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RESUMO 

A presente dissertação busca, por meio de uma abordagem crítica e interdisciplinar, 
contextualizar a atual crise capitalista de superprodução como uma causa remota do 
superendividamento do consumidor, enfatizando a urgente necessidade de se 
construir um arcabouço jurídico em favor do superendividado no Brasil, a fim de que 
ele possa se desvencilhar dos débitos e ser reinserido no mercado de consumo. A 
grande questão que norteia este trabalho é saber quem (ou o quê) é o verdadeiro 
tutelado da almejada proteção legislativa: o próprio cidadão, que teria a sua 
dignidade restabelecida pela nova condição de solvência e contaria com uma 
segunda chance para, aprendendo com os erros passados, agir de modo diferente, 
ou o capital, cujo fluxo até então estagnado voltaria a circular com fluidez em busca 
da sua infinita expansão lucrativa. Com arrimo na economia política, é empreendida 
uma análise da teoria do valor, para demonstrar a maior contradição interna do 
capital, que, na busca da máxima racionalização do processo produtivo com a menor 
quantidade de trabalho humano, diminuiu os empregos e solapou a renda da 
população, impossibilitando-a de adquirir as mercadorias produzidas em excesso. 
Apenas vislumbrando saída para a aludida crise por meio da explosão do consumo, 
mas à míngua de poder aquisitivo real para tanto, a concessão massiva e 
indiscriminada do crédito - espécie de capital fictício - foi a alternativa encontrada 
pelo sistema de reprodução social para viabilizar a venda de mercadorias àqueles 
que não possuíam condições para adquiri-las, antecipando-lhes uma riqueza futura e 
incerta, como aposta numa nova onda de crescimento econômico real. Desta forma, 
a concessão de crédito passou a ser o principal produto explorado pelos modernos 
capitalistas - os banqueiros -, que deram origem a uma economia política da 
simulação, transferindo os investimentos da atividade produtiva para o especulativo 
mercado de ações e valores futuros e lucrando às custas das bolhas financeiras: um 
valor sem a substância do trabalho humano. Neste sentido, com amparo nas 
ciências sociais, este trabalho também aborda como o forte apelo consumista, 
instaurado na sociedade moderna a mero pretexto de mobilizar uma maior demanda 
pelo crédito, transformou o endividamento do consumidor em um signo de ascensão 
social, a ponto do reconhecimento do sujeito enquanto cidadão, à luz da lógica 
empresarial, estar associada à sua solvência e à rentabilidade por ele proporcionada 
ao sistema capitalista. Em arremate, é analisado, de modo específico, o panorama 
do acesso ao crédito e o nível de endividamento do consumidor brasileiro, discutindo 
a que realmente se presta a proposta de alteração do Código de Defesa do 
Consumidor, que se encontra em trâmite no Congresso Nacional: um chamado à 
humanização, mediante a educação para o consumo, ou a continuação da barbárie 
do exato ponto onde ela fora interrompida. 

 

Palavras-chave: Superendividamento - Crédito - Consumo - Crise - Brasil. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present dissertation aims, through a critical and interdisciplinary approach, to 
contextualize the current overproduction capitalist crisis as a remote cause of 
consumer over-indebtedness, emphasizing the urgent need to build a legal 
framework favouring the over-indebted in Brazil, so he/she can get out of debt and 
re-enter the consumer market. The great question guiding this work is to know who 
(or what) is the true guardian of the desired legislative protection: the citizen himself, 
who would have his dignity restored by the new solvency status and would have a 
second chance to, learning from past mistakes, act differently, or capital itself, whose 
hitherto stagnant flow would flow again in pursuit of infinite expansion. Supported by 
political economy, an analysis of the Labour Theory of Value is undertaken to 
demonstrate the greatest internal contradiction of capital, which, in pursuit of the 
maximum rationalization of the productive process with the least amount of human 
labor, has reduced jobs and income for the population, preventing it to acquire 
excess production. A glimpse of a potential  solution to the crisis would be envisioned 
through consumption explosion, but with a lack of real purchasing power, led to the 
massive and indiscriminate concession of credit - a type of fictitious capital –  this 
was the alternative found by the social reproduction system to make viable the sale 
of goods to those who were unable to acquire them, anticipating a future and 
uncertain wealth, as bet on a new wave of real economic growth. In this way, credit 
lending became the main product exploited by modern capitalists - the bankers - who 
gave rise to a political economy of simulation, transferring investments from 
productive activity to the speculative stock and futures markets, profiting from costly 
financial bubbles: value without the substance of human labor. In this regard, backed 
by social sciences, this paper also discusses how the powerful costumer appeal, built 
in modern society as a mere pretext to mobilize a greater demand for credit, 
transformed consumer indebtedness into a symbol of social ascension; to the point 
where an individual’s self-worth in society, from a business perspective, is associated 
with his solvency and the profitability to the capitalist system. In closing, a targeted 
analysis of credit access and the indebtedness level of the Brazilian consumer is 
conducted, discussing what the amendment of the Brazilian Consumer Protection 
Code is actually proposing, which is currently underway at the National Congress: a 
call for humanization, through consumption education, or the continuation of 
barbarism from the exact point where it had been interrupted. 
 
 

Keywords: Over-indebtedness - Credit - Consumption - Crisis - Brazil. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
“O insucesso é apenas uma oportunidade 

para recomeçar com mais inteligência”. 

(Henry Ford) 

 

O superendividamento do consumidor é um tema frequente nos noticiários 

nacionais, embora quase nunca seja enfrentado com a profundidade que o seu 

complexo arcabouço teórico exige, estando em regra associado, numa perspectiva 

açodada e bastante simplista, a uma conduta desairosa do devedor, decorrente de 

seu perfil perdulário ou da má-gestão de seu orçamento pessoal, cujo equilíbrio seria 

preponderantemente comprometido pela prática de desvarios de consumo, sob o 

influxo da concessão de crédito farta e desregrada. 

Não obstante a ausência da devida acuidade na abordagem desse grave e 

multifacetado problema, o já elevado (e cada vez crescente) percentual da população 

brasileira que enfrenta reais dificuldades para honrar suas obrigações financeiras 

serve de lastro para a constatação empírica de que, ao invés de estar circunscrito à 

esfera privada do indivíduo, o superendividamento é um fenômeno social, que traz 

consequências nefastas ao próprio devedor, seu núcleo familiar, à comunidade na 

qual aquele está inserido e, claro, também aos titulares dos créditos inadimplidos. 

Não há qualquer novidade nem controvérsia em relação ao quanto até aqui 

aduzido. Prova disso é que os consultórios médicos, em suas várias especialidades, 

encontram-se cheios de pacientes a eles conduzidos, direta ou indiretamente, pelos 

males oriundos das dívidas excessivas, que variam desde transtornos psicoemocionais 

- hauridos da angústia de não saber como adimpli-las -, até suas manifestações 

“somatizadas” em diversas outras doenças do corpo físico.  

O Poder Judiciário também contabiliza um expressivo volume de ações em 

que o superendividamento figura como causa preponderante, ainda que de forma 

reflexa ou mediata, a exemplo dos muitos divórcios onde a desestruturação do núcleo 

familiar pela intolerância da relação conjugal é reflexo do descontrole financeiro. De 

modo direto - e bastante óbvio - o estado generalizado de inadimplência também 

rende ensejo a diversas demandas de execução e cobrança contra o superendividado 

para exigir-lhe o pagamento de suas obrigações de consumo não solvidas. 
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Diante de um panorama tão amplamente disseminado na sociedade brasileira, 

afetando pessoas com os mais variados níveis de cultura, escolaridade e renda, seria 

suficiente e adequado, como ainda se cogita, fixar a análise do superendividamento 

nos hábitos de consumo do devedor, concentrando-a na forma peculiar como ele 

articula a relação entre seus desejos e o seu concreto padrão de solvência?     

Como discurso absolutório do consumidor, as mesmas notícias que anunciam o 

caos oriundo da onda de inadimplência, em suas múltiplas repercussões, também se 

apressam em apresentar o culpado: a crise mundial (em sua vertente econômica e 

financeira), que, contrariando a incauta previsão de que chegaria como “marolinha”1, 

também assolou o país.  

Sem margem para dúvidas, o aumento do desemprego derivado da aludida 

crise repercutiu diretamente na acentuada queda da renda da população e, com 

isso, prejudicou a capacidade geral de solvência das dívidas contraídas. Nada 

poderia ser mais óbvio nem tautológico. Neste sentido, não se questiona a relação 

de causalidade entre a crise econômica e o endividamento do consumidor, mas sim 

a superficialidade de uma análise que sequer tangencia o cerne pragmático da 

questão, que reside em saber qual a origem da aludida crise.  

Para ser resolvido, o problema primeiro precisa ser bem compreendido e isso 

não pode ser feito sem a análise remota das causas mediatas do superendividamento 

do consumidor, pois não basta saber que seu estado de inadimplência deriva da 

compra de produtos supérfluos, sem investigar a fundo: os estímulos sociais que 

motivam tal comportamento; o artifício econômico utilizado para viabilizar aquisições 

mesmo sem dinheiro para adimpli-las, bem como a existência de um arcabouço 

jurídico capaz de devolver-lhe a dignidade e o poder de consumo retirados pela dívida. 

Neste esteio, a adoção de uma abordagem interdisciplinar para a produção 

deste trabalho não deriva de livre escolha metodológica, mas de um imperativo sem 

o qual o objeto de pesquisa sequer poderia ser claramente enunciado, muito menos 

ser empreendida qualquer reflexão crítica sobre possíveis respostas ou até mesmo a 

                                                 

1 Em alusão à frase de Luiz Inácio Lula da Silva sobre a solidez da política econômica brasileira para 
enfrentar a crise do subprime iniciada em 2008. Consoante o aludido ex-presidente, “Lá (nos EUA), 
ela é um tsunami; aqui, se ela chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para esquiar”. 
GALHARDO, Ricardo. Lula: crise é tsunami nos EUA e, se chegar ao Brasil, será 'marolinha' (2008). 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/lula-crise-tsunami-nos-eua-se-chegar-ao-brasil-
sera-marolinha-3827410>. Acesso em: 18 jun. 2017. 
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formulação de novas (e melhores) perguntas, visto que tudo isso apenas é possível 

a partir de uma perspectiva diferente, formada pela conjugação de saberes2.   

Da mesma forma, também não foi fortuita a escolha de um programa de pós-

graduação interdisciplinar para o desenvolvimento da dissertação ora apresentada, 

pois ela não teria condição de geminar em qualquer outra seara onde fosse premida 

pela miopia das análises monocausais. Por não se tratar de uma pesquisa rotulada 

como jurídica, sociológica ou econômica, ela encontrou terreno fértil no mestrado em 

Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica do Salvador, subsumindo-se, 

com precisão, à linha de pesquisa Estado, Sociedade e Políticas Sociais. 

Como prova da invocada interdisciplinaridade, além do tema reclamar um viés 

jurídico na construção do arcabouço da tutela do consumidor superendividado, ele 

também se abebera nas ciências sociais, seja no que tange à investigação do 

consumo como um símbolo de status, bem como no reconhecimento do endividado 

como um sujeito merecedor de auxílio do Estado. Também a economia política deve 

participar desta amálgama, ao auxiliar na compreensão do atual estágio da crise de 

superprodução, que repercute na diminuição do consumo como contradição interna 

do capital. Não obstante, o problema não pode ser enfrentado por meio da 

justaposição de saberes estanques, mas apenas mediante uma abordagem 

verdadeiramente interdisciplinar.  

O profundo interesse pelo tema foi despertado ao longo de intensa militância 

na advocacia, atuando em prol de instituições financeiras na área consumerista, onde 

pude fazer algumas curiosas constatações. Notei que a dependência do crédito não 

era exclusiva da população de menor poder aquisitivo, surpreendendo-me com o 

grande número de pessoas com elevado rendimento que, a fim de sustentarem um 

consumo supérfluo, “estouravam” o limite do cheque especial e do cartão de crédito, 

usando todas as linhas de crédito disponíveis como se fossem receitas correntes. O 

que lhes “compelia” a um padrão de endividamento aparentemente desnecessário? 

                                                 

2 Corroborando com a perspectiva epistemológica da filósofa Judith Butler (2015) que, ao ser 
questionada sobre a importância do método (escolhas e determinações em seu processo de análise), 
afirmou que é mais importante descobrir quais tipos de leituras, quais textos são relevantes para 
compreensão do objeto de/para análise, quais são os discursos dominantes e como eles operam na 
construção ou exclusão desse objeto do que a definição de um método para aplicação, que pode 
“engessar” a sensibilidade analítica. CANAL UCR. Violencia, pensamiento y Crítica (entrevista com 
Judith Butler). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8sPZE32eCUU>.  
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Ainda constatei que, paradoxalmente, o endividamento do consumidor parecia 

ser incentivado pelas próprias instituições financeiras, que lhe concediam um alto 

limite de crédito, incompatível com a sua renda e que não era revisto ao primeiro 

sinal de inadimplência. Por que elas preferiam o crescimento fictício da dívida com a 

incidência de elevados juros (que a tornavam “impagável”) a receber o principal? 

Por outro lado, na condição de Procurador do Estado, pude apreender que a 

crise econômica aumentou consideravelmente os custos com o consumo social, em 

franco prejuízo para toda a coletividade, haja visto que, com a grande redução do 

lucro empresarial e da geração de empregos, a arrecadação de tributos também 

despencou proporcionalmente. Como o Estado poderia se opor ao mercado se dele 

é dependente para a obtenção de suas receitas? 

Tomando como ponto de partida muitas experiências individuais e buscando 

em várias áreas do saber os elementos minimamente necessários para expressá-las, 

optou-se por conduzir este trabalho utilizando o ensaio como método, numa clara 

referência ao contributo de Adorno (2009), sem uma preocupação exacerbada com 

os princípios e axiomas do método científico, o que não significa, em absoluto, deixar 

de observá-los: apenas se prestigiará o conteúdo em relação à forma.  

Esta dissertação busca apenas contar uma estória da forma mais lógica e 

simples possível, para que ela seja compreendida pelo maior número de pessoas, 

sem a necessidade de um conhecimento técnico nas áreas que ela tangencia. Assim, 

é plenamente compreensível que, ao olhar atento dos especialistas em cada uma das 

disciplinas abordadas, possa lhes faltar maior profundidade ou desdobramentos, o 

que, todavia, não será obstáculo ou desabono para todo aquele que apreender o 

objetivo maior deste contributo, que é, a partir da contextualização de fragmentos, dar 

vazão a um passeio rigorosamente científico, valendo-se da interdisciplinaridade.  

Pois bem. De forma bastante modesta e despretensiosa, a estória que este 

trabalho busca descortinar é a de como o capital chegou à sua mais recente crise de 

superprodução, investigando a relação direta entre esta e o superendividamento do 

consumidor, bem como a urgente necessidade de reinseri-lo no mercado de consumo, 

para que, somente assim, a aludida crise possa ser contornada.  

Neste percurso, será conferido especial relevo à crise estrutural do capital e à 

“solução” propiciada pelo uso do crédito para a construção de uma economia política 
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da simulação, consubstanciada na expansão infinita de um capital fictício - a gerar 

valor sem a substância do trabalho - como a raiz do superendividamento. Isto, 

porque, ao buscar a máxima racionalização do processo produtivo com a redução da 

participação humana, o capital solapa a renda auferida dos empregos que extinguiu, 

diminuindo o poder de consumo da população, que tende a se endividar. 

Como a explosão do consumo tem sido encarada como única saída para a 

crise de superprodução, na sociedade contemporânea, a noção de cidadania está 

atrelada à capacidade de endividamento ostentada pelo indivíduo, que é estimulado 

a consumir cada vez mais, não para satisfazer suas necessidades concretas, mas 

sim para atender seus desejos fugazes, instantaneamente substituídos por outros, 

tão logo realizados. Tudo isso como pretexto para que o capital possa circular. 

Não obstante a gravidade do problema, o direito brasileiro ainda não dispõe 

de uma disciplina jurídica do superendividamento, delongando-se no Congresso 

Nacional o Projeto de Lei do Senado nº 283/20123, que visa alterar o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) para nele inserir um capítulo específico 

sobre o tema, cuja justificativa da relevância social é sempre enfatizadas pela nobre 

defesa da dignidade da pessoa humana e da preservação de um mínimo existencial 

do cidadão, que merece uma oportunidade de recomeçar e, quem sabe, passar a 

agir de modo diferente. 

Há uma fundada dúvida acerca do real combate aos motivos que levaram ao 

superendividamento, ensejando uma reflexão sobre a eficácia de um modelo que 

parece ter sido adredemente construído com o principal objetivo de não interromper 

o fluxo do capital, arrefecido pela diminuição do poder de consumo do cidadão, que, 

premido pela lógica da (ir)racionalidade empresarial, apenas é reconhecido como tal, 

a partir de sua participação ativa no mercado como sujeito solvente. 

Dito isto, compete anunciar que o objetivo principal desta pesquisa é analisar 

a que verdadeiramente se presta a tutela jurídica do superendividamento no direito 

pátrio e a quem (ou o quê) ela almeja proteger com a repactuação das dívidas: o 

próprio superendividado, que é reintroduzido no mercado de consumo, ou o capital, 

cujo fluxo antes estagnado, volta a circular com fluidez? A adequação das dívidas do 

consumidor a um patamar de concreta solvabilidade é uma oportunidade para evitar 

                                                 

3 Aprovado em votação no Senado em 30 de setembro de 2015 e encaminhado para votação na 
Câmara dos Deputados, onde tramita sob o número Projeto de Lei da Câmara 3.515/2015.  
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a reincidência do problema ou o que se persegue é apenas restaurar o seu poder de 

consumo, para que ele continue se endividando cada vez mais e assim cumprindo o 

papel coadjuvante que o sistema de reprodução social lhe impõe? 

Aqui damos início à busca por tais respostas, torcendo não necessariamente 

para encontrá-las, mas para que o caminho a ser trilhado seja profícuo e prazeroso, 

alargando velhos e arraigados conceitos, despertando a curiosidade de novos olhares, 

ensejando uma reflexão crítica sobre nossos hábitos de consumo e o que com eles 

buscamos nos tornar. Esta consciência, por si só, já será um grande achado. 
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CAPÍTULO 1. O ARCABOUÇO DA ATUAL CRISE DE SUPERPRODUÇÃO 

 
“A miséria brota da própria abundância”. 

(Charles Fourier) 

 

O objetivo principal deste primeiro capítulo é desvelar a suscetibilidade do 

capitalismo a periódicas crises, investigando o motivo de tal propensão e a forma 

como ele consegue contorná-las, frustrando os obituários precipitadamente escritos 

ante as previsões de sua morte iminente, sem que, entretanto, ele jamais consiga 

afastar o mau agouro. 

De modo específico, interessa-nos debruçar sobre o estágio atual da crise, 

tentando compreender, sob a inspiração da teoria crítica, a relação entre a perpétua 

valorização do valor - propósito único do capital - e o uso do crédito como simulacro 

para a sua expansão infinita. Neste contexto, será analisado o que realmente o 

crédito se predispõe a proporcionar: a cura real da crise, por meio de uma “alquimia 

financeira”, ou a mera sobrevida do capital, conferindo-lhe um pouco mais de tempo 

para ser alcançado por um milagre econômico. 

Além disso, nesta primeira etapa, será introduzida a crucial importância do 

fomento ao consumo, engendrado pela ampla disseminação do crédito às camadas 

da sociedade que a ele não tinham acesso, como grande aposta para superar a 

grave crise de superacumulação, que, conquanto se manifeste numa faceta 

moderna, tem origem numa antiga contradição interna do capital: a busca da 

máxima racionalização do processo produtivo com a redução de trabalho humano, 

olvidando que a consequente escalada do desemprego faz despencar o poder de 

compra da sociedade, estagnando o consumo e a circulação das mercadorias.  

Assim, embora o superendividamento, objeto central desta pesquisa, não seja 

enfrentado diretamente neste capítulo, desde já serão fornecidas as bases teóricas, 

sob o viés da economia política, para a compreensão da raiz histórica deste 

fenômeno complexo e multidisciplinar, desvelando-se como o capitalismo, no afã 

irracional de superar uma crise de subconsumo, está caminhando rumo ao suicídio.   

