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GT 4 – Economia e política

Notas introdutórias para um estudo político do setor financeiro brasileiro.

André Flores Penha Valle1

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo sistematizar elementos teóricos e históricos

para o estudo político do setor financeiro brasileiro enquanto fração autônoma de classe. No

debate sobre  neoliberalismo e conflitos de classe no interior do marxismo e da esquerda

brasileira,  encontramos três linhas gerais  de abordagem do problema: a)  a dissolução das

contradições entre capital  financeiro e produtivo,  nacional e estrangeiro e a unificação da

burguesia com o advento da financeirização (Miglioli, 1996); b) a contradição principal entre

capital  financeiro  e  industrial,  ou  rentismo/finanças  e  produção  (Singer,  2015);  c)  e  a

contradição principal entre capital nacional e estrangeiro, ou burguesia interna e associada

(Boito Jr., 2012b), donde desenvolvemos a nossa hipótese. 

Partimos da ideia que a financeirização não elimina os conflitos e fracionamentos de

classe no interior da burguesia brasileira. Ainda que o novo regime de acumulação reestruture

e reorganize as relações de interdependência entre os capitais, não ocorre uma fusão ou uma

dissolução político-ideológica das frações não-financeiras. Entendemos que os conflitos no

interior da burguesia brasileira foram determinantes no processo político durante os governos

Lula e Dilma Rousseff, sobretudo o conflito entre a burguesia interna e a burguesia associada,

que em nossa hipótese, se expressa no interior do setor financeiro como o conflito entre a

burguesia interna bancária e os demais elos do setor como burguesia associada ao capital

estrangeiro. 

Assim,  o  texto  está  dividido  em  três  partes.  A começar  pela  abordagem  sobre  a

questão  da  financeirização  e  das  frações  burguesas,  para  depois  caracterizar  a  presença

política  do  setor  financeiro  durante  os  governos  petistas.  Por  fim,  buscaremos elencar  as

especificidades político-organizativas e as demandas que consistem no programa do setor no

último período. 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política – UNICAMP. Bolsista da Capes.



Financeirização e frações de classe

O regime  de  acumulação  financeira,  ou  financeirização,  é compreendido  como  a

hipertrofia  e  autonomização  do  capital  portador  de  juros2 na  atual  fase  da  economia

capitalista,  tendo  como  efeitos  principais  sobre  as  relações  de  classe:  a)  a  crescente

interpenetração  entre  o  capital  industrial  e  monetário,  com  a  organização  das  empresas

industriais sob a forma de sociedades anônimas e sua capitalização pelo mercado de títulos

(Brettas, 2006); b) a financeirização da indústria e a subordinação do capital  industrial  às

demandas  do  capital-fictício  (Chesnais,  2002);  c)  e  a  tendência  cada  vez  maior  de

concentração  e  homogeneização  do  mercado  mundial  sob  a  forma  da  “mundialização

financeira”, através da desregulação e abertura das economias nacionais, diluindo as origens

dos capitais e assistindo a formação de um “oligopólio mundial” (Chesnais, 1995).

Estes pressupostos informam as análises de muitos cientistas sociais e economistas,

assim como de parte da esquerda brasileira, que afirmam estar o capital financeiro em toda

parte e, com isso, a impossibilidade de distinção funcional dos capitais. Consequentemente,

rejeitam a existência de frações burguesas, ou afirmam a perda de autonomia política das

frações situadas na esfera da produção, uma vez que a oportunidade do rendimento financeiro

desarmaria  a resistência  e  a  organização política das frações  não-financeiras,  convergindo

seus interesses em torno do  rentismo  (Silva et al,  2018).  Em ambos os casos, o resultado

aponta para uma concepção monolítica da burguesia (seja pela indistinção dos capitais ou dos

interesses de frações), deduzindo que esta atua politicamente de maneira coesa e unificada,

sem contradições significativas em seu interior. 

Uma observação crítica diz respeito à relação entre os capitais enquanto partes de uma

unidade  contraditória,  o  capital  social  total,  que  engloba  os  capitais  específicos  como

momentos complementares da reprodução do modo de produção capitalista (Prado, 2014).

