônima altera-se a função do capitalista industrial. Como 

bem disse Hilferding, “para o capitalista, essa alteração de função atribui ao capital 

investido na sociedade anônima a função de puro capital monetário. [...] Sua função é 

apenas ceder seu capital monetário e recuperá-lo com juros depois de certo tempo [...]”. 

Ainda que esta análise de Hilferding possa, no primeiro momento, induzir o foco apenas 

no caráter da participação do capitalista – se este põe ou não a “mão na massa” etc.10 –, 

como ele mesmo explicita em parágrafo anterior a esta afirmação, não é este o traço 

característico. Parece-nos que se deva atentar para a implicação desta alteração ao 

movimento do capital, a saber: a forma capital a juros ganha outra dimensão nesta 

configuração, como também o desenvolvimento do capital fictício.  

Em termos bem sintéticos, com as sociedades anônimas o possuidor de ações 

adquiriu um título de propriedade e agora valoriza seu capital, se apropriando de “juros” 

da empresa, em rigor, sob a forma de dividendos. Imaginemos que o dinheiro recebido 

com as emissões de ações (mercado primário) a empresa invista em meios de produção 

e contratação de força de trabalho, uma parte da mais-valia extraída é apropriada na 

forma de dividendos pelo proprietário das ações. Este, como capitalista monetário 

(capital-propriedade), “emprestou” um capital e o recebe com um rendimento, em rigor, 

esta é a lógica do capital a juros, e o valor deste título, desta ação é o lucro capitalizado 

a taxa de juros vigente. Nota-se que agora se tem o desdobramento para o capital 

                                                           
9 “[...] a disseminação das sociedades anônimas transforma cada vez mais os capitalistas em recebedores 
de juros e dividendos [...]” (NIKITIN, 1967, p. 124). 
10 Não negamos, ao contrário, este aspecto como importante para desvelar o caduco caráter progressista 
da ordem burguesa, tão em relevo na passagem do Antigo Regime para a forma capitalista, sobre o que a 
obra de Lênin (2012) é decisiva. 
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ilusório/fictício. Então, também se torna necessário o desenvolvimento de um mercado 

próprio para que estes títulos de propriedade sejam comercializados, a Bolsa de Valores 

(HILFERDING, 1985), sem o qual, evidentemente, seria inviável a constituição das 

sociedades anônimas e, portanto, o desenvolvimento desta forma de capital fictício. Na 

Bolsa de Valores, uma vez lançadas as ações, estas são negociadas neste mercado 

próprio (mercado secundário) e para isso ocorrer é necessário um dinheiro adicional. 

Não há dúvida que neste movimento de compra e venda das ações abre-se espaço para 

especulação e valorização do capital fictício em seu movimento próprio. Para Hilferding 

os ganhos com a oscilação do preço destes títulos de propriedade, ações, configuram-se 

em simples lucros diferenciais.11Este movimento não é inteiramente autônomo, muito 

pelo contrário. A valorização deste capital fictício exige remunerações na forma de 

dividendo, em essência este é oriundo da extração de mais-valia.12 

                                                           
11 Carcanholo e Sabadini (2009) afirmam que Hilferding subestima tal processo, no sentido de que neste 
mercado não se tem apenas soma zero, o que um ganha o outro perde, e elaboram e defendem a categoria 
lucro fictício. 
12Aqui é, ao menos, necessária uma nota sumariando estas formas de capital, a juros e fictícia, as quais 
Marx desenvolve, sobretudo, na Seção V d’O Capital. Se omovimento mais geral de valorização do valor 
é expresso por D-M-D’, na forma capital a juros, a qual está inserida na lógica da circulação do capital, o 
dinheiro (ou mercadoria) enquanto mercadoria (mercadoria capital) é cedido, emprestado, por um 
determinado tempo, ao capitalista produtivo (capital-função), o qual utiliza produtivamente (ou pelo 
menos deve utilizar, o que é indiferente ao capital-propriedade) o valor de uso desta mercadoria capital, a 
saber, o de produzir mais-valia. De forma que agora dispende-se capital na compra de meios de produção 
e força de trabalho. Uma vez combinada a força de trabalho com os meios de produção extrai-se mais-
valia, a qual contida na mercadoria produzida é realizada na venda (integral ou parcialmente). Uma parte 
desta mais-valia (a uma dada taxa de juros vigente, que é o preço que é “transacionada” a mercadoria 
capital entre o capitalista-proprietário e o capitalista produtivo), agora transmutada em lucro, deve ser 
destinada ao proprietário da mercadoria capital que a emprestou (capital-propriedade), pois este apenas a 
cedeu (não a trocou) para utilização de seu valor de uso por um determinado tempo e, portanto, neste 
período continuou proprietário desta mercadoria capital. Para este, o ciclo do capital aparece encurtado: 
D-D’. Emprestou D e recebeu D mais um acréscimo (D’). Desenvolve, em potência mais elevada, o 
capital a relação consigo mesmo, caráter mistificador desta relação social. O ciclo global do capital a 
juros assim se expressa: D-D-M-P-M’-D’-D’. Nesta lógica, para toda massa de dinheiro (ou mercadoria) 
enquanto capital, a uma dada taxa de juros vigente, obtém-se um rendimento, na forma de juros. O que 
está permeio (processo produtivo em seu duplo caráter: processo de trabalho e de valorização) é apagado, 
aparece apenas em seu ciclo encurtado: D-D’. Isso se consolida de tal maneira sobre a base capitalista, 
que se assume que para todo o capital se obtém um rendimento – o rendimento aparece como 
“propriedade imanente” do capital –, de maneira então que todo o rendimento monetário aparece como 

oriundo de um capital (existente ou não). Ou seja, para cada rendimento capitalizado a uma dada taxa de 
juros obtém-se um capital. Aqui se expressa a própria formação do capital fictício. Diz Marx: “[...] se, por 
exemplo, a receita anual = 100 libras esterlinas e a taxa de juros = 5%, então as 100 libras esterlinas 
seriam o juro anual de 2000 libras esterlinas, e essas 2000 libras esterlinas são agora consideradas o valor-
capital do título jurídico de propriedade sobre as 100 libras esterlinas anuais. Para quem compra esse 
título de propriedade, a receita anual de 100 libras esterlinas representa então, de fato, os juros de seu 
capital investido a 5%” (MARX, 1985a, p. 11). Abre-se, então, todo um caminho para que este seja uma 
“representação puramente ilusória”. De modo que agora o direito a determinada remuneração regular está 
assegurado pelo título de propriedade, vale dizer que para sua viabilização é preciso que seja um título 
comercializável. Com isso, espera-se indicar a gênese do capital fictício, a sua formação, ou seja, a lógica 

fenomênica de que todo o rendimento monetário parece ser oriundo de um capital, ainda que na realidade 
trate-se, em termos da totalidade, de um capital que não passa de “uma representação puramente ilusória”, 
em rigor, uma dimensão fictícia. Observa-se que no plano individual este aparece como real, o que se 
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Ademais, com as sociedades anônimas e seu desenvolvimento, 

exponencializam-se a centralização do capital e seu correspondente poder de controle. 

Diz Hilferding: 

Para exercer o controle da sociedade anônima é necessário, pois, ser 
proprietário da metade apenas do capital e não da totalidade como 
acontece na empresa individual. Isso duplica o poder dos grandes 
capitalistas. Um capitalista que transforma sua empresa individual 
(desconsiderando o crédito) em uma sociedade anônima, só necessita 
da metade de seu capital para exercer o completo controle da empresa. 
Perde-se, no entanto, os dividendos sobre essa metade. O poder de 

controle sobre o capital alheio é, todavia, da maior importância 
para influenciar o movimento de compra e venda das ações na 
bolsa. Na prática, porém, o montante que basta para o controle da 
sociedade anônima é geralmente bem menor, não ultrapassando 1/3 ou 
1/4 do capital, se não ainda menos. (Negrito ML; HILFERDING, 
1985, p. 122). 

 

O desenvolvimento capitalista, desde que Hilferding escreveu estas linhas, nos 

evidencia que com menos de 1/4 do capital (“acionário”) da empresa se obtém o 

controle, sobretudo nos grandes conglomerados mundiais. Mas Hilferding foi além: “O 

grande capital que domina a sociedade anônima torna-se mais poderoso ainda quando 

não se trata de uma simples sociedade anônima isolada, mas de um sistema de 

sociedades anônimas interdependentes” (p. 112). Este processo, como se sabe, permite a 

“formação de uma oligarquia financeira”, este é o formato que se desenvolveu e se 

complexificou no período contemporâneo, o que dizer dos “grandes grupos”, dos 

conglomerados capitalistas, das grandes empresas holdings. Em síntese, as sociedades 

anônimas permitem “assegurar ao menor capital próprio possível o domínio sobre o 

maior capital alheio possível” (HILFERDING, 1985, p. 123). 

