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Resumo

O presente trabalho expõe uma narrativa, de viés econômico e sociológico,
que  aponta  as  bases  que  levaram  à  estagnação  econômica  do  Brasil
contemporâneo.  Como corolário  da  argumentação  levantada,  propõe-se  a
construção de uma arquitetura socioeconômica que permita a administração
do capitalismo com enfoque na redução das desigualdades. O atual contexto
de  recessão  do  Brasil  foi  produzido  concomitantemente  a  um  acentuado
processo  de  desindustrialização.  O  elevado  nível  de  desemprego  e  o
agigantamento da dívida pública contribuíram substancialmente para a perda
da  capacidade  de  investimento  do  Estado  brasileiro.  A  incapacidade
operacional do Brasil advém do histórico econômico de práticas neoliberais
que  conciliaram  juros  altos  e  estímulo  à  exortação  de  capitais  do  setor
produtivo.  A  desregulamentação  excessiva,  que  contribuiu  para  o
endividamento do Estado brasileiro, acompanhou uma tendência global de
liberalismo econômico pós 1970.  Lidar com essa nova era do capitalismo
imaterial,  que  impõe  profundas  modificações  nas  relações  sociais  e  de
trabalho, tem sido um desafio para as gestões governamentais. As bases do
financiamento do Estado deveriam ser significativamente alteradas para que
o  governo  brasileiro  viabilizasse  a  impetração  de  políticas  públicas  de
redução  de  desemprego  e  desigualdades.  Essas  práticas  potencializam
premissas  para  um  crescimento  econômico  sólido  e  estruturalmente
sustentável.

Palavras-chave:  Crise  Econômica;  Capital  Improdutivo;  Dívida  pública;
Sociologia.
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Abstract

The present work exposes a narrative, of an economic and sociological point
of  view,  that  points  to  the  bases  that  led  to  economic  stagnation  of  the
contemporaneous  Brazil.  As  a  corollary  of  the  argumentation  raised,  it  is
proposed  the  building  of  a  socioeconomic  architecture  that  allows  the
administration of the capitalism with focus in the reduction of the inequalities.
The current context of Brazil’s recession was produced concomitantly to an
accentuated process of deindustrialization. The high level of unemployment
and the swelling of the public debt contribute substantially for the loss of the
investment capacity of the Brazilian State. The root of the operational inability
of the Brazil lies in the economic historic of neoliberal practices that reconcile
high  interest  and  stimulus  to  the  exhortation  of  capitals  of  the  productive
sector. The excessive deregulation, which contributed to Brazilian  State
debt, accompanied the global tendency of economic liberalism after 1970. To
deal  with  this  new  era  of  the  immaterial  capitalism  that  imposes  deep
modifications in the social and work relationships, has been a challenge for
the  governmental  managements.  The  bases  of  the  financing  of  the  State
should be significant changed in order to able the Brazilian government to
impel  public  politics of  reduction of  unemployment and inequalities.  These
practices potentiate premises for a solid and structurally sustainable economic
growing.             

Keywords: Economic crisis; Unproductive capital; Public debt; Sociology.
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Introdução

O Brasil vivenciou a maior recessão no seu Produto Interno Bruto (PIB)

no segundo trimestre de 2016.

Esse cenário foi  sendo construído gradativamente à medida que os

pilares  centrais  da  economia  foram  sendo  desregulados  e  perspectivas

econômicas  neoliberais  foram sendo  introduzidas  na  legislação  brasileira.

Esse processo  se desenvolveu na realidade brasileira em plena consonância

com a tendência de desregulamentação do sistema financeiro internacional.

A lógica da desregulamentação do setor financeiro no Brasil seguiu um

fluxo temporal que se iniciou em 1988, com a criação da Constituição Federal

(CF) e suas raízes limitantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN). O auge

do  processo  ocorreu  em  1999  com  o  Projeto  de  Emenda  Constitucional

(PEC) 53. A figura a seguir ilustra um resumo gráfico do processo legislativo

que tornou o SFN mais livre (Dowbor, 2018).
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Figura 1: Série histórica das variações do PIB brasileiro.



Revista Rumos da História, Vitória-ES, n.7 , v.2 , janeiro/julho de 2019
ISSN 2359-4071

Em 1999, os Estados Unidos promulgaram a lei Gramm-Leach-Bliley,

que  substituiu  a  lei  Glass-Steagall,  iniciando  formalmente  o  movimento

mundial de desregulação financeira e vários países propuseram legislações

posteriores  em  harmonia  com a  lei  americana.  As  legislações  brasileiras

acompanharam  essas  tendências  globais  de  desregulação  do  sistema

financeiro. Em 1999, o Artigo 192 da CF, que impunha limites às taxas de

juros  reais  praticadas  no  Brasil,  foi  substituído  pela  PEC  53/1999  (que

posteriormente deu lugar a PEC 40/2003), o que possibilitou uma livre prática

de juros por parte do governo central. 

As mudanças nas legislações brasileiras e internacionais trouxeram à

tona um cenário de falta de controle dos governos em relação às práticas de

juros na economia. Com o advento da tecnologia da informação e o fim do

lastro  do  dólar,  promovido  pelo  governo  Nixon  nos  EUA,  em 1970  (Faé,

2015), os mecanismos de financiamento global ganharam possibilidades de

ampliação, de tal modo que a velocidade das transações financeiras cresceu

ao ponto de tornar as transferências de recursos instantâneas. O que poderia

ser  um  ponto  de  partida  para  a  redução  das  desigualdades  sociais,  se

configurou, na prática, em elevada concentração de renda e limitações no

financiamento global.  A perda do controle  das bases físicas dos recursos

existentes foi  um dos passos mais importantes para o endividamento dos

países, incluindo o Brasil.

As ações políticas de manutenção de juros elevados promoveram um

benefício histórico de alta lucratividade para os intermediários financeiros. No

período  de  hiperinflação  vivido  no  Brasil  pré  1994,  os  bancos  lucravam

218

Figura 2: Histórico de desregulamentação do SFN.
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significativamente com as oscilações cambiais. Conforme indicado na Fig. 2,

os juros reais estavam limitados em 12% ao ano pela CF, o que freava a

lucratividade dos intermediários financeiros, embora esses lucros oriundos de

juros fossem relativamente elevados no período (Carvalho, 2003). A grande

lucratividade dos bancos passou a aumentar consideravelmente pós 1996 em

função da prática de juros elevados sobre a dívida pública brasileira. Desde

então, o crescimento da lucratividade das instituições financeiras se deu em

concomitância  com  o  aumento  do  endividamento  do  governo  brasileiro.

Confrontando  os  dados  da  Fig.  1  com  um  recente  estudo  sobre  a

lucratividade  dos  bancos  (Dowbor,  2015),  vemos  que  os  intermediários

econômicos conseguiram grande lucratividade mesmo em períodos de forte

recessão econômica.

A visão filosófica classista da sociedade, definida por Marx, se mostra

particularmente relevante na análise histórica da França (Marx, 2015). Nesse

contexto,  o  conceito  de  classe  média  se  amplifica  e  não  se  restringe  à

patamares econômicos, passando a incorporar significados mais genéricos.

Historicamente, o comportamento dessa classe média (no sentido classista

do termo) tem se modificado de maneira dinâmica e oportuna. Na conjuntura

pós 2013, os movimentos populares, de caráter inicialmente libertários, foram

gradativamente  cooptados  por  uma  tratativa  conservadora  das  visões

levantadas pelas manifestações que ganharam as ruas do Brasil  em 2013

(Jourdan, 2019). Desde então, passou-se a vislumbrar a corrupção como o

grande entrave desenvolvimentista do Brasil, ignorando-se completamente o

histórico  das  políticas  econômicas  praticadas  no  país.  Esse  excesso  de

"moralismo  anticorrupção"  insurgente  ganhou  força  no  congresso,  que  já

contava com maioria política apoiadora do liberalismo econômico (em grande

medida por terem suas campanhas financiadas por instituições financeiras).

O estopim desse processo foi o advento da operação “Lava-jato” da Polícia

Federal, a qual deu grande notoriedade ao juiz Sérgio Moro, que se tornou o

ás  do  combate  à  corrupção  na  visão  da  classe  média  brasileira,  o  que

alimentou  substancialmente  as  necessidades  momentâneas  por  “justiça"
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desse  grupo.  No  fundo,  as  bases  sociológicas  desse  processo  de

beatificação  da  figura  de  um  juiz  esconderam  todo  o  pano  de  fundo

econômico  em  vigor  no  Brasil  desde  1996.  Sob  uma  perspectiva  de

psicopolítica,  o  ente  que  coordenou  esse  processo  foi  o  capital,  mais

especificamente a vertente financeira do capital, que desde 1970, comanda

as relações sociais e de trabalho. 

Neste trabalho relatamos uma abordagem econômico-sociológica da

crise  econômica  brasileira,  trazendo  uma  narrativa  pautada  em  diversos

autores que, em alguma medida, trazem algum aspecto dessa crise em suas

bibliografias. A narrativa proposta, embora tenha um núcleo central, contém

várias ramificações e se propõe a uma análise isenta sob o ponto de vista

político-partidário.  Questões  econômicas  e  sociais  fundamentaram  o

processo de desenvolvimento da falência do estado brasileiro.  Portanto, é

possível  encontrar  uma  possibilidade  de  fuga  da  recessão  com base  no

experimento vivido por outros países e nos pilares que sustentam a economia

brasileira. A partir de uma revisão de literatura, com enfoque nas narrativas

apontadas  pelos  autores  referenciados,  construímos  bases  econômicas  e

sociológicas  para  a  articulação  das  várias  narrativas  e  a  obtenção  das

conclusões deste trabalho.

