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O tema monetário é central na construção teórica iniciada por Marx, muito embora não possua 

um lugar de destaque nas investigações de marxistas, ao longo da história. Fica ainda mais gritante 

quando se analisa a articulação da emissão monetária e o circuito de acumulação de capital. O artigo 

seminal de Mike Hall (1992) apresentou o estado da arte do momento sobre esta discussão. O autor 

evidenciou um quadro de insuficiência teórica. A situação não avançou de modo aceitável, como está 

apresentado em Shaikh (2016). Desenvolver este tema é o objetivo principal deste artigo. 

A hipótese fundamental é que a acumulação de capital moderna baseia-se em um “sistema de 

produção em que toda a conexão do processo de reprodução repousa sobre o crédito […].” (MARX, 

1986, p.28). Ou seja, a estrutura que sustenta a reprodução do capital, a saber, acumulação, 

concorrência e rotação do capital industrial e comercial, tem o sistema de crédito como fio condutor. 

Por outro lado, o setor bancário, que é quem diretamente lida com o sistema crédito, tem a sua 

atividade condicionada pela dinâmica do capital industrial e comercial, pois quanto maior é a 

atividade destes capitais, maior tende a ser a demanda por crédito e oferta de fundos monetários. 

Deste modo, este texto apresenta uma interpretação teórica sobre o funcionamento do circuito do 

capital em um ambiente onde bancos comerciais são os principais responsáveis pela emissão 

monetária.  

 

CRIAÇÃO DE DINHEIRO DE CRÉDITO E O CIRCUITO DO CAPITAL 

 

O processo de geração de crédito para cumprir funções monetárias, por parte dos bancos 

privados, é o ponto de partida para a criação da forma monetária mais rotineira na contemporaneidade. 

O dinheiro de crédito deriva-se da potencialização dos depósitos, por meio dos empréstimos 

bancários, tendo os fundos monetários na base dessa pirâmide invertida. Dada a velocidade de 

realização dos capitais, lucros são realizados, empréstimos são amortizados e o dinheiro de crédito é 

destruído. Este processo faz fluir aos bancos juro cobrado em cima do montante emprestado. Os 

fundos produzidos na rotação do capital funcionante são depositados de volta nos bancos, que os 

transforma em capital monetário ativo ao servir de base dos novos empréstimos, tanto para novos 

investimentos quanto como renda. O volume total do capital de empréstimo ofertado depende da 

velocidade de realização dos capitais e da alavancagem em cima das reservas bancárias. Esse processo 
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de crescimento do crédito monetário pelo sistema bancário possibilita um aumento na velocidade de 

circulação e a expansão das condições de reprodução do capital. O processo de criação de dinheiro 

de crédito implica não apenas a realização de diversas transações comerciais, como também a 

expansão do sistema monetário e de crédito em si (TRINDADE, 2012). 

O fato do dinheiro de crédito não ser, do ponto de vista marxiano1, de fato, dinheiro, impõe 

uma necessidade social de validação. Quando uma mercadoria é vendida, o trabalho nela dispendido 

é socialmente validado. De modo similar, o ato de criação do dinheiro de crédito pelos bancos 

privados também deve ser validado. Esta forma do dinheiro tem que ser validada pela produção e 

venda de mercadorias, e retornar ao criador como empréstimo amortizado + juros (lei do refluxo). A 

quantidade de dinheiro de crédito criado pelos bancos torna-se uma determinação crucial do seu 

potencial de acumulação, e esta quantidade inclui não apenas a parcela criada para atender a demanda 

do circuito do capital (dinheiro que compra insumos e contrata trabalhadores para produzir 

mercadorias e convertê-las em mais dinheiro), mas também aquela que visa suprir as demandas do 

circuito da renda (venda de uma mercadoria, força de trabalho ex., para adquirir dinheiro para comprar 

bens de consumo). 