As sociedades anônimas possuem enormes vantagens perante a empresa 

individual, por sua capacidade de mobilização de capital (alheio) –e os lucros de sua 

fundação (seja no lançamento das ações, seja em novo lançamento) constituem parte 

deste processo –, o que não apenas lhes financia, lhes permite melhores condições no 

enfretamento de conjunturas desfavoráveis, lhes dá superioridade técnica de produção 

                                                                                                                                                                          

evidencia na possibilidade do proprietário individual do título de realizá-lo, vendendo-o. Ressalta-se que 
este, que é fictício, dá apenas direito a um rendimento futuro, em rigor, uma parte da mais-valia (seja, por 
exemplo, uma parte do lucro da empresa com ações na forma de dividendo ou do tributos do Estado, no 
caso da dívida pública), ou seja, o título que sai de uma mão e passa para outra, com a venda, na 
totalidade mantém seu caráter fictício. Este conteúdo é detalhadamente desenvolvido em Lupatini (2015; 
Seção 6.1). 
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individual perante as condições médias da economia13, lhes permite superioridade na 

apropriação via incorporação, “aproveitamento de patentes”, como também permite o 

desenvolvimento do capital fictício (HILFERDING, 1985, p. 126-133).14 Neste bojo, o 

desenvolvimento da concentração e, sobretudo, da centralização do capital e da 

correspondente ampliação das sociedades anônimas adquirem, na virada dos séculos 

XIX/XX, vários formatos monopolistas (cartel, trustes etc.), formam-se grandes 

monopólios através da integração vertical (ampliação do controle no mesmo ramo de 

atividades) e/ou associação horizontal (aumento do controle para diversos setores e 

atividades)15, o que, evidentemente, se traduz em vantagens na concorrência 

intercapitalista16, conforme nos assinala esta passagem, da qual Lenin (2012) se nutriu:  

[Primeiro], [...] a associação compensa as diferentes conjunturas e 
consegue, por isso, uma maior constância da taxa de lucro para a 
empresa associada. Segundo, a associação abre a possibilidade de 
progresso técnico e, com isso, da obtenção de lucro extra em 

                                                           
13 Traço exaustivamente tratado por Ernest Mandel (1982), na análise do período pós-guerrae de sua 
particularidade. 
14 Em relação ao desenvolvimento e “aplicação técnica da ciência” no âmbito dos monopólios, 
frequentemente escapa um aspecto aos analistas, qual seja: da imposição de freios neste desenvolvimento 
(atenção, não se trata de impedir, mas de retardar): “Na medida em que se fixam preços monopolistas, 
ainda que temporariamente, desaparecem até certo ponto as causas estimulantes do progresso técnico e, 
por conseguinte, de todo o progresso, de todo o avanço; com isso surge também a possibilidade 
econômica de conter artificialmente o progresso técnico” (LENIN, 2012, p. 137). 
15 Se é verdade que para o capital, pela sua própria lógica, não há limites, não há fronteiras, além de suas 
próprias contradições, daí não se pode tirar que a expansão e diversificação das atividades de determinado 
monopólio ocorrem a esmo e na direção em que aponta a biruta, como nos revelam os importantes 
estudos no campo da chamada teoria microeconômica heterodoxa, e também pela observação do 
desenvolvimento dos grandes conglomerados. Não é possível sustentar, por exemplo, que um grande 
conglomerado como General Electric – empresa centenária e que sempre esteve entre as maiores do 
mundo, que passou e se fortaleceu em termos monopolistas por diversos “padrões tecnológicos” – teve 
sua expansão e diversificação (para os ramos de eletricidade, transporte, eletrodoméstico, aviação, 
equipamentos médico-hospitalares, comunicação e serviços financeiros) de forma aleatória. Com isto, 
evidentemente, não fazemos qualquer apelo à quimera dos rendimentos decrescentes de escala. 
16 Hobson (1983, p. 98-99) aponta as seguintes vantagens competitivas das grandes empresas, dentre 
outras, decorrentes de ganhos oriundos de: propaganda e publicidade, uso de patentes, redução de 
salários, pressão para obtenção de matérias-primas com menores preços e venda de produtos aos 
consumidores com preços mais elevados. O autor também assinala: “As maiores facilidades de crédito, de 
que gozam, via de regra, as grandes firmas, devem ser consideradas como uma economia distinta. Essa 
economia constitui, em parte, superioridade produtiva, pois implica maior facilidade de expansão nas 
operações empresariais; em parte, superioridade competitiva, pois significa liberdade maior nos processos 
de compra e venda, assim como capacidade maior de enfrentar e vencer dificuldades” (HOBSON, 1983, 
p. 99). Vale dizer que Hobson, já no final do século XIX, chamava a atenção que “[...] a verdadeira 
unidade econômica do capitalismo não é a unidade técnica de uma ‘planta’, mas a unidade industrial e 
financeira da ‘empresa’” (p. 97). Se no decurso do processo histórico, o que se observa, em certo sentido, 
é um desenvolvimento deste traço, não se pode daí: 1) levar este aspecto para o movimento do capital 
mais geral, em um nível mais abstrato, sem fazer as devidas mediações. Esta observação fará mais sentido 
quando discutirmos a temática capital financeiro; 2) o desenvolvimento da maquinaria e seu valor de uso 
para o capitalista exigem um tratamento da unidade contraditória do processo de produção: processo de 
trabalho e processo de valorização (e não apenas uma dimensão desta unidade), bem como do processo de 
circulação do capital, e da autonomização das formas do capital (aspectos por nós desenvolvidos em 
Lupatini, 2015). Ou seja, não é tarefa fácil transitar entre os diferentes níveis de abstração, ainda que 
imperativo, sem imputar diretamente aspectos de um no outro. 
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comparação com a empresa simples, na luta competitiva na época de 
uma depressão forte, quando a queda dos preços da matéria-prima não 
se dá no mesmo nível que a queda dos preços dos produtos fabricados. 
(HILFERDING, 1985, p. 192) 

 

Do exposto até aqui, não podemos perder de vista dois processos interligados e 

interdependentes, a saber: 1) que a superioridade das sociedades anônimas, dos 

monopólios, permite um processo de acumulação e reprodução do capital em patamar 

mais elevado – traço que nos parece claro, pelo já exposto; 2) potencializa-se o 

desenvolvimento das formas autonomizadas do capital – aspecto a ser aprofundado na 

sequência quando nos debruçarmos acerca do capital financeiro.  

Antes de adentrarmo-nos na temática capital financeiro, é necessário assinalar 

que o processo de “monopolização” não elimina a concorrência no modo capitalista de 

produção, ao contrário, assim como não o torna menos sujeito à crise, fatos tratados de 

forma límpida por Lenin (2012). Em relação ao primeiro, afirma este autor: “[...] os 

monopólios, decorrentes da livre concorrência, não a eliminam, mas existem acima e ao 

lado dela, engendrando assim contradições, fricções e conflitos particularmente agudos 

e intensos” (LENIN, 2012, p. 123-4). Ora, mesmo que aqui se trate de uma dimensão 

mais concreta, não é difícil perceber que a eliminação da concorrência e, portanto, a 

inevitável superação da existência de vários capitais individuais significaria a 

eliminação do próprio movimento e reprodução do capital. No tocante ao segundo, as 

crises, o aspecto fundante é não só a permanência, mas a ampliação da contradição entre 

socialização da produção e apropriação privada. De modo que os cartéis, os 

monopólios, ao invés de “estabilizarem”, “planejarem” o modo capitalista de produção, 

intensificam, agudizam, as crises. Diz Lenin (2012, p. 166): “É bastante conhecido até 

que ponto o capitalismo monopolista acirrou todas as contradições do capitalismo”.17 

 Após termos tratado de alguns dos traços do modo capitalista de produção em 

sua fase imperialista18, iniciamos agora a transição da exposição na direção do 

desenvolvimento das formas autonomizadas do capital nesta particularidade histórica, o 

que, de certa forma, já assinalamos quando tratamos das sociedades anônimas. Mas para 

minimamente darmos conta deste processo e das interpretações, não basta ficarmos 

nesta esfera. É necessário enfrentar a temática “capital financeiro”.  

                                                           
17 Esta contribuição de Lenin colide frontalmente com algumas análises ao longo do século XX, como as 
de Schumpeter. 
18 Como concordamos com a elaboração de Lenin (2012), em termos gerais, entendemos que fase 

monopolista ou imperialista são expressões da mesma totalidade. 
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É no âmbito das transformações do final do século XIX para o XX, do processo 

de concentração e centralização do capital ocorrido neste período, que a concorrência 

intercapitalista entre as grandes empresas industriais (de mineração e de manufatura) 

leva-as a recorrerem ao crédito bancário, o qual, para disponibilizar grandes quantidades 

de capital, operacionaliza a concentração e centralização do capital também neste 

setor.19Os bancos, reunindo capitais inativos e o “fundo de reserva” de muitas pessoas, 

passam a concentrar e disponibilizar grandes quantias de capital para as indústrias, 

assumindo um novo papel: “O banco deposita seu capital na empresa capitalista e com 

isso participa do destino dessa empresa” (HILFERDING, 1985, p. 93). Os bancos 

deixam de ser apenas intermediários, de apenas cumprir suas funções tradicionais e 

passam “de intermediários de pagamentos a associados de capitalistas industriais 

(NETTO; BRAZ, 2006, p. 179).20 Criam-se as possibilidades de entrelaçamento entre 

monopólios industriais e monopólios dos bancos, o que não seria possível sem a 

formação da sociedade anônima moderna.21 Este entrelaçamento pode ser percebido 

pela “[...] união pessoal dos bancos com as maiores empresas industriais e comerciais, a 

fusão de uns com as outras mediante a aquisição das ações, mediante a participação dos 

diretores dos bancos nos conselhos de supervisão (ou de administração) das empresas 

industriais e comerciais, e vice-versa” (LENIN, 2012, p. 68).22 Ora, o que se observou 