Assim, a valorização financeira depende da valorização produtiva, onde o recebimento de

dividendos (e a própria cotação das ações) é dependente do lucro gerado na produção e da

perspectiva de serem pagos (Klagsbrunn, 2008). E esses capitais específicos, que possuem

autonomia relativa entre si enquanto domínios distintos da reprodução do capital, constituem

séries específicas de capitalistas que se encontram unidos de maneira desigual na repartição

da mais-valia total, mantendo relações de concorrência (Prado, 2014).

No  caso  brasileiro,  onde  não  se  verifica  a  formação  de  um capital  financeiro3,  o

2 Capital que se valoriza sem sair da forma dinheiro. A autonomização deste capital remete a um 
processo de valorização independente do capital real.
3 Na acepção de Hilferding e Lênin, como a fusão entre grandes monopólios industriais e bancários. 



processo de interpenetração e reorganização provocado pela financeirização não conduziu à

fusão ou indistinção funcional dos capitais, mas ao fortalecimento de grupos multifuncionais.

Estes  grupos  possuem  uma  atividade  econômica  prioritária  e  uma  dimensão  política

predominante  que  determina  a  atuação  e  o  posicionamento  político  dos  agentes,

possibilitando  a  aglutinação  destes  em  frações4 (Farias,  2009).  Existem,  efetivamente,

monopólios  bancários  e  industriais  com  capital  aberto  e  com  investimentos  e  negócios

diversificados5, no entanto estes grupos possuem acionistas majoritários ou controladores –

em muitos casos as próprias famílias fundadoras destes grupos6 - que a despeito da complexa

composição acionária, dirigem a atuação dos grupos e se posicionam a partir da atividade

principal como fração de classe. 

A respeito da mundialização financeira, é importante destacar que esse processo não

ocorre sem contradições e ao largo dos Estados nacionais (Martuscelli, 2010), de modo que

aquilo  que  realmente  se  verifica  nos  países  em desenvolvimento  não é  a  eliminação das

origens dos capitais e a formação de um oligopólio ou burguesia mundial, mas conflitos entre

classes e frações burguesas que se materializam na formação de frentes amplas entre parte das

burguesias dependentes (e/ou de Estado) e as classes populares nas disputas presidenciais,

como as experiências de governos de esquerda e centro-esquerda na América Latina. No caso

brasileiro, a resistência da burguesia e das classes populares à abertura econômica nos anos

1990 expressa na campanha contra a Área de Livre Comércio das Américas constituiu evento

importante na formação da frente política neodesenvolvimentista que elegeu Lula em 2002

(Boito Jr. e Berringer, 2013). 

Ainda cabe apontar que o capital financeiro não paira acima dos Estados nacionais,

possuindo sedes e remetendo os lucros para seus países de origem, fazendo luta política para

representar e organizar seus interesses no interior do bloco no poder em cada formação social

onde  se  encontram presentes,  intermediados  pelas  burguesias  associadas  e/ou  atuando  de

maneira internalizada, via lobby e think tanks7, pelo controle do processo decisório do Estado.

Como  aponta  Martuscelli  (2010),  o  desenvolvimento  desigual  do  capitalismo  e  a

impossibilidade de repartição da mais valia total constituem como obstáculo para a formação

4 De acordo com Farias, as frações devem ser compreendidas de maneira dinâmica e flexível, como
forças  sociais e não como mero reflexo da base econômica,  de maneira essencialista.  Os agentes
econômicos,  assentados  em  determinações  estruturais  de  classe,  se  aglutinam  em  frações  em
decorrência do apoio ou oposição à política estatal e da conjuntura.
5 A JBS que possui banco de investimentos e o Itaú que produz microcomputadores. 
6 Casos dos grupos Itaú Unibanco, Bradesco, J&F, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Gerdau e outros. 
7 Tal qual o Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), vinculado às grandes empresas estrangeiras do 
ramo.



de uma burguesia ou oligopólio mundial. O capital financeiro não controla o processo político

e nem instrumentaliza o Estado, precisa fazer luta política e enfrentar as resistências e as

condições  socioeconômicas  e  políticas  dadas  para  conquistar  a  hegemonia  política  e

prevalecer seus interesses. 