A relação entre criação de dinheiro de crédito e o circuito do capital é intrínseca. Todo circuito 

do capital funcionante é potencializado pelo sistema bancário dada sua capacidade de emprestar. Por 

sua vez, os bancos, enquanto um setor econômico que busca se rentabilizar, baseia a dimensão da 

elasticidade do dinheiro privado, por um lado, na demanda por empréstimos e, por outro, na oferta de 

fundos, ambos fornecidos por setores não-bancários (capital funcionante). A figura 1 propõe uma 

análise esquemática do “sistema de produção em que toda a conexão do processo de reprodução 

repousa sobre o crédito […].” (MARX, 1986, p.28). Aos bancos cabe captar os recursos monetários 

ociosos, para servir de base à pirâmide invertida do capital de empréstimo. Estes recursos, junto ao 

patrimônio bancário (na ilustração abaixo é formado pelo pagamento de juros pelo uso do capital de 

empréstimo), formam as reservas bancárias. As reservas são criadas “sob demanda”, em troca por 

outros ativos, para atender necessidades técnicas. Reservas do sistema bancário não são emprestadas 

aos consumidores, mas sim entre bancos. O que o consumidor pode fazer é sacar moeda, mudando a 

forma da massa monetária (de depósito para papel-moeda). Ao realizar novos empréstimos, bancos 

comerciais criam dinheiro de crédito novo, através dos depósitos, e emprestado a firmas e indivíduos 

numa taxa de juros de empréstimo. Em condições normais, para que firmas tomem recursos 

emprestados, a taxa de juros de empréstimo deve ser menor que a taxa geral de lucro. Como afirma 

Shaikh (2016, p. 458), “in order for accumulation to proceed, the money interest rate must be less 

than the money profit rate.” 
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Figura 1 – Criação do Dinheiro no Circuito do Capital 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Os depósitos criados pelo empréstimo novo, por sua vez, representam o dinheiro de crédito 

disponível como massa monetária a uma taxa de juros. O spread bancário é a diferença entre juros 

cobrado pelo montante emprestado e juros pago para atrair fundos. Válido salientar que o sistema de 

depósitos é a forma predominante e mais geral do dinheiro de crédito. A moeda em poder do público 

é útil às transações de baixo valor, sendo pouco expressivo do ponto de vista da massa monetária 

global. O que acontece com o dinheiro de crédito novo (depósito criado pelo empréstimo) depende 

da finalidade de sua utilização. Ele pode ser destruído, seguindo a lei do refluxo, por exemplo, se o 

tomador do empréstimo, após recebê-lo, decidir comprar um ativo e o vendedor deste ativo desejar 

quitar uma dívida pendente. Outra possibilidade é ser passado via gastos, o que aumenta o volume da 

massa monetária e pode conduzir a uma expansão do produto total da economia. “They may then be 



left holding more money than they desire, and attempt to reduce their ‘excess’ money holdings by 

increasing their spending on goods and services.” (MCLEAY et al, 2014, p. 20). 

Firmas, ao assumir novos empréstimos, podem ter o objetivo de repor instalações e máquinas 

depreciadas, aplicar novos métodos de produção, mais eficientes que a instalada, ou apenas rotacionar 

seu capital na escala existente, mediante pagamento de salários e aquisição de insumos produtivos. 

Firmas podem utilizar os depósitos disponíveis na aquisição de meios de produção (pagamento de 

fornecedores) e força de trabalho (salário). O pagamento a fornecedores e trabalhadores significa a 

realização do produto do ponto de vista do fornecedor, fase conclusiva do circuito do capital da firma 

fornecedora, e o pagamento de salários a trabalhadores, fase intermediária do circuito da renda. Ao 

fornecedor, o circuito é similar ao do capitalista comprador, mas o dos trabalhadores é diferente. 

Como o pagamento é feito por transações entre bancos comerciais, usando algum instrumento de 

transferência de depósito, como as transações por internet (gerando uma ordem de pagamento), 

reduzindo os saques a um procedimento contábil por ocasião da compensação, a reserva do sistema 

bancário e os depósitos globais permanecem inalterado. Mesmo que a redução da reserva em um 

banco e o aumento no outro advenha da concorrência interbancária, as reservas bancárias globais não 

variariam. Uma transação interbancária, “ao mesmo tempo que transfere valores para outros bancos, 

recebe valores destes, de modo que também entre os bancos a maioria das transações se cancela e o 

dinheiro somente cobre os saldos restantes.” (GERMER, 2010, p.152). 

A realização do produto deve ser rentável o suficiente para quitar a dívida (refluxo, 

cancelamento do empréstimo), pagar pelo uso do capital de empréstimo (juros) e gerar fundos o 

suficiente para manter e expandir a acumulação. A realização das mercadorias repõe o valor dos 

insumos (matéria-prima, ferramentas, depreciação física das máquinas, etc.) e adiciona valor novo 

(equivalente a soma do salário dos trabalhadores, dos juros pago aos bancos e do lucro do empresário). 