                                                           
19Hilferding nos apresenta um elemento central do “crédito de capital”, a saber, a ampliação da função do 
capital produtivo: “Ele [o crédito de capital] envolve a transferência de uma soma de dinheiro que o 
proprietário não pode empregar como capital, para alguém que pretende empregá-lo como capital. É essa 
a sua finalidade. Se esse dinheiro não fosse aplicado como capital, não poderia conservar seu valor, nem 
retornar. [...] O crédito de capital consiste, pois, na transferência de dinheiro que assim deve ser 
transformado de capital monetário ocioso em ativo. Esse crédito não poupa os custos de circulação (como 
acontece com o crédito de pagamento), mas amplia a função do capital produtivo com fundamento na 
mesma base monetária” (HILFERDING, 1985, p. 91). Sobre crédito comercial, crédito bancário e crédito 
de capital ver: capítulo V da obra de Hilferding, 1985. Neste período, grande parte deste capital e seu 
empréstimo estavam concentrados nos bancos. 
20Diz Otto Jeidels (In: Lenin, 1986, p. 150 e 154) sobre a relação entre os bancos na Alemanha e a 
indústria: “[...] es indudable que en los grandes bancos, a medida que aumentan el volumen ya la 

variedad de sus operaciones, se establece una división del trabajo cada vez mayor entre los directores, 

con el fin (que consiguen) de elevarlos un poco, por decirlo así, por encima de los negocios puramente 

bancarios, de habituarlos en los problemas generales de la industria y en los problemas especiales de sus 

diversas ramas, con el fin de prepararlos para su actividad en el sector industrial de la esfera de 

influencia del banco [p. 150]. […] el empresarialismo industrial moderno ha llevado a los bancos a 

esferas completamente nuevas de la vida económica… hasta cierto punto el banco se traslada de una 

esfera que, fundamentalmente, consiste en la actividad de intermediario, a la esfera producción 

industrial […]”(p. 154). No período contemporâneo, com a chamada desintermediação, os bancos vão 
assumir outro papel, com operações múltiplas, maior direcionamento de suas atividades às “famílias”, 
empréstimos aos Estados, mediação no mercado financeiro, o que não significa que perderão importância. 
De certa forma este fato é produto do “arranjo” norte-americano e sua difusão. 
21 “O capital financeiro desenvolveu-se com o desenvolvimento da sociedade anônima e alcança o seu 
apogeu com a monopolização da indústria” (HILFERDING, 1985, p. 219). 
22 Com o desenvolvimento das sociedades anônimas, afirma Hilferding (1985, p. 123), forma-se “um 
círculo de pessoas que em virtude do poder do capital próprio ou na condição de representantes do poder 
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foi que a acumulação e reprodução de capital nessas bases ocorrem de forma 

exponencial, potencializam-se. 

Neste processo ocorre a formação de “oligarquias financeiras”, nos termos de 

Lenin (2012), ou de “magnatas das finanças”, nos termos de John A. Hobson (1983), 

um dos traços principais desta fase/estágio do sistema capitalista: “O capital financeiro, 

concentrado em poucas mãos e gozando do monopólio efetivo, obtém um lucro enorme 

e que aumenta sem cessar com a constituição de sociedades [anônimas], emissão de 

valores [títulos], empréstimos do Estado etc., consolidando a dominação da oligarquia 

financeira e impondo a toda a sociedade um tributo em proveito dos monopolistas” 

(LENIN, 2012, p. 82). Na sequência da sua exposição, o “lucro do fundador” é 

ressaltado por Lenin no desenvolvimento e consolidação desta oligarquia financeira: 

“Os lucros excepcionais, proporcionados pela emissão de valores como uma das 

operações principais do capital financeiro, contribuem muito para o desenvolvimento e 

para a consolidação da oligarquia” (LENIN, 2012, p. 84).23Com a formação de 

oligarquias financeiras tem-se, como implicação, que um reduzido grupo de banqueiros 

                                                                                                                                                                          

reunido do capital alheio (como diretores de banco), fazem parte dos conselhos fiscais de um grande 
número de sociedades anônimas. Surge assim um tipo de união pessoal, de um lado, entre as diversas 
sociedades anônimas e, a seguir, entre estas e os bancos, circunstância que deve ser da maior influência 
para a política da sociedade, por formar-se entre as diversas sociedades um interesse comum de 
proprietários.” Como sabemos, Hilferding levou de forma um tanto unilateral este aspecto, o que lhe fez 
minimizar o caráter contraditório e encarniçado da concorrência intercapitalista.  
23 Hilferding (1985)mostra que a constituição de sociedades anônimas (SAs) permite a apropriação do 
lucro do fundador.  Hilferding desenvolve esta categoria em algumas passagens de sua obra O Capital 

Financeiro. Para Hilferding, o lucro do fundador – ou seja, o lucro auferido de uma vez só para quem 
constitui a S.A. ou ainda quando ocorrem novas emissões de ações– “tem sua origem somente na 
transformação de capital produtor de lucro em capital que rende juros [ML: capital fictício?]” (ver 
HILFERDING, 1985, p. 115). Tendo em mente que no período estudado pelo autor a emissão das ações 
(seja no caso de “abertura de capital”, seja em novos lançamentos de uma empresa S.A.) eram realizadas 
pelos bancos, o que não é uma exigência, esta passagem precisa melhor a origem do lucro do fundador: 
“O patamar do lucro de emissão é determinado, primeiro, pela cota média de lucro e, segundo, pela taxa 
de juros. Lucro médio menos juros determina o lucro de empresário que, capitalizado à taxa de juros 
reinante, constitui o lucro de fundação; o lucro de fundação não depende, de forma alguma, do nível do 
capital próprio do banco” (HILFERDING, 1985, p. 172). Em termos bem simples e ilustrativos: uma 
empresa com capital de 100, numa economia onde a taxa de lucro média é 8% e a taxa de juros de 2%, 
apresenta um lucro do empresário de 6. Este lucro capitalizado a 2% (6/0,02), constitui o lucro do 
fundador. Este lucro, no caso, será apropriado pelo banco, mas poderia ser apropriado pelos próprios 
capitalistas da empresa que abriu capital, corretoras, etc. Cláudio Gontijo (2013, p. 145-149)nos mostra 
como o lucro do fundador é um estímulo para o processo de abertura do capital da empresa, para 
constituição de SAs, mas também para a constituição de SAs com o único propósito de obtenção do lucro 
do fundador, transformam-se empreendimentos em S.A. com pouca viabilidade em termos capitalistas, ou 
simplesmente se constitui uma S.A. como empreendimento fraudulento. Um exemplo numérico que 
expõe o lucro do fundador de outra forma (que inclui o prêmio de risco e despesas administrativas para 
uma empresa S.A.), mas com o mesmo princípio nos é apresentado por Hilferding (1985, p. 115). De toda 
a forma, nota-se que este mecanismo impulsiona o desenvolvimento do capital fictício, bem como o grau 
de mistificação do capital, agora ainda maior. Sobre o lucro do fundador em Hilferding e seu necessário 
desenvolvimento e pesquisa para se compreender o período contemporâneo, além das fontes citadas, ver: 
Sabadini (2013), que oferece uma análise sistemática, e Lapavitsas (2006, p. 14-17), Dos Santos (2011, p. 
145-148) e Coutinho (2013) que tecem indicações e problematizam a categoria e sua atualidade. 
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e industriais, ou um reduzido número de grupos econômicos, passa a controlar a maior 

parte do capital das empresas. Este é mais um aspecto do que tratávamos 

anteriormente.24 

Ainda que não possamos desenvolver, vale dizer que como “produto” dessas 

transformações, as quais foram constituídas sobre a base monopolista do capital, têm-se 

os seguintes elementos norteadores da reprodução do capital, os quais perpassaram e 

marcaram o século XX: a) uma maior concentração e centralização do capital; b) a 

exportação não apenas de mercadorias, mas de capital25, alterando as estruturas 

produtivas dos países e reforçando seus laços de subordinação (formais ou informais)26; 

c) internacionalização dos bancos; d) os superlucros ou renda de monopólio auferidos 

pelo capital monopolista; e) o acirramento da concorrência entre os capitais 

monopolistas em escala internacional e o acirramento dos conflitos entre as nações 

imperialistas;  f) a guerra e a indústria bélica cada vez mais como engrenagens internas 

da acumulação de capital; e g) o desenvolvimento das formas capital a juros e sobretudo 

capital fictício. (HILFERDING, 1985; LENIN, 2012; BARAN; SWEEZY, 1966; 

MAGDOFF, 1978; MANDEL, 1982) 

É sobre este último aspecto que trataremos. E para isso, faremos a discussão do 

capital financeiro. Hobson, no seu livro A evolução do capitalismo moderno (cuja 

primeira edição é de 1894, revista em 1916 e atualizada em 1926), faz importantes 

desenvolvimentos acerca desta temática. Diz ele:  

Depois do transporte, o setor empresarial em que as forças 
concentradoras operam com mais força e em âmbito mais geral é o das 
finanças, incluindo nesse termo as operações bancárias e de seguros, 
corretagem de ações e de câmbio e de toda espécie de empréstimo de 
dinheiro. Essas empresas financeiras constituíram o berço do 
capitalismo moderno: foram as primeiras a adotar a forma de 

                                                           
24 Vale assinalar mais uma vez: uma das formas características de se operacionalizar este controle é 
mediante as chamadas holdings, as quais ganharam grande destaque nas últimas décadas, processo tratado 
por François Chesnais (1996), dentre outros. 
25 Conforme nos esclarece Henryk Grossmann (1979, p. 363), o fenômeno exportação de capital não teve 
início no final do século XIX, mas se tornou típico da reprodução do capital a partir de então, no período 
anterior ele ocorria de forma transitória: “Hemos puesto en que Holanda ya a fines del siglo XVII 

evolucionó hacia un estado exportador de capital, que la exportación de capital de Inglaterra adquirió 

un gran volumen ya a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, o sea en un período en que el Inglaterra 

pasaba a la libre competencia.Y todo esto vale para Francia después de 1860. Y no obstante ello Lenin 

tiene razón con su aguda formulación. Existe una gran diferencia entre la exportación de capital de 

actual capitalismo monopolista y la efectuada en los inicios del capitalismo; el fenómeno de la 

exportación de capital es conocido desde los comienzos del capitalismo. Pero dado el escaso nivel de 

acumulación de capital en el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, la exportación de capital era para el 

capitalismo de aquel entones algo no ‘típico’, era sólo un fenómeno transitorio que surgía 
periódicamente, que tarde o temprano era interrumpido y substituido por una nueva expansión”. 
26 Em texto recente, Campos e Sabadini (2014) enfrentam esta questão, especialmente a partir da 
contribuição de Hilferding. 
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sociedade anônima e a terem um campo de ação internacional. [...] 
Com a difusão de um sofisticado sistema creditício em todo o mundo 
empresarial, associado intimamente ao mecanismo aperfeiçoado da 
comunicação, pode-se dizer que a finança moderna, como um todo, 
passou a apoiar-se numa base mecânica. Na geração e mobilização de 
crédito, por intermédio do qual o grosso das transações empresariais 
modernas se efetua, a grande empresa financeira desfruta de 
superioridade evidente. As operações de vulto empreendidas por 
Governos e conglomerados industriais só podem ser realizadas por 
grandes estabelecimentos financeiros [...]. (HOBSON, 1983, p. 91)  