Como manter o capital em movimento se as mercadorias, produzidas em 

larga escala, não conseguem ser vendidas com semelhante vazão, por falta de 

demanda solvente? Como propiciar o consumo àqueles que não reúnem condições 
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financeiras para comprar os produtos que lhes despertam o interesse? Qual a 

mercadoria miraculosa produzida pelos modernos capitalistas para lhes garantir 

lucro constante num cenário econômico que se afigura bastante desfavorável? Estas 

perguntas são o roteiro da análise que será empreendida neste capítulo.  

 

1.1 O VALOR DA MERCADORIA COMO PRODUTO DO TRABALHO HUMANO 

 

Um dos pilares em que se assenta o presente trabalho é a análise da crise de 

superprodução, partindo-se de uma premissa teórica de que ela seria, ao mesmo 

tempo, uma causa mediata do superendividamento do consumidor, bem como uma 

derivação direta deste fenômeno, quando desvelado em sua faceta de subconsumo. 

Conquanto este tema apenas seja desenvolvido em tópico posterior, para que ele 

seja devidamente assimilado no momento oportuno, urge que se confira, desde logo, 

ênfase especial ao estudo da mercadoria, pelas razões que seguem. 

No contexto das crises capitalistas, a superprodução ocorre quando a 

eficiência do processo produtivo não é acompanhada pelo incremento do mercado 

de consumo, de modo que os bens, produzidos em excesso, não conseguem ser 

vendidos, arrefecendo o fluxo do capital. Como o cerne pragmático da aludida crise 

situa-se na ausência de circulação da mercadoria, faz-se imperioso que esta seja 

analisada em sua origem, remontando às teorias desenvolvidas sobre o seu valor de 

uso, valor de troca, a substância do valor e o dinheiro - como equivalente universal e 

como fim em si mesmo. Este interessante percurso será feito logo na sequência.  

Ao longo da evolução social, o ser humano sempre teve muitas necessidades 

e, desde uma fase muito primitiva, encontrou na produção de mercadorias uma 

forma incipiente de supri-las, modificando a natureza por intermédio de seu trabalho. 

Neste contexto, urge salientar que a mera apropriação dos recursos naturais, sem 

qualquer intervenção consciente e proposital, não fez dele um produtor.  

Como as mercadorias apenas são produzidas pela intervenção de uma ação 

inteligente voltada à transformação da natureza com o propósito de moldar-lhe uma 

utilidade, Marx as considera a “célula germinal” de todas as sociedades modernas, 

posto que o trabalho vertido para criá-las, ao distinguir o sujeito histórico das espécies 

irracionais, estatui o momento fundante da existência social, consistindo, conforme 
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assevera Braverman (1987, p. 52) na “força que criou a espécie humana e a força 

pela qual a humanidade criou o mundo como o conhecemos”.  

No atual estágio da reprodução social, a mercadoria é compreendida como 

“algo que satisfaz uma carência, uma necessidade ou um desejo humanos” 

(HARVEY, 2013, p. 26) e que é suscetível de apropriação no comércio, adquirida, 

em regra, por dinheiro. A mercadoria, portanto, é a principal forma do capitalismo. 

Para que se alcance a profundidade do conceito acima, firmemente lastreado 

na teoria crítica, faz-se oportuno promover uma breve digressão histórica, em 

especial para a melhor elucidar a definição do valor como tempo de trabalho humano 

abstrato embarcado na mercadoria, haja vista que é justamente na criação fictícia de 

valor - sem o substrato do trabalho - que reside a matriz da atual crise do capital.  

Nos primórdios, o valor atribuído às coisas produzidas pela modificação 

consciente da natureza (ou seja, aos frutos do trabalho) encontrava-se estritamente 

arraigado à utilidade que delas pudesse se extrair. Assim, a única acepção do valor - 

até então identificado como valor de uso - não era passível de mensuração genérica 

e universal, posto que ele estava subjetivamente circunscrito ao proveito proporcionado 

frente às necessidades circunstanciais e peculiares de determinado indivíduo.  

A título ilustrativo desta acepção bastante restrita do valor, sendo ele aferido 

unicamente pela necessidade do consumo direto e imediato da mercadoria, uma 

barra de ouro não seria mais valiosa que um tijolo, quando destinada a funcionar 

como peso de papéis, nem mesmo cédulas de dólar seriam mais valiosas que folhas 

de jornal velho, atendendo ao propósito de fazer uma fogueira4.     

Com o passar do tempo, graças ao paulatino aperfeiçoamento das técnicas, 

as mercadorias passaram a ser produzidas em quantidade superior à necessária 

para suprir a demanda de subsistência, mas o excesso demasiado da produção não 

lhes acrescentava, por si só, qualquer valor. Isto porque, apesar delas possuírem em 

                                                 

4 Alusão feita a um episódio que se atribui ao narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que, para 
aquecer sua filha em um esconderijo nas montanhas, teria feito uma fogueira por toda a noite, 
queimando cédulas em quantia equivalente a 2 milhões de dólares. Abstraindo-se a veracidade de tal 
fato, ele bem contextualiza a acepção do valor de uso, eis que, naquele instante onde se precisava 
de calor, as cédulas apenas eram meros papéis, que se prestavam a funcionar como combustível. 
Esta passagem consta em notícia publicada no Portal de notícias Terra, disponível 
em: http://noticias.terra.com.br/mundo/america-latina/pablo-escobar-fez-fogueira-com-us-2-mi-para-
salvar-filha,707c803f3f40b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html: acesso em 17 de dez. de 2015. 
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sua própria existência corpórea o potencial de atender uma necessidade humana, 

sem o efetivo consumo, seu valor não era realizado.  

Some-se a isso o fato de que, a despeito da produção abundante de 

mercadorias específicas, o excesso inútil contrastava com a carência daquelas não 

produzidas, inviabilizando a satisfação de outras necessidades.   

Essa foi a primeira manifestação do problema de alocação dos excedentes, 

que, até hoje, tem sido a principal fonte das crises do capital: o que fazer com a 

superprodução que não encontra consumo?  

Naquele remoto momento histórico, a solução foi facilmente alcançada por 

meio da troca direta das mercadorias (M) pelos seus produtores, prática conhecida 

como escambo e representada pela fórmula M-M. Assim, apesar da mercadoria 

abundante não satisfazer o seu produtor pelo consumo direto, dela ele passou a 

extrair uma utilização imprópria, um valor indireto, por meio da troca. 

Toda propriedade tem duas funções particulares, diferentes entre si: uma 
própria e direta, outra que não o é. Exemplo: o calçado pode ser posto nos 
pés ou ser usado como um meio de troca; eis, pois, duas maneiras de se 
fazer uso dele. Aquele que troca um calçado por moeda ou por alimento 
com o que tem precisão de calçados, dele faz justo uso, como calçado, mas 
não um uso próprio e direto, porque não foi feito para troca. Assim acontece 
com tudo que se possui, pois nada existe que não possa tornar-se objeto de 
uma troca; e a permuta tem o seu fundamento na própria natureza, porque 
os homens possuem em maior ou menor quantidade os objetos 
indispensáveis à vida. (ARISTÓTELES, 1995, p. 25). 

É importante enfatizar que, embora fizesse alusão à possibilidade de permuta 

entre as mercadorias, Aristóteles não se debruçou sobre o valor de equivalência 

envolvido nesta transação, conceito apenas formulado por Marx, a partir de suas 

reflexões sobre a dicotomia existente entre o valor de uso de um bem e o seu 

respectivo valor de troca, conforme explicitado por Jappe (2006, p. 26): 

A mercadoria é antes de mais um objecto que não tem apenas um valor de 
uso, mas também um valor de troca. Cada objecto que satisfaz uma 
qualquer necessidade humana tem um valor de uso, o qual, contudo, 
enquanto tal, não é uma categoria económica. Mas, na medida em que um 
objecto é trocado em quantidades determinadas por outros objectos, possui 
também um valor de troca. Enquanto valores de troca, as mercadorias só 
conhecem determinações quantitativas. Se alguém troca uma camisa por 30 
quilos de batatas - no sentido de que as duas coisas têm o mesmo preço, 
estas mercadorias são tratadas como quantidades diferentes de algo 
idêntico que devem ter em comum. Enquanto valor de uso, as mercadorias 
são totalmente incomensuráveis: a camisa e as batatas nada têm em 
comum. As relações no interior das quais as mercadorias são trocadas 
estão sujeitas a variações contínuas e portanto os respectivos valores de 
troca também. 
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A propósito das trocas: quantos chapéus vale um par de botas? Somente à 

luz do valor de uso, a resposta a essa pergunta seria sempre casuística e relativa, 

variando conforme as necessidades recíprocas dos sujeitos envolvidos na permuta 

entre as mercadorias. Isto porque, para o produtor que possui vários chapéus, um a 

mais não lhe será tão útil - ou “valioso” - quanto algo que ainda não tenha. Portanto, 

o primeiro grande problema apresentado ao desenvolvimento da economia de trocas 

foi a definição concreta do valor das mercadorias, capaz de expressar, numa mesma 

unidade, a medida de equivalência entre coisas distintas.  

Debruçando-se sobre o aludido impasse, Marx definiu a substância do valor 

das mercadorias, todas elas, como sendo a quantidade de trabalho humano abstrato 

necessário para produzi-las.  

Se prescindirmos do valor-de-uso da mercadoria, só lhe resta ainda uma 
propriedade, a de ser produto do trabalho. Mas, então, o produto do 
trabalho já terá passado por uma transmutação. Pondo de lado o seu valor-
de-uso, abstraímos, também, das formas e elementos materiais que fazem 
dele um valor-de-uso. Ele não é mais mesa, casa, fio ou qualquer outra 
coisa útil. Sumiram todas as suas qualidades materiais. Também não é mais 
o produto do trabalho do marceneiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de 
qualquer outra forma de trabalho produtivo. Ao desaparecer o caráter útil 
dos produtos do trabalho, também desaparece o caráter útil dos trabalhos 
nele corporificados; desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de 
trabalho concreto, elas não mais se distinguem umas das outras, mas 
reduzem-se, todas, a uma única espécie de trabalho, o trabalho humano 
abstrato (MARX, 2013, p. 116).  

Frise-se que a quantidade do trabalho humano abstrato é calculada em tempo 

médio - a partir da estimativa de uma força de trabalho homogênea, “numa certa 

sociedade e num certo grau de desenvolvimento das forças produtivas” (JAPPE, 

2006, p. 27) - necessário para produzir a mercadoria em causa e não pelo tempo 

efetivamente gasto pelo determinado indivíduo que a produziu5.  

O estabelecimento do trabalho socialmente necessário como critério universal 

para a definição de valor de todas as mercadorias apresenta extrema lógica e senso 

de equidade, haja vista que ele é o único substrato presente em todas as coisas que 

são obrigatoriamente produzidas com o concurso da intervenção consciente humana. 

                                                 

5 Disto se extrai que, com o aumento máximo da racionalização do processo produtivo, a quantidade 
de trabalho humano abstrato necessária para a produção de mercadorias foi bastante reduzida e, 
com ela, também despencou o seu valor. À guisa de exemplo, a introdução da máquina de tear nas 
fábricas da Inglaterra reduziu à metade o tempo de produção de tecidos e o tecelão manual, embora 
continuasse gastando o mesmo tempo de antes para desempenhar suas atividades, teve o valor de 
sua hora de trabalho reduzida em 50% (Marx, 2013, p. 117). 



21 
 

De tal modo, também o trabalho que está na base da produção das 
mercadorias é conectado a um circuito de trocas. Tais intercâmbios de 
mercadorias estabelecem uma igualdade entre coisas distintas. Trata-se da 
equivalência. Se os trabalhos que produzem as mercadorias distintas 
terminam por se equivaler na troca, eles se apresentam, então, como 
trabalho abstrato, que se generaliza e impessoaliza por conta da sua 
condição de mercadoria trocada por dinheiro. Assim, nesse circuito 
generalizado, não se especula sobre a qualidade intrínseca de cada 
trabalhador, de cada trabalho ou de cada coisa produzida ou trocada. 
(MASCARO, 2013, p. 23). 

  Deste modo, na relação de troca entre mercadorias distintas, o problema da 

equivalência entre elas, em tese, seria resolvido pela proporção entre o quantum de 

trabalho abstrato dispendido para produzi-las, por ser esta a medida em comum do 

valor de cada uma delas. Quanto à pergunta acima, se o tempo médio de confecção 

de um chapéu fosse um terço do tempo necessário para a produção de uma bota, 

esta teria o triplo do valor daquele, abstraindo-se o efetivo valor de uso de cada um.  

Não obstante, ainda que as mercadorias tivessem seu valor próprio definido 

por um critério comum, ele, conforme enfatiza Jappe (2006, p. 27), “não deverá 

confundir-se com o valor de troca”, que apenas é definido a partir do específico 

cotejo vis-à-vis entre as mercadorias efetivamente submetidas à relação de permuta, 

parecendo prescindir da prévia digressão ao trabalho humano nelas contido.  

Ou seja: nas mercadorias não era afixada uma “etiqueta” indicando a quantia 

de trabalho abstrato nelas cristalizado, a fim de que as trocas pudessem ser feitas 

livremente, com base no valor indicado de cada uma. De modo diverso, ao levá-las 

ao mercado, o produtor se reservava a somente declinar o valor do produto àquele 

que revelasse interesse e, além disso, indicasse previamente com o que permutaria. 

O valor não traz escrito na fronte o que ele é. Longe disso, o valor 
transforma cada produto do trabalho num hieróglifo social. Mais tarde, os 
homens procuram decifrar o significado do hieróglifo, descobrir o segredo de 
sua própria criação social, pois a conversão dos objetos úteis em valores é 
como a linguagem, um produto social dos homens. (MARX, 2003, p. 96). 

  Neste contexto, o valor assume duas formas: uma forma relativa, atribuída à 

coisa que busca encontrar a medida de seu valor de troca em cotejo com uma outra, 

e uma forma de equivalente, associada à mercadoria que serve como paradigma 

para a aludida valoração. 

A oposição interna entre valor de uso e valor, contida na mercadoria, é 
representada, assim, por meio de uma oposição externa, isto é, pela relação 
entre duas mercadorias, sendo a primeira - cujo valor deve ser expresso - 
considerada imediata e exclusivamente como valor de uso, e a segunda - na 
qual o valor é expresso - imediata e exclusivamente como valor de troca. 
(MARX, 2013, p. 137).  
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Além disso, como os produtores apenas travavam relações sociais entre si 

mediante a permuta dos frutos de seu trabalho, eles só tinham a precisa noção do 

valor das mercadorias por eles produzidas quando postas no mercado. Antes disso, 

ele era “irreconhecível e incognoscível sem sua forma de manifestação” (HARVEY, 

2013, p. 62), que se expressa na permuta efetivamente realizada.  

Justamente porque as coisas pareciam travar relações entre si, espelhando-

se em outra para nesta ver refletido o seu valor, Marx concebeu que as relações 

sociais subjacentes sob a forma de trabalho humano abstrato foram escamoteadas 

por relações “fantasmagóricas” entre as próprias mercadorias, que aparentavam ter 

ganhado vida, o que ele denominou de fetiche, numa alegoria à acepção religiosa 

originalmente atribuída ao termo, no qual “os homens atribuem poderes 

sobrenaturais a objectos materiais” que eles próprios criaram (JAPPE, 2006, p. 33). 

Fetiche é um produto humano, mas que, aos olhos dos que o contemplam, é 

visto como algo sagrado, de origem sobrenatural. De forma bastante análoga, a 

mercadoria também teria este dom, impedindo que todos que a miram enxerguem-

na como mero objeto do trabalho. É como se o homem deixasse de ser o sujeito da 

relação de troca e esta se desse pela interação imediata entre as mercadorias. 

 O fetichismo da mercadoria, portanto, considera a inversão dos papéis 

sociais entre o sujeito histórico e o objeto de seu trabalho, ocultando a intervenção 

humana no processo de produção, pela personificação fantasiosa de coisas que se 

relacionariam sozinhas entre si. 

Escrevendo de dentro da incipiente sociedade de produtores, Karl Marx 
censurou os economistas da época pela falácia do “fetichismo da 
mercadoria”: o hábito de, por ação ou omissão, ignorar ou esconder a 
interação humana por trás do movimento das mercadorias. Como se estas, 
por conta própria, travassem relações entre si, a despeito da mediação 
humana. A descoberta da compra e venda da capacidade de trabalho como 
a essência das “relações industriais” ocultas no fenômeno da “circulação de 
mercadorias”, insistiu Marx, foi tão chocante quanto revolucionária: um 
primeiro passo rumo à restauração da substância humana na realidade cada 
vez mais desumanizada da exploração capitalista. (BAUMAN, 2008, p. 22). 

Tal fetiche, ao esconder o trabalho humano do processo produtivo, não 

apenas confere vida fantasmagórica às mercadorias - que brotariam do nada ou de 

si próprias -, mas também converte os homens em “autômatos da máquina 

socioeconômica” (KURZ, 1997, p. 382), da qual o valor é o sujeito automático. 
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Hoje, a mercadoria é um objeto sagrado e que também é fonte de 

humanização, pois desperta em quem a possui a distinção de ser um escolhido dos 

deuses para ostentá-la e provoca naquele que não a tem a necessidade “vital” de 

possuí-la, como forma de expressar sua própria condição humana.  

Isto porque, no atual estádio da reprodução social do capital, a cidadania 

parece apenas ser alcançada pelo consumo. O ser humano, que, na antiga 

sociedade de produtores, impulsionava a economia com a sua força de trabalho, 

agora, sob a ótica da rentabilidade imposta pelo capital, figura apenas de modo 

coadjuvante no papel de consumidor. O uso intensivo da tecnologia viabilizou a 

produção em larga escala com cada vez menos trabalho humano, mas, conquanto 

prescindam do trabalho humano para produzi-las em quantidades desmesuradas, as 

mercadorias não podem circular e alcançar o seu valor sem serem consumidas. 

Descortinando a sua “sociedade do espetáculo”, Debord assim contextualiza 

o deslocamento da condição humanidade, à luz da lógica empresarial, da condição 

de trabalhador para a persona de consumidor: 

Embora na fase primitiva da acumulação capitalista a economia política não 
visse no proletário senão o operário que deveria receber o mínimo 
indispensável para a conservação da sua força de trabalho, sem nunca ser 
considerado “nos seus lazeres, na sua humanidade”, esta posição de ideias 
da classe dominante inverte-se assim que o grau de abundância atingido na 
produção das mercadorias exige um excedente de colaboração do operário. 
Este operário, completamente desprezado diante de todas as modalidades de 
organização e vigilância da produção, vê a si mesmo, a cada dia, do lado de 
fora, mas é aparentemente tratado como uma grande pessoa, com uma 
delicadeza obsequiosa, sob o disfarce do consumidor (DEBORD, 2003, p. 33). 

Reside, pois, no fetichismo da mercadoria, a matriz histórica da atual crise de 

superacumulação que arrefece o fluxo do capital, pois, anulado o labor humano como 

substância do valor, a crescente automatização do processo produtivo torna o sujeito 

histórico cada vez mais descartável e, sem emprego, não há renda nem consumo. 

Feitas estas importantes digressões, urge voltar às “aventuras da mercadoria” 

(JAPPE, 2006), na busca de um equivalente geral do valor, capaz de se sub-rogar 

universalmente, viabilizando maior fluidez nos processos de troca. 

Desde que o objetivo do processo produtivo deixou de ser a satisfação direta 

das necessidades, concentrando-se na geração de excedentes visando à permuta, 

instaurou-se um impasse que, caso não fosse resolvido, traria drástico prejuízo ao 
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desenvolvimento do comércio e à evolução das relações sociais, qual seja: a ausência 

de curso forçado da mercadoria, frente aquela outra desejada pelo seu produtor.  

Como o valor de uso atrela-se às peculiaridades de cada sujeito, ninguém 

poderia ser compelido a aceitar em permuta algo que não lhe fosse particularmente 

útil, de modo que o processo de troca in natura apenas seria concluído na hipótese 

das mercadorias despertarem interesse recíproco entre ambos os sujeitos envolvidos. 

Neste contexto, este problema foi assim posto por Marx (2013, p. 161-162): 

A necessidade de expressar externamente essa oposição para o 
intercâmbio impele a uma forma independente do valor da mercadoria e não 
descansa enquanto não chega a seu objetivo final por meio da duplicação 
da mercadoria em mercadoria e dinheiro. Portanto, na mesma medida em 
que se opera a metamorfose dos produtos do trabalho em mercadorias, 
opera-se também a metamorfose da mercadoria em dinheiro. 