Quitando a dívida, o montante emprestado como capital adiantado é destruído, ao mesmo tempo em 

que são adicionados às reservas bancárias os juros pelo uso do capital monetário. Este montante 

recebido pelos bancos (assumindo a esterilização do empréstimo), conforma, dentro do circuito da 

acumulação de capital, a fonte básica de seu patrimônio2. No agregado, isto dilata suas reservas. 

O lucro líquido (ou lucro do empresário) representa o resultado do lucro total após deduzir os 

juros, e significa a parcela do excedente em relação ao capital adiantado que rentabiliza o capital 

investido previamente pelas firmas. O lucro líquido se transforma em recursos monetários necessários 

à continuidade da acumulação de capital. Esses fundos se adentram nos bancos (em troca de juros) e 

expandem as reservas bancárias. As empresas depositam valores recebidos como pagamentos de 

                                                 
2Válido salientar que a taxa de serviços constitui uma parcela cada vez mais significativa da renda do setor bancário. 

“Since the middle of the 1970s through the early years in the 1990s, no interest income went from about 20 percent of 

total bank income to over one third of total income.” (HENDRICKSON, 2011, p. 174). 



transações comerciais e os bancos abatem das suas contas os pagamentos que elas realizam através 

de algum instrumento de transferência de depósito. Do ponto de vista dos capitalistas, esses fundos 

estarão sempre disponíveis na forma de depósito, aumentando o montante deste.  

Pode-se observar esse circuito mais amplo de um ponto de vista particular, analisando 

unidades econômicas específicas. Como ilustrado no quadro 1, o movimento mais simplificado do 

balancete das firmas não bancárias parte da tomada de empréstimo bancário, no Momento 1, criando 

uma dívida no passivo e, como contrapartida, recebendo no ativo um montante equivalente de 

dinheiro de crédito. No Momento 2, as firmas vão a dois mercados, ao de bens e serviços, adquirir os 

insumos necessários e, ao de trabalho, contratar trabalhadores. Mediante o trabalho dos empregados, 

as firmas transformam os insumos em mercadorias particulares e seguem ao Momento 3, que é o da 

ida mais uma vez ao mercado, mas desta vez como vendedor e não mais como comprador. Neste 

momento, as firmas realizam suas mercadorias, num valor suficiente para amortizar dívidas e gerar 

fundos para expandir a acumulação. 

Do ponto de vista dos bancos, o movimento inicia, no Momento 1, com a criação de dinheiro 

de crédito, adicionando a seu ativo uma dívida das firmas a ser quitada no futuro. Em contrapartida, 

os bancos geram, no seu passivo, um compromisso com as firmas, na forma de depósito, ou seja, 

criam dinheiro de crédito. O Momento 2, no qual as firmas contratam mão de obra e compram 

insumos, implica a transferência do dinheiro de crédito para trabalhadores e fornecedores e, 

possivelmente, transferência das reservas bancárias. A dívida das firmas continua presente no ativo 

dos bancos. O que ocorre, do ponto de vista do passivo, é uma mudança técnica nos depósitos, ou 

seja, sem qualquer alteração quantitativa no balancete do sistema bancário. O Momento 3 traz consigo 

uma mudança de quantidade, posto que a amortização do empréstimo é acompanhada dos juros, 

enquanto um pagamento pelo uso do capital monetário. Isto significa a expansão das reservas 

bancárias, tanto pelo crescimento do patrimônio do sistema bancário, quanto pela injeção dos fundos 

gerados na circulação. Do ponto de vista do Banco Central, a criação de dinheiro de crédito novo 

(nova massa monetária) não implica mudança na base monetária. Pode haver a necessidade de manter 

mais dinheiro do Banco Central pelos bancos comerciais, visando atender necessidades técnicas 

(satisfazer os saques feitos pelo público, fazer pagamentos a outros bancos, ou satisfazer a liquidez 

regulatória requerida) (MCLEAY et al, 2014). 

 

Quadro 1 – Movimento de bancos e firmas na criação de dinheiro de crédito 



Fonte: elaboração própria 

 