 

Em outro capítulo bastante conhecido, “O Financiador” (“O Financista”), há 

desenvolvimentos ainda mais significativos. Nele Hobson nos mostra, dentre outros 

aspectos: a) a tendência à centralização do capital no campo das “finanças”; b) a 

estrutura das sociedades anônimas, sobretudo, anglo-saxônica, em que o “financista” é 

seu resultado27; c) a relação entre “finanças” e indústria” moderna; d) desmistifica o fato 

da especulação no modo capitalista de produção envolver apenas a “esfera financeira”, 

mas enfatiza, sobretudo, que a moderna empresa contém intrinsecamente uma base 

creditício-financeira e especulativa desenvolvida, de modo que o processo de 

supercapitalização (cujos “ativos intangíveis” lhe permitem elasticidade para tanto) no 

mercados de ações é de enorme jogo especulativo e fraude; e) a necessidade das grandes 

empresas, sobretudo as por ações, expandir o crédito e a consequente busca de 

empréstimos bancários, o que coloca em papel privilegiado os banqueiros. Mas daí, sob 

o olhar da particularidade norte-americana, ele fornece a contribuição mais significativa 

para nossa discussão, conforme esta passagem: “Um estudo da origem e carreira dos 

grandes financistas norte-americanos revela três principais fontes do poder financeiro – 

ferrovias, trustes industriais e bancos – sendo que a união, nas mesmas mãos, do 

controle dessas três funções econômicas é um testemunho esclarecedor da natureza do 

novo poder” (HOBSON, 1983, p. 189). Concentrar-nos-emos nos trustes industriais. 

Diz o autor sobre o processo que os impele para as finanças: 

A direção lucrativa de um truste depende primordialmente da 
regulação do produto, o que implica limitação do emprego do capital. 
É assim, impossível, ex hypothesi, que um construtor de truste consiga 
continuamente proporcionar pleno emprego aos altos lucros que 

                                                           
27 “Teoricamente, a formação de uma ‘companhia’ resulta do fato de que certo número de pessoas, 
possuidoras de um capital que elas não podem empregar lucrativamente de outra forma, acorda em 
constituir um fundo comum a fim de formar um capital bastante grande, para produzir lucros em um 
negócio por elas escolhido: elas indicam diretores para representar seus interesses e exercer o controle 
geral da empresa, sujeito à sua desaprovação numa assembleia de acionistas; os diretores nomeiam 
gerentes, que assumem o comando dos processos industriais existentes; o controle supremo e derradeiro 
permanece sempre com o organismo de acionistas, sendo a meta do empreendimento assegurar-lhes o 
lucro máximo de seu capital” (HOBSON, 1983, p. 178). 
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obtém, ampliando as instalações e o capital de giro de sua própria 
empresa: tal política seria evidentemente um suicídio. Ele tem de 
procurar fora de sua própria empresa áreas de investimentos 
vantajosos para seus lucros. Se ele se encarrega pessoalmente, como 
às vezes acontece, de organizar outros trustes industriais em negócios 
relacionados com os seus, seu êxito produz novos lucros, que devem 
ser aplicados mais adiante. Assim, os lucros provindos de monopólios 
específicos no mundo do transporte ou da manufatura são logicamente 
aplicados nas áreas mais gerais das finanças. Eles formam um fundo 
grande e crescente de capital disponível, que naturalmente se associa 
aos fundos disponíveis em mãos de banqueiros e realiza [...] o 
fortalecimento de um controle financeiro sobre os “negócios”, o que 
permite à classe financeira retirar uma cota maior da riqueza geral. 
(HOBSON, 1983, p. 189-190) 

 

E assim sintetiza o caráter mais geral do desenvolvimento capitalista nos Estados 

Unidos: 

O triângulo de forças do capitalismo norte-americano, representado 
por fusões de ferrovias, trustes industriais e corporações bancárias, 
inclina-se cada vez mais para assumir a forma de um poder 
puramente financeiro: uma massa de crédito, orientada para 
qualquer ponto do sistema econômico em que é chamada para forçar 
uma associação industrial, financiar um coup no ramo de mineração 
ou ferroviário ou esmagar qualquer ameaça de invasão em uma de 
suas “esferas de influência”. (Negrito ML; HOBSON, 1983, p. 191-2) 

 

Se Hobson aqui tem limitação na forma como percebe e explica os destinos e 

barreiras aos lucros acumulados, é inegável que ele nos apresenta um traço que se 

desenvolve e se espraia ao longo do século XX, “o controle financeiro sobre os 

‘negócios’”, o “poder puramente financeiro”, a “supremacia financeira”. Se tal fato foi 

gestado no final do século XIX, sobretudo nos Estados Unidos, e este país impôs sua 

hegemonia, é natural que este traço se desenvolva na economia mundial. Não 

afirmamos tratar-se de um simples desenvolvimento, o que seria um despropósito, mas 

destacamos que a “supremacia financeira” parece, ainda que tenha natureza 

“especulativa”, mais funcional à acumulação de capital; nota-se também que o patamar 

do desenvolvimento do capital fictício não pode ser comparado ao período 

contemporâneo, há significativas mudanças quantitativas e qualitativas 

comparativamente ao período contemporâneo (aspecto que extrapola o nosso texto).  

Vale notar que este autor, em seu livro sobre o imperialismo (Imperialism – A 

Study), de 1902, pioneiramente tratou do imperialismo e, como sabido, este foi um dos 

principais estudos que subsidiaram a obra de Lenin sobre esta temática. Parece-nos que 
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neste estudo também já assinala o capital financeiro, como pode ser verificado nesta 

passagem:  

Los magnatas de la bolsa obtienen sus ganancias administrando 
grandes cantidades de valores, financiando compañías, y jugando con 
las fluctuaciones de los valores. Los grandes negocios – la banca, los 
corretajes, el descuento de efectos, la concesión de préstamos, la 
promoción de firmas comerciales – constituyen el ganglio central del 
capitalismo internacional. Unidos por fuertes vínculos organizativos, 
manteniéndose siempre en estrecha e inmediata comunicación, 
situados en el mismo centro neurálgico de la capital financiera de cada 
Estado […]. (HOBSON, 1981, p. 74). 

 

Aqui o autor também nos fornece alguns elementos do “capital financeiro”, 

ainda que não desenvolvidos, como a monopolização da economia, os vínculos entre os 

bancos, corretoras etc. com as empresas (produtivas e comerciais), o papel ativo dos 

bancos na economia, ou seja, não apenas como intermediários financeiros, a obtenção 

de lucro “pelos magnatas da bolsa” por meio da flutuação dos valores e a relação 

estreita entre capital financeiro e Estado. Se, sem dúvida, Hobson nos fornece precoce e 

significativa contribuição, tanto no primeiro como no segundo livro citados, a sua 

análise também apresenta sérias e intransponíveis restrições, dentre elas: a forma como 

percebe a exportação de capital, ou seja, com gênese na restrição do mercado interno 

por conta da concentração de renda, na concorrência encarniçada, o que faz com que os 

lucros acumulados não encontrem área de investimentos; bem como sua ingênua e 

idílica saída para este problema, que para ele não se coloca no próprio desenvolvimento 

capitalista, mas na concentração de renda (evitável, portanto!); na necessidade de 

“combinações mais cooperativas” (e atenção dentro desta ordem!); além de não 

perceber a contradição entre as formas de capital. Em síntese, sua análise altera as 

relações de determinação, o que a prende à dimensão mais aparente da realidade 

capitalista. 

De toda forma, o centro da discussão acerca do capital financeiro está no modo 

como Hilferding (O Capital Financeiro, redigido em sua maior parte até 1906 e 

publicado em 1910) e, em grau menor, Lenin (Imperialismo, estágio superior do 

capitalismo, redigido em 1916, e publicado em 1917) trataram da questão (e/ou como as 

elaborações destes autores são tomadas pela maioria dos analistas), a saber: 

A dependência da indústria aos bancos é, portanto, consequência das 
relações de propriedade. Uma porção cada vez maior do capital da 
indústria não pertence aos industriais que o aplicam. Dispõem do 
capital somente mediante o banco, que perante eles representa o 
proprietário. Por outro lado, o banco deve imobilizar uma parte cada 
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vez maior de seus capitais. Torna-se, assim, em proporções cada vez 
maiores, em capitalista industrial. Chamo de capital financeiro o 
capital bancário, portanto o capital em forma de dinheiro que, desse 
modo, é na realidade transformado em capital industrial. Mantém 
sempre a forma dinheiro ante os proprietários, é aplicado por eles 
em forma capital monetário – de capital rendoso28 – e sempre 
pode ser retirado por eles em forma de dinheiro [...]. Uma parte 
cada vez maior do capital empregado na indústria é capital financeiro, 
capital à disposição dos bancos e, [utilizado, empregado] pelos 
industriais. (Negrito ML; HILFERDING, 1985, p. 219) 

 

Lenin complementa esta definição por considerá-la insuficiente: 

Esta definição não é completa porque não indica um dos aspectos 
mais importantes: o aumento da concentração da produção e do capital 
em grau tão elevado que conduz, e já tem conduzido, ao monopólio. 
[...] Concentração da produção; monopólios resultantes dela; fusão ou 
junção dos bancos com a indústria: tal é a história do 
aparecimento do capital financeiro e do conteúdo deste conceito. 
(Negrito ML; LENIN, 2012, p. 75) 

 

Vale dizer que, apesar de nesta passagem Hilferding não tratar explicitamente 

dos monopólios capitalistas, em todo seu desenvolvimento, como reconhece Lenin 

(2012, p. 75), Hilferding acentua o caráter monopolista da economia, fato constatado 

inclusive no título do capítulo em que se encontra esta passagem, a saber: “Os 

Monopólios Capitalistas e os Bancos”. 