Foi o dinheiro, portanto, que viabilizou este curso forçado entre coisas 

diferentes e a sua introdução no meio da permuta entre mercadorias facilitou toda a 

dinâmica da circulação dos produtos do trabalho humano. A fórmula M-D-M é 

explicada por Harvey (2013, p. 69) como uma “dupla metamorfose do valor” em que, 

numa primeira etapa, a mercadoria é trocada por dinheiro (M-D), visando ao seu 

poder de conversão universal, para, em seguida, o dinheiro ser trocado por uma 

mercadoria diversa (D-M), mas com idêntica substância de valor nela contida. 

Note-se que, como pode haver um interstício entre o instante da venda e da 

compra, o dinheiro possibilitou o rompimento do limite temporal de instantaneidade 

das trocas, bem como dos obstáculos espaciais que dificultavam o deslocamento da 

coisa permutada. Numa franca evolução à economia de escambo, o dinheiro assumiu 

a função de meio de pagamento, viabilizando a compra a prazo até mesmo da força 

de trabalho (SINGER, 1988, p. 46).  

O produtor possui uma mercadoria de que não precisa e, vendendo-a, 
transforma-a em dinheiro para de seguida comprar com o dinheiro outra 
mercadoria de que precisa, a qual constitui para ele o objectivo de toda a 
operação efectuada. Não é importante que a mercadoria por ele adquirida 
no final do processo tenha mais “valor” do que a mercadoria de que 
dispunha à partida: a finalidade da operação era trocar uma mercadoria de 
que o sujeito não precisava por uma outra que lhe servia para algum fim. 
Aqui, em certa medida, o dinheiro é ainda um meio técnico para efectuar uma 
forma de troca um pouco mais desenvolvida. Mas este estádio, a que Marx 
chama “circulação simples”, é apenas uma etapa. (JAPPE, 2006, p. 59). 

Por exemplo, na fase do escambo, era muito penosa a situação do agricultor 

que se dedicava apenas a uma cultura com safra anual, dadas as dificuldades por 

ele enfrentadas para suprir suas carências cotidianas e realizar dispêndios 
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frequentes, já que toda sua produção lhe gerava valor de uma só vez e, face ao 

caráter perecível dos produtos, as trocas deveriam ser realizadas de forma rápida.  

Assim, ao analisar, sob o viés histórico, o sistema financeiro criado pelo Rei 

Creso, da Lídia, que oficialmente introduziu a moeda como medida de conversão 

dos produtos6 (em substituição à permuta), Carlos Perktold (2008, p. 39) nos dá um 

excelente contributo para a compreensão da importância do dinheiro, em seu 

estágio inaugural, quando servia unicamente à circulação das mercadorias:  

Com a introdução do drachma entre o povo, a sua nova forma de 
apresentação facilitou a vida dos agricultores, pecuaristas, comerciantes, 
pescadores, mineradores e até de operárias do amor. Com os valores 
significativos cabendo em pequenas bolsas, podia-se comprar de tudo sem 
precisar transportar as mercadorias para o escambo. A nova invenção 
eliminou fase trabalhosa, desgastante e susceptível de erros e malícias: o 
momento de pesagem do ouro ou da prata para pagamento das compras. A 
nova invenção abriu perspectivas comerciais de pequenos negócios em 
lojas colocadas lado a lado, existentes hoje em centros comerciais de 
qualquer cidade ou nos modernos malls ou shopping centers. O dinheiro 
facilitou a vida dos comerciantes que tinham apenas um produto para 
oferecer. Todos podiam, então, vender o que tinham para quem se 
interessasse e, com o dinheiro da venda, comprar aquilo que precisassem. 

Deste modo, sendo despido de um valor de uso próprio e imediato, o dinheiro 

acaba se tornando a cristalização do valor e disto também brota um fetiche: como 

equivalente geral consumado, ele seria um “objeto” capaz de realizar os desejos de 

quem o possui, abstraindo-se o fato dele consistir na representação do trabalho 

humano embarcado nas mercadorias cuja troca ele serve de mero intermediário.  

Sendo passível de acumulação ilimitada pelos particulares, em contraponto à 

restrição da posse de qualquer outro bem associado ao status (terras, rebanhos, 

joias, automóveis etc.), o dinheiro confere uma dominação social diretamente 

proporcional à quantia titularizada. Assim, para além de uma modalidade de poder 

pessoal, o dinheiro torna-se um desejo-fetiche, pois as pessoas mobilizam a vida em 

sua procura para entesourá-lo, sem intenção de fazer nada com ele. 

                                                 

6 Como curiosidade histórica, convém ressaltar que, antes de chegarmos à forma metal como hoje 
concebemos o dinheiro, várias mercadorias foram usadas como equivalentes gerais, a exemplo do 
gado (pecus) e do sal. O uso do gado (pecus) como mercadoria de troca é a origem etimológica da 
palavra pecúnia como sinônimo de dinheiro. Também por isso, a expressão capital, que deriva do 
latim capita (cabeça), expressa a noção de patrimônio, eis que este já fora muito associado ao 
número de cabeças de gado integrantes do rebanho. O sal, importante conservante de alimentos, de 
tão utilizado como mercadoria oficial de pagamento pelos serviços prestados na Roma Antiga, até 
hoje dá origem à principal palavra que designa a remuneração: salário. (PERKTOLD, 2008, p. 27).  



26 
 

Neste estágio, o dinheiro deixa de funcionar como meio de circulação, para se 

tornar o objetivo final da permuta entre as mercadorias, transformando-se na mais 

valiosa e cobiçada entre todas elas: a “mercadoria-dinheiro”. Assim, na aludida 

fórmula da “dupla metamorfose do valor” (M-D-M), a primeira fase, consistente na 

troca de uma mercadoria por dinheiro (M-D), é muito fácil, dado o caráter universal 

deste e o fascínio que ele provoca.  

Não obstante, quando o dinheiro é entesourado, isso representa um grande 

problema para o fluxo de circulação das mercadorias, impedindo a sua consumação 

num valor de uso pela sua nova conversão em outra mercadoria, na segunda fase 

da dupla metamorfose (D-M). 

Com o primeiro desenvolvimento da circulação das mercadorias, 
desenvolve-se também a necessidade e a paixão de reter o produto da 
primeira metamorfose, a figura da mercadoria transformada ou sua crisálida 
de ouro. A mercadoria é vendida não para comprar mercadoria, mas para 
substituir a forma-mercadoria pela forma-dinheiro. De simples meio do 
metabolismo, essa mudança de forma converte-se em fim de si mesma [...]. 
Com isso, o dinheiro se petrifica em tesouro e o vendedor de mercadorias 
se torna um entesourador. (MARX, 2013, p. 144). 

Para economia - e para a sociedade, como um todo -, é importante que o 

valor circule. Ocorre que, a despeito da lógica existente no processo M-D-M, onde se 

pressupõe uma diferença entre a mercadoria inicial e final em cada ciclo, a compra e 

venda de uma mercadoria pela mesma quantidade de dinheiro (D-M-D) não 

apresenta o menor sentido, por não agregar valor ao possuidor do dinheiro, que 

assim fica estimulado a entesourá-lo, prejudicando o fluxo do capital.  

Ao quebrar a autonomização da dupla metamorfose do valor, afirmando que 

“ninguém pode vender sem que alguém compre, mas ninguém é obrigado a comprar 

imediatamente, apenas por ter vendido”, Marx (2013, p. 140) confronta de modo 

enfático a aclamada lei de Say, que preconizava o equilíbrio do mercado entre a 

oferta e a demanda. Para o economista francês Jean-Baptiste Say, seria impossível 

ocorrer uma crise geral de superprodução, pois como toda compra também consiste 

numa venda, haveria um equilíbrio na troca de valores entre vendedor e comprador. 

No centro da objeção de Marx a Say encontramos o seguinte argumento: 
começo com M, passo para D, mas não há nada que me obrigue a gastar 
imediatamente o dinheiro em outra mercadoria. Se eu quisesse, poderia 
simplesmente guardar o dinheiro; poderia fazer isso, por exemplo, se não 
confiasse na economia ou estivesse inseguro quanto ao futuro e quisesse 
poupar. (O que você preferiria ter à mão em tempos difíceis: uma 
mercadoria particular ou o equivalente universal?) Mas o que aconteceria 
com a circulação de mercadorias em geral se todo mundo decidisse de 
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repente guardar seu dinheiro? A compra e a circulação de mercadorias 
cessariam, o que levaria a uma crise generalizada. Se no mundo inteiro as 
pessoas decidissem não usar seus cartões de crédito durante três dias, a 
economia global correria um sério perigo. (Lembre como, após o 11 de 
Setembro, os norte-americanos foram estimulados a sacar seus cartões de 
crédito e voltar às compras.) Essa é a razão de tanto esforço para tirar 
dinheiro do nosso bolso e mantê-lo circulando. (HARVEY, 2013, p. 72). 

Esta análise da superprodução pela teoria econômica neoclássica será tema 

de abordagem específica em tópico seguinte. Por ora, basta que se entenda que o 

processo de circulação do dinheiro com a interposição da mercadoria apenas se 

torna interessante quando, ao final, obtém-se uma quantidade maior de dinheiro que 

a inicialmente aplicada. Ou seja: quando a mercadoria é vendida por um valor maior 

que aquele pelo qual ela foi adquirida, o que resulta na fórmula D-M-D’, onde a 

diferença alcançada neste processo (D’-D) dá origem ao lucro ou mais-valia. 

Não se exagera muito se se afirmar que a conversão da fórmula M-D-M na 
fórmula D-M-D' encerra em si toda a essência do capitalismo. A 
transformação de trabalho abstracto em dinheiro é o único objectivo da 
sociedade mercantil; a produção de valores de uso, toda ela, mais não é do 
que um meio, um “mal necessário”, em vista de uma única finalidade: no 
termo da operação, dispor de uma soma de dinheiro maior do que aquela 
de que se dispunha no início. A satisfação das necessidades deixou de ser 
o objectivo da produção, tendo passado a ser um aspecto secundário. A 
inversão entre concreto e abstracto que observámos primeiro, de maneira 
abstracta, nas relações entre duas mercadorias, apresenta-se agora como 
lei fundamental de toda uma sociedade, a nossa, na qual o concreto serve 
somente para alimentar a abstracção materializada: o dinheiro. Na 
sociedade mercantil completamente desenvolvida, ou seja, na sociedade 
capitalista, o dinheiro, e portanto também o trabalho que constitui a 
respectiva substância, é um fim em si mesmo. (JAPPE, 2006, p. 61). 

Assim, enquanto na circulação simples desejava-se o dinheiro para convertê-

lo em outras mercadorias, sob esta nova lógica invertida, o dinheiro é importante 

para que, mediante a interposição de uma mercadoria, seu valor seja expandido, de 

forma continuada e sem limites, como bem elucida Robert Kurz (2015, p. 73): 

Enquanto simples forma de nicho nos poros das sociedades agrárias a 
relação funcionava segundo a fórmula M-D-M, o dinheiro limitava-se aqui ao 
papel de mediação, estando os objetos da necessidade em forma de 
mercadoria no princípio e no fim da transação. Na modernidade inverte-se a 
relação, que aqui funciona segundo a fórmula D-M-D’. Os próprios objetos 
concretos da necessidade são apenas o “meio” para a valorização do 
capital-dinheiro, isto é, para a transformação de valor (D) em mais valor (D’). 
Isto significa que a satisfação das necessidades é rebaixada a um simples 
subproduto da valorização e torna-se dependente desta. A produção desliga-
se dos laços sociais da vida, como “economia empresarial” e autonomiza-se 
como processo sistémico anônimo face aos seres humanos, que deixam de 
ter qualquer controle sobre a reprodução da sua própria vida. 

Diferentemente do estágio inicial, em que as mercadorias eram criadas para 

atender às necessidades do sujeito, atualmente, é a condição humana - entendida 
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sob o prisma da rentabilidade - que deve ser forjada para atender aos interesses do 

dinheiro, que se vale da circulação das mercadorias para expandir seu valor. O 

consumo foi adredemente transformado no propósito de existir do ser humano, para, 

em última instância, assegurar a sobrevivência do sistema de reprodução social. 

De toda forma, ainda urge explicitar, à luz de todo percurso da mercadoria até 

aqui narrado, como pode o mesmo produto ser valorizado pela mera intermediação 

do dinheiro, sem que à sua substância seja agregada qualquer intervenção humana 

capaz de expandir o seu valor original? “O segredo da criação de mais-valor tem, 

enfim, de ser revelado” (MARX, 2003, p. 250). 

O assunto é bastante complexo e, portanto, deverá ser elucidado com o 

auxílio de algumas premissas teóricas. A primeira delas é que, ainda que a 

circulação do capital pressuponha o intercâmbio de relações entre o dinheiro e a 

mercadoria, a expansão do valor obtida ao final do processo não pode advir da 

modificação física do objeto, eis que sua substância continua inalterada. 

 Não obstante, é imprescindível salientar que “o propósito do emprego do 

trabalhador torna-se a expansão de uma unidade de capital pertencente ao 

empregador”, que, ao atuar como capitalista, obtém a mais-valia na diferença entre 

“a compra e venda de força de trabalho”. (BRAVERMAN, 1987, p. 54). 

No processo de atender às necessidades e desejos da sociedade, os 
trabalhadores também geram lucros para os que compram sua força de 
trabalho. Na verdade, a produção de bens e serviços está subordinada à 
produção do capital e do lucro capitalista. O objetivo básico do sistema 
capitalista, em outras palavras, é a produção e a auto-expansão do capital 
por meio da exploração massiva dos trabalhadores. (WOOD, 2001, p. 12). 

Destarte, no processo de circulação lucrativa do dinheiro, não é a mercadoria 

que tem o seu valor aumentado quando vendida (M-D’), mas é a força de trabalho 

necessária para produzi-la que tem o seu valor depreciado, quando comprada. A 

mais-valia, portanto, é obtida pela diferença entre o valor do trabalho abstrato 

cristalizado nas mercadorias e o valor, a menor, pago ao trabalhador que as produz. 

Há uma distinção crucial entre o que o trabalho recebe e o que o trabalho 
cria. O mais-valor resulta da diferença entre o valor que o trabalho incorpora 
nas mercadorias numa jornada de trabalho e o valor que o trabalho recebe 
por entregar ao capitalismo a força de trabalho, e ponto final. O capitalista 
os coloca para trabalhar de modo que não só reproduzam o valor de sua 
própria força de trabalho, mas também produzam o mais-valor. Para o 
capitalista, o valor de uso da força de trabalho está no fato de ele ser uma 
mercadoria que pode produzir valor e, consequentemente, mais-valor. 
(HARVEY, 2013, p. 125). 
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Até aqui, foi analisado o longo percurso das mercadorias desde a definição da 

substância do valor, passando pela economia de trocas, a criação do equivalente 

universal (mercadoria-dinheiro), até ao dinheiro como insumo para a reprodução 

lucrativa dele mesmo, todavia, esta caminhada ainda não está completa. Somente 

agora é chegado o momento principal, onde será descortinado “quem” está no 

comando deste processo frenético de expansão do valor. O que é o capital?  

 

1.2 O PARADOXO DA RACIONALIZAÇÃO PRODUTIVA SEM CONSUMO 
 
 

Para Thomas Piketti (2014, p. 51), “o capital é definido como o conjunto de 

ativos não humanos que podem ser adquiridos, vendidos e comprados em algum 

mercado”. Em sentido diverso, elucida Harvey (2011, p. 41) que o capital “não é uma 

coisa, mas um processo em que o dinheiro é perpetuamente enviado em busca de 

mais dinheiro”. Com base nesta última definição, que permeará o embasamento 

teórico do presente trabalho, o capital não se confunde com um coletivo de bens 

nem com o próprio dinheiro, mas consiste na circulação lucrativa deste.  

Quem não se recorda do personagem “Tio Patinhas”, de Walt Disney, 

nadando em sua piscina de moedas de ouro? Tido pelo senso comum como ícone 

capitalista, apenas por possuir muito dinheiro, ele comprova não o ser, ao olvidar 

que o capital não é afeito à tranquilidade das águas paradas de uma piscina: gosta 

mesmo é de mar agitado, com ondas bem grandes. Por isso: 

Nunca se deve considerar o valor-de-uso objetivo imediato do capitalista. 
Tampouco o lucro isolado, mas o interminável processo de obter lucros. 
Esse impulso de enriquecimento absoluto, essa caça apaixonada ao valor, é 
comum ao capitalista e ao entesourador, mas, enquanto este é o capitalista 
enlouquecido, aquele é o entesourador racional. A expansão incessante do 
valor, por que luta o entesourador, procurando salvar, tirar dinheiro da 
circulação, obtém-na de maneira mais sagaz o capitalista, lançando-o 
continuamente na circulação (MARX, 2003, p. 183). 

O fetiche do capital é apresentá-lo como um “sujeito automático”, assumindo 

o protagonismo na reprodução do lucro, como entidade que se movimenta por conta 

própria. Neste processo, para além de simplesmente esconder o trabalho humano 

como substância do valor, o capital emerge como o agente despótico que opera 

automaticamente, apropriando-se da racionalidade do capitalista, que, despido de 

vontade e consciência, torna-se o próprio “capital encarnado” (MARX, 2003, p. 184). 
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Por exemplo, no sistema de produção industrial, vigente a partir do século 

XVIII, o capitalista comprava a força de trabalho humano e os recursos materiais 

necessários para fabricar mercadorias, a fim de vendê-las por um valor maior que os 

custos envolvidos em sua produção. Alcançado seu objetivo, ele poderia embolsar o 

lucro e dar-se por satisfeito. “Poderia”, caso a condução do processo não fosse feita 

pelo capital, programado para reinvestir o excedente na compra de mais força de 

trabalho, a fim de obter um ganho sempre maior que o obtido no ciclo anterior7. 

A irracionalidade do capital é bem retratada por Timothy Ferriss no livro cujo 

pitoresco título é “Trabalhe 4 horas por semana”, de onde se extrai a seguinte 

alegoria (2008, p. 189-190): de férias numa cidade litorânea, por ordens médicas, 

um executivo norte-americano abordou um pescador que retirava, sozinho, os peixes 

de seu pequeno barco no final da manhã, especialmente curioso por saber o que o 

nativo fazia no resto do dia. Soube que o pescador almoçava com a família, dormia 

um pouco pela tarde, brincava com os filhos e passeava no centro da cidade à noite, 

onde se divertia com os amigos, bebendo e tocando violão. 

Irresignado com tanto “desperdício” de tempo, o executivo disse ao pescador 

que o ajudaria a “melhorar de vida”. Se ele pescasse também à tarde, aumentaria 

sua produção e, com o lucro, poderia comprar outro barco, contratando pessoas 

para trabalharem para ele, o que seria apenas o início da expansão rumo a uma 

grande frota. Previu, ainda, que, ao invés de vender os peixes ali mesmo na praia, o 

pescador os venderia direto para grandes fábricas, até que adquirisse a sua própria 

indústria pesqueira, gerenciando o processamento e distribuição em vários países. 

O executivo também advertiu que, para tanto, ele deveria se mudar para uma 

grande metrópole e trabalhar de forma muito dura por 20 a 25 anos, mas que o seu 

esforço seria recompensado quando a empresa abrisse capital, vendendo ações na 

bolsa de valores, o que geraria uma grande fortuna ao hoje modesto pescador.  

Parecendo não ter assimilado muito bem os conselhos, o pescador perguntou 

o que ele faria quando, ao fim desse périplo, ficasse rico. O executivo respondeu: 

“você mudará para uma pequena cidade litorânea, onde pescará pela manhã, 

                                                 

7
 Harvey acredita que as leis coercitivas da concorrência são decisivas para que o lucro seja sempre 

reinvestido, quando assim aduz: “Se eu, capitalista, não reinvestir em expansão e um rival o fizer, 
então depois de um tempo eu provavelmente estarei fechando as portas. Preciso proteger minha 
participação do mercado” (HARVEY, 2011, p. 41). 
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almoçará com sua família, dormirá um pouco à tarde, brincará com os seus netos, 

passeará na cidade à noite e se divertirá com os amigos, bebendo e tocando violão”.        

A título de arremate moral da interessante estória acima, é bastante oportuno 

o pensamento de Amartya Sen (2000, p. 29), que assinala ser “inadequado adotar 

como nosso objetivo básico apenas a maximização da renda ou da riqueza, que é, 

como observou Aristóteles ‘meramente útil e em proveito de alguma outra coisa’”. 