Bases econômicas e sociológicas

Os motores da economia

A  economia  brasileira  funciona  a  base  de  “quatro  motores”:  (i)

exportações,  (ii)  demanda  das  famílias,  (iii)  iniciativas  empresariais  e  (iv)

políticas  públicas  (Dowbor,  2018).  As  exportações  brasileiras  são

basicamente  compostas  por  commodities  (Arruda  Coronel  et  al,  2014).

Embora tenham experimentado uma grande valorização entre 2003 e 2008, e

ter  possibilitado  avanços  sociais  no  Brasil,  esse  motor  não  é  capaz  de,

isoladamente, sustentar um crescimento econômico robusto porque há uma

limitação global nos compradores, visto que há apenas 16 grandes grupos
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que  coordenam  as  compras  em  larga  escala  dessa  linha  de  produtos

(Dowbor, 2018). A demanda das famílias pode ser traduzida por consumo

interno.  Para  que  as  famílias  comprem  e  mantenham  a  economia  em

movimentação,  é  necessário  que,  além  de  poder  de  compra,  haja  um

conjunto de relações sociais que enxerguem adequadamente a construção

de  poupança  e  a  obtenção  de  lucros  por  meio  do  rentismo.  Os  motores

referentes à iniciativa privada e às políticas públicas, embora aparentemente

antagônicos  e  concorrentes  em  princípio,  possuem  uma  dificuldade  em

comum. Ambos são afetados sensivelmente pelo histórico sistema de juros

elevados no Brasil.  A iniciativa empresarial  é  afetada pelas  condições de

financiamento e pela grande carga tributária. As políticas públicas por sua

vez, pelo nível de endividamento do Estado.

O histórico brasileiro acerca dos juros reais praticados pelo governo central

ilustram  um  convite  às  práticas  de  rentismo  e  dificultam  as  ações

empresariais. Inúmeros negócios são encerrados todos os anos porque as

empresas não conseguem sustentar financiamentos para momentos de crise

e  planos  de  expansão,  devido  à  existência  contínua  de  juros  elevados

(Ianoni,  2017).  As  gestões  presidencialistas  no  Brasil  optam  por  uma

burocracia tributária complexa e diversificada para as empresas e pessoas

físicas, o que dificulta muito o fomento da livre iniciativa. Todavia, o excesso

de tributação,  que trava o  motor  vinculado à  iniciativa  privada,  existe  em

função  da  necessidade  recorrente  de  arrecadação  de  um  estado  que

endividou-se,  em  grande  medida,  pelos  juros  elevados  praticados  na

economia.  Atualmente,  o  governo  do  Brasil  dispensa  a  maior  parte  dos

recursos  arrecadados  na  manutenção  do  pagamento  dos  juros  da  dívida

pública, que foi massificado pelas operações compromissadas entre o Banco

Central  e  bancos  privados  (Bresser-Pereira  et  al,  2019).  O  fluxograma

apresentado na Fig. 3 expõe os resultados práticos da manutenção da taxa

de juros elevada sobre os motores (iii) e (iv) da economia. 
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Qual  a  lógica  argumentativa  por  trás  da  manutenção  dos  juros

elevados,  visto  que  os  malefícios  para  a  economia,  ao  impactarem

diretamente dois dos principais motores econômicos são latentes? O discurso

histórico tem se pautado na retórica do controle da inflação. O período pós

1994 foi  temeroso no aspecto  econômico em função dos pesares vividos

durante a era de convívio com a hiperinflação (Silva, 2017). Com efeito, o

argumento da prevenção da inflação elevada se tornou a regra de ouro da

sensatez  econômica  para  os  analistas  do  meanstream.  Todavia,  diversos

especialistas têm colocado essa lógica em xeque, no sentido de indicar que a

relação  do  Brasil  com  a  inflação  inclui  outros  elementos  e  uma  nova

abordagem para as questões referentes à inflação devem ser urgentemente

incluídas no debate econômico (Pereira et al, 2018). 

Primeiramente, deve-se atentar para o fenômeno da inflação e os seus

desdobramentos com base na própria experiência brasileira com o plano real.

O discurso que determina a inflação como sendo resultado do volume de

moeda  fiduciária  na  economia  precisa  ser  remodelado  e  levar  em
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Figura 3: Lógica do impacto dos juros altos sobre a iniciativa privada e as políticas
públicas.
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consideração  as  peculiaridades  dos  governos  que  possuem  autonomia

monetária, como o brasileiro. Toda a experiência acumulada em 30 anos de

plano real mostra que aumento de inflação é produzido por expectativas de

aumento de inflação, não sendo fruto direto de volume monetário disponível

na economia. Uma vez que a inflação se eleva quando as expectativas de

que ela irá se elevar aparecem entre os agentes da economia, a gestão do

país  que  possui  autonomia  monetária  pode  se  antecipar  aos  prováveis

momentos  de  fragilidade  econômica  para  impedir  a  propagação  de

expectativas de alta de inflação entre os entes da economia. Economistas

demasiadamente ortodoxos dirão que em caso de respondermos “não” para

a decisão a ser tomada no fluxograma mostrado na Fig. 3, estaremos abrindo

as portas para a volta  da hiperinflação,  uma vez que tal  medida tende a

facilitar a entrada de dinheiro na economia. Contudo, uma vez que a ideia

moderna acerca da inflação,  baseada em 30 anos de experiência  com a

moeda brasileira, indica que inflação é uma mera questão de expectativas, é

possível  instrumentalizar  o  controle  de  emissão  e  retirada  de  dinheiro  de

circulação para controlar as expectativas e, principalmente: fazer os recursos

que entrarão na economia irem para setores que promoverão a circulação de

bens e serviços e manterão boas expectativas econômicas (Resende, 2017),

evitando rentismo demasiado e  consequentes  bolhas de concentração de

renda.  Portanto,  o  receio  exacerbado  da  inflação  tem  dado  guarida  à

flagrante falta de visão em gestão pública dos administradores do Estado.

Dessa forma, as circunstâncias políticas, que produzem pressões dos setores

econômicos  por  legislações  cada  vez  mais  liberais  na  economia  e  tem

aumentado o endividamento do Estado, compõem o quadro que resulta na

impossibilidade de políticas públicas e produz arrefecimento da livre iniciativa.

Dinheiro e fases do capitalismo

Desde os primórdios das relações sociais, o ser humano tem atribuído

valor aos objetos em função das possibilidades de uso. Essencialmente, um

objeto possui valor em função das potencialidades de sua aplicação na vida
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cotidiana. Logo, esse valor de uso, embora subjetivo, é o mais significativo na

avaliação ontológica de um objeto (Harvey, 2015). Todavia, quando existe um

mercado consolidado, é necessário que se defina um valor objetivo para esse

objeto que, além de defini-lo epistemologicamente, possibilite a comparação

com outros objetos para que trocas entre mercadorias sejam possíveis. Esse

valor de troca pode ser medido em quantidade de horas trabalhadas, por

exemplo,  para  produzir  o  objeto.  Esse  sistema  de  equivalência  de

mercadorias dentro de um mercado produziu o dinheiro; o símbolo maior da

representatividade do valor. 

Inicialmente,  o  dinheiro  era  produzido  com base  em algum tipo  de

materialidade. O lastro no ouro constituiu um grande movimento de garantia

monetária, porém foi extinto em 1970. A gestão Nixon, nos EUA, removeu o

lastro do dólar e essa moeda passou a ser, por si mesma, o pilar primordial

da  economia  global.  Em função  do  elevado  déficit  na  balança  comercial

norte-americana,  a  extinção  do  padrão  ouro/dólar  foi  uma alternativa  que

permitiu  aos EUA reduzirem substancialmente  essa dívida.  Com efeito,  o

câmbio passou a ser necessariamente uma variável dinâmica e a economia

global ficou ainda mais dependente da economia americana. Atualmente, o

capitalismo se configura como uma essencial relação de confiança entre os

agentes econômicos de que o dólar e sua gestão, feita pelo governo norte-

americano, garantirão os recursos projetados a todos os detentores de saldo

financeiro positivo, no momento em que esses valores forem demandados.

Contudo, as recentes crises do sistema capitalista mostram que nem sempre

é  possível  gerenciar  e  sustentar  relações  econômicas  pautadas  em  elos

frágeis  de  mera  confiança  no  dólar  americano.  Os  colapsos  econômicos

sucessivos (o último ocorrido em 2008) se dão, em última instância, porque

essa tal relação de confiança é quebrada. O advento da informatização das

relações  comerciais,  modificou  novamente  a  posição  do  dinheiro.  De  um

papel que possibilita a troca por bens físicos e materiais, o dinheiro passou a

ser um simples sinal magnético, que pode viajar o mundo inteiro em fração

de  segundos,  possibilitando  dinamismo  nas  relações  econômicas  e
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facilitando o direcionamento de capitais para os locais em que ele pode se

multiplicar com maior voracidade.

O fluxo de mutação histórica do dinheiro, até a sua mensurarão em

sinais binários resumidos a 0 e 1, acompanhou as diversas transformações

do capitalismo. A longa era feudal que perdurou por dez séculos na Europa

(do século V ao XV) introduziu as relações sociais de trabalho sob alguns

sustentáculos centrais. Entre eles, destacamos a terra como o bem principal

do  sistema.  Além  disso,  toda  a  produção  desenvolvida  era  utilizada  nas

próprias estruturas dos feudos e as trocas comerciais eram inexistentes; ou

seja,  não  havia  prática  de  capitalismo  (Catani,  2017).  As  expansões

marítimas européias trouxeram as colônias e a extração de recursos para

serem  comercializados  na  metrópole.  Nesse  cenário,  o  surgimento  da

burguesia  se  dá  mediante  o  metalismo,  ou  seja,  o  acúmulo  de  recursos

materiais  físicos,  principalmente  os  metais  preciosos.  Os  interesses  da

burguesia emergente levaram à novas relações econômicas e ao surgimento

do capitalismo. Esse novo sistema foi embasado no comércio de produtos. A

troca  de  mercadorias  dava  sustentabilidade  e  justificava  o  acúmulo  de

recursos dos burgueses. A introdução das promissórias como equivalentes

aos metais acumulados facilitou as relações de trocas comerciais e permitiu o

estabelecimento dos sistemas de equivalência de mercadorias.  O dinheiro

fiduciário aparece nessa lógica de raciocínio e passa a sustentar as bases de

troca no mercado.  O acúmulo  de  valor  fiduciário  passa  a  ser  a  base  da

riqueza, visto que, a partir de tal acúmulo, é possível acessar produtos no

mercado. 

A primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial ou mercantil.

Nessa fase, a produção de “dinheiro" é oriunda de trocas de mercadorias.

Para cada mercadoria é atribuída um valor de troca, ou seja, um quantitativo

que se equivale, por exemplo, às horas trabalhadas para a produção daquela

mercadoria.  A  segunda  fase  do  capitalismo  é  chamada  de  capitalismo

industrial.  Nesse  cenário,  as  máquinas  são  os  grandes  recursos  que
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permitem  a  ampliação  das  possibilidades  de  troca  no  mercado,  por

acelerarem o ritmo e a complexidade da produção.  A partir  dos  produtos

oriundos  das  máquinas,  abrem-se  as  portas  para  as  possibilidades  de

comercialização e a construção de riquezas. Após o capitalismo industrial,

surge a era do capitalismo financeiro, em que o próprio dinheiro passa a ser a

principal mercadoria, com o advento do mercado de capitais. A remoção da

vinculação  do  dólar  ao  ouro  contribuiu  substancialmente  para  o  fomento

dessa nova modalidade de capitalismo. 

O capitalismo foi o grande responsável pela distribuição de riqueza no

mundo  e  pela  redução  da  extrema  pobreza.  Todavia,  esse  cenário  de

“domesticação” do capitalismo ocorreu entre os anos 1945 e 1975 (Souza,

2016).  O  período  pós  1975  é  marcado  por  concentrações  de  renda  sem

precedentes e o capitalismo passou a ser um animal selvagem em busca de

liberdade. Mediante esse desenho econômico, cabe-nos a pergunta: Por que

o capitalismo não é mais capaz de distribuir riqueza nos tempos atuais como

fez entre 1945 e 1975? A resposta está ancorada no fato do capitalismo viver

o seu apogeu.

O apogeu do capitalismo

Souza  possui  um  trabalho  estatístico  detalhado  (Souza,  2016)

ilustrando diversas causas políticas e econômicas sobre o enriquecimento

acelerado dos mais ricos pós 1975 e como esse redesenho capitalista se deu

em suas minúcias. A acelerada concentração de renda das últimas décadas

é  fruto  do  capitalismo  estar  vivendo  o  seu  auge  enquanto  ente  ativo  da

historiografia humana. 

Marx define o fetiche da mercadoria como sendo o resultado da troca

dos  papéis  entre  homens  e  produtos  (Marx,  2011).  Os  homens criam os

objetos  e  portanto,  exercem  poder  de  comando  sobre  eles.  Todavia,  o

fetichismo se dá quando tais valores são invertidos e os produtos passam a

comandar as ações humanas e direcionar as relações sociais e de trabalho.
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Nesse sentido,  a  mercadoria  protagoniza  a história  visto  que os homens,

então protagonistas, passam a se sujeitarem ao comando dos produtos. Um

exemplo básico disso é o desejo que um homem possa vir a ter para adquirir

uma calça, por exemplo. Para adquirir esse produto, o homem se sujeita à

relações  de  trabalho  indesejáveis,  se  for  necessário,  para  que  possa

acumular  recursos  para  obter  a  calça.  Após,  conseguir  fundos  para  tal,

imagine que o sujeito se depare com o fato de não caber mais naquela calça

por que sua morfologia corporal mudou. Em vez do indivíduo ir em busca de

outro produto, ele, por entender aquela calça como um fetiche, mudará sua

conduta pessoal, reformulando seus hábitos alimentares, por exemplo, para

que possa vir a caber na calça. Esse simples exemplo, de que o homem deve

caber numa calça e não a calça se ajustar à morfologia do homem, ilustra a

ideia do produto como um fetiche. 

O surgimento do mercado de capitais,  transformou o dinheiro  (hoje

sem qualquer lastro físico) na própria mercadoria e portanto, o novo objeto

alvo do referido “fetiche da mercadoria”. O capitalismo financeiro representa a

plena realização do capitalismo enquanto sujeito ativo da história. Não mais a

calça, mas o próprio dinheiro subjuga os indivíduos e passa a conformá-los

às suas vontades. Qual seria a vontade do capital e por que ele se realiza por

meio do capitalismo financeiro?

Responder  a  pergunta  anterior  significa  entender  as  causas  do

crescimento  da  concentração  de  renda  nas  últimas  décadas.  O  capital

passou a ser o sujeito ativo da história. Porém, não mais domesticável. O

objetivo  central  desse  sujeito  é  a  sua  reprodução  tão  acelerada  quanto

possível.  O  capitalismo  financeiro  tem  permitido  a  reprodução  do  capital

como nunca antes na história humana. O mercado de capitais possibilita que

o dinheiro se reproduza de maneira independente, sem a necessidade de

produtos ou serviços como intermediários.  Nos tempos atuais,  a  bolsa de

valores  representa  o  clímax  da  produção  de  dinheiro  através  do  próprio

dinheiro. Dessa forma, os empresários que lucravam por meio da produção e

227



Revista Rumos da História, Vitória-ES, n.7 , v.2 , janeiro/julho de 2019
ISSN 2359-4071

posterior  comercialização  de  produtos,  não  mais  dependem  desse

intermediário  para  acumular  riquezas,  uma  vez  que  podem  obter  lucros

diretamente com a “reprodução assexuada” do capital. 

O parágrafo anterior sugere que os empresários podem obter lucros

sem a necessidade da existência das empresas. Esse raciocínio não pode

ser  tomado literalmente porque não corresponderia  à realidade factual  do

contexto corrente dos mecanismos da bolsa de valores e da forma como as

relações entre o capital produtivo (aquele oriundo das trocas de produtos no

mercado) e o capital  improdutivo (aquele oriundo da troca de dinheiro por

dinheiro)  se  dão no cenário atual.  É  necessário  que haja  empresas para

comporem estruturas mínimas de aparato material e justificarem a abertura

de capital  na  bolsa de valores.  Contudo,  os recursos inicialmente  obtidos

através da atividade empresarial não mais retornam para o aparato produtivo,

uma vez que a empresa abre capital e se incorpora no mercado de capitais.

Há ainda o caso dos empresários que, mesmo não abrindo o capital de suas

empresas, passam a operar no mercado de capitais em função dos ganhos

mais  acelerados.  A  ação  empresarial,  após  o  advento  do  mercado  de

capitais, é alvo de grande mistério por conflitar uma série de questões: (i) Por

que os empresários não mais reinvestem a maior parte dos recursos obtidos

através da empresa na própria empresa? (ii) Por que os empresários passam

a  serem acionistas  de  suas  próprias  empresas  e  entregam a  gestão  da

companhia física à executivos? (iii)  Por  que é necessário  que a estrutura

empresarial exista sendo que os empresários conseguem maior lucratividade

no mercado de capitais fictício? Um trabalho bem interessante sobre capital

fictício (Vazquez, 2018) nos inspira algumas arquiteturas lógicas acerca das

bases estruturantes da gestão empresarial contemporânea.

Empresas e o mercado de capitais

A Fig. 4, a seguir, ilustra um esquema didático que representa o fluxo

dos lucros de uma organização que abre capital  e  opera no mercado de

papéis.
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A  interpretação  da  figura  nos  permite  entender  as  bases  do

mecanismo de operação das empresas no mercado de capitais e porque o

desemprego cresce,  ainda que as empresas aumentem sua lucratividade,

seja por exonerações fiscais promovidas pelo Estado, seja por modificações

nas  legislações  trabalhistas,  etc.  Destacamos  que  a  ilustração  da  Fig.  4

possui  valores  numéricos  que  foram  definidos  para  servirem  em  caráter

instrucional.  Logo,  os  números  apresentados  servirão  apenas  para  a

condução  da  exemplificação  a  seguir,  a  qual  objetiva  ilustrar  um

comportamento  médio  das  organizações.  Passemos  à  exemplificação

elaborada sob a perspectiva da Fig. 4. Quando uma empresa abre capital,

cerca de 50% das ações ficam sob tutela dos acionistas majoritários, que

determinarão o futuro da empresa. Esse grupo majoritário encontra, no Brasil,

a melhor guarida possível para levarem a maior parte dos lucros da atividade

empresarial para o mercado de capitais. Como não há tributação sobre esses

ganhos, esse grupo de acionistas reaplica os lucros oriundos dos papéis no

próprio  mercado  de  ações,  que  originalmente  produziu  esses  lucros.

Portanto, cria-se um ciclo virtuoso de lucros e produção de capital que não
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engloba  a  esfera  produtiva.  A  operação  no  mercado  de  capitais  dos

acionistas majoritários, inclui  a compra de ações da própria empresa para

manter os papéis valorizados e efetuar registros contábeis próprios por meio

das ações em tesouraria (Lara, 2018). Cerca de trinta porcento das ações

são abertas para o público em geral, que, ao obterem lucros no mercado de

ações, reaplicam os recursos no próprio mercado de capitais afim de obterem

novos lucros com esse sistema. Temos, portanto, um segundo ciclo virtuoso

de produção de capital que mais uma vez exclui a atividade produtiva desse

processo.  Os 20% restantes  da lucratividade da organização ficam sob a

gestão dos executivos da empresa. Nem sempre os executivos são os donos,

uma vez  que esses,  em função das benesses tributárias  do mercado  de

capitais,  deixam  de  ser  executivos  e  se  transformam  em  acionistas.  Os

executivos tem a função de manter a empresa funcionando ou subexistindo.