 

 

Interpretações acerca do “capital financeiro” 

 

No debate acerca do capital financeiro, o qual se apresenta desde o início do 

século XX, no entendimento da especificidade da acumulação e reprodução do capital, 

as divergências de análises percorrem toda a literatura, tanto no trato com autores 

considerados clássicos, como Lenin e Hilferding, como no entendimento da categoria 

capital financeiro em si.29Ademais, se faz necessário assinalar que é frequente a relação 

                                                           
28 Na versão em inglês, no lugar de capital rendoso está capital portador de juros, que nos parece mais 
preciso para entendermos esta passagem  d’O Capital Financeiro, de Hilferding. No entanto, até o 
momento não nos foi possível aferir qual expressão é mais próxima do sentido que Hilferding empregou 
no original em alemão. Vejamos a passage em inglês: “So far as its owners are concerned, it always 

retains the money form; it is invested by them in the form of money capital, interest-bearing capital, and 

can always be withdrawn by them as money capital.” (HILFERDING, Rudolf. Finance Capital. A Study 

of the Latest Phase of Capitalist Development. Ed. Tom Bottomore. Routledge&Kegan Paul, London, 
1981) 
29 Mauricio Sabadini, em texto de 2012, cujo objetivo foi uma (re)leitura do conceito de capital 
financeiro, faz importante sistematização das visões sobre capital financeiro. 
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de “capital financeiro” com os desenvolvimentos de Marx em O Capital, seja 

relacionando-o ao capital de comércio de dinheiro (fato bastante comum), seja 

considerando-o análogo ao capital a juros, e mais recentemente ao capital fictício.30 

Nestes casos, se impõe o seguinte questionamento: então por que utilizar (ou qual a 

vantagem para desvendar o real) a categoria capital financeiro? Além disso, se capital 

financeiro é uma nova forma de capital, esta está situada no nível de abstração das 

categorias gerais do sistema capitalista ou não? E, mesmo que admitamos que as 

elaborações dos teóricos do “imperialismo clássico”, das transformações internas do 

modo capitalista de produção na virada do século XIX para o XX, se localizem em uma 

dimensão mais concreta, em um menor nível de abstração, comparativamente à 

elaboração de Marx em O Capital (mesmo a do Livro Terceiro), é possível dar conta da 

processualidade histórica do modo capitalista de produção sem tais contribuições? 

Outras questões se impõem diante do fato de que certas passagens de Hilferding 

fornecem elementos que não só mantém, mas ampliam a discussão acerca do capital 

financeiro. Por exemplo, após anunciar a tendência à “criação de um cartel geral e a 

tendência à formação de um banco central, e de sua união nasce a potente força de 

concentração do capital financeiro”, Hilferding (1985, p. 227) nos afirma que “no 

capital financeiro aparecem unidas, na sua totalidade, todas as formas parciais de 

capital”. Em outra passagem Hilferding (1985, p. 283) diz: “O capital financeiro 

significa a uniformização do capital. Os setores do capital industrial, comercial e 

bancário antes separados encontram-se agora sob a direção comum das altas finanças 

[...].” Novamente aqui se coloca: a) o “capital financeiro” se configura em um nível de 

abstração das categorias mais gerais do modus operandi capitalista?; b) ou o “capital 

financeiro” se localiza em um nível mais concreto da exposição acerca do movimento 

                                                           
30Ou seja, alguns autores defendem que Marx tratou do capital financeiro (ou mesmo outros muitos que 
não defendem isso, fazem frequentemente associações), e comparam esta possível definição a de outros 
autores que trataram do capital financeiro no início do século XX. Uma das possíveis explicações sobre a 
origem desta confusão se deve a tradução, conforme Carcanholo e Nakatani (2006, p. 13) nos esclarecem: 
“[...] foi usada, inapropriadamente, em uma das traduções d’O Capital para o português e isso é bem 
explicado por Klagsbrunn: ‘Na edição de O Capital da Editora Civilização Brasileira, essa função 
específica foi traduzida como ‘capital financeiro’, expressão que pouco tem a ver com a original 
geldhandlungskapital, tanto em termos literais quanto em conteúdo e que, apresenta o agravante de 
avançar desenvolvimentos teóricos de outro autor — Hilferding —, que se referem a aspectos mais 
específicos. A edição brasileira posterior de O Capital, da Editora Abril Cultural, foi, nesse particular, 
bem mais precisa e correta. Ao que tudo indica, a origem do erro está na tradução francesa da Editions 
Sociales, Paris, 1976 (tradução de Mm. Cohen Solal e M. Gilbert Badia), na qual o título do cap. 19 p. 
301 aparece como ‘Le Capital Financier (Capital Marchant)’. Isso levou a empreendimentos inócuos, 
como, por exemplo, o de Brunhoff (1978a, p. 103 e seguintes) de contrapor ‘a noção de capital financeiro 
apresentada por Marx com a de Hilferding’. Klagsbrunn (1992, p. 603)”. 
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do capital em base monopolista, sem que suprima as formas autonomizadas do capital e 

suas legalidades?31 

Sinteticamente indicamos algumas interpretações sobre o capital financeiro para 

evidenciar a diversidade de proposições. David Harvey (1990, p. 324) considera 

unilateral e simplista o conceito de capital financeiro elaborado por Hilferding.32 Leda 

Paulani, tratando do momento atual, induz a compreensão do capital financeiro e do 

capital a juros como sinônimos: “[...] o capital financeiro (capital portador de juros) 

vem, a uma taxa crescente, se autonomizando do capital real, ou seja, daquele capital 

efetivamente existente em instalações, máquinas e equipamentos que produzem coisas 

úteis” (PAULANI, 2011, p. 66).33 Paul Sweezy (1983) tece substantivas críticas ao 

conceito de capital financeiro elaborado por Hilferding e admite, referindo-se à 

concepção de Lenin de capital financeiro, que o melhor seria abandonar o conceito e 

substitui-lo por “capital monopolizador”. A crítica de Sweezy baseia-se 

fundamentalmente na sua análise da realidade capitalista nos Estados Unidos, onde ele 

observa que, com o desenvolvimento da grande empresa, esta passa cada vez mais a se 

autofinanciar e depender menos dos bancos. Cabe mencionar que muitas das análises 

críticas ao capital financeiro, sobretudo em relação à elaboração de Hilferding, têm o 

entendimento de que o elemento principal das elaborações deste autor é a dependência 

ou não das empresas (produtivas, comerciais) em relação aos bancos.34 Esta análise de 

Sweezy, de grande apelo na literatura, recorre a momentos históricos particulares ou às 

experiências de países com formato institucional distinto35,argumentos para mostrar que 

                                                           
31 Vale dizer que, ainda no início de 1970, Suzanne de Brunhoff (1978, especialmente Seção I, do 
Capítulo III) em crítica à Hilferding (1985) – ainda que atribua a categoria capital financeiro ao 
desenvolvimento de Marx (o que em nosso entendimento não é correto) – assinala que o capital 
financeiro não aboliu a contradição entre as formas do capital. 
32 Vale dizer que Harvey tem uma análise ampla do conceito de capital financeiro, pois o considera como 
uma unidade entre as formas do capital, dando ênfase às tensões, aos antagonismos e às contradições que 
esta unidade carrega. 
33 Ressalta-se que não se pode extrair deste texto de Paulani o entendimento de que Marx tratou do capital 
financeiro, apenas que a autora trata capital financeiro e capital portador de juros (capital a juros) como 
sinônimos, o que neste caso, não raro, leva, ao menos, à minimização das elaborações acerca do capital 
financeiro no início do século XX. 
34 Já afirmamos que a análise de Harvey sobre capital financeiro é sofisticada e escapa a qualquer 
reducionismo. Nesta questão, sobre domínio dos bancos, Harvey defende que dependência bancos x 
indústria se altera em cada fase do ciclo. Diz o autor: “[...] En las primeras fases de la oscilación 

ascendente, el capital industrial está en una posición de mando porque lo que cuenta son las mercancías. 

Durante las fases posteriores del auge se unen los intereses industriales y financieros para fomentar una 

expansión de los valores-mercancías basada en el crédito. En las crisis, el dinero lo es todo y los bancos 

parecen tener totalmente en sus manos los destinos de los capitalistas industriales porque las mercancías 

excedentes no se pueden convertir en dinero” (HARVEY, 1990, p. 323). 
35Alemanha, por exemplo, mais permissiva aos bancos terem ações das empresas industriais e com maior 
concentração do capital dos bancos (em certo grau também isso ocorreu no Japão, mas apenas no sentido 
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não há dependência das indústrias perante os bancos.36 Reinaldo Carcanholo e Paulo 

Nakatani (2006, p. 13-14) consideram o conceito de capital financeiro como 

“teoricamente vazio”37 e entendem que Hilferding e Lenin “utilizam a expressão como 

um conceito mais concreto e institucional, no sentido de descrever o fato histórico da 

unificação do capital produtivo com o capital bancário, sob a hegemonia deste último”.  