Enquanto na citada orientação aristotélica, o valor da riqueza reside nas outras 

coisas que dela derivam, no processo autofágico de reprodução social do capital, o 

dinheiro se presta apenas a produzir mais dele mesmo. Exclusivamente isto. 

Este ciclo de reinvestimento deve se repetir ao infinito, sem que haja um 

ponto de satisfação do capital, para quem não há limites para a valorização do valor. 

A sua luta constante, portanto, é por encontrar meios de superar as barreiras que se 

impõem em seu percurso rumo à acumulação infinita, e ele entra em crise sempre 

que se depara com uma forte resistência para atravessar qualquer obstáculo. 

Logo, a transformação do dinheiro num insumo para a reprodução lucrativa de 

si próprio foi base do fenômeno de desconexão do sujeito histórico com o objeto de 

seu trabalho e, por consequência, da criação de um valor sem substância. Ao buscar 

produzir mercadorias em demasia sem a contrapartida do salário, a lógica do capital 

dilapida a realização do valor, por depreciar o poder de consumo do trabalhador.  

A “desvalorização do valor” não é somente uma crise económica, antes 
significa uma crise total: o colapso de toda uma “civilização”. A produção de 
mercadorias já não constitui um sector no quadro da vida social, antes 
ocupa nela uma parte cada vez maior, tanto geograficamente como no 
interior da sociedade, tanto em extensão como em intensidade. (JAPPE, 
2006, p. 152). 

Neste contexto, para se entender como a crise de superprodução pode ser 

uma das causas do superendividamento do consumidor, deve-se ter em mente que, 

como o mantra da racionalização produtiva entoado pelo capital é a fabricação da 

maior quantidade de bens com a menor participação de trabalho abstrato, segundo 

Kurz (2015, p. 79), “cada vez mais seres humanos são rebaixados a um nível de 

pobreza ainda há pouco tempo inimaginável. A divisão da sociedade aprofunda-se 

cada vez mais; até a classe média está sendo apanhada pelo turbilhão da crise”. 

Até aqui, restou claro que o capital é o processo de reprodução constante do 

valor. Agora, chegou o momento de descortinar que quando o dinheiro, enviado em 
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busca de mais dinheiro, fica preso em alguma barreira e não consegue se 

multiplicar, a expectativa da expansão infinita é frustrada, deflagrando uma crise. 

Disto deriva uma preocupação: se, como assevera David Harvey (2011, p. 07), 

“o capital é o sangue que flui através do corpo político de todas as sociedades que 

chamamos de capitalistas, espalhando-se, às vezes como um filete e outras vezes 

como uma inundação, em cada canto e recanto do mundo habitado”, a interrupção 

total de seu fluxo levará o sistema à morte.  

Rousseau (2015) também adverte que, tal qual o corpo humano, o corpo 

político começa a morrer desde o nascimento, trazendo em si próprio as causas de 

sua destruição. Assim, é importante entender, com urgência, como o capitalismo 

funciona e as verdadeiras razões das suas crises, para que, somente assim, elas 

sejam superadas - caso realmente isto seja algo possível.  

A grande depressão da década de 1930 colocou em xeque a explicação da 

teoria neoclássica acerca do equilíbrio do mercado, sob o fundamento da lei de Say, 

que preconizava a impossibilidade do surgimento espontâneo das crises. A maioria 

dos economistas da época analisava a crise apenas a partir de fatores externos, 

imputando no comportamento do Estado e dos agentes econômicos as causas que 

prejudicariam o preconizado equilíbrio interno entre as forças dos mercados. 

Entretanto, ao contrário do que defende a escola neoclássica, hoje sabemos 

que o “enigma do capital” (HARVEY, 2011) é a formação de suas próprias crises e 

que a instabilidade é ínsita ao próprio sistema capitalista, que, dada a necessidade 

de permanente mutação, parece não se coadunar com qualquer equilíbrio. 

Como a crise econômica é um bloqueio relevante ao reinvestimento do 

excedente, a suscetibilidade do capital a tantos colapsos deriva do fato de que, ao 

buscar a acumulação infinita, ele olvida o caráter limitante dos fatores de produção. 

Assim, a incoerente busca pela expansão perpétua faz com que os limites lógicos 

que naturalmente se impõem ao fluxo do capital sejam eliminados sem qualquer 

preocupação com as consequências, o que acaba gerando sempre novas crises. 

Em seu processo, o capital assemelha-se a um trator que só se move em 

linha reta e destrói tudo que se interpõe no seu trajeto. Nunca desvia seu curso, pois 

só consegue avistar ao lucro, não se importando com a preservação dos recursos 

naturais, questões ambientais, energéticas e outras tantas de suma importância para 
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o desenvolvimento sustentável da humanidade, até mesmo porque, para ele, nem 

mesmo a vida humana tem valor. Tudo o que existe é combustível ao seu movimento. 

A direção auto-expansiva do capital não pode refrear a si mesma em virtude 
de alguma consideração humana, simplesmente porque essa consideração 
pareceria moralmente mais palatável, como a automitologia do “capitalismo 
caridoso” e do “capitalismo popular” gostaria de nos fazer acreditar. Ao 
contrário, a lógica do capital é caracterizada pela destrutividade 
autovantajosa, uma vez que tudo que se encontra no caminho do cruel 
impulso expansivo do sistema deve ser naturalmente varrido ou esmagado, 
se preciso. De outro modo, o avanço auto-expansivo do capital seria 
rapidamente interrompido, e em pouco tempo o capital, como modo de 
controle sociometabólico, acabaria por implodir (MÉSZÁROS, 2007, p. 318). 

Segundo Harvey (2011, p. 46), a trajetória do capitalismo tem sido marcada 

por “uma luta perpétua para converter limites aparentemente absolutos em barreiras 

que possam ser transcendidas ou contornadas”. Neste processo histórico, ele tem 

surpreendido não apenas pela extrema engenhosidade com que desvia dos 

obstáculos, como pelas catástrofes geradas na correção de suas rotas, 

demonstrando, numa expressão schumpeteriana, a “destruição criativa” como 

tendência imanente à dinâmica de sua sobrevivência. Deste modo: 

O capitalismo a si mesmo se vence até a morte, tanto materialmente como 
no plano ideal. Quanto maior a brutalidade com que esta forma de 
reprodução, tornada modelo social universal, devasta o mundo, mais ela vai 
inflingindo golpes a si mesma e minando a própria resistência (KURZ, 2002).  

Infelizmente, enquanto a medicina já domina, desde o início do século XVII, a 

anatomia e o funcionamento do sistema cardiovascular humano, a economia sabe 

muito pouco sobre a circulação do capital no corpo político, tratando os recorrentes 

colapsos com transfusões emergenciais de dinheiro, inflando o sistema financeiro de 

uma prosperidade simulada, sem investigar as verdadeiras causas do problema.  

Assim, diante da saga de cíclica superação de limites aparentemente 

intransponíveis pelo capital, por que a crise despertaria qualquer reflexão teórica se, a 

despeito do quão arrasador tenha sido o colapso, logo as coisas voltarão ao “normal”? 

Por isso, à míngua de qualquer interesse na análise de suas causas, são as próprias 

crises que funcionam como, segundo Harvey (2011, p. 100), “racionalizadores 

irracionais de um sistema inerentemente contraditório”.  

A desorientação teórica dos novos contestatários é o espelho do completo 
desmoronamento da crítica social nas duas últimas décadas. A ausência de 
uma verdadeira crítica, coerente e de vasto alcance, quando não mesmo a 
recusa explícita de toda e qualquer teoria “totalizante”, impede que os 
indivíduos que pretendem assumir uma posição crítica tenham um 
conhecimento real das causas e das consequências daquilo que criticam. 
Correm assim o risco de ver a sua crítica, muitas vezes ao arrepio das suas 
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melhores intenções, degenerar no exacto contrário de toda e qualquer 
perspectiva de emancipação social. (JAPPE, 2006, p. 08). 

Talvez contaminados pelo sentimento positivo e empírico de que o ápice da 

crise já é o prenúncio alvissareiro do seu fim, mesmo sem saber o quanto a situação 

ainda pode se agravar, os analistas econômicos optaram pelo discurso resignado de 

que “a crise mesmo não interessa, mas apenas o que vem depois, quando ela 

acabar” (KURZ, 2015, p. 103). Parecem seguir o exemplo de Sísifo, que, condenado 

a um trabalho inútil, maçante e sem sentido, mesmo sendo muito sagaz, jamais se 

revoltou contra o absurdo de sua pena.  

Na mitologia grega, Sísifo é conhecido pela esperteza utilizada para enganar 

os deuses e pela punição que, em virtude disso, recebeu ao morrer: empurrar uma 

grande pedra de mármore rumo ao topo de uma montanha muito alta e íngreme, de 

modo que, sempre na iminência de chegar ao cume, a pedra rolava ladeira abaixo, 

obrigando que o trabalho fosse eternamente reiniciado (KURY, 2008, p. 362). 

Seu mito alerta que a mesmice é a terrível punição imposta àquele que insiste 

em apenas seguir as ideologias dominantes, todavia, parafraseando Camus (2004), 

o absurdo que consiste na busca de sentido, unidade e clareza em um mundo 

desprovido de razão - como o é o sistema de reprodução social do capital - não deve 

conduzir ao suicídio filosófico, mas sim à revolta.  

Por isso, a possibilidade de superar a crise depende da população vociferar 

“já basta, vamos mudar o sistema” (HARVEY, 2011, p. 17), indignando-se contra os 

padrões estabelecidos e buscando a libertação pelo novo. 

Eis o equívoco: as reiteradas crises do capital não derivam de um processo 

regido pela inexorabilidade das leis naturais, onde, dada a causa, é impossível 

alterar os efeitos. Sendo um processo histórico, o devir do capitalismo permite que a 

análise do passado assegure uma melhor compreensão do presente e, mais que 

isso, engendre um novo futuro. Assim, mesmo após a pedra escapar de suas mãos, 

Sísifo deve descortinar, do alto da montanha, a existência de um novo caminho e 

fazer algo diferente da próxima vez.  

A crise deve abrir uma possibilidade de dar um passo atrás e trazer à baila 
novas perguntas, de rever e desafiar todos os nossos quadros teóricos, e 
explorar algumas de nossas cavernas históricas e mentais com ferramentas 
analíticas e epistemológicas mais apropriadas, esperando que possamos 
assim nos identificar e aprender com nossa ingenuidade histórica. 
(BAUMAN, 2010-b, p. 08). 
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Sob a égide das doutrinas econômicas que se mostraram incapazes de 

prever e evitar as crises anteriores, é certo que outras tantas crises atravessarão, 

facilmente, esta mesma peneira, que já revelou ter furos muito largos. Assim, faz-se 

imperioso abrir horizontes a uma nova crítica social radical, ao invés de se deixar 

consumir, diariamente, pela crise, já que ela não está sujeita à lei da gravidade. 

O capitalismo não é uma sessão budista e não pode ser entendido com 
uma compreensão anistórica. A lógica identitária do princípio da valorização 
não causa o eterno retorno do mesmo, mas um processo histórico 
irreversível com situações qualitativamente diversas. A constelação mundial 
em vigor a cada dado momento apenas pode ser explicada com base no 
desenvolvimento do capital mundial. De cada vez que se esgota uma 
determinada fase da valorização, também as instituições, os conceitos e as 
ideologias políticas que a ela se encontram associados se tornam obsoletos. 
Isto tanto mais se aplica no caso de o sistema mundial ter atingido um grau 
de maturidade como o atingiu no final do século XX. (KURZ, 2015, p. 39). 

O grande problema é que, até hoje, as crises vêm sendo analisadas de forma 

simplista, buscando-se identificar sua causa numa única fonte e nela concentrando o 

ponto de pressão política para mudança, o que não tem surtido um resultado eficaz. 

De plano, para fugir de uma análise rasa sobre o fluxo do capital, importa 

saber que ele, conforme analisa Harvey (2011) à luz das “sete esferas de 

atividades”8, (2011), não pode circular sem que, obrigatoriamente, tangencie: 

tecnologias e formas de organização; relações sociais; relações com a natureza; 

concepções mentais do mundo; processos de produção e de trabalho; arranjos 

institucionais e administrativos e, por fim; reprodução da vida cotidiana e da espécie. 

A despeito de todas as sete esferas serem interdependentes entre si, sem 

qualquer relação de dominância permanente entre elas, e de cada uma delas evoluir 

por conta própria, este processo sempre se dá numa interação dinâmica com as 

demais, ou seja: em coevolução.  

Assim, uma tecnologia pode repercutir sobre as relações de trabalho, criando 

novos modelos de produção, que, por impactar nas formas de interação com a 

natureza, podem reclamar novos arranjos institucionais para a preservação do 

equilíbrio ecológico e energético, fazendo surgir novas concepções mentais para um 

mundo mais sustentável, incorporadas à vida cotidiana das pessoas. 
                                                 

8 David Harvey (2011, p. 106) assevera que a teoria das sete esferas foi desenvolvida a partir de uma 
nota de rodapé existente no capítulo 15 de O capital, volume 1, onde Marx, após mencionar 
brevemente a teoria da evolução de Darwin, discorre que “a tecnologia revela a relação ativa do 
homem com a natureza, o processo direto da produção de sua vida e, assim, define também o 
processo de produção das relações sociais de sua vida e das concepções mentais que fluem dessas 
relações”. Enfatiza, portanto, que o pensamento original é de Marx. 
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As sete esferas de atividade coevoluem na evolução histórica do capitalismo 
de formas distintas. Nenhuma esfera prevalece sobre as outras, mesmo 
quando existe dentro de cada uma a possibilidade de desenvolvimento 
autônomo (a natureza se transforma e evolui independentemente, assim 
como as concepções mentais, as relações sociais, as formas de vida diária, 
os arranjos institucionais, as tecnologias etc.). Cada uma das esferas está 
sujeita a uma renovação e transformação permanentes, tanto na interação 
com as outras quanto por meio de uma dinâmica interna que cria de forma 
constante novidade nas questões humanas. As relações entre as esferas 
não são causais, mas dialeticamente interligadas pela circulação e 
acumulação do capital. (HARVEY, 2011, p. 108). 

O problema das análises monocausais é que, quando um limite é superado, o 

fluxo do capital se depara, quase sempre incontinenti, com uma barreira diversa, que 

muito pouco ou em quase nada se prende “à causa” da crise anterior. Portanto, as 

crises podem ser melhor elucidadas com o auxílio das sete esferas de atividades, 

não isoladamente, mas sim em seus arranjos de forças, derivados de múltiplas 

possibilidades de configuração e alinhamento, o que permite, com maior 

flexibilidade, mudar de rumo e corrigir a rota rapidamente. 

Exemplo da aludida miopia na análise econômica é que a escassez de mão 

de obra na Europa e nos Estados Unidos, na década de 1960, foi exclusivamente 

analisada sob a “esfera” dos processos de produção e de trabalho. Com a atenção 

isolada conferida ao problema, realmente ele foi superado, mas a “solução” gerou 

outras barreiras mais graves e complexas. Isto porque, com o déficit da força de 

trabalho resolvido, o capital, sempre insatisfeito, passou a perseguir seu barateamento, 

introduzindo novas tecnologias no processo produtivo.  

Assim, para economizar trabalho humano, o sujeito automático - com o apoio 

irrestrito do Estado - demitiu e reduziu salários, o que, ao invés de debelar a crise, 

acabou por agravá-la, transferindo o seu cerne para um problema de demanda, que 

ficou represada pela diminuição do poder aquisitivo dos trabalhadores.  

Trabalho desempoderado significa baixos salários, e os trabalhadores 
pobres não constituem um mercado vibrante. A persistente repressão 
salarial, portanto, coloca o problema da falta de demanda para a expansão 
da produção das corporações capitalistas. Um obstáculo para a acumulação 
de capital - a questão do trabalho - é superado em detrimento da criação de 
outro - a falta de mercado. Então, como contornar essa segunda barreira? 
(HARVEY, 2011, p. 22). 

Como o valor de uma mercadoria, rememore-se, é vinculado à quantidade de 

trabalho abstrato vertido em sua produção, o aumento da racionalização produtiva - 

buscado intransigentemente pelo sistema de reprodução social como forma de obter 

mais lucro -, ao reduzir a participação humana no processo, também diminui, por 

consequência, a substância do próprio valor. 
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A “hora da verdade” só chega quando a necessidade de expansão encontra 
obstáculos significativos, como os que experimentamos em nossa época. O 
fato de que, em tais circunstâncias, as dificuldades da expansão lucrativa do 
capital assumam a forma de escassez especulativa e movimentos 
aventureiros do capital, negando da forma mais cruel a satisfação das 
necessidades elementares de incontáveis milhões de pessoas, apenas 
sublinha que o capital é, nas palavras de Marx, a “contradição viva. 
(MÉSZÁROS, 2007, p. 946). 

Eis a maior contradição interna do capital, que leva ao enfático questionamento 

de Kurz (1997, p. 161): “com o crescente desemprego, diminui o poder de compra da 

sociedade. Quem comprará então a quantidade cada vez maior de mercadorias? 

Evidentemente, o aumento na capacidade produtiva, que as empresas 
podem financiar além das receitas por meio de empréstimos bancários, 
debêntures e novas emissões de ações, tem que ser acompanhado pelo 
aumento proporcional da demanda no outro lado da equação de mercado. 
Enquanto esse pode advir dos próprios gastos empresariais ou dos gastos 
governamentais, nos parece mais verossímil, especialmente quando 
olhamos para isso no agregado, considerar tal impulso pelo lado da 
demanda como originado no consumo das famílias (que representa, na 
maior parte das economias, de longe o maior componente da demanda, 
surpreendentes 72% do PIB total nos Estados Unidos). Todavia, durante as 
últimas três décadas, presenciamos uma inflexível estagnação dos salários 
nas nações industrializadas. (GUTTMANN E PLIHON, 2008, p. 587). 

O capitalismo não atenta para a imprescindibilidade de manter níveis mínimos 

de trabalho e renda, como requisito elementar para a sua própria manutenção e 

desenvolvimento, de modo que, a lógica norteadora de todo processo resume-se 

apenas ao aumento da produção a qualquer custo. 

O aumento da produtividade proporcionado pelas máquinas reduzia o valor 
das mercadorias, tanto das que eram produzidas industrialmente como das 
que concorriam com elas, de origem artesanal. O efeito desse 
desenvolvimento sobre os salários, tanto do novo proletariado fabril como 
do que permaneciam na indústria doméstica, não podia deixar de ser 
desastroso. (SINGER, 1977, p. 121). 

Assim, o capitalismo atinge o ápice de suas contradições quando, ao expandir 

suas forças produtivas ao limite máximo, a racionalização olvida que o trabalho 

solapado do processo é o fator preponderante para a estagnação do sistema. Isto 

porque a superação dos padrões irreversíveis de produtividade não é acompanhada 

pelo aumento do poder aquisitivo da população, gerando o subconsumo, que é uma 

face da moeda, que, do outro lado, exibe a crise de superacumulação. 

O sistema capitalista, para sobreviver numa situação em que ele mesmo 
serra o ramo de árvore sobre o qual está sentado - o trabalho -, é obrigado, 
mais ainda do que antes, a procurar subterfúgios para fazer coincidir 
momentaneamente a circulação e a produção suspendendo praticamente a 
lei do valor. É importante que nos recordemos de que a produção de bens 
de uso não está em crise. Mas se fosse seguida à letra a lógica do valor, 
dever-se-ia abandonar quase toda a produção actual por “falta de 
rentabilidade”. (JAPPE, 2006, p. 148).  
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É importante frisar que o subconsumo não deve, obrigatoriamente, ser 

associado à ausência de interesse, necessidade ou desejo de consumir, posto que, 

conquanto ditosa em adquirir os mais diversos produtos, uma expressiva parcela da 

população perdeu seu poder de compra junto com o desemprego ou baixos salários.  

Trata-se, neste caso, de uma superprodução relativa. Ou seja, a oferta não é 

necessariamente excessiva, considerada em relação às carências sociais concretas, 

mas é relativamente demasiada, em cotejo com a efetiva demanda solvente. A título 

de exemplo, as montadoras de automóveis estão com os pátios repletos não porque 

toda a população já possua veículos ou não queira adquiri-los, mas sim porque não 

há poder aquisitivo para tanto.  