Ao longo do circuito do capital funcionante, dinheiro de crédito é criado e destruído. Com a 

tomada de empréstimo cria-se dinheiro de crédito, ao passo que ao quitar a dívida (repagamento), 

destrói-se. Porém, o processo de criação e destruição de dinheiro de crédito, logo, de expansão e 

contração da massa monetária, se estende também ao circuito da renda. Mcleay et al (2014) traz o 

exemplo da compra pelo uso do cartão de crédito: ao fazer uma transação via cartão de crédito, é 

gerada uma dívida na conta do comprador e um depósito na conta do vendedor, ou seja, criou-se 

dinheiro de crédito. No momento em que a conta do cartão de crédito é paga, “its bank would reduce 

the amount of deposits in the consumer’s account by the value of the credit card bill, thus destroying 

all of the newly created money.” (MCLEAY et al, 2014, p. 17). Criação e destruição de dinheiro de 

crédito também ocorre no setor bancário, através de compra e venda de formas de ativos existentes, 

como, no caso de bancos comprando ou vendendo títulos do governo na mão do setor privado não 

bancário. A emissão de dívidas de longo prazo ou instrumentos de capital pelos bancos também 

destroem dinheiro de crédito. Ter dívidas de longo prazo no passivo, segundo Mcleay et al (2014), 

mitiga alguns riscos dos bancos e satisfazem certos requerimentos regulatórios. 

Mesmo sendo parte do comportamento ordinário do setor bancário, a criação de dinheiro de 

crédito não está isenta de limitações. Mcleay et al (2014) destaca três conjuntos de restrição, a saber: 

i. limites que o mercado impõe aos bancos do quanto eles podem emprestar. Os mercados podem 

restringir o volume dos empréstimos porque os bancos individuais devem ser capazes de criar 

empréstimos rentáveis, na competição real. Outro elemento é que bancos devem agir tentando 

 Firmas não bancárias Bancos 

Momento 

1 

Tomada de empréstimo bancário: firmas 

criam uma dívida no passivo e dinheiro 

de crédito no ativo (depósito à vista na 

sua conta-corrente). 

Criação de dinheiro de crédito: criação de 

empréstimo (ativo do banco), sendo bancos 

credores de empresas e gerando um passivo 

na forma de dinheiro de crédito (depósito à 

vista). 

Momento 

2 

Adiantamento de capital: aquisição de 

insumos (pagamento a fornecedores) e 

de força de trabalho (pagamento de 

salários). 

Transações entre bancos comerciais: 

fornecedores e trabalhadores, ao receberem 

seus pagamentos na forma depósito à vista 

em suas contas-correntes, que ocorre, em 

geral, por intermédio de transações 

interbancárias, resultam na realocação das 

reservas no sistema bancário. Os 

empréstimos continuam como ativos dos 

bancos emprestadores. 

Momento 

3 

Realização do produto: as empresas 

realizam suas mercadorias, num valor 

suficiente para amortizar dívidas e gerar 

fundos para dar continuidade a 

acumulação. 

Expansão das reservas: empréstimos são 

amortizadas, reservas se expandem como 

consequência da agregação dos juros 

recebidos pela quitação da dívida e os 

novos fundos monetários dos capitalistas. 



reduzir o risco associado à criação adicional de empréstimos. Por outro lado, as políticas 

regulatórias agem como uma restrição às atividades dos bancos a fim de mitigar uma estrutura 

de riscos que possam representar um problema à estabilidade do sistema bancário; 

ii. a possibilidade de destruição de dinheiro de crédito por parte de seus possuidores. Firmas e 

indivíduos, ao recebem o dinheiro de crédito novo, podem responder realizando transações 

que o destroem de modo imediato, como quitando empréstimos pendentes, e; 

iii. a própria política monetária. Através da influência do nível da taxa de juros na economia, a 

política monetária do Banco Central pode afetar a tomada de empréstimo por parte de firmas 

e indivíduos. Isto ocorre por, a) uma via direta, influenciando a taxa de empréstimo cobrada 

pelos bancos, e b) uma via indireta, através do efeito global da política monetária sobre a 

atividade econômica. Isto possibilita que o Banco Central garanta a expansão da massa 

monetária de modo consistente com seus objetivos de estabilidade inflacionária. 

Trocando em miúdos, o processo de criação de dinheiro de crédito está ligado parcialmente 

ao circuito do capital funcionante. A transformação dos recursos monetários ociosos em capital 

potencial, ou seja, a atividade de crédito monetário, é estimulada pela necessidade dos bancos de se 

rentabilizar, mediante o spread bancário, além das taxas de serviço por operar o capital comércio de 

dinheiro. A fase da circulação do capital funcionante foi expandida progressivamente pelo 

desenvolvimento do sistema bancário e, com ele, da atividade creditícia, dado que grande parte das 

compras e pagamentos passaram a ocorrer por simples operações de depósito. Isto potencializou a 

acumulação de capital, ao passo que tornou a esfera bancária e financeira num setor ainda mais 

rentável. É neste sentido que a concorrência interbancária assume um lugar de destaque no 

desenvolvimento do circuito do capital, sobretudo pela necessidade incessante de alavancagem e de 

produzir inovações financeiras.  