Ainda sobre o caráter do “capital financeiro”, se este se encontra no mesmo 

nível das categorias mais gerais do funcionamento do sistema capitalista ou numa 

dimensão mais concreta, vale mencionar esta passagem de Mauricio C. Coutinho, 

referindo-se à elaboração de Hilferding (1985): 

No meu entendimento, no Capital Financeiro Hilferding oscila de um 
polo a outro, dos conceitos gerais à dominância das particularidades. 
Tenho a impressão de que os leitores que se sentirem atraídos pelo 
primeiro polo, o dos conceitos gerais, terão levado muito a sério a 
possibilidade (e até mesmo a necessidade) de que após O Capital, 
outra obra pudesse vir a atualizar as “leis gerais do capitalismo” de 
modo a abarcar o capitalismo concentrado da virada do século XIX 
para o XX. Já quem ler O Capital Financeiro com um olho na história 
e nos debates econômicos correntes, e outro na trajetória dos grandes 
partidos operários do início do século XX, entenderá a obra em seu 
tempo. Nesse caso, não há como deixar de ficar favoravelmente 
surpreendido com o grau da audácia, inovação e frescor da 
contribuição de Hilferding ao debate econômico do início do século 
XX. (COUTINHO, 2013, p. 21-22) 

 

Para Arturo Guillén (2011, p. 50-1), “o capital financeiro é um novo segmento 

do capital [...]”. Referindo aos segmentos da burguesia industrial, burguesia comercial e 

burguesia bancária, o autor afirma que “estes segmentos [...] não desaparecem durante a 

                                                                                                                                                                          

de maior propensão ao financiamento pelo “sistema bancário”), contrariamente aos Estados Unidos. No 
pós-guerra, conforme nos chama atenção Lapavitsas (2006), as empresas (não-financeiras) nos Estados 
Unidos não buscavam financiamentos nos bancos, tampouco estes dominavam aquelas, mas sim 
recorriam ao chamado “mercado de capitais”. Deste aspecto, e não na trilha do desenvolvimento 
sweeziano, abre-se uma chave frutífera para a compreensão desta temática: colocar-se como traço 
característico o “controle financeiro sobre os ‘negócios’”, de “supremacia (e não domínio) financeira”, a 

la experiência norte-americana, tratada pioneiramente por Hobson e que se difundiu para a economia 
mundial. Esta fora a forma que se desenvolveu e se universalizou de maneira crescente no século XX, 
sobretudo após a crise dos anos 1960/70. Traço que aparece, de certo modo, nas interpretações da 
“financeirização”, por exemplo, de Costas Lapavitsas (2009 e 2011). Vale dizer que, por caminhos 
próprios, ainda em meados de 1980 e também no início de 1990, José Carlos de Souza Braga (1985 e 
1993) publicava resultados de suas pesquisas – cujos alicerces partem das contribuições de Maria da 
Conceição Tavares (1998, especialmente Capítulo 2), e Luiz Gonzaga Belluzzo (1998, sobretudo o 
Capítulo 3), ambas as contribuições foram elaboradas na segunda metade dos anos 1970, e de “pesquisas 
empíricas” – que apontavam claramente este aspecto. 
36 “Mas hoje, todo o sistema bancário poderia ser ‘tomado’ nos Estados Unidos, por exemplo, sem 
provocar senão uma agitação passageira do grande capital” (SWEEZY, 1983, p. 207). 
37Aqui é preciso qualificar o porquê de os autores realizarem tal afirmação: “Nós o consideramos um 
‘conceito’ teoricamente vazio, pois refere-se a um conjunto de formas indefinidas de capital cujas 
articulações com as formas funcionais do capital industrial ficam indeterminadas” (CARCANHOLO; 
NAKATANI, 2006, p. 13). 
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era do capital monopolista, se subordinam todos às ações do capital financeiro” 

(Tradução livre).38 

Marcelo Carcanholo, em texto que faz uma acertada síntese sobre a crise atual, 

defende que o capital financeiro coloca-se em nível distinto das categorias mais gerais 

do funcionamento do sistema capitalista. Afirma o autor: 

[...] a categoria capital financeiro em Hilferding se situa em um nível 
de abstração distinto das categorias mais gerais de funcionamento do 
capitalismo e, portanto, não pode ser equiparada a elas, ao menos não 
no mesmo plano de análise. O objetivo do autor era fundamentalmente 
entender a especificidade da conformação do capitalismo em uma 
época específica, a passagem do século XIX para o século XX, e 
tendo como referência básica esse processo na formação do 
capitalismo alemão. A utilização dessa categoria por Lênin (1979) é 
que a transporta para um nível de abstração diferente, no sentido de 
que ela é entendida ali como a característica específica de uma 
determinada fase (superior) do capitalismo, o imperialismo, e não 
mais como uma categoria que daria conta de um caso específico, o 
que, diga-se de passagem, já estava sinalizado no próprio Hilferding. 
(CARCANHOLO, 2010, p. 4) 

 

Inclinamo-nos a concordar que o desenvolvimento do “capital financeiro” está 

em uma dimensão mais concreta do que o desenvolvimento elaborado por Marx em O 

Capital, da sua exposição sobre as leis do modo de produção capitalista. No entanto, 

nosso esforço, doravante, é apenas indicar algumas questões, tendo como hipótese que 

sobre a base monopolista potencializam-se a acumulação e reprodução do capital, 

sobretudo a autonomização das formas do capital e, por conseguinte, as contradições em 

que se move o capital, uma vez que sobre esta base as formas capital a juros e, 

sobretudo, capital fictício ganharam relevância e amplitude.39Isto não significa 

“domínio financeiro” sobre a “esfera real”, mas um aguçamento das contradições entre 

a esfera da produção e a esfera da circulação. Parece-nos, assim, que sem a mediação do 

“capital financeiro”, das transformações de grande monta ocorridas na virada do século 

XIX para o XX, surgem dificuldades de se dar conta da articulação da particularidade 

                                                           
38 Vale ressaltar que o autor as vezes trabalha no mesmo diapasão formas do capital e personas capital. 
Aliás, como já indicamos, este tratamento é típico neste debate, o que nos dificulta a análise. No debate 
sobre financeirização, no período contemporâneo, também se reedita esta questão: confunde-se no 
mesmo nível de análise formas do capital e personas capital, temática que extrapola nosso texto. 
39 Lapavitsas (2006, p. 20), partindo do entendimento de que o capital financeiro em Hilferding é uma 
nova forma de capital que emerge da base do capital industrial e capital bancário centralizados, uma 
amálgama entre capital industrial e capital bancário, e mesmo tratando-o em uma dimensão mais 
particular e grifando o aspecto de dominação da indústria pelos bancos, reconhece que: “In this light, 

thevalueofHilferding’sconcept lies in pointingtothegrowingimportanceof financial transactions in mature 
capitalism.”Em livro mais recente, Lapavitsas (2016, p. 69-97) – a primeira edição deste livro, em inglês, 
é de 2013 – mostra-nos a importância da contribuição clássica sobre o capital financeiro para 
compreensão do período contemporâneo, mas também alguns de seus limites. 
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histórica do movimento do capital na fase monopolista com o movimento de 

autonomização das formas do capital, com as suas leis de tendência. 

Em outros termos, ainda que de forma introdutória, pretende-se aqui entender o 

“capital financeiro” e as transformações do modo capitalista de produção na virada do 

século XIX para o XX, no sentido de que, sob os seus imperativos, potencializam-se o 

poder de acumulação e reprodução de capital, assim como suas contradições. 

Ademais, ressalta-se que quando se descarta e não se analisam estas profundas 

transformações, corre-se o risco de perder a processualidade histórica. Ou seja, 

assinalamos que, se por um lado, as contribuições sobre estas transformações e a noção 

de “capital financeiro” não podem simplesmente ser aplicadas ao período 

contemporâneo, por outro lado, estas nos ajudam a perceber a manifestação das leis do 

modo capitalista de produção numa determinada particularidade histórica, a saber: o 

período conhecido como imperialismo clássico. Em relação ao que, no período 

contemporâneo, há elementos de continuidade e outros de ruptura. Um desafio ciclópico 

é distingui-los, identificá-los, sem, no entanto, como muitas vezes se faz, perder os 

fundamentos em que se move o capital, as suas “leis imanentes internas”, as quais 

podem (e devem) ser enriquecidas, mas enquanto estivermos nesta forma social, suas 

vigências são inquestionáveis. A crise atual do capital, a crescente concentração e 

centralização do capital, o crescente pauperismo absoluto e, sobretudo, relativo da 

classe trabalhadora, dentre outros, são evidências claras desta afirmação.  

Recorremos agora a uma importante elaboração que nos permite esclarecer o 

porquê de nos inclinarmos à compreensão do “capital financeiro” em uma dimensão 

mais concreta, a saber: a de Frederico Mazzucchelli. Mais do que afirmá-la ou 

estabelecer uma crítica a ela – mesmo porque não temos condições de fazer um 

tratamento sistemático sobre ela, tal recorrência nos permitirá expor certos aspectos e 

levantar certos questionamentos. Desta forma, o que apresentaremos aqui não tem nada 

de conclusivo, impõe-se mais como um campo de investigação e quanto mais 

avançarmos na pesquisa mais aberta, mais surgirão questões, mais precisamente, 

maiores serão as necessidades de uma análise das mediações entre o funcionamento 

geral capitalista e suas particularidades.  

Mazzucchelli40, referindo-se às formas como Hilferding e Lenin abordaram a 

temática capital financeiro, defende que, independentemente da forma institucional ou 

                                                           
40 A contribuição deste autor a esta temática se inscreve na mesma linha de desenvolvimento teórico de 
José Carlos de Souza Braga. Cada um possui luz própria e interesse específico, mas cujos alicerces 
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morfológica de entrelaçamento entre os capitais, “o aspecto fundamental e geral, a ser 

retido” é “a tendência dos capitais centralizados monopolicamente a enlaçar as distintas 

órbitas (produtiva, mercantil, creditícia, fictícia etc.) superando e ‘fundindo’ as formas 

parciais em que necessariamente se fraciona o capital”. E mais: “[...] é enquanto capital 

sans frase [sem rodeios] – que percorre as distintas órbitas sem se fixar em cada uma 

delas particularmente – que o capital centralizado se realiza, para ambos, como capital 

financeiro” (MAZZUCCHELLI, 1985, p. 106). Para podermos dialogar com tal 

afirmativa é preciso percorrer alguns outros desenvolvimentos do autor, como ficará 

explícito. Inicialmente é possível extrair, a partir desta síntese do autor, que o capital 

financeiro encontra-se em nível mais geral de exposição do movimento do capital no 

período monopolista. Este encaminhamento se sustentará ao longo de sua análise? 