Na indústria automobilística, socialmente numa posição central, 
encontramos esse processo de forma mais avançada. Milhões de empregos 
foram “desracionalizados” e o processo parece ainda não ter fim. Ao lado do 
“auto”, produto fordista (o automóvel), temos o “auto”, o homem de lata (o 
autômato), cujo cérebro somente é formado por circuitos eletrônicos. Os 
“colegas robôs” podem construir carros de uma forma ainda mais eficiente, 
produzindo ainda mais em massa. Porém, uma coisa eles nunca poderão 
fazer nas vidas de aço e chapa de ferro: comprar automóveis. (KURZ, 1997, 
p. 370). 

Neste esteio, sempre que a capacidade de racionalização da produtividade 

assume níveis demasiados para a capacidade de absorção e expansão do mercado, 

o capital se depara com a crise de superacumulação, que o impede de circular rumo 

ao lucro, já que as mercadorias - encalhadas nos estoques das fábricas e prateleiras 

das lojas - não podem voltar à forma dinheiro por falta de poder de compra.  

O potencial de racionalização é agora tão grande que continuamente se 
torna mais supérfluo mais trabalho do que aquele que pode ser absorvido 
adicionalmente na valorização, através do aumento da produção de 
mercadorias. Apesar do aumento da quantidade de mercadorias, diminui 
rapidamente a substância de trabalho social “válida” no standard de 
produtividade da microeletrônica e consequentemente a crise assume um 
caráter estrutural. (KURZ, 2015, p. 78). 

Assim, a alta da produtividade, agora entoada como mantra por todos os 

setores industriais, dá origem a um fenômeno estrutural denominado desemprego 

tecnológico. O estouro da produção é a própria causa da avalanche de miséria, que 

retira, fortemente, o poder de consumo de expressiva parcela de trabalhadores. 

O desemprego real cresce por toda a parte, e uma vez que a causa reside 
no enorme salto de produtividade decorrente da revolução informática, nada 
poderá inverter essa tendência nem a de desmantelamento do Estado 
social. Estas duas tendências, em conjunto, geram a marginalização de uma 
parte crescente da população, mesmo nos países mais ricos, que entram 
em regressão relativamente aos padrões vigentes durante um século de 
evolução social. (JAPPE, 2006, p. 06). 
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Logo, quanto mais mercadorias são produzidas pelos processos tecnológicos 

que prescindem do trabalho, menos mercadorias são vendidas, haja vista que os 

demitidos pela racionalização são proscritos do mercado de consumo. Esta é a 

causa mais profunda do atual estágio da crise estrutural do capital, onde a quimera 

da infinita valorização do valor cede espaço ao clímax de sua desvalorização. 

Voltando às sete esferas de atividade, para não incidirmos novamente no erro 

de uma análise monocausal, é importante ter em conta que as graves crises 

financeiras raramente derivam de fenômenos isolados, como alertam Kenneth 

Rogoff e Carmen Reinhart (2010, p. 145): 

Em vez de serem gatilhos de recessões, as crises financeiras atuam, com 
mais frequência, como amplificadores. A reversão na sorte do crescimento 
do produto acarreta uma cadeia de calotes de empréstimos bancários, que 
agrava a queda do produto, os problemas de liquidez e assim por diante. 
Além disso, as crises bancárias não raro são acompanhadas por outras 
espécies de crises, inclusive de taxa de câmbio, de dívidas interna e 
externa, e de inflação. 

Destarte, embora a repetição dos sintomas pelos quais a crise se exterioriza 

gere uma tendência açodada de ministrar o mesmo remédio que a conteve em 

épocas pretéritas, não se pode olvidar que, na abordagem de um processo histórico 

e multifacetado, a mínima variação no conjunto de forças das preditas sete esferas 

de atividades pode ser suficiente para, ao invés da cura, acelerar o colapso.  

Frise-se: não existe fórmula pronta quando, a despeito de idênticos serem os 

sintomas, as causas são diferentes. Por exemplo, como saída para o problema de 

superacumulação manifestado ainda numa fase do capitalismo ascendente, no início 

do século XX, Rosa Luxemburgo propôs a conquista de novos territórios, a fim de 

mobilizar uma demanda extra de um consumo que estaria latente, por ainda não ter 

sido explorada pelo sistema, o que, para David Harvey (2011, p. 93), 

significava a continuação da acumulação primitiva por imposições e práticas 
imperialistas em sociedades não capitalistas. Populações inteiras tiveram de 
ser mobilizadas como consumidores e não como trabalhadores. No século 
XIX, os britânicos usaram seu domínio imperial sobre a Índia para expandir 
o mercado para os produtos britânicos (e no processo destruíram formas 
indígenas de produção). O mercado chinês também foi violentamente aberto 
no século XIX. 

Luxemburgo apregoava que o capital precisava extrair seu sustento de uma 

fonte virgem e que ele não sobreviveria sem as economias não capitalistas. Assim, 

como logo após explorado o novo território perde sua virgindade, a busca por outros 

campos para a expansão do capital seria uma necessidade perene, levando Bauman 
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(2010-b, p. 27) a afirmar que o capitalismo é um sistema parasitário, que só sobrevive 

“desde que encontre um organismo ainda não explorado que lhe forneça alimento”. 

Hoje, passados cem anos desde que a aludida teoria foi enunciada, ela já não 

pode ser posta em prática em sua concepção original, haja vista que a conquista de 

terras virgens não é mais uma alternativa viável, sob a perspectiva geográfica9.  

Entretanto, na ausência de novos territórios, o capitalismo utilizou sua 

extrema engenhosidade na descoberta de outros “pastos”. Neste novo contexto, os 

consumidores são as novas terras virgens. Para tanto, o sistema deslocou o eixo da 

reprodução social do capital da exploração da mais valia obtida sobre o trabalho 

assalariado, mote da sociedade de produtores, para a obtenção do lucro mediante a 

exploração contínua dos desejos.  

A economia consumerista se alimenta do movimento das mercadorias e é 
considerada em alta quando o dinheiro mais muda de mãos; e sempre que 
isso acontece, alguns produtos de consumo estão viajando para o depósito 
de lixo. Numa sociedade de consumidores, de maneira correspondente, a 
busca da felicidade – o propósito mais invocado e usado como isca nas 
campanhas de marketing destinadas a reforçar a disposição dos 
consumidores para se separarem de seu dinheiro (ganho ou que se espera 
ganhar) – tende a ser redirecionada do fazer coisas ou de sua apropriação 
(sem mencionar seu armazenamento) para sua remoção – exatamente do 
que se precisa para fazer crescer o PIB.  (BAUMAN, 2008, p. 51/52). 

Acerca do tema, há uma anedota muito oportuna contada por Bauman (2010-

b, p. 27-28), sobre dois vendedores enviados à África para vender sapatos. Logo ao 

final do primeiro dia de trabalho, um deles ligou desolado para a fábrica e pediu que 

abortasse imediatamente os planos de expansão, pois naquele lugar todos andavam 

descalços. Já o outro vendedor ligou entusiasmado para a matriz, requisitando o 

envio de milhares de pares de sapato, já que ali ninguém ainda usava calçados.  

Não há a menor dúvida que o segundo vendedor era inspirado pela lógica do 

capital, mas será que ele obteve sucesso ao apostar na demanda latente, vendendo 

todos os calçados encomendados? Na análise do problema, é precipitado garantir 

que a população andava descalça apenas em decorrência de uma crise na oferta, 

concentrada na “esfera” da produção. Por que isso não poderia ser uma forma de se 

                                                 

9 A aludida restrição para uma nova expansão territorial encontra limite no fato da maior parte dos 
países já estar inserida no sistema democrático de mercado. Não obstante, é curiosa a nova 
perspectiva que o avanço da tecnologia possibilitou à teoria da acumulação capitalista de Rosa 
Luxemburgo, hoje traduzida pela conquista do espaço. Obviamente, não se busca a criação de um 
mercado alienígena, mas sim a movimentação do fluxo de reprodução e circulação do capital por 
meio dos elevados investimentos vertidos na corrida espacial. 
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relacionar com a natureza, um hábito social arraigado (cultura e tradição) ou até 

mesmo - o que seria o fundamento mais provável - falta de poder aquisitivo?  

Assim, à míngua de uma demanda solvente que viabilizasse a circulação dos 

bens produzidos em excesso com o uso intensivo da tecnologia, o capital fugiu da 

economia real, cada vez menos rentável, e migrou para o mundo da especulação 

financeira, dando origem à economia política da simulação. Sem a substância do 

trabalho humano, a valorização do capital apenas pode ocorrer de modo fictício, por 

meio de bolhas financeiras, conforme será descortinado na sequência. 

 

1.3 A FINANCEIRIZAÇÃO DA ECONOMIA E A PRODUÇÃO DE BOLHAS 
 

Diante da grave crise de superprodução e à míngua de perspectivas concretas 

para uma retomada de crescimento real da economia, o capital precisou migrar para 

outras paragens, prescindindo da circulação das mercadorias no processo da 

valorização infinita do valor e demonstrando que nem só de comprar e vender vivem 

os modernos capitalistas. Percebendo que poderiam lucrar muito com a especulação 

das ações e títulos negociados nas bolsas de valores, eles não hesitaram em investir 

na reprodução simulada do capital fictício.  

É evidente que o capitalismo contemporâneo é conduzido pelas finanças, 
uma vez que é, em grau sem precedentes, controlado por uma comunidade 
sempre crescente de investidores financeiros suprindo fundos a devedores 
que buscam acelerar seu crescimento por meio de endividamento adicional. 
Ao sinalizar o acesso a fundos de terceiros, o endividamento permite que 
seus usuários separem o gasto da renda e operem em uma escala maior do 
que fariam de outro modo. (GUTTMANN e PLIHON, 2008, p. 582). 

A fim de que possa ser bem compreendido o cerne pragmático deste 

fenômeno, urge questionar o que deixou de ser real na economia política, por qual 

motivo e com qual finalidade a simulação passou a ser necessária. Para tanto, são 

sempre preciosas as análises críticas de Kurz (1997, p. 129), que assim o elucida:  

O problema parece estar na relação entre o trabalho - isto é, a atividade 
produtora de mercadorias - e a moeda. “Trabalho”, nesse sentido, significa o 
consumo de energia humana abstrata. O processo econômico moderno 
pode ser definido como a inesgotável transformação desse trabalho em 
moeda: a energia humana que se manifesta em sociedade constitui a 
substância da moeda. Toda moeda que não espelha um trabalho 
precedente é moeda sem substancia e, por isso, simulada (ênfase aditada).  

Isto porque, diante do limite interno para a sua valorização real que o próprio 

capital se impôs ao buscar a máxima racionalização produtiva com o descarte do 
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trabalho humano, o lucro constante passou a ser uma ficção somente alcançada por 

meio de uma economia simulada - ou de bolhas financeiras.  

A terceira revolução industrial, causada pela microeletrônica, começou nos 
anos 1980 a colocar um limite histórico intrínseco à valorização do trabalho 
vivo. O capital torna-se “incapaz de explorar” na medida em que, à altura 
dos padrões de produtividade e rentabilidade irreversíveis por ele próprio 
produzidos, já não é possível uma reprodução alargada em termos 
econômicos reais (expansão da valorização). Esta “hiperacumulação 
estrutural” do capital mundial conduz, nas metrópoles, devido à aplicação da 
microelectrônica, a um desemprego estrutural, a capacidades excedentárias 
à escala mundial e à fuga do capital monetário para a superestrutura 
financeira (conjuntura das bolhas financeiras). (KURZ, 2015, p. 39/40). 

Assim, em lugar das fábricas e indústrias, o novo habitat onde o capital fictício 

se expande é constituído pelos bancos, bolsas de valores, fundos de investimentos e 

instituições similares, que comercializam o porvir. O lucro destes alquimistas do valor 

não é mais extraído do processo de circulação das mercadorias com a substância do 

trabalho abstrato, mas sim dos juros que são pagos por aqueles a quem concedem o 

crédito necessário para adquiri-las.  

O consumo do crédito bancário, pois, é um ato preliminar e, muitas vezes, 

imprescindível ao consumo em geral. Daí por que o controle daquele pórtico é tão 

mais lucrativo que a produção de mercadorias em si: trata-se da venda de um 

insumo de primeira necessidade, sem o qual as demais não podem ser saciadas - 

ao menos para a absoluta maioria dos consumidores.  

Os banqueiros, portanto, são os novos produtores da sociedade de consumo 

e sobrevivem da venda de crédito, antecipando um rendimento futuro em troca de 

certo percentual sobre o valor disponibilizado. Nesta toada, até mesmo o lucro das 

maiores indústrias do mundo deixou de depender do sucesso real da produção de 

bens e se concentrou nas manobras especulativas do mercado financeiro.  

Não é à toa que todas as grandes montadoras de automóveis têm um banco 

em seu grupo econômico. Em sua origem, eles foram criados para facilitar o 

escoamento da produção, mas hoje, sob a lógica invertida do capital fictício, os 

veículos é que são produzidos a pretexto de ensejar a venda de financiamentos. 

A tendência de investimento em ativos se tornou generalizada. De 1980 em 
diante vieram à tona periodicamente relatórios sugerindo que muitas das 
grandes corporações não financeiras geravam mais dinheiro de suas 
operações financeiras do que fazendo coisas. Isso foi particularmente 
verdadeiro na indústria automobilística. Essas corporações agora eram 
administradas por contadores e não por engenheiros, e suas divisões 
financeiras que tratavam de empréstimos aos consumidores foram 
altamente rentáveis. (HARVEY, 2011, p. 28). 
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Há um grave problema na circulação do capital sem a substância do trabalho 

e na aceitação das bolhas financeiras como um “novo modelo de acumulação”: à 

míngua de rendimentos salariais, a explosão do consumo se lastreia exclusivamente 

no crédito bancário, que, para inflar o sistema de excesso simulado de liquidez, é 

concedido de forma irresponsável a devedores sem capacidade de adimpli-lo, o que 

se reflete num superendividamento em escala jamais antes vista.  

Por mais contraditório que isto pareça, na economia política da simulação, os 

bancos, que se especializaram em emprestar várias vezes um dinheiro que não têm, 

parecem não desejar o pagamento integral das dívidas, por um simples motivo: a 

quitação de um empréstimo também extingue a condição de devedor, exaurindo 

uma pastagem onde se alimenta o capital. Isso - para ele - é ruim, pois, repita-se: a 

morte do hospedeiro também pode levar o parasita à morte (BAUMAN, 2008-a). 

Isto porque os juros bancários, devidos em virtude da disponibilização de um 

valor financeiro muitas vezes sem lastro real, tornaram-se a principal fonte de lucros 

constantes do capitalista e o pagamento completo da dívida corta as asas do capital, 

que nasceu para voar alto. Logo, é perspicaz a advertência de Kurz (2015, p. 109), 

de que “apesar das aparências temporárias, não é o capital que se acumula”, como 

demonstrou o recente estouro da bolha imobiliária, em vários países. 

O juro monetário, em que na aparência se passa directamente do dinheiro a 
uma quantidade superior de dinheiro (D-D’, na linguagem utilizada no início 
do terceiro capítulo deste livro), torna-se na consciência comum a 
verdadeira forma de lucro - apesar de se tratar somente de uma dedução 
operada sobre o lucro obtido na produção. Na verdade, só é dinheiro “bom” 
aquele que resulta de um processo bem sucedido de valorização do valor 
operada pelo trabalho. (JAPPE, 2006, p. 149). 

Corroborando a tese acima, tem-se o exemplo da crise do subprime de 2008, 

derivada da concessão de hipotecas imobiliárias para pessoas que, ostensivamente, 

não teriam condição de quitá-las. Uma vez confirmado o inadimplemento iminente, o 

banco absorveria a valorização do imóvel - podendo vendê-lo com certo lucro para 

outra pessoa - ou, quem sabe, até mesmo refinanciar a hipoteca para o mesmo 

devedor, já que o hábito universal de buscar mais empréstimos era a única forma 

possível (embora paliativa) de suspender a execução da dívida. 

Em tempos recentes, assistimos a outra demonstração concreta da “lei de 
Rosa”, o famigerado affaire das “hipotecas subprime”, que estão na origem 
da atual recessão: o expediente de fôlego curto, deliberadamente míope, de 
transformar em devedores, indivíduos desprovidos dos requisitos 
necessários à concessão de um empréstimo. A única coisa que eles 
inspiravam era esperança (um tanto astuta, mas vã, em última análise) de 
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que o aumento dos preços das casas estimulado por uma demanda 
artificialmente inflada, pudesse garantir, como um círculo que se fecha, que 
os “compradores de primeira viagem” pagassem os juros regularmente (pelo 
menos por algum tempo). (BAUMAN, 2010, p. 09). 

Assim, a exploração implacável dos bancos por todas as terras virgens, 

marchando até mesmo pelos campos mais estéreis, pode estar conduzindo o capital 

para a mais difícil de suas crises, ante ao iminente esgotamento das pastagens 

disponíveis. Como o desaparecimento de pessoas descalças representa um 

problema para a indústria de calçados, a ausência de pessoas não endividadas 

representa um desastre para a indústria de crédito (BAUMAN, 2010-b, p. 32). 

Discorrendo criticamente sobre a fuga capital para a “economia das bolhas 

financeiras” em virtude da falta de mais-valia real, Kurz (2015, p. 79) assevera que, 

na busca da infinita expansão do valor, “já não é a venda de mercadorias que é 

decisiva, mas são os ganhos diferenciais na circulação de títulos financeiros que 

suportam uma valorização tornada fictícia”. Ele ainda complementa: 

Depois do Estado, portanto, a própria economia de mercado ingressou no 
estágio da simulação. Ao lado do capital fictício do crédito governamental 
surgiu o capital fictício da especulação comercial. Uma vez que a expansão 
do trabalho produtivo deixou de ser rentável ou tornou-se muito onerosa, os 
lucros passaram a fluir cada vez mais para a especulação com ações, 
imóveis, divisas cambiais, contratos a termo etc. (KURZ, 1997, p. 131). 

Assim, na ausência de quaisquer limites à sua expansão, a existência 

saudável do capitalismo é alcançada com uma taxa de crescimento composta de 3% 

ao ano, conforme os estudos do economista britânico Angus Maddison10, do que 

deriva uma necessidade imperiosa de encontrar novas saídas lucrativas, quando 

esta rentabilidade não for alcançada, como na recente crise de superprodução. 

Por que produzir mercadorias correndo sério risco de não as vender ou obter 

uma baixa rentabilidade, se “você pode tomar emprestado no Japão sem taxa de juros 

e investir em Londres a 7% com cobertura para seus investimentos em caso de uma 

possível e deletéria mudança na taxa de câmbio iene-libra”? (HARVEY, 2011, p. 32).  

Desta forma, o problema da reabsorção do excedente tem sido enfrentado 

com grande inventividade pelo mercado financeiro, que, mesmo sem nada produzir, 

propicia o aumento constante do valor (fictício, por não ter o substrato do trabalho), 

                                                 

10 O economista britânico Angus Maddison, calculando a produção total de bens e serviços na 
economia capitalista mundial desde 1820 (694 bilhões de dólares) até 2003 (41 trilhões de solares), 
apurou que a taxa composta de crescimento real foi de aproximadamente 2,25% ao ano, dando 
ensejo para que, com base em seus estudos, os economistas e imprensa financeira apregoem que 
uma economia “saudável” do capitalismo expande-se em 3% ao ano. (HARVEY, 2011, p. 30). 
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por meio da negociação de títulos no mercado de ações ou especulação imobiliária, 

conferindo lucros elevados, com base numa economia de simulação. 

A relação entre produção real e finanças inverteu-se. Não é mais o 
crescimento dos mercados de consumo e de bens de investimento que 
determina o crescimento dos mercados financeiros, mas justamente o 
contrário: a pujança tornada autônoma do capital especulativo dita a 
conjuntura de indústria e serviços. Enquanto a economia mundial cresce por 
volta de 2% a 3%, a cotação das ações sobe de 10 a 20 vezes mais, e isso 
numa progressão permanente. (KURZ, 1997-b). 

Eis o retrato da economia política da simulação: o excedente é aplicado no 

mercado financeiro, que promove uma expansão fictícia do dinheiro, fazendo com 

que o capitalismo apregoe estar em constante e vertiginoso crescimento, quando, na 

realidade, ele está apenas a gerar valor sem substância.  