Na prática, a empresa precisa existir para que haja a justificativa da abertura

do capital. Desses 20% que estão sob o controle dos executivos, cerca de

10% são utilizados para o pagamento dos salários dos altos executivos e

manutenção de outros sistemas, e apenas 10% retornam para a empresa na

forma de investimentos na planta produtiva, melhoria de processos, produtos,

novas tecnologias, etc. Como destacado, o esquema exposto é meramente

didático em relação a valores e percentuais, porém a base de funcionamento

do fluxo de lucros segue a lógica descrita. 

A operação das empresas, como descrita anteriormente, representa a

era do capital improdutivo (Dowbor, 2018). Ou seja, as empresas existem de

forma estrangulada, apenas para justificar uma abertura de capitais para que

os acionistas majoritários possam lucrar no mercado de papéis. Mesmo em

empresas que não possuem capital aberto, observamos os donos obtendo

grandes  lucros  no  mercado  de  capitais,  e  portanto,  um  novo  ciclo  de

migração  de  recursos  para  o  setor  improdutivo  ocorre  incessantemente,

mesmo  em  empresas  que  não  possuem  capital  aberto.  Em  suma,  as

empresas podem não estar operando na bolsa, mas os seus donos estão. 
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Como dito anteriormente, essa dinâmica de movimentação de recursos

não segue, sob o ponto de vista filosófico e sociológico, uma determinação

humana visto que a criatura (capitalismo) já suplantou as vontades do criador

(homem). Logo, o desejo de se reproduzir em maior volume e com maior

velocidade “condiciona” os homens a carrearem seus recursos para o setor

financeiro e automaticamente menosprezarem o setor produtivo. De um lado,

temos  a  empresa.  A  empresa  é  a  estrutura  que  produz  capital  tendo  a

relação  com  os  trabalhadores,  a  criação  de  empregos,  os  processos

produtivos e a comercialização de bens e serviços como intermediários. Do

outro  lado,  temos  o  capital  financeiro.  Nesse  ambiente,  não  existem

intermediários  para  a  produção  de  capitais,  visto  que  o  dinheiro  produz

dinheiro por si mesmo. Ou seja, no capitalismo financeiro, o capital é o início,

a  mercadoria  e o resultado do processo.  A velocidade de reprodução de

capital é tamanha que as bases filosóficas e sociológicas do processo dão

conta de que o capital  se tornou o sujeito ativo da história,  sujeitando os

homens que o criaram a adequarem suas relações sociais e de trabalho a fim

de  darem  sequência  a  reprodução  incessante  de  capitais  por  meio  do

capitalismo financeiro. Ou seja, o capital passou a ser a mercadoria e o alvo

do fetiche humano (Marx, 2015). 

Mediante esse quadro, os governos ao redor do mundo possuem o

imenso desafio de lidar com esse fluxo de capitais que tende a estagnar a

economia global e promover concentração de renda.

Como lidar o capitalismo financeiro?

A  grande  missão  dos  governos  tem  sido  encontrar  meios  de

administrar o capitalismo dentro das trincheiras do capitalismo financeiro. Ou

seja, os países tem buscado meios de minimizar os impactos da migração de

capitais para o setor  improdutivo da economia.  A estratégia óbvia seria a

tributação  sobre  os  lucros  obtidos  nesse  mercado.  Todavia,  em  alguns

países, e o Brasil é um deles, ainda não existem quaisquer tributações sobre
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lucros  e  dividendos  oriundos  do  capital  improdutivo.  Na  prática,  isso

representa um estímulo para o fluxo de capitais rumo ao setor improdutivo.

Ainda  que  as  sociais-democracias  dos  países  nórdicos  tenham

encontrado um meio de lidar com o capitalismo financeiro, que minimiza os

impactos sobre a população mais pobre, o capitalismo financeiro é um ente

que não cederá tão facilmente para as gestões estatais. Como já discutido, o

capital se realiza na financeirização, sendo uma criatura que suplantou as

vontades do criador, e portanto, não há esforços capazes de frear o fluxo de

capitais para o setor improdutivo. Porém, é possível encontrar um caminho

para  minimizar  os  impactos  negativos  desse  processo  sobre  o  nível  de

emprego e as dimensões das desigualdades.

Uma abordagem social-democrata entenderia essa questão como uma

oportunidade de produção de salários indiretos para a população através de

recursos oriundos da tributação do setor  improdutivo.  Ou seja,  ainda que

acionistas e empresários obtenham lucros no mercado de capitais, eles serão

tributados e  o  Estado  poderá  utilizar  esses  recursos  para  produzir  novos

postos  de  trabalho  e,  através  do  funcionalismo  público,  garantir  serviços

básicos  para  a  população,  promovendo  assim,  salários  indiretos.  Em um

espaço de médio prazo, essa tratativa soa como uma saída adequada e que

pode produzir alguma estabilidade social temporária. 

Ainda que a estratégia política social-democrata intente em gerenciar o

capitalismo sob as rédeas das legislações protetivas, eventualmente surgem

crises nesse sistema que se baseia na confiança na moeda americana e

rompem  com  as  gestões  em  andamento.  A  última  grande  depressão

econômica foi o prenúncio da estruturação atual do capitalismo. Ou seja, no

momento em que essa confiança se rompe, surgem as grandes crises. Não

fosse o teor fictício da “riqueza” produzida, as crises não se dariam nesses

moldes. Ou seja, o dinheiro produzido por dinheiro não envolvem o trabalho

humano, são fictícios e nas explosões dessas bolhas surgem as grandes

crises do capitalismo. Desde 2008, a bolha criada pelo capitalismo financeiro,
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que  navega  em  águas  tranquilas  com  ventos  bem  favoráveis  e  segue

avançando vorazmente ao redor de todo o mundo, já indica que a próxima

grande crise do capital será ainda mais devastadora. Dessa forma, embora

haja uma série de tentativas de controle e administração do capitalismo, esse

ente, que se tornou autônomo e autômato, se mantém de crise em crise,

massacrando  a  economia  de  vários  países  a  cada  ciclo  de  depressão,

reduzindo  o  poder  de  compra  das  populações  mais  pobres  dos  países

economicamente frágeis, ampliando a concentração de renda e o nível de

desigualdade social e se reproduzindo cada vez mais ao final de cada ciclo

de crise. 

O Brasil chegou ao estágio atual de estagnação econômica por fazer

parte da ampla rede de proteção global do capital improdutivo. O histórico

nacional de políticas econômicas neoliberais favoreceu o capital improdutivo

e  o  advento  do  capitalismo  financeiro,  o  qual  produziu  resultados  muito

severos na economia brasileira. Diversos autores já mostraram perspectivas

diferenciadas sobre a experiência brasileira. Articular tais ideias é essencial

para uma visão holística do cenário nacional.

As lições do estado da arte sobre o caso brasileiro

Investigar as causas de uma crise econômica como a brasileira é um

processo complexo que demanda uma análise multidisciplinar e diversificada.

Logo,  há muitas facetas  que precisam ser  levantadas adequadamente na

busca de uma análise histórica que coadune sinergicamente com a realidade

corrente.

O arcabouço histórico  e econômico primordial  para a  compreensão

ampla do contexto em que o Brasil se enquadra no cenário capitalista global

é  trazido  pelo  professor  Ladslau  Dowbor  em  seu  livro  “A  era  do  capital

improdutivo” (Dowbor, 2018). Existe ainda um livro auxiliar do próprio Dowbor

que se chama “Além do capitalismo”, o qual constitui uma base auxiliar da

visão  global  sobre  o  momento  atual  do  capitalismo  mundial.  Todavia,  a
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narrativa  aqui  proposta  englobará  fundamentalmente  os  conteúdos

encontrados no primeiro livro citado. 

Dowbor nos traz a lição acerca dos movimentos globais de liberação

da  economia  e  como  esses  processos  favoreceram  os  intermediários

financeiros  e  o  capital  financeiro.  A  análise  trazida  pelo  autor  busca

contextualizar as modificações nas legislações brasileiras e a maneira com a

qual  os  benefícios  econômicos  eram  direcionados  aos  intermediários

financeiros a cada mudança de legislação. A Fig. 2 ilustra como esse fluxo de

legislações se deu no Brasil.  Os bancos que já lucravam imensamente no

período  de  hiperinflação  voltaram  a  somar  grandes  lucros  após  a

estabilização da moeda em função das legislações favoráveis.  A principal

lição que aprendemos com Dowbor é que a  instrumentalização da dívida

pública como política monetária e as operações compromissadas entre banco

central e bancos privados têm estimulado a migração de capitais para o setor

improdutivo e transformado os intermediários financeiros em aplicadores em

vez de financiadores do desenvolvimento produtivo.

A ótica do processo político brasileiro vivenciado durante o “milagre

brasileiro” é trazida pela Laura Carvalho no livro “Valsa brasileira: do boom ao

caos  econômico”  (Carvalho,  2018).  Nesse  trabalho,  a  autora  se  dedica  a

explicar como o Brasil saiu de um cenário favorável no período de 2003 a

2008 e mergulhou em uma profunda crise a partir de 2010. A explicação é

caricaturada como uma dança em que o Brasil executa três passos; um a

frente, um ao lado e outro para trás. 