Bancos, assim como outras unidades econômicas capitalistas, estão submetidos às mesmas 

leis da concorrência3. Qualquer ação, quer seja na captação de recursos monetário ou de outros ativos 

financeiros (e não financeiros), quer seja gerando empréstimo e disponibilizando outros instrumentos, 

é feita visando a redução de custos e expansão na rentabilidade. Bancos individuais não podem criar 

empréstimo e dinheiro de crédito ilimitadamente, pois eles devem ser capazes de criar empréstimos 

rentáveis num mercado competitivo e de gerir adequadamente os riscos associados aos novos 

empréstimos. A concorrência interbancária e entre bancos e devedores atuam como freios e 

contrapesos a emissão ilimitada. Bancos recebem juros por seus ativos (por exemplo, dos 

empréstimos realizados), mas eles têm que pagar juros por seus passivos (por exemplo, depósito a 

                                                 
3Smithers (2013), um importante operador do mercado financeiro, afirmou que “in competitive conditions the return on 

capital must be similar in both finance and non-finance business, at least after allowing for risk, as otherwise capital 

would move to whichever sector gave the best return. Whenever returns in one sector were highter than in another, capital 

would flow towards that sector and bring down the returns in it.” (SMITHERS, 2013, p. 138), 



prazo). O negócio de um banco funciona, sobretudo, em receber mais juros do que pagar. Ambas as 

taxas dependem daquela definida, enquanto meta, pelo Banco Central, no caso, a taxa de juros do 

mercado interbancário (restrição em última instância). Os bancos usam a diferença entre o retorno 

esperado sobre seus ativos e passivos, ou spread, além das taxas de serviços, para cobrir seus custos 

operacionais e auferir lucro. A competição impele os bancos individuais a ofertar empréstimos extras 

com taxas de juros menores que seus competidores, o que induz os consumidores a tomar mais 

empréstimos (MCLEAY et al, 2014). 

A competição, se por um lado tende a equalizar a taxa de lucro entre os setores, por outro, 

equaliza as taxas de juros praticadas pelo setor bancário. A competição no setor financeiro “equalizes 

interest rates for a given type of instrument, and competition across sectors establishes a level of the 

interest rate that yields a normal rate of profit for the financial regulating capitals.” (SHAIKH, 2016, 

p. 447). Bancos competem, em geral, atraindo fundos na forma de depósitos à vista e oferecendo 

empréstimos. Depósitos à vista não rendem juros (são tão líquidos quanto papel-moeda, ceteris 

paribus), porém são mais seguros para certos tipos de pagamento. Bancos também competem 

oferecendo conveniências bancárias a fim de atrair e manter depositantes. Uma vez feito o 

empréstimo, nada impede que aquele depósito se transfira a outro banco, em função da concorrência. 

Por isto que bancos tentam manter/atrair passivo adicional para acompanhar seus novos empréstimos. 

Isto pode envolver o aumento da taxa paga por seu passivo, tomada de empréstimo em outro banco 

ou atrair outras formas de passivo. É necessário agir sempre atraindo ou retendo fundos a fim de 

manter a expansão dos empréstimos. Se um banco atrai novos tomadores de empréstimos por meio 

da redução de suas taxas cobradas, e atrai novos depósitos pelo aumento da taxa paga aos 

depositantes, isto pode torná-lo pouco rentável para manter a expansão de seus empréstimos 

(SHAIKH, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal consideração final deste artigo versa sobre a relação orgânica entre o sistema 

bancário e a acumulação do capital funcionante. O processo de criação de dinheiro de crédito está 

ligado parcialmente ao circuito do capital funcionante. A transformação dos recursos monetários 

ociosos em capital potencial, ou seja, a atividade de crédito monetário, é estimulada pela necessidade 

dos bancos de se rentabilizar. A fase da circulação do capital funcionante foi expandida 

progressivamente pelo desenvolvimento do sistema bancário e, com ele, da atividade creditícia, dado 

que grande parte das compras e pagamentos passaram a ocorrer por simples operações de depósito. 

Isto potencializa a acumulação de capital, ao passo que tornou a esfera bancária e financeira num 

setor ainda mais rentável. Ademais, se por um lado, o sistema bancário se rentabiliza, mediante a 



emissão sistemática crédito monetário e operação do capital que lida com dinheiro (sobretudo gestão 

de fundos), por outro, a acumulação, concorrência e rotação do capital funcionante é dependente dos 

bancos. 
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