O economista mexicano Oscar Ugarteche (apud JUSTO, 2016), de forma 

prosaica, mas bastante elucidativa, ilustra o funcionamento do mercado especulativo 

de transações futuras valendo-se de uma analogia com os rendimentos que 

inventivamente se poderia extrair de uma vaca. Afirma que ela poderia ser 

imediatamente vendida e alcançar um valor único e limitado, que será consumado no 

presente, mas que, ao invés disso, também poderia ser comercializado, por 

antecipação, o lucro potencial da venda do leite a ser produzido por esta vaca ou da 

venda dos futuros bezerros que, porventura, ela venha a parir. Quem sabe, ainda 

que com um risco ainda maior, não poderia ser negociado o leite de suas crias 

fêmeas ou até mesmo as crias destas crias? 

Diante da grande criatividade do mercado para formatar novas operações 

financeiras de venda do que ainda não existe - e que pode sequer vir a existir - e da 

disposição dos investidores a correr riscos, em troca de uma lucratividade superior à 

alcançada na economia real, a bolha vai crescendo, mas a “inquietante sensação de 

que a realidade pode ser interrompida a qualquer momento, como se alguém 

retirasse o plugue da tomada, penetrou abertamente até mesmo na consciência 

cotidiana (KURZ, 1997, p. 127). 

O “sujeito automático” assumiu o controle da sua reprodução lucrativa e 

aqueles que poderiam pará-lo não querem fazê-lo, pois parecem estar ganhando 

muito dinheiro - ainda que fictício. Olvidam (ou deliberadamente fingem não saber) 

que, embora o capital financeiro apregoe estar em constante expansão, na verdade, 

ele flutua numa bolha, que a qualquer momento pode estourar. 
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Quaisquer que sejam as caracterizações específicas do capitalismo 
conduzido pelas finanças, é ponto comum que o novo regime coloca 
motivos, instrumentos e mercados financeiros no centro do processo de 
crescimento. No entanto, como permitimos que a busca por ganhos 
pecuniários fosse dirigida tão fortemente para os canais financeiros em vez 
dos comerciais ou produtivos? Em nossa opinião, há três forças inter-
relacionadas por trás dessa alteração fundamental no modus operandi do 
capitalismo: a dependência aumentada do endividamento em todos os 
ramos de atividades econômicas, a facilitação de tal financiamento via 
endividamento pela inovação financeira, e a globalização financeira como a 
força mais transcendental na internacionalização do capital. (GUTTMANN E 
PLIHON, 2008, p. 582). 

 Neste sentido, é emblemático o caso da Albânia, onde a participação da 

indústria no PIB despencou de 41%, em 1989, para menos de 12%, em 1996, e, não 

obstante, o seu crescimento atingiu 8%, em 1995 e subiu a 8,7% no ano seguinte: 

um “milagre a partir do nada” (KURZ, 1997, p. 259). A base de tal prosperidade - de 

fôlego curto e consequências desastrosas - foram os fundos de investimento, que 

pagavam juros elevadíssimos até mesmo para os pequenos investidores. A pirâmide 

financeira desmoronou ou, melhor dizendo: a bolha estourou. 

Como se pode alardear prosperidade e excesso de liquidez numa economia 

por onde, em 2008, circulavam US$ 600 trilhões, enquanto o PIB mundial era de 

“apenas” US$ 55 trilhões (HARVEY, 2011, p. 86)?  

A multiplicação milagrosa do dinheiro suscitou fortes receios no início dos 
anos setenta - mas as somas em causa nessa altura não eram mais do que 
uma pequena fracção do “capital fictício” que viria a estar em circulação 
trinta anos mais tarde. O conceito de “capital fictício” foi desenvolvido por 
Marx no terceiro volume do Capital para designar o capital que se baseia 
exclusivamente na especulação e na expectativa de ganhos futuros; logo 
que alguém exija o pagamento real das dívidas, a “bolha” não poderá deixar 
de rebentar com falências em cadeia. (JAPPE, 2006, p. 150). 

Bolhas: são essas as mercadorias que os modernos alquimistas produzem e 

cujo surgimento é desvelado por uma fórmula que desafia a lógica e a razão, 

denotando ou ser fruto de alta magia ou de um truque barato de ilusionismo: D-D’. 

Ou seja: mesmo sem interpor mercadorias (nem o trabalho, sua substância de valor) 

nesta transformação, o dinheiro inicial se expande automaticamente.  

De onde brota o lucro? Qual a origem da apregoada mais-valia? 

A potencialidade para o “capital fictício” encontra-se no interior da própria 
forma dinheiro e está particularmente associada ao surgimento da moeda de 
crédito. Considere o caso de um produtor que recebe crédito em troca da 
garantia de uma mercadoria não vendida. O dinheiro equivalente à 
mercadoria é adquirido antes de uma venda real. Esse dinheiro pode então 
ser utilizado para comprar novos meios de produção e força de trabalho. O 
credor, no entanto, tem um pedaço de papel cujo valor é apoiado por uma 
mercadoria não vendida. Esta peça de papel pode ser caracterizada como 
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valor fictício. O crédito comercial de qualquer tipo cria esses valores fictícios. 
Se os pedaços de papel (principalmente letras de câmbio) começam a 
circular como moeda de crédito, então é valor fictício que está circulando. 
Assim, abre-se a diferença entre moedas de crédito (que sempre têm um 
componente fictício, imaginário) e dinheiros 'reais' diretamente vinculados a 
uma mercadoria monetária. Se esse dinheiro de crédito é emprestado como 
capital, ele então torna-se capital fictício (HARVEY, 2013-b, p. 353-354) 

As instituições financeiras exercem, basicamente, uma dupla função: captam 

recursos daqueles que têm dinheiro ocioso e os coloca em circulação, emprestando-

os a uma taxa de juros maior que a que remunera seus poupadores. Confiando que 

o titular do depósito não irá resgatá-lo, o banco empresta mais recursos do que tem 

custodiado, multiplicando, de forma fictícia, o volume de capital circulante, mesmo 

sem ter lastro para adimplir um resgate em massa. 

Como o banco custodia o dinheiro alheio, sujeito à devolução, o equilíbrio de 

suas reservas é obtido porque, numa época de normalidade, apenas pequena parte 

dos depósitos é resgatada, enquanto esta perda é compensada por novos aportes, 

em maior número. Entretanto, tal cenário se altera de forma drástica diante de 

situações excepcionais, a exemplo de guerras e catástrofes naturais, que levem os 

poupadores a exigir, ao mesmo tempo, a devolução dos depósitos. 

A função dos bancos de promover a conversão dos vencimentos - depósitos 
de curto prazo em empréstimos de longo prazo - os deixa extremamente 
vulneráveis a corridas dos depositantes. Os bancos tipicamente levantam 
dinheiro por meio de contas de poupança e depósitos à vista (que, em 
princípio, asseguram resgates imediatos ou a curtíssimo prazo). Ao mesmo 
tempo, emprestam com vencimentos mais longos, na forma de empréstimos 
diretos a empresas, além de outras operações com prazos mais longos e 
riscos mais altos. Em tempos normais, os bancos mantêm recursos líquidos 
mais que suficientes para enfrentar qualquer surto de saque. Nas “corridas” 
contra um banco, contudo, os depositantes perdem a confiança e retiram o 
dinheiro em massa. (ROGOFF E REINHART, 2010, p. 144). 

Uma crise de confiança, portanto, pode colocar em risco todo o sistema 

financeiro, causando sérios danos à economia e um colapso social. O problema 

torna-se ainda mais grave quando, justo o setor bancário, que deveria ser exemplo 

de segurança e liquidez, tornou-se extremamente endividado, alcançando uma 

relação dívida-capital de 30 para 1, em 2005 (HARVEY, 2011, p. 33). Isso significa 

que o mesmo dinheiro real figura, de forma fictícia, em 30 extratos diferentes. 

Geralmente, ao captar recursos dos investidores, as instituições financeiras 

prometem um retorno tão mais lucrativo quanto maior for a carência do resgate, o 

que, na prática, exige a indisponibilidade do patrimônio pelo seu titular. Para estes, o 
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dinheiro, enviado em busca de mais dinheiro, não precisa regressar logo, mas deve 

mandar notícias e dizer que está se reproduzindo. 

Neste contexto, as pessoas acreditam ser muito ricas, mas em seu baú de 

tesouros não há ouro, joias, dinheiro nem pedras preciosas, mas apenas pedaços de 

papel. Sejam representativos de aplicações bancárias, ações, títulos de créditos ou 

investimento, eles seriam só papéis, não fosse pela “espetacularização” financeira.  

O conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de 
fenômenos aparentes. As suas diversidades e contrastes são as aparências 
organizadas socialmente, que devem, elas próprias, serem reconhecidas na 
sua verdade geral. Considerado segundo os seus próprios termos, o 
espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida 
humana, socialmente falando, como simples aparência. Mas a crítica que 
atinge a verdade do espetáculo descobre-o como a negação visível da vida; 
uma negação da vida que se tornou visível. (DEBORD, 2008, p. 16) 

 Diante da crise estrutural do capital, ora manifestada pelo grave problema de 

superprodução, como manter o fluxo lucrativo do dinheiro e o sistema de reprodução 

social, até que ele seja arrebatado por uma nova onda de crescimento global e real? 

A crise do sistema monetário mundial também indica que a criação de 
moeda sem substância chegou a seu limite. Uma coisa é certa: os 
modernos homens do dinheiro, de todas as classes sociais, não querem 
admitir que, a prazo, uma economia totalmente do dinheiro é uma 
impossibilidade lógica e prática. A despeito disso, a estranha “cultura da 
simulação”' nos permite supor que a realidade capitalista tornou-se irreal. 
Talvez o indício mais forte do fim dessa realidade da aparência seja o fato 
de certos homens não se levarem mais a sério e nem mesmo saberem se 
realmente ainda existem. (KURZ, 1997, p. 133-134). 

É importante recapitular que, para alcançar o seu valor de uso, a mercadoria 

deve ser consumida. Para isso ocorrer, primeiramente, ela deve ser desejada, mas é 

óbvio que, para a venda ocorrer, é preciso que haja dinheiro para comprá-la. Assim, 

a antiga contradição interna do capital dá origem a um novo dilema: se o consumo é 

a única “solução” para a crise de superacumulação e esta mesma crise solapou o 

poder aquisitivo do consumidor, como fazer esta engrenagem girar sem dinheiro? 
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CAPÍTULO 2. A POLÍTICA PÚBLICA DE ENDIVIDAMENTO PRIVADO                                                                       

 
“Nem só de pão vive o homem. Vive de pão e 

crédito”. 

 (Machado de Assis. Um almoço, 1877) 

Sendo o capital, na já citada definição de Harvey (2011, p. 07), “o sangue que 

flui através do corpo político” de todas as sociedades capitalistas, não há dúvidas 

que a sua crise também repercute sobre o Estado, que, premido em sua arrecadação 

pelo arrefecimento do fluxo do dinheiro em busca de mais dinheiro, vê-se impedido de 

atender, em um padrão adequado, à demanda que o consumo social lhe impõe, 

causando franco prejuízo para a população que dele depende.  

Por seu turno, decifrado o enigma da atual crise capitalista de subconsumo 

como uma contradição interna do capital, que persegue a expansão máxima da 

força produtiva com a mínima participação do trabalho humano, seria o Estado 

capaz de reverter este processo autofágico, viabilizando, por meio de políticas 

públicas, o aumento do poder aquisitivo real da população e assim debelando, a um 

só tempo, os problemas econômicos e sociais que derivam da superacumulação? 

Quais os reflexos, para o sujeito histórico e para o sistema de reprodução do 

capital, do alastramento das políticas públicas de concessão do crédito para o 

consumo, estimulando o endividamento privado por meio de irresistíveis novos 

hábitos de consumo? Algo de urgente deve ser feito pelo Estado para evitar que o 

superendividamento do consumidor se alastre ainda mais e possa comprometer a 

própria condição humana. 

Isto é imperativo, ainda que a única preocupação seja com o fluxo do capital, 

até mesmo porque, à luz do quanto até aqui analisado sob a perspectiva crítica da 

economia política, o consumidor endividado e sem poder aquisitivo não contribuirá 

para equacionar a crise de superprodução e as mercadorias não voltarão a circular.  

No próximo capítulo, será abordada a relação entre o mercado e o Estado, no 

que tange às políticas públicas promovidas para afastar a crise de superacumulação, 

principalmente pelo fomento ao crédito para o consumo e o estabelecimento de uma 

concepção mental de viver em dívida como fórmula para a felicidade e caminho para 

a cidadania, adquirida pelo endividamento.  
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2.1 NOVAS RELAÇÕES CAPITALISTAS ENTRE ESTADO E MERCADO 

A relação entre Estado e mercado é um dos temas centrais da economia 

política e, historicamente, ela tem sido marcada pela alternância da dominação de 

um sobre o outro. Não obstante, no sistema capitalista moderno, a regra é que eles 

convivam sem conflitos, haja vista que as políticas públicas são construídas “no 

interesse e não contra o interesse dos mercados” e sua intenção principal, embora 

não abertamente declarada, “é avalizar/permitir/garantir a segurança e a longevidade 

do domínio do mercado” (BAUMAN, 2010-b, p. 39). 

Este entrelaçamento simbiótico é de fácil compreensão. Como a principal fonte 

de receitas públicas é a tributação do fluxo do capital, especialmente dos lucros e 

salários, “o Estado retira o excedente monetário das receitas do mercado a fim de 

financiar o consumo social” (KURZ, 1997, p. 130). Neste sentido, o crescimento da 

economia contribui decisivamente para que o Estado, que nada de rentável produz - 

consoante a lógica empresarial do mercado - obtenha os recursos financeiros 

necessários para assegurar a simetria da relação entre o capital e o trabalho, o que, 

em última instância, é o papel que legitima a sua existência na modernidade.  

Neste sentido, muitas concessões são feitas ao capital, sob o pretexto de que 

o endividamento público gera o aumento da produção, que cria novos empregos, 

cujos salários fornecem renda para fomentar o consumo, que, num ciclo virtuoso, 

demanda novo aumento da atividade produtiva, restando claros os benefícios aos 

cofres públicos derivados da tributação de um mercado saudável e em expansão. Na 

teoria, trata-se de um sofisma perfeito, mas, na prática, sob a ótica da economia 

empresarial, ele se encontra corrompido pelo processo autofágico do capital. 

Como já era de se esperar, o capital vem descumprindo o papel que lhe fora 

confiado - embora sem prévia consulta nem manifesta adesão - no roteiro do aludido 

círculo virtuoso que seria deflagrado pelo endividamento público, recusando-se a 

conceder os empregos - que jamais prometeu -, mesmo diante do incremento da 

produção. Seu foco sempre foi a incessante busca da máxima racionalização, o que 

persegue mediante a drástica redução do trabalho abstrato no processo produtivo. 

Quando se fala de “redução de custos” e “eficiência”, o que está em jogo é 
apenas o “interesse” abstrato da moeda. Como um neurótico que, possuído 
por uma ideia fixa, toma sempre o caminho mais curto entre os dois pontos, 
sem levar em conta o prazer ou a dor, assim também o cálculo empresarial 
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exige a abstrata “redução dos custos”, sem levar em consideração o 
conteúdo sensível e as consequências naturais. (KURZ, 1997, p. 186-187). 

Assim, ao apostar no adimplemento da contrapartida que espera do capital - sem 

aceite nem garantias -, o Estado aquiesce com o risco sistêmico que inexoravelmente 

ocorrerá, caso a sua vã expectativa não se confirme. Isto porque, quando os elevados 

investimentos na formação de mão de obra não são absorvidos pelo mercado, o 

desemprego diminui a renda da população e também as receitas públicas, fazendo 

com que o Estado financie a si próprio para atender ao crescente consumo social. 

Esse crescimento dos custos para o consumo social improdutivo prolonga-
se até hoje, inclusive nas tarefas civis do Estado. Se este quisesse hoje 
financiar por meio de impostos todos os custos que se tornaram necessários 
para sua atividade, fatalmente arruinaria a economia de mercado e 
destruiria com isso seu próprio fundamento. Pode-se dizer, ironicamente, 
que os “custos operacionais” da sociedade numa economia de mercado 
tornaram-se tão altos que ela, segundo seus próprios critérios, já não é mais 
rentável historicamente. (KURZ, 1997, p. 186-187). 

 Como o Estado pode pagar os empréstimos que contrai junto ao mercado 

justamente para arcar com os prejuízos que este lhe causa? Tal paradoxo, segundo 

Kurz (1997, p. 130) só consegue ser “resolvido” com o empenho, pelo Estado, de 

suas receitas futuras (mais valia advinda de uma nova onda de crescimento11), mas, 

com isso, ao capitalizar o valor de um trabalho ainda inexistente, ele se torna “um 

vampiro que suga seu próprio porvir”, o que caracteriza a autofagia do capital. 

Os governos em toda parte incorreram em déficits orçamentários crônicos. 
Esse gasto excedente é tipicamente financiado pela emissão de títulos do 
tesouro e parte destes é adquirida pelo sistema bancário doméstico para a 
monetização parcial dessa dívida. Enquanto que as despesas deficitárias do 
governo acrescentam um estímulo estabilizador à economia e financiam 
muitas atividades socialmente úteis, que não podem ser adequadamente 
tratadas pela economia de mercado movida pelos lucros (e.g. investimento 
em infraestrutura, educação, manutenção de renda para pessoas sem 
rendimentos regulares no mercado), o endividamento público excessivo e os 
níveis de monetização continuamente elevados podem alimentar pressões 
inflacionárias. (GUTTMANN E PLIHON, 2008, p. 585). 

Ao Estado, só resta torcer para que o mercado seja fiel aos incentivos 

recebidos e reinvista seus lucros na atividade produtiva nacional, fomentando mais 

empregos, renda e a arrecadação de tributos. Olvida, entretanto, que como o capital 

só é fiel aos seus próprios interesses, o mercado apenas cumprirá aquilo que dele 

se espera caso, coincidentemente (e jamais por reverência ou “gratidão”), isso 

também lhe trouxer algum benefício, refletido na forma de máximo lucro.  
                                                 

11 Conforme o exposto por Kurz em “Buracos de rato para elefantes”, no qual o pensador alemão 
discorre criticamente sobre a alteridade libertação nacional, obtida por intermédio do processo de 
industrialização seletiva voltada às exportações, e emancipação configurada para além do mercado e 
do Estado. Ver em KURZ, Robert. Os últimos combates. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 223-230. 
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Absolutamente certo é que o capital, como controlador inflexível do 
processo de reprodução societário em sua totalidade, não pode consentir de 
boa vontade nem mesmo em compromissos táticos com o que, de acordo 
com as evidências históricas, romperá sempre no primeiro momento 
oportuno, se por conjuntura tiver sido compelido a estabelecê-los. 
Naturalmente, o capital seria ainda menos propenso ao cumprimento de sua 
própria parte de qualquer compromisso histórico admitido: uma intenção 
muito irreal. (MÉSZÁROS, 2007, p. 328). 

O problema quanto à fidelidade da contrapartida do mercado ficou ainda mais 

sensível com a maior permissividade das fronteiras nacionais ao fluxo da economia 

global, já que, guiados por princípios hauridos do neoliberalismo, os Estados têm 

participado de leilões “espetaculares” para conceder morada ao capital, sem a menor 

garantia de que ele aplicará no próprio território onde produz, o lucro que obtiver.  

O próprio capital vagabundeia pelos “oásis” globais de rentabilidade para se 
aproveitar das diferenças de custos. Por outro lado, cria-se uma enorme 
pressão social para a vagabundagem global da força de trabalho, que migra 
em massa das crescentes áreas de desertos econômicos para os cada vez 
mais reduzidos “oásis”. (KURZ, 2015, p. 58). 

Todas as fronteiras políticas são “porosas demais para garantir que as 

medidas aplicadas no interior do território de um Estado se mantenham imunes aos 

fluxos de capital determinados a reverter a finalidade pretendida para o exercício 

desse Estado” (BAUMAN, 2010-b, p. 45). Portanto, para sua expansão, o mercado 

exige elevados investimentos em infraestrutura, que, à míngua da escassez de 

recursos públicos, só podem ser realizados com prejuízo de um melhor atendimento 

aos níveis mais básicos das carências sociais.  

O inocente Estado nacional acredita que - ledo engano -, com o incremento 

de receitas obtido ao final do investimento, poderá atender melhor a sua população.  

Sendo certo que Keynes pensava que a intervenção do Estado não devia 
servir senão para “empurrar” a acumulação de modo a que ela pudesse 
depois voltar a arrancar sobre as suas próprias bases, a verdade é que 
essas intervenções rapidamente se revelaram uma conditio sine qua non 
para o funcionamento da economia, e ao mesmo tempo um peso em 
crescimento permanente para as finanças públicas. (JAPPE, 2006, p. 150). 