O passo a frente representa o boom econômico observado no Brasil,

com  base  no  crescimento  das  exportações  entre  2003  e  2005,  e  na

transformação do mercado interno, a partir de 2006, promovido por políticas

econômicas  da  gestão  da  época.  O  dinamismo  do  mercado  interno,

representado  pelo  grande  consumo  das  famílias,  ocorreu  devido  a  três

fatores principais: (i) Investimentos públicos em infraestrutura física e social

expandidos a partir de 2006; (ii) Acesso ao crédito, que incluiu na rede de
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consumo diversos entes que estavam, até então, excluídos ou subjugados no

ciclo de consumo no mercado brasileiro e; (iii) Distribuição de renda, que tem

o efeito de desencadear um ciclo virtuoso de aumento do consumo com base

no aumento da renda das famílias e dos salário efetivos do entes da base da

pirâmide econômica brasileira. O passo ao lado sugerido pela autora, se dá a

partir de 2011. As mudanças do cenário internacional, e principalmente na

política macroeconômica brasileira, que, ao tentar dar competitividade para a

indústria e reorientar a economia para o setor externo, produziram efeitos

devastadores na economia nacional. Nesse contexto, o patronato, apoiado

por forças sindicais importantes, inclusive, demandou uma série de medidas

governamentais  que a autora chama de “agenda FIESPE”,  em função da

entidade estar envolvida no processo e ter celebrado publicamente algumas

conquistas nesse sentido. Dentre essas medidas que configuram o “passo ao

lado”,  estão:  diversas  exonerações  fiscais,  rápida  redução  dos  spreads

bancários, créditos subsidiados, redução de tarifas de energia elétrica, etc.

Tais  políticas  representaram  um erro  de  diagnóstico  macroeconômico  do

governo  e  uma  falsa  ideia  de  que,  ao  dar  mais  lucratividade  para  os

empresários,  esses  lucros  retornariam sob  a  forma  de  investimentos.  Na

prática,  os  investimentos  esperados  não  aconteceram  como  o  governo

imaginou. Essa falta de investimento ocorreu, em grande parte, em função da

desaceleração da economia em relação ao período pós 2006 de valorização

das  commodities  no  mercado  internacional.  O  “passo  atrás”  na  valsa

brasileira  se  iniciou  em 2015  com a  vitória  da  presidente  Dilma  que,  ao

ganhar  a  eleição  com  uma  margem  muito  pequena,  optou  pela  agenda

econômica da oposição na tentativa de buscar a manutenção da sua base

política  no  congresso.  Essa  agenda  econômica  já  havia  se  mostrado

fracassada em várias  experiências  anteriores.  Os  cortes  de investimentos

públicos  e  a  tentativa  de  redução  de  salários  justificados  pelo  elevado

desemprego, contribuíram para o desenvolvimento da segunda maior crise

da história brasileira.  O cenário externo, as taxas elevadas de juros entre

2015  e  2016,  a  queda  nos  preços  das  commodities,  além  dos
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desdobramentos  políticos  e  econômicos  da  operação  Lava-jato,  também

contribuíram significativamente para o retrocesso econômico.

As lições extraídas do trabalho da Laura Carvalho apontam que as

políticas econômicas devem trazer o combate à desigualdade como o eixo

norteador da gestão econômica nacional. Ou seja, não é necessário crescer

economicamente  para  haver  uma  posterior  redução  de  desigualdade.  O

próprio combate à desigualdade pode impulsionar o crescimento econômico.

Todavia,  a  redução  da  desigualdade  não  sustentará  um  crescimento

econômico de longo prazo isoladamente.  São necessárias outras políticas

para  a  manutenção  e  a  consolidação  do  crescimento  econômico.  Por

exemplo, políticas direcionadas para reduzir a dependência das commodities

e a produção de políticas protetivas à economia brasileira. A articulação de

políticas  de  juros,  câmbio  e  inflação,  de  curto,  médio  e  longo  prazo,  é

essencial para uma rediscussão das questões tributárias e dos os horizontes

de  direcionamento  do  orçamento  público  para  produzir  competitividade

tecnológica,  sem  submeter  a  população  ao  oneroso  custo  social  do

desemprego e da desigualdade que se observa atualmente.

Bresser-Pereira  nos  traz  um  entendimento  precioso  sobre  o  êxito

brasileiro vivido nos governos Lula, em suas raízes pormenorizadas, no livro

“Em busca do desenvolvimento perdido: um projeto novo-desenvolvimentista

para  o  Brasil”  (Bresser-Pereira,  2018).  O  autor  mostra  o  erro  estratégico

sobre a taxa cambial no período de valorização das commodities no Brasil. O

autor  expõe  que,  a  benesse  vivida  nos  dois  governos  Lula  se  deveu  ao

aumento  real  no  salário  mínimo e  nas  políticas  sociais  que  praticamente

extinguiram a subalimentação no país. Todavia, o período foi marcado pela

“doença  holandesa”  no  Brasil.  Esse  fato  contribuiu  para  a  desaceleração

industrial  no  país  nesses  anos  de  boom  de  commodities.  A  “doença

holandesa” se caracterizou originalmente em um cenário referente ao período

de valorização do gás holandês, que era demandado por todo o mundo. Essa

procura  encareceu  o  produto  e  tornou  a  balança  comercial  holandesa
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positiva, fortalecendo a moeda nacional. Com isso, à medida que a moeda

nacional se valorizou frente ao dólar, a competitividade da indústria interna

caiu porque estava difícil posicionar os industrializados no mercado externo

em função do câmbio desfavorável.

Algumas  das  lições  que  aprendemos  com  Bresser-Pereira  são

extremamente  importantes  no sentido  de apontar  as  políticas  econômicas

necessárias  para  evitar  a  “doença  holandesa”  novamente.  Essa  análise

reflete  a  importância  estatal  na  proteção  da  economia  brasileira.

Analogamente  ao  caso  da  Holanda,  o  mundo  passou  a  demandar  as

commodities brasileiras. Esses produtos subiram de preço e trouxeram uma

valorização  do  real  frente  ao  dólar.  Como  o  mundo  compra  em dólar,  a

tendência natural seria deixar de comprar as commodities brasileiras por elas

estarem  caras.  Porém,  isso  não  aconteceu  porque  esses  produtos  eram

necessários  para  todo o mundo e,  inevitavelmente,  seriam comprados do

Brasil em funções de circunstâncias específicas da época. O efeito foi  um

encarecimento dos produtos brasileiros no mercado externo em função do

câmbio favorável ao real. Dessa forma, a não intervenção estatal no controle

cambial,  dificultou a penetração dos produtos industrializados do Brasil  no

mercado externo.  O reflexo  disso foi  uma acelerada desindustrialização e

uma  abrupta  queda  nos  ativos  industriais  brasileiros.  A  taxa  de  câmbio

flutuante,  que  foi  vantajosa  para  o  governo  por  promover  entradas  de

recursos em profusão oriundos de uma valorização das commodities por uma

demanda  global  da  época,  tornou  o  país  refém  de  uma  forte

desindustrialização  que  fragilizou  ainda  mais  as  bases  do  crescimento

econômico vivido no período.

Esses três autores nos permitem concretizar uma ideia articulada e

estruturada  temporalmente,  que  possibilita  compreender  o  panorama

econômico da crise. Porém, existe um teor sociológico importantíssimo nesse

processo  que  precisa  ser  entendido  e  tem  uma  relação  direta  com  os
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desdobramentos políticos e sociais da operação Lava-jato da polícia federal

brasileira. 

A população se viu em uma profunda crise de serviços públicos de

péssima qualidade/inexistentes, e se lançou às ruas em protestos sucessivos

para exigir  melhoria de serviços básicos, redução de impostos e o fim da

corrupção.  Um  movimento  que  se  iniciou  libertário  e  sem  lideranças

articuladas,  se  transformou  em  uma  manifestação  conservadora  que  se

concentrou em reivindicações limitadas e fora do contexto global discutido até

aqui neste trabalho. Os ventos apontaram para o empoderamento da classe

média, que passou a enxergar a corrupção como o grande mal nacional.

2013: do libertarianismo ao conservadorismo

Os desdobramentos da operação Lava-jato da polícia federal levaram

ao  alimento  do  anseio  da  classe  média  brasileira,  na  medida  em  que  o

combate a corrupção estava se amplificando nas várias esferas da cúpula do

governo. Nesse ponto, é fundamental entendermos a sociologia por trás das

ações  dessa  classe  média.  Mais  primordialmente,  é  necessário

compreendermos  o  significado  do  termo  “classe  média”  no  sentido

generalista do termo. O conceito de “classe média” não deve ser, no contexto

deste trabalho, tomado como a tradução do IBGE, a qual se refere à renda

dessa faixa de pessoas. Mas, deve ser enxergado como um grupo amplo de

pessoas que se posicionam socialmente entre os ricos e pobres e que, ora

agem imitando os ricos para buscar distanciamento dos pobres em algumas

questões  pontuais  e,  ora  agem  com  ódio  aos  poderosos  para  obterem

vantagens que, em essência, são destinadas aos mais pobres (Boito, 2017). 

A classe média brasileira se tornou simpática aos ricos em relação ao

rentismo na medida em que viu seu poder de compra aumentar entre os anos

2006 e 2010. Parte desse grupo obteve possibilidades de se tornar rentista

de pequeno escalão com o excedente monetário  obtido no período.  Essa

ideia de legitimar ganhos sem trabalho efetivo, que normalmente é prática
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dos  mais  ricos,  tem adentrado,  com aparências  positivas,  até  mesmo as

classes baixas do Brasil. A compreensão desses fenômenos demanda uma

visão  ampla  da  psicosociologia  antropológica  da  estruturação  da  classe

média  que  emergiu  pós  2003  (de  Oliveira  Saraiva,  2015).  A  chave  para

simpatia com o estilo de vida dos ricos muito tem a ver com a padronização

incitada pela mídia acerca de um estilo de vida com moldes idealizados. 