Por fim,  a  transposição do esquema da financeirização,  no que refere à  fusão dos

capitais em suas funções e origens, processo que tem como referência as formações sociais

imperialistas, não passa pelo teste empírico da realidade brasileira. Os conflitos entre o capital

industrial e bancário em torno das políticas de câmbio e juros8; e os conflitos entre capitais

predominantemente nacionais e  capitais  estrangeiros em torno das  políticas  de reserva de

mercado (no setor bancário,  na Lei de Conteúdo Local,  etc.),  parecem apontar para outra

direção e  a necessidade de retificação da tese:  a  financeirização acentua e reconfigura as

relações de interdependência entre capital industrial e financeiro, mas não logra a subsunção

do capital produtivo pelo capital financeiro e do capital nacional pelo capital internacional,

senão a reorganização dos capitais em grupos multifuncionais e uma complexa relação de

dependência  e  conflito  entre  capital  nacional  e  estrangeiro,  com  posicionamentos  e

fracionamentos distintos diante a presença do capital internacional9.

O setor financeiro e os governos Lula e Dilma Rousseff

O processo de desnacionalização do setor bancário em meados dos anos 1990 com a

abertura do setor ao capital internacional dividiu politicamente o setor financeiro e distanciou

o setor bancário do campo neoliberal ortodoxo dirigido pela burguesia associada e pelo capital

financeiro internacional10. O setor financeiro como um todo se beneficiou com a política de

desregulamentação econômica, com as privatizações com participação do capital estrangeiro e

com o novo modelo  baseado em juros  altos  e  câmbio  apreciado.  No entanto,  a  abertura

econômica  do  setor  bancário  ao  capital  estrangeiro  impeliu  a  reação  do  capital  bancário

nacional  e  seu comportamento  como burguesia  interna,  passando a demandar  intervenção

estatal para a proteção diante da concorrência do capital externo (Boito Jr., 2012a). 

8 No momento em que este texto é redigido, a FIESP anuncia sua nova campanha contra os juros
elevados, “Chega de Engolir Sapo”. 
9 Na relação das burguesias  locais  com o imperialismo, podem assumir  posição de:  a)  burguesia
nacional  antiimperialista,  quando  não  mantém vínculos  estruturais  de  dependência  com o  capital
estrangeiro; b) burguesia associada, quando atuam como intermediárias do imperialismo no interior da
formação social,  completamente dependentes da presença do capital  externo;  c)  burguesia interna,
quando mantém relação ambígua, pendular e simultânea de concorrência/conflito e dependência (de
investimentos ou tecnologias) do imperialismo.  
10 A caracterização do capital financeiro internacional como força dirigente do campo neoliberal 
ortodoxo e como fração hegemônica durante os governos FHC, está presente em Saes (2001) e Boito 
Jr. (2012a).



Sob este cenário, construído paulatinamente a partir das primeiras aberturas do setor

bancário ao capital estrangeiro em 1995, que o setor financeiro se divide politicamente em

burguesia  interna  bancária  e  burguesia  financeira  associada,  tendo os  primeiros  aderido  à

frente política neodesenvolvimentista e os segundos, após 2002, terem passado ao campo da

oposição neoliberal aos governos Lula e Dilma Rousseff. De acordo com Boito Jr. (2012a) e

Dias (2014), o primeiro mandato de Lula representa uma orientação moderada e defensiva

diante os interesses do capital financeiro internacional, orientação essa que se altera após a

“crise do mensalão” em 2005, que provoca o apoio ativo de setores da burguesia interna ao

governo, frustrando o pedido de impeachment do PSDB e levando a mudança de ministros no

Ministério da Fazenda: a saída de Antônio Pallocci, de orientação monetarista, e a entrada de

Guido Mantega, que aprofundaria a guinada neodesenvolvimentista no segundo governo Lula

(2006-2010). Sob este último governo, beneficiado pelo ciclo de expansão dos preços e da

demanda mundial de commodities, foi  possível realizar uma política de fortalecimento do

capital industrial no interior da burguesia interna, ao mesmo tempo preservando os interesses

do setor bancário com a política de reserva de mercado e com a média da taxa Selic na casa de

dois dígitos durante o período. 