O capital, agora dotado de muitas opções para fixar residência e assediado 

por propostas extremamente atrativas, só produz onde as condições tributárias e 

trabalhistas são mais favoráveis e investe o lucro onde a rentabilidade se apresente 

maior, seja onde for. Por seu turno, o Estado não percebe, ou finge não saber, que 

os portos, estradas e aeroportos que com muito sacrifício construiu são a rota de fuga 

do “fluxo migratório socioeconômico no interior dos países das regiões ‘excluídas’ ou 

desertificadas para os respectivos ‘oásis’ de rentabilidade” (KURZ, 2015, p. 59). 
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Mesmo assim, não se cogita que o Estado deva se opor, intransigentemente, 

ao capital, mas também a ele não pode ser submisso, tendo como papel a imposição 

de limites à concorrência desenfreada e voraz, a fim de evitar que se instaure uma 

guerra de todos contra todos, com prejuízos gravosos e sistêmicos. 

Se um governo nacional tomasse verdadeiramente medidas radicais contra o 
grande capital, seria punido pela retirada imediata dos capitais internacionais 
e por uma derrocada das Bolsas e dos investimentos. O que não seria 
necessariamente uma catástrofe, se se quiser gerir os recursos de maneira 
diferente. Mas seria efetivamente uma catástrofe no quadro da economia de 
mercado que estes reformistas não põem em causa. (JAPPE, 2006, p. 256).  

A maior contradição da economia globalizada é que as grandes empresas, 

transnacionais não possuem barreiras físicas limitando a sua atuação, conquanto a 

soberania dos Estados esteja exclusivamente restrita ao seu próprio território. 

Só no processo cego do mercado, que, além disso, se deixa restringir cada 
vez menos à área de soberania em questão ou à “economia nacional” do 
respectivo país (globalização), “surge” o dinheiro através do trabalho 
abstrato e da sua “realização”. Mas isso produz não apenas a dominância 
estrutural fundamental do mercado, como também uma contradição 
sistêmica interna igualmente fundamental, pois o Estado entra em 
contradição consigo mesmo, na medida em que seus ordenamentos e 
atividades, por um lado, não têm outra finalidade senão fomentar o sistema 
de mercado da produção de mercadorias no seu território e mantê-lo em 
funcionamento. Por outro lado, o Estado precisa “retirar” o dinheiro 
necessário para o financiamento precisamente dessas atividades do 
processo do mercado, restringindo, assim, a economia de mercado e 
agindo, por conseguinte, contra a sua própria finalidade, precisamente para 
cumpri-la. (KURZ, 1997, p. 103-104). 

Não obstante, a competição instaurada pelos Estados nacionais para dar asilo 

permanente ao capital internacional resulta em drásticas consequências para a sua 

economia política, que tem que ser convertida em política econômica. 

Considerando as diferenças acentuadas entre os países que compõem 
esses blocos, os Estados dependentes de capital externo enfrentam sérios 
problemas de legitimidade, pois, para manterem suas “vantagens 
comparativas” na atração de investidores internacionais, transformam seus 
planos de economia política em política econômica, ou seja, para sanear 
contas públicas e prover investimento/poupança, são obrigados a 
comprometerem sua competência e eficácia - liberdade e justiça social - 
com propostas de redução de impostos e flexibilização das árduas e 
históricas conquistas trabalhistas. Assim, com o aumento da competição 
global as próprias instituições internacionais acabam por limitar seu 
desempenho econômico. (CAVALCANTI & SILVA, 2012, p. 70). 

Ao fomentar a atuação do mercado, o Estado espera obter um retorno 

favorável, não apenas de modo direto, quando se beneficia da arrecadação de 

tributos, mas também de maneira indireta, pela diminuição do peso do consumo 

social, em virtude do aumento da renda e da qualidade de vida dos cidadãos. 
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Por seu turno, a despeito do aparente domínio do mercado sobre o Estado, 

por conta da dependência financeira deste à tributação do fluxo do capital, existe 

uma verdadeira simbiose, com sensíveis benefícios para ambos os envolvidos, haja 

vista que, sendo “a forma política do capitalismo” (MASCARO, 2013, p. 63), o Estado 

é imprescindível para o processo de reprodução lucrativa do dinheiro.   

O Estado moderno altamente burocratizado com toda a complexidade do 
seu maquinário legal e político, surge da absoluta necessidade material da 
ordem sociometabólica do capital e depois, por sua vez - na forma de 
reciprocidade dialética - torna-se uma precondição essencial para a 
subsequente de todo o conjunto. Isso significa que o Estado se afirma como 
pré-requisito indispensável para o funcionamento permanente do sistema do 
capital, em seu microcosmo nas interações das unidades particulares de 
produção entre si, afetando intensamente tudo, desde os intercâmbios 
locais mais imediatos até os de nível mediato e abrangente. (Mészáros, 
2011, p. 108-109). 

Ademais, é importante salientar que, em sua clássica representação piramidal 

da sociedade, Marx assenta as superestruturas política e jurídica sobre a base da 

infraestrutura econômica, onde efetivamente são travadas as relações sociais. Desta 

forma, não é o Estado que controla os modos de produção e a comodificação do capital 

e do trabalho, mas, ao revés, são as instituições políticas - e as jurídicas - que 

funcionam como meros instrumentos a serviço do sistema de reprodução social. 

Reforçando este entendimento, Hirata (1980, p. 161) assevera que, “enquanto 

submetido à lei do valor, o Estado capitalista é determinado, não mecanicamente, 

pela dinâmica da acumulação entre os produtores e os meios de produção”. Constitui-

se, portanto, num aparato garantidor da manutenção do sistema capitalista e, para 

cumprir o papel que dele se espera, deve ser dotado de profundo dinamismo, a fim 

de viabilizar que a superestrutura política se adapte aos tempos modernos e novas 

configurações das relações sociais urdidas na infraestrutura econômica. 

Assim é que, na já superada sociedade de produtores, a função primária do 

Estado capitalista era promover a harmonia e fluência dos arranjos produtivos 

travados entre o capital e o trabalho na base estrutural da pirâmide. Àquela época, 

sua razão de ser era viabilizar que tais encontros ocorressem de modo frequente e, 

mais que isso, também garantir que eles fossem exitosos na maior parte das vezes.  

Para tanto, na condição de intermediador diretamente interessado no sucesso 

de tais transações - eis que delas ele auferia a receita imprescindível ao custeio do 

consumo social -, cabia ao Estado o dúplice papel de, concomitantemente, tornar a 
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força de trabalho atrativa - despertando o interesse em sua compra – e, por outro 

lado, dotar o capital das condições necessárias para adquiri-la.  

O capital deve ser capaz de pagar o preço corrente da mercadoria, estar 
disposto a fazê-lo e ser estimulado a agir de acordo com essa disposição - 
garantido por uma política de seguros endossada pelo Estado contra os 
riscos causados pelos notórios caprichos dos mercados de produtos. O 
trabalho, por outro lado, deve ser mantido em condição impecável, pronto 
para atrair o olhar de potenciais compradores, conseguir a aprovação 
destes e aliciá-los a comprar o que estão vendo. Assim como encorajar os 
capitalistas a gastarem seu dinheiro com mão-de-obra, torná-la atraente 
para esses compradores é pouco provável sem a ativa colaboração do 
Estado. As pessoas em busca de trabalho precisam ser adequadamente 
nutridas e saudáveis, acostumadas a um comportamento disciplinado e 
possuidoras das habilidades exigidas pelas rotinas de trabalho dos empregos 
que procuram. (BAUMAN, 2008, p. 14-15). 

Neste sentido, resta claro que o maior propósito do aclamado Estado do bem-

estar social não era verdadeiramente assistencial, mas sim econômico. O trabalhador 

forte, saudável e bem instruído era uma mercadoria valorizada pelos empregadores 

capitalistas, mas cujas despesas com a formação e manutenção eles não estariam 

dispostos a assumir. Logo, o fornecimento do insumo humano para a produção era 

pré-requisito para que o Estado se beneficiasse da tributação do processo produtivo. 

Ocorre que, com a drástica redução dos lucros obtidos pelo capital a partir da 

circulação de mercadorias, ele deixou de investir o excedente no processo produtivo, 

passando a explorar outras paragens, conforme já descortinado. Ato contínuo, face à 

perda de prestígio e o desinteresse pelo seu principal produto, o Estado assistencial 

também entrou em franco declínio, haja vista que a comodificação do capital e do 

trabalho deixou de ser a fonte primária da acumulação capitalista, que se transferiu 

da indústria para o mercado de consumo (BAUMAN, 2010-b, p. 37). 

Deste modo, se no Estado assistencialista as políticas sociais se voltavam 

para a formação da mão de obra (até mesmo porque o conceito de cidadão estava 

atrelado, de modo indissociável, ao de trabalhador), atualmente, como a cidadania 

se expressa pelo exercício do consumo, a nova função do Estado, sob a ótica da 

economia empresarial, é investir na formação contínua de consumidores, tornando-

os cidadãos ou o inverso: transformando os cidadãos em meros consumidores. 

O fato inquestionável é que a nova razão de existir do Estado, na perspectiva 

da marcha de circulação lucrativa do dinheiro, deixou de ser a comodificação do capital 

e do trabalho, passando a ser a promoção de encontros entre os consumidores e seus 

objetos de consumo. Ele continua sendo um intermediador diretamente interessado no 
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sucesso das transações, incumbindo-lhe subvencioná-las com a fornecimento de poder 

aquisitivo - ainda que fictício - e muita disposição para gastar. 

Há, entretanto, uma contradição inerente nesta relação entre o compromisso 

firmado entre o Estado e o capital em crise de superprodução: como é possível 

promover o aumento do consumo se a população teve o poder aquisitivo fortemente 

depreciado pela máxima racionalização do processo produtivo, que lhe retirou os 

empregos e diminuiu a renda? Uma alternativa dialética - quiçá a única viável - foi 

recorrer à ficção, de modo que “a lacuna entre o que o trabalho estava ganhando e o 

que ele poderia gastar foi preenchida pelo crescimento da indústria de cartões de 

crédito e aumento do endividamento” (HARVEY, 2011, p. 22). 

Destarte, “na fase líquida da modernidade, o Estado é ‘capitalista’ quando 

garante a disponibilidade contínua de crédito e a habilitação contínua dos 

consumidores para obtê-lo” (BAUMAN, 2010-b, p. 37), de modo que a concessão de 

crédito passou a figurar como política pública de primeira urgência, para atender ao 

imperativo econômico de expansão do valor, embora este verdadeiro escopo do 

endividamento privado seja escamoteado sob o pretexto da redução das igualdades 

sociais, conferindo um meio para que os pobres também respondam às seduções do 

mercado, a fim de, consumindo, tornarem-se úteis e rentáveis, sob a ótica do capital. 

O crédito é, sem dúvidas, uma espécie de “capital fictício” porque é fornecido 

em antecipação ao trabalho futuro que poderá confirmar a substância do seu valor. 

Desta forma, o seu uso para viabilizar a circulação de mercadorias, que cristalizam 

um trabalho já consumado, é um negócio impregnado de elevado risco. Não obstante 

todos os já consabidos riscos que este sistema simulado porta em sua essência, não 

há alternativa diversa de simplesmente acatá-los, ao menos para rolar a crise um 

pouco mais para frente e torcer para um futuro alvissareiro - ainda que improvável. 

No coração do sistema de crédito está um conjunto de acordos que constitui 
o que chamo de “nexo Estado-finanças”. Isso descreve a confluência do 
poder estatal e das finanças que rejeita a tendência analítica de ver o 
Estado e o capital como claramente separáveis um do outro. Isso não 
significa que o Estado e o capital tenham constituído no passado ou agora 
uma identidade, mas que existem estruturas de governança (como o poder 
sobre a confecção da moeda real no passado e os bancos centrais e 
ministérios do Tesouro hoje) nas quais a gestão do Estado para a criação 
do capital e dos fluxos monetários torna-se parte integrante, e não 
separável, da circulação do capital. (HARVEY, 2011, p. 47). 
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Aqui surge uma importante questão: como a oferta de crédito é uma atividade 

de extremo risco, o que levaria as instituições financeiras (que não são entidades 

filantrópicas, mas buscam extrair o lucro a partir do pagamento de juros) a emprestar 

dinheiro àqueles que não apresentam um prognóstico positivo de adimplemento? A 

resposta é simples: a salvaguarda da dívida promovida pelo Estado, que, durante os 

colapsos do sistema financeiro, se compromete a, de forma intransigente, partir em 

socorro do sistema de reprodução social, dedicando-lhe fartos subsídios monetários, 

que são pagos, indiretamente, pela própria população.  

Logo, para a sobrevivência do capitalismo, foi criado um novo Estado 

assistencial, mas desta vez para os ricos, cujo funcionamento é simplório: os lucros 

são privatizados para as instituições financeiras e os riscos socializados para toda a 

sociedade, o que traz como consequência o conhecido risco moral sistêmico.  

Por mais imponentes que sejam as medidas que os governos já tomaram, 
pretendem tomar ou dizem que querem tomar, todas elas buscam 
“recapitalizar” os bancos e deixá-los novamente em condições de 
desenvolver suas “atividades normais”: em outras palavras, a atividade que 
é a principal responsável pela crise atual. Se os devedores não tiveram 
condições pessoais de pagar os juros sobre a orgia consumista inspirada e 
amplificada pelos bancos, talvez possam ser induzidos/obrigados a fazê-lo 
por meio dos impostos que pagam ao Estado. (BAUMAN, 2010, p. 25).   

Convictos do socorro que o Estado sempre lhe dará numa época de crise 

financeira, “os bancos se comportam mal porque não são responsáveis pelas 

consequências negativas dos comportamentos de alto risco” (HARVEY, 2011, p. 16), 

por mais onerosa que seja esta ajuda, a exemplo do que ocorreu na mais recente 

crise mundial, deflagrada pelas hipotecas subprime dos Estados Unidos, em 2008. 

A crise das hipotecas não havia consumido apenas as moradias, mas todo o 

mercado de ações praticamente se desintegrou, reduzindo o preço dos papéis 

(ativos e derivativos financeiros) e gerando pânico no mercado mundial, que esteve 

muito perto de implodir, junto com a bolha que o sustentava. Isso só não ocorreu, 

graças ao “assistencial” socorro do Estado. 

A Federal Reserve reduziu as taxas de juro a quase zero. Pouco depois da 
falência do Lehman, alguns funcionários e banqueiros do Tesouro, incluindo 
o secretário do Tesouro [...] surgiram de uma sala de conferências com um 
documento de três páginas exigindo 700 bilhões de dólares para socorrer o 
sistema bancário, prenunciando um Armagedon nos mercados. Era como se 
Wall Street tivesse iniciado um golpe financeiro contra o governo e o povo 
dos Estados Unidos. Algumas semanas depois, com ressalvas aqui e ali e 
muita retórica, o Congresso e, em seguida, o presidente George Bush 
cederam e o dinheiro foi enviado, sem qualquer controle, para todas as 
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instituições financeiras consideradas “grandes demais para falir”. (HARVEY, 
2011, p. 12). 

Como os bancos foram pródigos na concessão de crédito sem critério e 

amargaram uma inadimplência previamente anunciada, este modo de atuar fez com 

que os investidores tivessem receio de neles aplicar seus recursos, desconfiando 

das fórmulas mirabolantes engendradas para simular uma lucratividade fictícia. Não 

obstante, para o Estado - inocente ou conivente -, “mais crédito” ainda é a fórmula da 

prosperidade econômica, já que os problemas se concentrariam apenas nos “ativos” 

e não em “instituições problemáticas” (BAUMAN, 2010, p. 21-22). 

Neste exato sentido, o economista francês François Morin assevera que “os 

grandes bancos detinham os produtos tóxicos responsáveis pela crise, mas, em vez 

de reestruturá-los, os Estados acabaram assumindo suas obrigações - e a dívida 

privada se transformou em dívida pública” (apud JUSTO, 2016).  

A confiança do consumidor é, portanto, a base da qual depende a 

sobrevivência do capitalismo e, por isso, em momentos de crise, compete ao Estado 

dar o exemplo, anunciando que tudo está bem e que todos podem voltar à frivolidade 

normal do consumo e do crédito. Afinal de contas, a bolha precisa crescer novamente. 

Neste panorama, seria meramente retórica a pergunta sobre a possibilidade 

do Estado impor limites ao capital - exercendo em sua plenitude a soberania que lhe 

impregna o devir histórico -, já que, conforme adverte Kurz (1997, p.188), “a política 

é sempre cúmplice do dinheiro, já que não possui renda própria”. 

Sem dúvida, à míngua de um crescimento real, o Estado aufere benefícios da 

economia simulada, por meio da tributação dos ativos aplicados nas bolsas, 

mercados futuros e dos rendimentos financeiros, mas sabe que, num balanço real, 

sem o capital fictício, a economia encontra-se em colapso. Assim, ele torce bastante 

para que, na citada alegoria de Ugarteche, a vaca real não fique doente, para que 

ele não tenha que indenizar os prejuízos com os leites e bezerros fictícios.  

Destarte, conquanto não seja possível negar a derrocada dos muros que 

impediam o acesso ao crédito de forma tão ampla quanto agora vista, será que esta 

disponibilização, por vezes irresponsável e sem critérios, realmente se volta a 

atender os anseios das classes menos favorecidas ou apenas serve de combustível 

para o fluxo do capital, que navega guiado pelo norte do lucro? 
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2.2 CRÉDITO E A ANTECIPAÇÃO DO CONSUMO COM DINHEIRO FICTÍCIO 

 

No atual estágio da crise estrutural do capital – manifesta, nesta análise, pela 

faceta da superprodução - é preciso impulsionar o consumo para manter o seu fluxo 

em circulação. O problema é que, conforme muitas vezes até aqui aludido, em 

decorrência de uma contradição interna no processo de acumulação (risco 

sistêmico), o poder aquisitivo real da população foi solapado pela incessante busca 

da máxima racionalização produtiva com a mínima participação do trabalho abstrato, 

que fez despencar os níveis de emprego e renda indispensáveis ao consumo. 

E se as mercadorias pudessem ser compradas com um dinheiro que ainda 

não existe, mas que é possível que venha a existir? Se a riqueza futura pudesse ser 

imediatamente empenhada a serviço do fluxo do capital, será que a crise chegaria ao 

fim? O crédito seria o “milagre” capaz de resolver este impasse?  

Sob uma perspectiva econômica, o crédito consiste na “troca de um valor atual 

por uma promessa de pagamento futuro” (OLIVEIRA, 2003, p. 47) e, ao viabilizar um 

poder de consumo imediato àquele que não teria, agora, condições para tanto, ele, 

sem dúvidas, garante novo fôlego ao fluxo do capital, que circula confiado no porvir. 

A despeito de sua grande importância para manter o capital circulando, o 

crédito não é uma panaceia nem propicia, por si só, a cura da crise capitalista de 

superprodução. Ele se limita a conferir uma moratória para que uma nova onda de 

crescimento econômico real possa ocorrer. Neste sentido, “o capital prolonga a sua 

vida para lá dos seus limites reais consumindo antecipadamente o seu futuro, isto é, 

vivendo a crédito” (JAPPE, 2006, p. 149). 

Desta forma, dentro do contexto da economia política da simulação - única 

alternativa forjada para a expansão do capital à míngua de condições reais para este 

crescimento -, o crédito se apresenta como um dinheiro fictício imprescindível para 

manter vivo o sistema de reprodução capitalista, viabilizando o acesso imediato ao 

mercado de consumo àqueles que, circunstancialmente, estariam excluídos do 

processo por não serem solventes. 

Na permuta, a instantaneidade era requisito imprescindível, de modo que a 

aquisição de um objeto somente era realizada contra a entrega de outro. Destarte, o 

dinheiro provocou um grande avanço na economia de trocas, ao eliminar as barreiras 
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espaciais e temporais que impediam uma maior fluidez na circulação das mercadorias, 

viabilizando que elas pudessem ser vendidas em um local e, tempos após, outras 

fossem compradas em lugar diverso, com o mesmo dinheiro obtido no processo.  

Por seu turno, a introdução do crédito no processo de circulação do capital foi 

ainda mais revolucionária. Isto porque, a venda a crédito significa cambiar um valor 

concreto e já consumado pelo fruto de um trabalho abstrato que ainda será prestado. 

Consiste, pois, na troca com algo que ainda não existe e que pode vir a não existir. 