As empresas de comunicação, por serem empresas, estão inseridas

na dinâmica ilustrada na Fig. 4. Dessa forma, há uma forte tensão interna

nessas organizações entre 3 fatores concorrentes: (i) necessidade de manter

os  horários  valorizados;  (ii)  conciliar  credibilidade  de  notícias  com  as

demandas  dos  patrocinadores  (que  também  são  empresas  e  praticam  a

lógica  apresentada na Fig.  4)  e  (iii)  atender  às  demandas dos acionistas

majoritários  da própria  empresa de comunicação,  de modo que as  ações

jornalísticas  não  impactem  negativamente  os  negócios  no  mercado  de

capitais.  O  desenvolvimento  desse  conflito  interno  nas  empresas  de

comunicação, estimulou ações jornalísticas focadas no tema “corrupção”, em

que  as  pautas  mostravam  esse  problema  como  sendo  o  grande  mal

brasileiro. O exposto até aqui neste trabalho, ilustra que o real problema do

Brasil, que congela as possibilidades de investimento do Estado brasileiro, é

o  compromisso  com  o  rentismo  por  meio  das  políticas  econômicas

neoliberais e o fomento do capitalismo financeiro. Contudo, as empresas de

comunicação não podem expor essas questões por serem entes ativos do

jogo do mercado de capitais e terem grande parte dos seus lucros atrelados

às aplicações vinculadas ao rentismo. Assim, cria-se um noticiário relativo à

corrupção que se mostra efetivo em duas vias: a primeira,  é pelo fato de

possibilitar o trabalho dos executivos das empresas de comunicação, uma

vez que as contradições internas são parcialmente resolvidas com essa linha

editorial; a segunda, é o fomento da credibilidade ante a opinião pública que,

uma vez ansiando por combate à corrupção, enxerga a imprensa como uma

instituição disposta a mitigar os “grandes problemas do país”. 
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Camila Jourdan expõe em seu livro “2013: memórias e resistências”,

uma trajetória  de  um grupo libertário  que viu  suas ações cerceadas pelo

então  governo.  O  desenho  apontado  pela  autora  nos  remete  ao  teor

inicialmente  anárquico  daquelas  manifestações  de  rua  no  Brasil.  A  pauta

latente era a inexistência de serviços públicos de qualidade mesmo havendo

imposição de uma carga tributária enorme. A impossibilidade do estado em

promover serviços públicos de qualidade repousa no fato de que os recursos

públicos  têm  alimentado  o  rentismo,  como  discutido  até  aqui.  Mas,  a

justificativa midiática, que incorporou a opinião pública, foi dada com base

nos processos de corrupção do governo federal. 

Definitivamente, a corrupção não é o maior mal do Brasil. Ou seja, não

é a corrupção que inabilita o país de produzir serviços públicos de qualidade

para  sua  população.  Em  primeiro  lugar,  o  Brasil  ocupa  posições

intermediárias nos mapas de corrupção apresentados nas literaturas mais

recentes. Ou seja, não somos os mais corruptos, nem os menos corruptos do

mundo e a população brasileira percebe a corrupção em níveis muito acima

dos reais (Nunes, 2018). Além disso, os serviços públicos no Brasil são de

baixa  qualidade,  muito  em função  do  funcionalismo  público  brasileiro  ser

pequeno. Dentre os países da OCDE, o Brasil se posiciona somente à frente

de Colômbia, Coréia, Japão, Chile e México, contendo apenas 12% dos seus

trabalhadores no serviço público (Boyle, 2015). Os países que lideram esse

ranking possuem até 35%. A média da OCDE é 21%. Estudos apontam que o

número  reduzido  do  funcionalismo  público  deixa  de  entregar  importantes

serviços  à  população,  comprometendo  significativamente  questões

econômicas e socioambientais do Brasil (Santi, 2018).   

A articulação espontânea entre a agenda anticorrupção da operação

Lava-jato,  os  interesses  midiáticos  na  busca  da  estabilização  de  suas

tensões internas e os anseios da classe média emergente, favoreceram uma

rápida  cooptação  dos  movimentos  incialmente  libertários  por  parte  dos

setores   mais  conservadores  da  sociedade  que,  lançando  mão  de

240



Revista Rumos da História, Vitória-ES, n.7 , v.2 , janeiro/julho de 2019
ISSN 2359-4071

argumentos  moralistas  relacionados  à  corrupção  e  se  valendo  de  uma

apropriação  da  ignorância  sobre  a  histórica  agenda  econômica  neoliberal

brasileira, conquistou a demanda da maior parte da sociedade. Esse cenário

conferiu poderes imperiais à operação da polícia federal e endeusou a figura

do juiz Sérgio Moro, que, por pertencer a classe média já mencionada neste

trabalho, elaborou um projeto pessoal de poder político com a necessidade

de “higienizar o país” através do fim da corrupção. Em nome do combate à

corrupção,  o  Juiz  promoveu  conduções  coercitivas  mal  fundamentadas  e

atuou conjuntamente com o Ministério Público nas proposições de algumas

acusações (Leite, 2015). Para a população, a sobreposição do ordenamento

jurídico nacional  que a Lava-jato produzia, se colocando acima do próprio

Supremo  Tribunal  Federal  e  da  CF,  não  representou  grandes  problemas

porque o que estava sendo feito era em nome do combate à corrupção. Para

a imprensa, a situação não era problemática porque mantinha o noticiário

centrado em uma pauta que reduzia os conflitos internos das empresas de

comunicação. As instituições brasileiras se mantiveram inertes porque, em

sendo instituições, buscam a sobrevivência e o enfrentamento da Lava-jato

seria uma ação antinacional.

Um mapa conceitual-temporal da crise brasileira

Com  base  nas  analises  construídas  nas  literaturas  citadas  neste

trabalho,  bem  como  nas  inferências  oriundas  da  articulação  das  ideias

apresentadas  por  esses  trabalhos  acerca  da  crise  econômica  brasileira,

somos  aptos  a  construir  um  mapa  conceitual  que  engloba  os  traços

econômicos e sociológicos destacados no conteúdo exposto. A Fig. 5 propõe

a concatenação de todas essas ideias e ilustra a evolução histórica dos fatos

que construíram o cenário econômico-sociológico atual.
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A Fig.  5  ilustra  o  processo  histórico  que  levou  à  crise  brasileira,  que  foi

construída  mediante a ampliação dos laços entre  o Governo Federal  e  o

rentismo,  através de políticas econômicas neoliberais.  A análise da figura

ilustra que a CF dispunha de um dispositivo que visava à limitação dos juros

reais  praticados  no  país.  Dessa  forma,  havia  uma  limitação  superior  dos

lucros oriundos de operações não produtivas. O desenvolvimento do plano

real  trouxe  a  superação  da  hiperinflação  entre  1993  e  1994.  Em  26  de

Dezembro de 1995, a Lei nº. 9249 determinou que os lucros e dividendos

calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 1996,

pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro

real,  presumido  ou  arbitrado,  não  ficariam  mais  sujeitos  à  incidência  do

imposto de renda na fonte, nem integrariam a base de cálculo do imposto de

renda do beneficiário. Essa medida representou um grande estímulo para a

prática de atividades de especulação. Em 1996, o sistema de juros elevados
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passou a ser implementado sobre a dívida pública. Juntamente com a Lei

complementar nº. 87/1996, o país deixou de arrecadar um grande volume de

recursos  e  passou  a  privilegiar  uma  alta  lucratividade  dos  intermediários

financeiros.  Com  as  legislações  em  vigor,  os  bancos  preconizaram  as

aplicações  financeiras  e  não  mais  agiam  majoritariamente  como

financiadores  do  setor  produtivo.  A  remuneração  dos  títulos  chegou  ao

patamar de 46% (Dowbor, 2018), valor muito acima do praticado na época

em que o Artigo 192 da CF vigorava. Em 1997, a Lei nº. 9504 regulamentou a

participação  dos  intermediários  financeiros  como  entes  financiadores  de

campanha. Esse processo representou uma guinada ao rentismo ainda mais

acentuada.  Muitos  dos  setores  que  já  vinham  experimentando  alta

lucratividade  com  as  modificações  nas  legislações  brasileiras,  obtiveram

representatividade  política.  Os  parlamentares  eleitos  por  meio  dos

financiamentos oriundos dos intermediários financeiros, passaram a legislar

em favor do rentismo, estimulando práticas governamentais favoráveis aos

intermediários  financeiros.  O  congresso,  uma  vez  dominado  por  maioria

conservadora, não questionou as práticas de juros elevados sobre a dívida

pública  e  os  intermediários  financeiros  seguiram  com  ganhos  elevados

oriundos do capital  financeiro.  A PEC 53/1999 extinguiu o mecanismo de

proteção remanescente contra os ganhos oriundos de capital  improdutivo.

Com o fim do Artigo 192 da CF, os juros reais passaram a ser praticados no

Brasil  sem  uma  majoração  superior.  Esse  cenário  impulsionou  o  capital

financeiro, que a partir deste ponto pôde avançar com velocidade e liberdade

inéditas na história brasileira. A PEC 53 não obteve grande resistência para

ser aprovada no congresso porque a medida seguia a Lei norte-americana

Gramm-Leach-Bliley que, meses antes da aprovação da PEC 53/1999, havia

removido o limite dos ganhos com capital financeiro no cenário internacional.

Nesse momento, os bancos, que tinham por tradição e função social atuarem

como intermediários financeiros, ou seja, financiando o desenvolvimento do

setor produtivo, passaram a financiar o próprio financiamento em aplicações

financeiras.  Com  essa  desvirtuação  total  da  sua  origem  de  atuação,  os
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intermediários  financeiros  passaram  a  não  dependerem  mais  do  setor

produtivo para obterem lucros.