A tentativa  de  fortalecer  o  capital  industrial  no  interior  da  burguesia  interna  foi

aprofundada no primeiro governo de Dilma Rousseff, através da Nova Matriz Econômica. De

acordo  com  Singer  (2015),  o  “ensaio  desenvolvimentista”  marcado  pelo  novo  programa

afrontou diretamente os interesses do setor  financeiro ao baixar a taxa Selic aos menores

índices registrados na série histórica até aquele momento (7,25%) e forçar a  redução dos

spreads bancários através dos bancos públicos (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal),

além de medidas de controle de capitais (aumento do IOF) e desvalorização cambial. Essas

medidas provocaram uma forte reação de oposição da burguesia financeira associada e do

capital internacional e dividiram o apoio da burguesia interna bancária, que se expressaria nas

candidaturas Dilma e Marina Silva: a primeira contava com o apoio do banco Bradesco –

segundo Almeida (2016), tendo o ministério da Fazenda sido oferecido a Luiz Carlos Trabuco,

presidente do grupo, e posteriormente, após a reeleição, sendo ocupado por Joaquim Levy, por

indicação deste – e a segunda com o apoio do grupo Itaú Unibanco, com Neca Setúbal como

coordenadora do programa da candidata. 

Com a reeleição de Dilma Rousseff em outubro de 2014 por margem apertada de votos

(51,65%  a  48,36%),  em  quadro  de  desaceleração  econômica  e  agravamento  do  conflito

distributivo  de  classe,  e  com a  ofensiva  judicial  da  operação  Lava-Jato  sobre  o  governo

petista, faz com que a transição entre o primeiro e o segundo governo ocorra sob contexto de



crise, onde a opção do governo foi buscar através do ajuste fiscal de Joaquim Levy recompor

o apoio do conjunto da burguesia interna bancária e apaziguar a ofensiva política da burguesia

financeira associada e do capital internacional. No entanto, o intento foi mal sucedido, uma

vez que as condições políticas para o deslocamento da hegemonia no bloco no poder estavam

amadurecidas, o que se verificaria dali  em diante nos próximos vinte e dois meses,  até a

consumação do golpe do impeachment no Senado Federal, em agosto de 2016. 

Organização e atuação política da burguesia financeira associada

De acordo com Chesnais (2001), o capital financeiro atua “na sombra”. Saes (2001)

vai além e desenvolve sobre o caráter dissimulado do setor financeiro na cena política, uma

vez que sendo considerado como atividade parasitária, não é capaz de sair de uma posição

defensiva  e  se  posicionar  abertamente  sobre  os  grandes  temas  políticos,  inviabilizando  a

possibilidade de exercer hegemonia ideológica e reinar sobre a cena política. Isso se verifica

no teor dos posicionamentos das associações empresariais do setor (como a Anbima, CNF e

Febraban), diferente das associações industriais (como a FIESP), tendo seus documentos e

comunicados  restritos  ao  conteúdo  econômico-corporativo,  resguardando  e  priorizando  a

atuação pelo lobby individual.

A plataforma política com as demandas da burguesia financeira associada tem como

objetivo principal o controle da inflação, seguida pela atração de capitais externos para sua

valorização e superávit primário para rolagem dos juros da dívida pública. Os instrumentos de

política  econômica  demandados  são  as  políticas  de  desregulamentação  econômica  e

trabalhista, abertura econômica, privatizações com participação do capital estrangeiro, política

fiscal contracionista, política de juros altos e câmbio apreciado e política de renda baseada no

congelamento ou aumento do salário mínimo abaixo da inflação. No debate econômico desde

2014, o tema da independência do Banco Central e a implementação da política de teto de

gastos primários  do Estado, se converteram em objetivos estratégicos do setor na disputa

sobre o conteúdo da política estatal.

Conclusões provisórias

Tentamos defender ao longo do trabalho uma abordagem do setor financeiro como

fração autônoma de classe, através da crítica à teoria da financeirização e da caracterização do

posicionamento político do setor ao longo dos governos neodesenvolvimentistas, dividido em

dois  campos:  burguesia  interna  bancária  e  burguesia  financeira  associada.  A partir  desses

elementos, buscamos detectar a plataforma política da burguesia financeira associada, o que



constitui  um  recurso  para  a  investigação  em  andamento  acerca  da  atuação  e  do

posicionamento político deste campo na crise de 2015-2016, provocada por uma ofensiva

restauradora neoliberal.
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