Vejamos uma passagem que nos permite avançarmos numa possível resposta. Ele 

afirma: 

É evidente que as relações estabelecidas entre os bancos e a indústria 
(dominação, fusão, associação etc.), assim como a morfologia adotada 
pelas grandes empresas capitalistas (truste, cartel, conglomerado etc.), 
são de vital importância para a compreensão do capitalismo 
monopolista. Mas, na medida em que se trata de relações e formas que 
variam segundo as especificidades nacionais, é mister que se evitem 
generalizações indevidas, de maneira a não confundir os atributos 
gerais da estruturação do capitalismo monopolista com as formas 
particulares (e, portanto, variadas) que essa estruturação assume. 
(MAZZUCCHELLI, 1985, p. 107).  

 

São os atributos particulares que aqui ficam explícitos, como a forma de relação 

entre bancos e indústrias ou ainda as formas assumidas por estas etc. No caso, como 

atributos mais gerais, e o traço típico da fase monopolista, este se refere, como 

enunciamos, à “tendência dos capitais centralizados monopolicamente a enlaçar as 

distintas órbitas (produtiva, mercantil, creditícia, fictícia etc.) superando e ‘fundindo’ as 

formas parciais em que necessariamente se fraciona o capital”. Como se chegou a tal 

síntese e suas implicações para apreensão do movimento do capital? Para esta resposta, 

recorremos às elaborações precedentes do autor. Em sua análise, Mazzucchelli 

estabelece um canal privilegiado com a contribuição de Hobson (1983). 

Parece-nos que o momento em que a análise de Mazzucchelli transita da 

dimensão da exposição do movimento e autonomização do capital para a estrutura 

                                                                                                                                                                          

partem das, já mencionadas em nota, contribuições de Maria da Conceição Tavares (1998), Luiz Gonzaga 
Belluzzo (1998) e Tavares e Belluzzo (1980). Este livro de Mazzucchelli é resultado de sua pesquisa de 
doutoramento, cujo término ocorreu em 1983. Desenvolvimentos neste sentido aparecem também em 
recente livro de Belluzzo (2013). 
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monopolista dá-se a partir da constatação de que “[...] o desenvolvimento histórico do 

sistema de crédito coincide com o processo lógico de autonomização do capital a juros, 

no sentido que ambos apontam para a estruturação de um circuito financeiro que inclui a 

mobilização e centralização do capital monetário a valorização ‘fictícia’ do capital” 

(MAZZUCCHELLI, 1985, p. 95). Diante de tal afirmação, questiona-se: ao tratar do 

processo de autonomização das formas do capital (Seções IV e V, Livro Terceiro, d’O 

Capital), cujas formas mais desenvolvidas são o capital a juros e, sobretudo, o capital 

fictício (produtos do desenvolvimento capitalista e do sistema de crédito), Marx já não 

elabora um desenvolvimento categorial, ou seja, expõe a estrutura e dinâmica 

contraditórias do capital, suas leis de tendências, as quais são social e historicamente 

determinadas? Qual a implicação desta operacionalização de dois planos (histórico e 

lógico) que, vale dizer, coincidiram na compreensão do movimento do capital e na 

contradição entre suas formas? Estes elementos ganham relevância conforme prossegue 

a exposição. 

O ponto de partida de Mazzucchelli na análise da estrutura monopolista é o 

processo de centralização de capital, tanto na esfera da produção como também na 

esfera do sistema de crédito, de modo que: 

O movimento que conduz à centralização não se vincula, portanto, de 
maneira apenas “funcional” ao sistema de crédito, senão que 
determina sua própria reordenação através do crescente predomínio de 
um limitado número de bancos sobre o conjunto de suas operações. É 
assim que o capital social, sob suas distintas formas, passa a ser 
controlado e gerido por um grupo cada vez mais restrito de capitalistas 
que comandam os principais fluxos de valorização. 
(MAZZUCCHELLI, 1985, p. 96) 

 

A partir daí o autor caminha de forma substantiva no sentido de mostrar como o 

modo capitalista de produção adquire uma “dimensão financeira”, análise próxima aos 

desenvolvimentos de Hobson (1983), já assinalada, a qual tem como características 

gerais “[...] a relevância do sistema de crédito, a importância dos mercados de títulos e 

da valorização fictícia, o desenvolvimento das funções financeiras do Estado e a 

organização financeira da grande empresa capitalista” (MAZZUCCHELLI, 1985, p. 

105). A partir de então, expõem-se como o capital centralizado se valoriza de diversas 

maneiras, aspecto que nos permitirá voltar com mais elementos ao nosso ponto de 

partida na análise das elaborações deste autor (sob qual nível de abstração – mais geral 

ou mais concreto – se encontra o “capital financeiro”), a saber: 
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 A “dominação dos monopólios” significa, por fim, que o capital 
centralizado monopolicamente e estruturado em grandes blocos tende 
a se valorizar de modo elástico através da permanente recomposição e 
diversificação da estrutura de ativos. Não só se aglutina em poucas 
mãos enormes massas de capital, como sua valorização tende a se 
processar sob as mais variadas formas. A par da centralização e da 
potenciação de sua força expansiva, a diversificação sistemática da 
estrutura de aplicações (que redunda na tendência à conglomeração) 
se converte, assim, em característica essencial do desenvolvimento do 
capital, o que significa que a valorização tende a tornar-se 
progressivamente indiferenciada. Todas as formas de ativos passam a 
ser igualmente disputadas pelas massas centralizadas de capital, o que 
implica o entrelaçamento das esferas de inversão e a recorrente 
transformação dos lucros em excedentes financeiros que se 
subordinam a uma lógica particular de valorização. 
(MAZZUCCHELLI, 1985, p. 100) 

 

Sob esta lógica, agora “[...] a grande empresa capitalista (seja industrial, 

bancária ou mercantil) tende a diversificar a estrutura de suas posições ativas, 

subordinando-se a um comando geral e a uma estratégia de cálculo estritamente 

financeira, de maneira a objetivar a máxima valorização de suas aplicações conjuntas” 

(MAZZUCCHELLI, 1985, p. 101). Em termos indicativos e para aprofundamentos, 

assinalamos que aqui se explicita o movimento de valorização em uma dimensão mais 

concreta e, portanto, contrário ao que, numa primeira aproximação, parecia ser o 

entendimento do autor. Em termos mais precisos: mesmo se a valorização do capital 

financeiro se localiza para além das morfologias ou formato institucional, não está no 

nível e funções elaborados por Marx em sua exposição no O Capital acerca do 

movimento e da autonomização das formas do capital41, mediante os quais há uma 

crescente contradição entre as esferas da produção e circulação/apropriação do capital. 

Deste modo, quando um conglomerado capitalista (um grande grupo econômico 

monopolista) centraliza diversas formas do capital – por exemplo, produtiva, comércio 

de mercadorias, capital a juros e capital fictício –, embora pareça que o capital 

centralizado se realiza para ambas as esferas (da produção e apropriação) como capital 

financeiro, a função de cada capital específico não se altera em seu conteúdo. Desta 

forma, permanece o fato de que somente a primeira forma está envolvida diretamente na 

produção de mais-valia, assim como as rubricas da mais-valia que aparecem nas formas 

de apropriação permanecem específicas (trata-se de capitais específicos, com funções 

específicas), de modo a consolidarem-se na prática capitalista, onde o lucro do 
                                                           
41 Não defendemos, ou mesmo sugerimos, que Mazzucchelli localiza seu entendimento no nível de 
abstração da exposição de Marx, apenas fazemos um esforço para precisar os planos de análises e indicar 
possíveis implicações. 
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empresário aparece como fruto de sua atividade, esforço, assim como o juro como 

propriedade do dinheiro ou mercadoria emprestada como capital. Tanto é que aparecem 

(e se consolidam) como um dado da realidade: lucro para a forma capital produtivo, 

lucro comercial para a forma capital de comércio de mercadorias, juros para o capital a 

juros etc.42 

Pelo exposto, levantamos a hipótese de que não nos parece sustentável, a partir 

da teoria do valor marxiana, a defesa de que o capital financeiro suprime43 as formas de 

capital, aquelas que Marx expôs no nível mais abstrato do funcionamento do modo 

capitalista de produção. Sugestão que toma também por base a necessidade de 

distinguirem-se as formas do capital das personas capital. Se é fato, de forma crescente, 

que este grande grupo capitalista detém e se utiliza de diversos “ativos (tangíveis e 

intangíveis)” para valorizar seu capital (particularidade), também é verdade que a 

função destes, na totalidade capitalista, assume papéis bem distintos. Ilustrativamente: 

uma máquina lhe permite aumentar a produtividade social do trabalho e, portanto, lhe 

possibilita um posicionamento individual em melhores condições perante às condições 

médias da economia, enquanto uma patente, uma marca etc. lhe permite melhores 

possibilidades de apropriação da mais-valia social.44 Estes “ativos intangíveis” em 

termos individuais podem ser (e são) mais “adequados” à lógica capitalista, de crescente 

mistificação. No entanto, se ambos os movimentos lhe permitem individualmente uma 

melhor valorização do seu capital, inclusive no processo de capitalização dos “mercados 

financeiros”, em termos de totalidade só o primeiro “ativo” contribui para a produção 

de mais-valia (relativa, no caso). Se esta valorização aparece e se configura em termos 

reais, para a dimensão individual (do grupo, do conglomerado capitalista), na totalidade 

tal fato alarga a distância entre necessidade crescente de pura apropriação 

relativamente à capacidade de produção de mais-valia social. De modo que, se 

tendencialmente neste conglomerado capitalista a simples lógica da apropriação for 