A  eleição  do  Lula  em  2002  representou  um  marco  na  jovem

democracia brasileira.  Pela primeira vez,  um presidente reconhecidamente

comprometido  com  o  povo  mais  pobre  do  país  chegou  ao  poder.  Essa

identidade  com  os  mais  pobres  tinha  suas  bases  na  origem humilde  do

presidente eleito e carregava a ideia de que, pela primeira vez, os setores

sociais  mais  vulneráveis seriam privilegiados com políticas  direcionadas à

redução das carências brasileiras mais latentes. O partido de esquerda eleito

também trazia a ideia de que, por suas origens ideológicas, romperia com o

ciclo econômico neoliberal que vigorava na última década. Os muitos temores

referentes à gestão do Lula, se concentravam nos setores conservadores da

sociedade, que imaginavam que a gestão eleita seria radicalmente contra os

preceitos econômicos instaurados até então.  Preceitos esses,  que haviam

conferido muitos privilégios aos intermediários financeiros. Nesse contexto,

Lula fez uma modificação na carta que seria “enviada” aos brasileiros. Toda a

abordagem revolucionária, do ponto de vista econômico, foi deixada de lado

e a carta era enfática em dizer que a gestão Lula respeitaria todos os pilares

do  SFN que  haviam sido  construídos.  Para  ratificar  essa promessa,  Lula

delega a gestão do Banco Central ao Henrique Meirelles, um executivo da

área  financeira  que  havia  gerido  bancos  internacionais  e  se  mostrava

favorável  à  manutenção das práticas econômicas neoliberais  que o Brasil

vinha adotando. Meirelles assume o banco central e o administra com uma

autonomia  jamais  vista.  Nesse  período,  foram  instauradas  as  bases  da

política monetária que vigoram até os dias atuais e que comprometem grande

parte dos recursos nacionais com os intermediários financeiros (Farhi  et al,

2018). Ao se apartar da gestão econômica, Lula estabelecia uma espécie de

pacto  com  a  classe  econômica  dominante  e  houve  espaço  para  que  o

governo  de  esquerda  pudesse  atuar.  Os  ventos  macroeconômicos  foram

muito  favoráveis  ao  Brasil  nos  anos  seguintes  à  posse  de  Lula.  As

commodities brasileiras foram demandadas como nunca antes na história. Os
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preços subiram e o Brasil obteve um enorme excedente de recursos. Mesmo

grande parte desses rendimentos estando previamente comprometidos com

os intermediários financeiros, em função da gestão autônoma do Meirelles à

frente  do  Banco  Central,  houve  fôlego  fiscal  para  a  implementação  de

políticas  sociais  revolucionárias  e  transformadoras.  Se  aproveitando  do

famoso “boom das commodities”, Lula promoveu políticas de aumento real do

salário  mínimo.  Essas  políticas,  juntamente  com  outras  intervenções  e

programas  sociais,  permitiram  uma  diminuição  na  subalimentação  sem

precedentes na história do mundo. O governo se tornou exemplo global de

gestão voltada para o lado social. O presidente palestrava ao redor do mundo

e  inspirava  a  transformação  da  realidade  por  meio  da  redução  das

desigualdades sociais.  Esse cenário  de  favorecimento  das commodities  e

grande  valorização  da  moeda  brasileira,  contribuiu  para  uma  acentuada

desindustrialização  do  país,  que  experimentou  a  já  mencionada  “doença

holandesa”. Na ausência de uma política protetiva da indústria brasileira, com

intervenções pontuais  na  gestão do câmbio,  a  deterioração e  a  perda de

competitividade do setor industrial  agigantaram-se. Embora o pacto que a

carta aos brasileiros criou entre o partido de esquerda e as elites econômicas

estivesse estável, a cúpula do governo sabia que no momento que houvesse

uma  ruptura  com  a  política  econômica  corrente,  a  gestão  Lula  poderia

balançar e encontrar dificuldades. Mediante esse cenário, a cúpula do partido

impetrou  um  projeto  paralelo,  baseado  na  corrupção  de  parlamentares

federais,  para  garantir  a  manutenção  das  bases  no  congresso  nacional.

Dessa forma, se as questões macroeconômicas impusessem a necessidade

de mudanças na política de juros, o congresso daria suporte às ações do

governo. 

Em  2013,  os  brasileiros  saíram  às  ruas  de  forma  inicialmente

anárquica, descentralizada e apartidária, manifestando sua indignação contra

as práticas governamentais e questionando as raízes das estruturas estatais.

Embora  houvesse  grande  pluralidade,  os  setores  mais  conservadores  da

sociedade  angariaram  capital  político  para  assumirem  o  controle  das
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manifestações e alimentarem as pautas anticorrupção, além de reivindicarem

serviços  públicos  de qualidade.  O mantra  dos movimentos  era  a elevada

carga  tributária  que  não  se  transformava  em  benefícios  sociais.  Os

movimentos de rua da época,  que tinham uma abrangência generalista  a

priori, passaram a reivindicar o fim da corrupção porque entendiam que esse

era  o  mal  maior  da  nação.  Esse  momento  foi  de  grande  importância  no

processo  histórico  brasileiro  porque  unificou  uma série  de  interesses  dos

setores  econômicos conservadores do país,  da  imprensa e da população

como um todo. 

Em meio a uma profunda crise econômica em 2014,  o velho pacto

estabelecido  entre  o  partido  do  governo  e  as  elites  econômicas  foi

oficialmente rompido. Até então, a eleição da Dilma representou um marco na

polarização  política  brasileira.  Por  ter  ganho  com uma  margem de  votos

pequena,  a  presidente  eleita  adotou  a  agenda  econômica  da  oposição  e

seguiu com a elevação da taxa de juros. Essa atitude era uma clara tentativa

de  manutenção  das  bases  políticas  conservadoras  no  congresso  e  do

compromisso  com  os  ganhos  das  elites  econômicas.  Finalmente,  já

totalmente imerso na crise, o Brasil praticava a maior taxa de juros da história

(14,25%)  e  a  inflação  já  ultrapassava  a  casa  dos  dois  dígitos.  A  então

presidente da república promoveu uma série de exonerações, atendendo às

demandas  do  setor  industrial  na  tentativa  de  retomar  o  crescimento.  As

medidas  não  surtiram  os  efeitos  desejados  pelo  governo  porque  os

empresários não reinvestiram os lucros obtidos no setor produtivo por duas

razões:  a  conjuntura  econômica de crise  não favorecia  investimentos e  o

mercado de capitais e o capitalismo financeiro possibilitavam altos ganhos e

nenhuma  tributação.  No  momento  em  que  a  maior  taxa  de  juros  caiu

subitamente, o pacto firmado na carta aos brasileiros do ex-presidente Lula

foi quebrado e as pressões das elites econômicas sobre o governo passaram

a vigorar de forma constante e incisiva.
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Já  em  2015,  toda  a  conjuntura  política  e  econômica  trazida  pela

operação Lava-jato ganhava contornos favoráveis às figuras da investigação

e  alimentava  o  moralismo  conservador  resultante  das  manifestações

populares de 2013. Nesse momento, tínhamos um quadro particularmente

interessante na história brasileira. Desde 1992, o país abriu as portas para o

neoliberalismo econômico e viu os recursos nacionais sendo sugados para os

intermediários financeiros e um imenso fomento ao capitalismo financeiro.

Esse quadro representou impossibilidades práticas de haver gestões públicas

voltadas para as políticas públicas. Contudo, o interesse da imprensa e dos

setores econômicos conservadores resumiram toda a problemática histórica

dos  vários  aspectos  econômicos  do  Brasil  até  o  momento,  como  um

problema  devido  à  corrupção  de  alguns  grupos  políticos  da  época.  As

empresas  de  comunicação,  por  serem  parte  dos  meandros  do  capital

financeiro  (e  atuarem sob  a  lógica  da  Fig.  4),  conciliaram  seus  conflitos

internos replicando essa retórica anticorrupção. A figura do juiz Sérgio Moro

ganhou grande notoriedade, mesmo que a credibilidade legal da operação

estivesse  sob  suspeita  (Cavalcante,  2018).  A  imagem  de  grande  chaga

brasileira atribuída à corrupção fez com que todo o histórico econômico fosse

ignorado.

Atualmente, a economia segue sob práticas neoliberais de juros reais

elevados e desregulações. O país estagnou-se economicamente. Em 2016, o

governo liberou parte do FGTS para aquecer a economia. A medida surtiu

efeito temporário porque introduziu dinheiro na mão das famílias mais pobres

(não rentistas) e isso ativa o motor da economia relacionado à demanda das

famílias. Com essa medida, o governo Temer conseguiu boa margem fiscal

para encerrar a gestão. Em 2019, a estagnação econômica segue em função

da incapacidade do estado brasileiro de ativar  três motores da economia:

demanda  das  famílias,  iniciativa  privada  e  políticas  públicas.  A

incompreensão  do  histórico  econômico  brasileiro  de  juros  elevados  e

desregulamentações sucessivas, impede uma análise realística de como o

247



Revista Rumos da História, Vitória-ES, n.7 , v.2 , janeiro/julho de 2019
ISSN 2359-4071

capital financeiro têm aprofundado a crise econômica, concentrado renda e

minado as possibilidades de realização de políticas públicas.

Arquitetura econômico-sociológica para minimização dos impactos das

crises do capitalismo

Embora não se saiba quando, a próxima crise do capitalismo irá ocorrer e

terá proporções ainda maiores que a depressão de 2008. A abrangência do

capital financeiro se amplia em escalas globais e na velocidade de um clique.

O dinheiro se transformou em sinal magnético e não é mais possível controlar

o fluxo da produção e da transmissão de capitais ao redor do mundo. No

desejo de se reproduzir mais acentuadamente, o capital impõe aos homens a

criação de paraísos fiscais  para que o  dinheiro  possa se avolumar  ainda

mais. Todas as legislações ao redor do mundo se colocam abaixo da gestão

eficiente do capital financeiro.
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Figura 6: Proposta de um modelo social-democrata para administração do
capitalismo.
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Embora o quadro reportado seja temerário, é possível encontrar um

modelo de arquitetura administrativa que minimize os impactos negativos do

capital financeiro. A Fig. 6 ilustra um esquema desse desenho administrativo. 

A arquitetura ilustrada no fluxograma da Fig. 6, têm por objetivo

apontar os caminhos mais adequados para a administração do capitalismo

com base na plena manutenção da ativação dos quatro motores econômicos

da  economia.  Ou  seja,  estamos  interessados  em  buscar  uma  lógica

generalista para lidar com os tempos atuais do capitalismo financeiro.

