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PERSPECTIVAS

O processo de acumulação 
do capital oriundo da 
internacionalização da produção e 
da internacionalização financeira, 
mais conhecido como globalização, 
significa uma nova fase do 
capitalismo. Com ela, o capitalismo 
se transformou num sistema 
completo e maduro, uma vez que 
antes era completo apenas em 
relação a duas variáveis da órbita 
da circulação – o comércio mundial 
e a exportação de capitais. 

Ao se expandir por todo o 
planeta, o sistema capitalista 
unificou mundialmente o ciclo 
econômico e possibilitou também 
a ocorrência de crises mundiais 
completas. Apesar do enorme 
desenvolvimento técnico-científico, 
com a globalização, o sistema 
se aproxima de um limite de 
reprodução, tendo em vista que, 
se o capitalismo desenvolvesse 
plenamente seu potencial 
produtivo, levaria a uma crise 
global de superprodução.

Essa contradição explica o 
fenômeno da financeirização 
da riqueza que se apresenta 
como o contraponto funcional 
da incapacidade de o sistema 
desenvolver plenamente 
suas forças produtivas. Além 
disso, o processo especulativo 
significa uma forma particular de 

acumulação que o capital pensou 
ter encontrado para driblar o ajuste 
de contas com a lei do valor.

Ao analisar o processo de 
especulação financeira, a partir do 
final da década de 1970, e verificar 
a trajetória das chamadas finanças 
estruturadas, o livro constata o 
crescente descolamento entre 
as órbitas da produção e das 
finanças, cujo desenlace não 
poderia ser outro que a grande 
crise atual do capital.

Em 2002, os sintomas da crise atual 
já se delineavam: se juntarmos as 
crises parciais da década de 1990 
e do início do século 21, já se pode 
prever claramente que estava se 
gestando no interior do sistema 
uma crise de grandes proporções. 
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O fenômeno da financeirização da riqueza se 
apresenta atualmente como o contraponto 
funcional da incapacidade de o sistema capitalista 
desenvolver suas forças produtivas. Nessa aventura 
desesperada, o capital especulativo carrega consigo 
todos os outros setores do capital para a lógica da 
especulação e, com isso, aprofunda a crise geral do 
capitalismo, posto que, no longo prazo, é impossível 
a reprodução do capital sem obedecer a lei do valor. 
A criação da riqueza na órbita financeira é uma 
aventura sem futuro, uma miragem capaz de levar 
momentaneamente parte dos capitalistas ao delírio, 
ofuscando sua visão global do futuro. No entanto, 
quanto mais aprofundam esse modelo, mais ampliam 
a possibilidade de uma crise geral do sistema.
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