                                                           
42 Uma significativa contribuição, com interpretação diversa de nossa análise sobre este aspecto e 
temática, é-nos oferecida por Braga (1985 e 1993).  
43Em nosso entendimento, apesar de Mazzucchelli ter o cuidado de escrever que se supera, se “fundem” 
as formas parciais do capital, de reconhecer que na fase monopolista há uma exacerbação das tendências 
imanentes do capitalismo, ele transpõe diretamente elementos da particularidade na totalidade capitalista. 
44 Não ignoramos a intensa e controversa discussão sobre esta dimensão “intangível” e a teoria do valor. 
De toda forma, consideremos: 1) as atividades de serviços conduzidas de forma capitalista e que 
envolvam troca de trabalho por capital variável como produtivas (de mais-valia); 2) No caso aqui, não se 
trata disso, mas sim de mecanismos de apropriação (ainda que a forma como isto ocorra suscite 
controvérsias), de transferência de valor (seja pelo pagamento de licenças, seja pelos pagamentos de 
royalties etc.). Há um leque de interpretações acerca desta temática, as quais não poderemos nos deter 
aqui. 
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crescente (fato incipiente início do século XX, e cada vez mais presente no período 

contemporâneo), o que ocorre é o aguçamento da contradição entre a esfera da produção 

e apropriação do capital. Desta forma, parece-nos que se há um salto qualitativo na 

reprodução do capital nesta forma mais concreta, este se dá neste sentido. Evidencia-se, 

assim, sua relação com a essência do modo capitalista de produção, com a relação 

capital x trabalho, bem como entre as esferas e suas legalidades, suas determinações, 

produção e circulação/apropriação do capital. Embora esta seja nosso encaminhamento, 

este está longe de ser conclusivo. 

Em síntese, a apreensão do autor nos parece estar no nível de abstração mais 

próximo das formas concretas.45 Esboçamos agora, em nossos termos e muito 

brevemente, o movimento captado da forma mais abstrata às mais concretas. Marx nos 

mostra que o capital, em termos mais gerais, se coloca em seu movimento de 

valorização do valor (dimensão da produção do capital), Livro I d’O Capital. No seu 

movimento de circulação, mais precisamente, o valor-capital para sua valorização e para 

o seu sempre retorno à forma capital-dinheiro, precisa percorrer as fases capital-

dinheiro, capital-mercadoria e capital produtivo e existir permanentemente sob cada 

uma destas três formas. Aqui estamos ainda na dimensão do capital industrial46 (Seção 

1, Livro II d’O Capital). O passo seguinte é a autonomização das formas funcionais do 

capital, nas formas capital comercial (capital de comércio de mercadorias e capital de 

comércio de dinheiro), capital a juros e capital fictício. Neste processo, uma forma do 

capital torna-se responsável por operações técnicas da circulação monetária (capital de 

comércio de dinheiro), mas também concentra, abrevia e operacionaliza as transações 

da mercadoria-capital (dimensão do capital a juros), assim como é detentora de títulos 

de propriedade (títulos da dívida pública, títulos privados – ações, debêntures etc.), 

formas do capital fictício, a saber: o capital bancário47 (Seções 4 e 5, Livro III, d’O 

Capital).48 Notoriamente, nesse período, quem desempenha estas funções são os 

bancos. Ainda que na análise de Mazzucchelli a “etapa monopolista do capitalismo” 

apresente “a tendência dos capitais centralizados monopolicamente a enlaçar as distintas 

órbitas (produtiva, mercantil, creditícia, fictícia etc.) superando e ‘fundindo’ as formas 
                                                           
45 Vale dizer que aqui discutimos apenas um aspecto da obra de Mazzucchelli (1985), a qual tem uma 
proposta abrangente, fundamentada e bem-sucedida sobre o movimento e contradições do capital. Pela 
virtude e síntese deste livro é que o privilegiamos nesta discussão. 
46 No sentido do exposto em Marx (1984b, p. 41).  
47Citamos que aqui o entendimento do capital bancário segue na indicação de Marcelo Carcanholo, como 
síntese dialética entre capital de comércio de dinheiro, capital a juros e capital fictício, conforme 
procuramos desenvolver em outro trabalho (LUPATINI, 2015, Seção 6.1.2). 
48 Um desenvolvimento pormenorizado sobre este processo foi feito em Lupatini (2015, Seção 6.1). 
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parciais em que necessariamente se fraciona o capital”, se possa sugerir um 

entendimento do capital financeiro de forma mais geral, em nível de abstração, parece-

nos, ao contrário, que este se localiza em nível mais concreto, como aqui exposto, e 

indica que, num período posterior à análise marxiana, a centralização do capital em suas 

diversas formas ocorre no âmbito interno dos grandes conglomerados capitalistas. Este 

processo, como indicamos, exacerba a contradição entre as esferas da produção e 

circulação, sendo que tendencialmente passa-se a se desenvolver as formas mais ligadas 

à apropriação (formas capital a juros e, sobretudo, capital fictício), independente do 

formato, morfologias ou particularidade dos países.49 

As transformações da economia capitalista na virada do século XIX para o XX 

potencializam estas formas de capital (a juros e fictícia), o que implica não apenas numa 

mudança quantitativa, mas também qualitativa, pois crescente e tendencialmente o 

capital global segue a lógica destas formas do capital e, portanto, exacerbando a lógica 

da apropriação. Tal traço não é alheio a própria lógica e exigência da circulação do 

capital. Neste processo o “capital financeiro” alargou, complexificou esta 

lógica/exigência. No entanto, é imperativo não perder de vista as contradições entre as 

formas do capital, bem como a essência do modo capitalista de produção, expressada na 

relação capital x trabalho, a despeito das diferentes formas de apropriação e seus 

desenvolvimentos, bem como nas insubstituíveis investigações da dimensão mais 

concreta e das particularidades históricas.50 

 

 

Considerações finais 

 

Do que expusemos, apesar de a passagem “no capital financeiro aparecem 

unidas, na sua totalidade, todas as formas parciais de capital” (HILFERDING, 1985, p. 

227) poder levar a dificuldades, nos parece claro que com as transformações do modo 

                                                           
49Vale dizer que este traço é compartilhado, ainda que com variações, por outros autores, como é o caso 
de Arturo Guillén (2011, p. 49). Segundo este autor, o capital financeiro “é o resultado do processo de 
concentração e centralização do capital, assim como do surgimento das sociedades por ações”. E 
acrescenta: “quiçá o mais importante [é] o controle por parte do capital financeiro da emissão e 
propriedade do capital fictício” (Tradução livre). Para ele, o característico da “nova oligarquia financeira” 
é o seu controle sobre o capital fictício. 
50Em outro texto (Lupatini, 2015, Seção 6.2) também fizemos uma breve análise da importante 
contribuição de Nelson Prado Pinto Alves (1994, 1997). Defendemos que para este autor o acento de suas 
análises está nas alterações da forma da propriedade, da transformação das formas de riqueza (de haveres 
produtivos para haveres financeiros), enquanto para nós o acento está nas contradições entre as formas do 

capital. 
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capitalista de produção e com o “capital financeiro” na virada do século XIX para o 

XX: 1) a lei do valor não é suprimida, pelo contrário, a contradição entre produção e 

apropriação se exacerba tendencialmente; 2) não se suprime as formas capital a juros e 

capital fictício (formas típicas de apropriação), nem suas legalidades, e sim as 

potencializa em base monopolista. 

Qual a importância desta discussão para o período atual? Não afirmamos que o 

“capital financeiro” e, sobretudo, as transformações do final do século XIX e XX dão 

inteiramente conta da compreensão da totalidade (capitalista) do período 

contemporâneo, mas como nas últimas décadas, mais do que nunca, o desenvolvimento 

do capital ocorre sobre a base monopolista e com desenvolvimento das formas 

autonomizadas do capital, portanto não é forçoso dizer que tais traços permanecem, 

ainda que com novos elementos quantitativos e qualitativos. Também entendemos como 

um caminho frutífero para estabelecer as necessárias mediações entre as leis do 

movimento mais geral da economia capitalista e as particularidades históricas. O 

período contemporâneo tem dado razão a Lênin, de que “[...] o desenvolvimento do 

capitalismo chegou a tal ponto que, apesar da produção mercantil continuar ‘reinando’ 

como antes e ser considerada a base de toda a economia, ela já se encontra minada na 

realidade, e os lucros principais vão para os ‘gênios’ das maquinações financeiras” 

(LENIN, 2012, p. 49). 

Em síntese, entendemos que, por um lado, ao descartar a noção de “capital 

financeiro”, ou mais precisamente, às elaborações teóricas acerca deste e, sobretudo, das 

transformações circunscritas ao “imperialismo clássico” incorre-se na perda de 

elementos fundamentais para a compreensão do movimento e reprodução do capital na 

fase monopolista. Mas, por outro lado, é preciso reconhecer as dificuldades impostas ao 

tratamento do capital financeiro no mesmo nível de análise e abstração das elaborações 

de Marx em O Capital, se é que isto é possível e pertinente. Mesmo se reconhecermos 

que as contribuições no início do século XX sobre esta temática têm um caráter mais 

concreto, estabelecer as mediações entre estes diferentes níveis de análises, entre estes 

diferentes níveis nos quais o capital desempenha seu movimento e funções, de modo a 

apreender o movimento do capital nas particularidades históricas, é um desafio titânico 

e necessário. Parece-nos que o mesmo desafio, em termos de elaboração teórica, se 

coloca na compreensão do período contemporâneo, da chamada financeirização, 

temática que extrapola os limites deste texto. 
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