A  interpretação  da  Fig.  6  pode  ser  iniciada  por  quaisquer  um dos

quatro  motores  da  economia,  visto  que  o  desenho  proposto  é  um  ciclo

composto por vários ciclos internos menores e interdependentes. Iniciemos,

então, a interpretação da figura a partir da observação do motor III, a livre

iniciativa. A atuação da livre iniciativa traz a geração de postos de trabalho

vinculados à produção/comercialização de bens e  serviços.  A geração de

empregos diretos ou indiretos aumenta as possibilidades de consumo das

famílias, que por sua vez ativa o motor II, referente à demanda das famílias.

A  ativação  do  motor  II  produz  arrecadação  de  impostos  que  resulta  em

financiamento para o estado. Nesse caso, temos um primeiro ciclo virtuoso

de produção de financiamento estatal, que se inicia com o motor III, passa

pela criação de postos de trabalho, estimula o consumo das famílias e se

encerra na arrecadação de impostos.

Ainda analisando a partir do motor III referente à livre iniciativa, a Fig.

4 ilustra que as empresas têm feito parte  de um ciclo financeiro que não

envolve a geração de empregos. Existem várias razões para isso ocorrer,

algumas delas referentes a própria necessidade do capital de se reproduzir

mais rapidamente no mercado de capitais e a outra se refere à ausência de

tributação das atividades envolvendo capital  improdutivo.  Até a finalização

deste trabalho, vigora a mesma lei de 1995 que isentou lucros e dividendos

de atividades financeiras no mercado de capitais.  Ou seja,  ainda hoje, os

ganhos oriundos do setor improdutivo não são tributados. Além de produzir
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uma  rápida  fuga  de  recursos  do  setor  produtivo  das  empresas,  o  que

contribui  para  ampliação  do  desemprego  e  estagnação  do  motor  II  da

economia, a não tributação dos ganhos com capital  improdutivo deixam o

estado sem uma fonte importante de financiamento. Logo, a tributação dos

ganhos  empresariais,  oriundos  do  mercado  de  capitais,  produziria

arrecadação estatal e possibilitaria a realização de políticas públicas.

O motor IV, referente às políticas públicas, é de suma importância no

processo  de  redução  das  desigualdades  e  geração  de  empregos.  Para

produzir e manter políticas públicas, é necessário que o Estado possua boa

arrecadação e que a maior parte desses recursos estejam disponíveis para

tais  ações.  Atualmente  no  Brasil,  a  maior  parte  do  orçamento  está

comprometida com o pagamento dos juros da dívida pública, o que impede a

ampliação das poucas políticas públicas existentes bem como a criação de

novas políticas. Se as empresas não criam os empregos por encontrarem

mais  atrativos  no  mercado  de  capitais,  o  Estado  pode  tributar  essas

atividades improdutivas, e ele mesmo, criar frentes de trabalho para reduzir o

desemprego, aumentar as possibilidades de consumo e ativar novamente o

motor II, produzindo arrecadação. Além dos postos de trabalho, o estado tem

o papel de produzir serviços públicos para a população mais pobre. O Brasil

é um país de população majoritariamente pobre. A maior parte dos cidadãos

dependem  dos  serviços  públicos.  Além  do  E  stado  garantir  os  direitos

constitucionais básicos da sociedade através dos serviços públicos, produz

salários indiretos. Uma vez que o governo fornece uma boa educação, por

exemplo,  o  cidadão  não  precisa  gastar  nessa  área,  dispondo  de  mais

recursos para consumir e ativar o motor II. Além disso, as políticas públicas

de investimentos em ciência e tecnologia tem o potencial  de estimular as

potencialidades  nacionais,  favorecendo  as  exportações  de  tecnologias

exclusivas (ativando o motor I)  e promovendo tecnologias para a indústria

nacional (ativando o motor III). Note como as políticas públicas têm um papel

preponderante para movimentar  o ciclo  econômico,  uma vez que ativa os

demais motores da economia.
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As  exportações  representam  uma  importante  fonte  de  entrada  de

recursos para o estado promover as políticas públicas. Contudo, é preciso

atentar  para  o  que  ocorreu  nos  governos  Lula  para  se  evitar  a  “doença

holandesa”.  Em ciclos favoráveis de exportações, o governo deve sempre

estar  atento  para  a  influência  do  câmbio  na  competitividade  dos  demais

setores  que  não  estão  sendo  privilegiados  com  as  exportações  naquele

momento. Intervenções pontuais no câmbio são importantes em ciclos muito

positivos de exportações para  um dado setor,  visto  que as demais  áreas

podem ser comprometidos em função do câmbio desfavorável. Em caso de

balança comercial  desfavorável,  o  governo pode reativar  o  motor  IV  para

promover investimentos em ciência e tecnologia e produzir efeitos de médio e

longo prazo nas exportações de tecnologias. O Brasil não possui um histórico

de investimento em educação. Dessa forma, não há possibilidades atuais de

exportação de tecnologia ou mesmo de fomentos mais dinamizados para a

livre iniciativa. Embora várias atividades privadas sejam alimentadas pelos

resultados  das  pesquisas  acadêmicas  atuais,  os  aportes  em  educação,

praticados  pelos  governos  brasileiros,  têm  sido  modestos  quando

comparamos com o caso de outros países, como a Finlândia (Vidigal, 2017),

por  exemplo,  que  atingiu  autonomia  tecnológica  para  desenvolver  suas

potencialidades  econômicas  após  anos  de  robustos  aportes  estatais  em

educação. 

As  políticas  estatais  de  acesso  a  crédito  representam  movimentos

governamentais importantes no fomento da economia. Se um país não está

endividado, ele pode aquecer a economia promovendo acesso a crédito para

empresas  e  pessoas  físicas  em  momentos  oportunos.  Se  esses  aportes

financeiros forem feito dentro de um cenário equilibrado e em consonância

com a  realidade,  os  recursos  entram na  economia  sem necessariamente

produzirem pressões inflacionárias porque ativarão os motores II e III, para

dar movimento aos ciclos internos de arrecadação e atuação ativa dos entes

econômicos. 
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Embora a Fig. 6 ilustre um esquema teórico, que não se preocupa em

trazer números ou mesmo discutir os mecanismos matemáticos específicos

de  financiamento  do  estado,  cabe  uma  ponderação  referente  à  questão

quantitativa do mecanismo. Como o motor II (demanda das famílias) alimenta

outros  ciclos  econômicos internos,  é  importante  que  a  tributação sobre  o

consumo não seja elevada. O motor II precisa estar em constante ativação e

as tributações altas sobre o consumo podem produzir entraves em todos os

outros ciclos internos. Na arquitetura proposta, a maior fonte de tributação

claramente deve ser oriunda dos ganhos com capital improdutivo. Como essa

atividade  não  impacta  nenhum  motor  da  economia,  é  papel  do  governo

angariar fundos desse setor para que ele tenha condições de ativar o motor

IV,  e  mantenha  o  fluxo  dos  ciclos  econômicos  internos  em  operação,

aumentando  a  renda  per  capita,  reduzindo  desigualdades  e  promovendo

salários  indiretos  para  a  população.  Essa engenharia  tributária  de  buscar

mais recursos das operações financeiras do capital improdutivo tem um outro

benefício. Essa abordagem desestimula os empresários a migrarem para o

setor improdutivo, embora as discussões conduzidas até aqui mostrem que a

migração de recursos para o setor financeiro é um fim quase que inevitável

do capitalismo, por ser esta a vontade do próprio capital, que hoje comanda

os homens e suas relações sociais e de trabalho.

Conclusões

O cenário da crise brasileira  passa por  um não entendimento da fase do

capitalismo que vigora atualmente. O mundo contemporâneo experimenta um

capitalismo imaterial.  Ao contrário  da  era  industrial,  em que as  máquinas

eram os recursos finitos que confinavam a ação do trabalhador ao ambiente

fabril, o capitalismo da imaterialidade dos dias atuais lida com digitalização e

conhecimento;  que  não  mais  limitam o  trabalho  humano  ao  tempo  e  ao

espaço uma vez que estamos na era do Biocapitalismo e da Biopolítica. A

não observação desses fatores impossibilita as ações políticas protetivas que

buscam  amenizar  os  danos  globais  do  capitalismo  financeiro.  Práticas

252



Revista Rumos da História, Vitória-ES, n.7 , v.2 , janeiro/julho de 2019
ISSN 2359-4071

políticas  sociais-democratas,  como a  dos países nórdicos,  podem ser  um

caminho para retardar a migração dos recursos materiais e imateriais para a

lógica abstrata da financeirização do capital. Todavia, não há retorno desse

processo  uma vez  que  o  homem,  ainda  que  em seu  momento  de  lazer,

estará interagindo com alguma empresa que alimenta algum ciclo específico

do capitalismo financeiro. O capital encontrou no capitalismo financeiro a sua

plena realização.  Desde então,  a  criatura comanda o criador  e  o alvo do

fetiche humano se tornou o dinheiro. O capital se posiciona como o sujeito

ativo da história.  Nós homens, estamos subjugados ao designo central  do

capital  de  seguir  se  reproduzindo  tão  rápido  quanto  possível.  O  Brasil

observou  sua  capacidade  de  investimento  se  exaurir  à  medida  que  as

políticas  neoliberais  na  economia  avançaram  e  dominaram  o  processo

político.  Romper  com  tais  práticas  é  essencial  para  um  novo  ciclo  de

crescimento econômico. Concomitantemente, é necessário fazer da redução

das  desigualdades  o  viés  central  da  política  econômica.  Ou  seja,  não  é

necessário crescer para depois reduzir as desigualdades sociais, é possível

fazer  da  redução  das  desigualdades  sociais  o  motor  do  crescimento

econômico brasileiro.
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