Ou seja, enquanto o dinheiro, ao intermediar a troca entre mercadorias, atua 

“na galáxia dos bens presentes e dos serviços atuais”, adverte-nos Vidigal (1977, p. 

191), que o crédito torna possível as trocas entre “bens a serem produzidos, 

remunerações a serem obtidas e serviços que serão prestados no futuro”.  

 Justamente em virtude da incerteza quanto ao adimplemento futuro do valor já 

disponibilizado no presente, a concessão de crédito é uma atividade que tem no risco 

um elemento indissociável à sua própria essência, de modo que aquele que o fornece 

precisa ser remunerado para tanto, o que é feito mediante a cobrança de juros. Isto 

porque, conforme preconiza o adágio popular, se “tempo é dinheiro”, ao trazer para o 

presente a possibilidade de usufruir de uma riqueza futura, o crédito torna-se, sob 

forte inspiração do capital, o principal insumo da “alquimia financeira” (leia-se: a 

busca da infinita expansão do valor). 

O crédito - seja na forma de oferta de dinheiro ou de financiamento de 
produtos e serviços - é mercadoria altamente disponível e de fácil acesso 
atualmente, anunciada e agressivamente promovida na televisão, rádio e 
jornal, alardeada em anúncios publicitários de toda a ordem, oferecida 
através de telemarketing, envio pelo correio de propostas de cartão de 
crédito e também por meio de abordagem direta nas ruas. Nos dias de hoje, 
praticamente tudo que se consome pode ser financiado de uma forma ou 
outra; crescem as instituições que operam com crédito; mais produtos e 
serviços são financiados e variadas são as modalidades a disposição de 
todos os segmentos sociais. O crédito claramente deixou de ser um recurso 
excepcional; trata-se agora de uma forma de gestão corrente do orçamento 
pessoal e familiar. (HENNIGEN, 2010, p. 1187). 

Nesta esteira, da mesma forma que já havia acontecido com o dinheiro, o 

crédito também deixou de ser um instrumento de trocas intertemporais, tornando-se 

um fim em sim mesmo e insumo da própria expansão, alicerçada numa ousada 

engenharia financeira, que permitiu que o capital se acumulasse sob a forma de um 

dinheiro fictício, prescindindo da superprodução. 
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Se se calculasse todo o dinheiro que circula no mundo sob todas as suas 
formas (acções, obrigações, títulos de dívida, etc.), dividindo-o de seguida 
pelo número de habitantes do planeta, chegar-se-ia provavelmente a uma 
inflação global de várias centenas porcento. Se essa hiperinflação não se 
manifesta ainda, é porque em grande parte o dinheiro permanece 
“resguardado” nas estruturas financeiras sob a forma de acções, de dinheiro 
“virtual”, de “direitos especiais de levantamento antecipado” etc. (JAPPE, 
2006, p. 148). 

Por conseguinte, a criação de novas necessidades é uma condição essencial 

para a continuidade da expansão infinita da acumulação do capital. Esta prescrição 

também se faz imperativa à oferta de crédito, que não deve atender a uma carência 

pontual do sujeito nem resolvê-la por completo, mas sim criar e ampliar a 

necessidade de novos empréstimos, de modo que: 

Os indivíduos que têm uma caderneta de poupança e nenhum cartão de 
crédito são vistos como um desafio para as artes do marketing: “terras 
virgens” clamando pela exploração lucrativa. Uma vez cultivadas (ou seja, 
incluídas no jogo dos empréstimos), não se pode mais permitir que 
escapem, que entrem em “pousio”. (BAUMAN, 2010, p. 15). 

Seguindo à risca a teoria de Rosa Luxemburgo (1970) sobre a necessidade 

de terras virgens para a expansão do capital, a nova tarefa imposta ao Estado 

capitalista foi a de transformar cidadãos em devedores, criando, assim, novos pastos 

para a exploração permanente de desejos de consumo. Neste contexto, resta claro 

que mesmo aqueles que, ostensivamente, não teriam como pagar os empréstimos 

precisavam ser introduzidos no mercado de crédito, haja vista que, tendo o Estado 

como avalista, eles não apresentam qualquer risco ao sistema financeiro. 

Assim é que, em conformidade com Bauman (2010-b, p. 31-32), a oferta de 

hipotecas subprime, matriz do grande colapso financeiro mundial de 2008, foi uma 

deliberada política pública do governo norte-americano, que, a fim de ofertar crédito 

imobiliário para pessoas desprovidas de recursos para adquirir a casa própria, 

garantia a dívida, para assim conquistar terras virgens e transformar em devedora 

parte da população até então não rentável para a exploração creditícia, mantendo o 

fluxo contínuo do capital, sem, todavia, atentar para o dilema do risco sistêmico. 

O mercado teve de ser estendido para aqueles com rendimentos mais 
baixos. Instituições financeiras como Fannie Mae e Freddie Mac foram 
pressionadas politicamente para afrouxar os requerimentos de crédito para 
todos. As instituições financeiras, inundadas com crédito, começaram a 
financiar a dívida de pessoas que não tinham renda constante. Se isso não 
tivesse acontecido, então quem teria comprado todas as novas casas e 
condomínios que os promotores de imóveis com financiamento estavam 
construindo? O problema da demanda foi temporariamente superado, no 
que diz respeito à habitação, pelo financiamento da dívida dos 
empreendedores, assim como dos compradores. (HARVEY, 2011, p. 22). 
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A conquista de novos territórios, preconizada por Luxemburgo, atualmente se 

traduz pela oferta de crédito, com uma grande vantagem engendrada pela astúcia 

do capital: a “virginização secundária” (BAUMAN, 2010) dos pastos, que continuam 

produzindo até a alforria - ou morte econômica - do devedor, já que os juros se 

tornaram a principal fonte de lucros constantes dos capitalistas financistas.  

Ademais, a liberação do poder de consumo viabilizada pela quitação de uma 

dívida à qual o rendimento estava associado deve, ato contínuo, dar ensejo a novos 

débitos, comprovando que o consumidor bem cultivado - com acesso farto ao crédito 

e desejos e carências forjadas pelo marketing - é uma terra fértil.  

Para o senso comum, o ato de concessão de crédito, que traz em seu bojo a 

confiança do credor em torno do adimplemento futuro da prestação, perpassa por 

uma análise rigorosa do estado de solvência do devedor, sendo deferido àquele que 

apresente boa perspectiva de pagar a dívida e denegado incontinenti ao primeiro 

sinal de risco. Desde a fase mais incipiente da atividade comercial isso foi assim, 

conforme relata Carlos Perktold (2008, p. 28-29):   

O fato de morarem na mesma cidade, serem vizinhos e se conhecerem há 
anos, saberem do patrimônio mútuo, o progresso ou a dificuldade anual de 
cada um, requisitos observados até hoje para concessão ou não do crédito 
em qualquer transação comercial ou financeira, facilitava a sua conquista ou 
o seu depósito entre os interessados. Pertencer a reinos diferentes, às 
vezes em guerra ou com riscos políticos daí decorrentes, morar em uma 
cidade longe ou de difícil acesso ou notícias de má administração pessoal, 
com a pecuária ou ocorrências trágicas provocadas nas plantações por 
ação da natureza sempre foram motivos de desconfiança e impedimentos 
para sua concessão. Nesses casos ou não havia trocas ou elas eram 
imediatas com alguma solução para o saldo entre as partes e muito 
possivelmente alguém era prejudicado. Se o devedor oferecia motivos para 
desconfiança, perdia o crédito e os negócios se encerravam.  

Esta, entretanto, não tem sido a regra observada pelos modernos credores, 

mormente as instituições financeiras, que parecem estar muito mais interessados no 

galopante lucro simulado do capital fictício dos juros, que no adimplemento pontual - 

e real - da dívida. Neste sentido, Bauman (2010-b, p. 31) narra que veio a público 

um grande escândalo protagonizado por uma das maiores administradoras de 

cartões de crédito da Grã-Bretanha, que revelou recusar-se a conceder novos 

cartões aos clientes que quitavam inteiramente suas faturas em dia.  

Abstraindo-se as considerações de natureza ética e/ou moral, até porque o 

capital não a possui, este é o único comportamento esperado de uma operadora de 

cartões de crédito frente aos não rentáveis para o sistema de reprodução social, 
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consoante os ditames irracionais da economia empresarial. Como todo o lucro, único 

fim colimado, advém do pagamento de juros e encargos moratórios e de 

refinanciamento, não seria absurdo afirmar que a inadimplência é o resultado 

desejado pela instituição financeira - e até mesmo por ela incentivado, quando 

concede um limite de crédito demasiado frente à renda incompatível comprovada 

pelo consumidor. 

Se o crédito é um remédio dado a quem precisa, não teria sentido ministrá-lo 

a quem não padece do mal de “pouco dinheiro”. Assim, a despeito de suas grandes 

despesas operacionais, o que a administradora ganharia ao conceder um cartão de 

crédito, sem cobrança de anuidade, a uma pessoa cujo perfil sócio-econômico indica 

ter condição financeira suficiente para pagar em dia o valor integral das faturas?  

O cliente que paga prontamente o dinheiro que pediu emprestado é o 
pesadelo dos credores. As pessoas que se recusam a gastar um dinheiro 
que ainda não ganharam, abstendo-se de pedi-lo emprestado, não têm 
utilidade alguma para emprestadores, assim como as pessoas que (levadas 
pela prudência ou por uma honra hoje fora de moda) se esforçam para 
pagar seus débitos nos prazos estabelecidos. Para garantir seu lucro, assim 
como de seus acionistas, bancos e empresas de cartões de crédito contam 
mais com o “serviço” continuado de dívidas do que com o seu pronto 
pagamento. Para eles, o “devedor ideal” é aquele que jamais paga 
integralmente suas dívidas. (BAUMAN, 2010-b, p. 30). 

Eis o sedutor anúncio de marketing das instituições financeiras, imaginado por 

Bauman (2010-b, p. 30): “ao contrário dos emprestadores insensíveis de antigamente, 

ansiosos para reaver seu dinheiro em prazos prefixados e não renováveis, nós, 

modernos e benevolentes credores, não queremos dinheiro de volta”. 

Há não muito tempo, apenas uma geração passada, o ato de tomar crédito 

era motivo de grande desonra, sendo censurável por refletir descontrole financeiro, 

incapacidade de viver conforme as reais possibilidades e, até mesmo, incompetência 

para se sustentar com o trabalho, de modo que, ser flagrado numa agência bancária 

era um constrangimento por si, em virtude da certeza dos maledicentes comentários 

que adviriam sobre a bancarrota do indivíduo devedor. 

Não obstante, a descrita concepção mental12 hoje se afigura jurássica frente à 

instantaneidade da “cultura agorista” (BAUMAN, 2008) apregoada pela sociedade de 

                                                 

12 As concepções mentais são uma das “sete esferas de atividades” preconizadas por Harvey como 
essenciais para a melhor compreensão do fluxo do capital e sua propensão a crises e afirma que elas 
“foram reformuladas, na medida do possível, com o recurso aos princípios neoliberais da liberdade 
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consumidores. Tornou-se inconcebível, para a atual geração, que alguém possa se 

privar do gozo imediato de um prazer - que, para muitos, o simples ato de consumir 

proporciona -, tendo limite de crédito disponível para gastar.  

Neste processo de transformação (de uma sociedade regida pela lógica da 
parcimônia e da poupança para outra voltada para a gratificação imediata 
fornecida pelos produtos), a invenção do crédito ao consumidor contribuiu 
enormemente, sendo “determinante para minar as resistências ideológicas 
de uma cultura assentada na ética do trabalho e do viver a partir dos seus 
próprios meios” (Fontenelle, 2008, p.149). Contudo, sem uma mudança de 
mentalidade, o crédito sozinho não levaria a população a abandonar o 
consumo de produtos fabricados em casa e comprar produtos industriais. 
(HENNIGEN, 2010, p. 1181). 

Mais que isto, honrados com essa condição de incluídos e reconhecidos pelo 

sistema como sujeitos solventes no processo de consumo, muitos deles se irrogam 

pertencer a uma casta superior apenas por possuírem um maior limite de 

endividamento, externado pela cor de seu cartão de crédito. Rico, portanto, não é 

quem apenas tem acesso ao crédito, mas quem o utiliza sem parcimônia para 

alcançar o status de devedor, tão valorizado pelo fluxo do capital.  

O crédito permite o gozo imediato, a satisfação instantânea dos desejos, mas 

- vale reiterar - às custas de uma contraprestação futura, haja vista que ele consiste 

na antecipação de uma riqueza ou de um valor ainda a ser extraído de um trabalho 

não realizado. Desta forma, sua concessão indiscriminada, por vezes até mesmo 

irresponsável, tem afligido muitos que a ele recorrem, buscando a satisfação de 

frivolidades, ao invés de necessidades concretas, olvidando que, cedo ou tarde, a 

conta chegará e, inexoravelmente, terá que ser paga. 

Aplicado em setores produtivos, obedecendo a projetos que 
pormenorizadamente enfoquem os diversos aspectos - econômicos, 
financeiros, administrativos, jurídicos, mercadológicos - o crédito realmente 
desempenha um papel de suma importância no desenvolvimento nacional 
ou regional. Todavia, assim como representa uma força propulsora do 
desenvolvimento, o crédito pode traduzir-se em expediente de ruína e de 
decadência tanto de particulares - pessoas físicas ou jurídicas - como de 
nações, quando faltarem os imprescindíveis estudos e planejamentos 
adequados. (QUEIROZ, 1982, p. 246). 

 Ter crédito ilimitado é um sonho que povoa o imaginário de grande parte dos 

consumidores, desejo este que em muito se assemelha ao da Sibila de Cumas, que, 

diante da promessa do deus Apolo de realizar o seu primeiro pedido em troca de sua 

                                                                                                                                                         

individual, necessariamente incorporados no livre-mercado e no livre-comércio”, fazendo brotar 
“novas formas de nicho de consumo e estilos de vida” (HARVEY, 2011, p. 110).  



65 
 

virgindade, rapidamente abaixou-se e pegou um punhado de areia no chão, rogando 

que ele lhe desse, em anos de vida, o número de grãos que enchiam a sua mão. 

Somente muito tempo após ter o seu desejo realizado, ela se deu conta da 

incoerência e incompletude de seu pleito, pois não pediu que sua longa vida fosse 

também acompanhada da eterna juventude. Assim, dia após dia, ela fora consumida 

pela velhice, murchando até virar uma cigarra, cujo constante canto triste era 

facilmente compreendido como uma súplica para morrer. (KURY, 2008, p. 358). 

Ou seja: apesar de ser um importante recurso para fazer girar a roda da 

economia, o crédito - que não é um aumento gracioso de receitas, mas a contração 

de uma despesa futura - deve ser empregado com parcimônia, notadamente quando 

destinado ao consumo, que, diferentemente do fomento à atividade produtiva, não 

se destina a um possível e almejado incremento de receitas, que contribuiriam para 

o próprio adimplemento. Como assevera Kurz (1997, p. 105): 

Se o dinheiro emprestado for utilizado para o consumo no lugar de sua 
utilização produtiva e se a utilização produtiva não for bem sucedida, então ela 
não cumprirá o seu fim, e o crédito tornar-se-á, mais cedo ou mais tarde, 
“podre”. Quando isso acontece em grande escala, estamos diante de uma crise 
comercial creditícia e, finalmente, diante de uma crise do sistema bancário.  

Assim, a euforia do poder de compras que o crédito confere ao seu titular 

parece lhe entorpecer os sentidos, ofuscando a consciência de que a antecipação 

dos desejos cobra um preço, quase sempre muito alto e não apenas restritos aos 

juros e encargos financeiros, mas também relativos à perda da tranquilidade. 

Deste modo, parafraseando o mito da Sibila de Cumas (KURY, 2008), ter 

crédito ilimitado sem perspectiva para honrá-lo é trocar a tranquilidade do futuro por 

um instante presente de alegria fugaz. Logo, se a condição humana, na sociedade 

de consumo, passou a ser reconhecida pela rentabilidade do indivíduo para o 

sistema de reprodução social, o superendividado deixa de ser sujeito e vira cigarra 

infeliz, aprisionado na gaiola do débito perene. 

Num contraponto à aludida alegoria, também os credores parecem não se 

preocupar com o adimplemento futuro das vendas a crédito, focando apenas na 

circulação imediata das mercadorias. Os estoques, há muito abarrotados, 

começaram a ser esvaziados e isto, por si só, já é um belo motivo comemoração, 

não obstante as vendas ocorram com um dinheiro fictício, que representa um valor 

que ainda será gerado e pode sequer vir a realmente existir.  



66 
 

Ato contínuo, novos pedidos são feitos às fábricas, que voltam a funcionar “a 

pleno vapor”. Abstraindo o anacronismo desta expressão - eis que as turbinas da 

Revolução Industrial do século XVIII já foram aposentadas pelos avançados circuitos 

da microeletrônica13 -, ela serve de alegoria para enfatizar que, no moderno processo 

de produção, as mercadorias não são mais produzidas com o suor do trabalho. 

O crédito não se apresenta como a cura da crise, justamente porque nele está 

ausente o valor de um trabalho já consumado, muito embora ele seja imprescindível 

para manter o capital circulando, vendendo-lhe a esperança em dias melhores. Sua 

função primordial, portanto, é conferir tempo para que, no futuro, as dificuldades que 

impossibilitavam uma compra à vista sejam superadas por intermédio de “uma nova 

onda de crescimento econômico global” (KURZ, 1997). 

Para tanto, faz-se urgente e imperiosa a geração de empregos, conquanto a 

tônica da economia simulada seja o aumento fictício de valor sem qualquer lastro no 

trabalho, o que torna muito difícil a superação da atual crise de superacumulação, 

principalmente porque, graças à racionalização produtiva, “o trabalho economicamente 

produtivo continua a derreter como neve ao sol” (KURZ, 1997, p. 132). 

Sob a perspectiva do capital, um grande obstáculo foi contornado ou ao 

menos seu enfrentamento foi postergado, haja vista que mesmo aqueles que não 

possuem dinheiro real para enveredar pelo mercado de consumo, podem se valer do 

do crédito para promover a circulação das mercadorias, o que ocorrerá da forma 

mais eficiente possível - lucrativa -, à medida do desejo que elas despertarem. 

 
2.3 A SOCIEDADE DE CONSUMIDORES SOB A LUZ DO CAPITAL 

 

A acelerada marcha do capital rumo à sua constante expansão fez multiplicar 

a oferta quantitativa e qualitativa de mercadorias disponibilizadas no mercado, ainda 

que a sua grande maioria não tenha um valor de uso bem definido nem se preste a 

atender a uma necessidade efetiva e concreta. Não obstante, de modo surpreendente 

- ao menos sob a perspectiva de análise da teoria do valor -, impelidos pelos apelos 

                                                 

13 Consoante a tese de esgotamento dos mecanismos de compensação (LUTZ, 1994), com a terceira 
revolução industrial, a da microeletrônica na década de 1990, pela primeira vez na história “a 
velocidade de racionalização eliminadora de trabalho supera a expansão dos mercados”. Ver em 
KURZ, Robert. A falta de autonomia do Estado e os limites da política. In: Os últimos combates. 
Petrópolis: Vozes, 1997, p. 113. 
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de marketing, muitas delas parecem ter uma grande força atrativa, que torna o seu 

consumo praticamente inevitável. 

Para Marx (2003), o consumo consiste na realização do valor de uso que se 

encontra latente em toda mercadoria, mas que somente é exaurido após o processo 

de troca. Neste sentido, exsurge de forma absolutamente lógica a relação entre o 

forte impulsionamento ao consumo e a superação da crise de superacumulação, já 

que, sem serem vendidas, as mercadorias não retornam à forma dinheiro e deixam 

de cumprir o papel que lhes incumbe no processo expansivo do capital.  

O consumo é, em sua essência, algo extremamente trivial, praticado de modo 

prosaico e cotidiano por todos aqueles que se inserem na vida em sociedade, sem 

demandar qualquer reflexão prévia sobre o ato de consumir, não havendo nada de 

desabonador em seu exercício parcimonioso. Todavia, conforme Bauman (2008, p. 

38), quando o consumo se torna “o verdadeiro propósito da existência” das pessoas, 

assumindo um aspecto “especialmente importante, se não central” em suas vidas, aí 

se instaura o “consumismo”, quadro social muito perigoso e que reclama atenção. 

Neste sentido, enquanto o consumo é uma atividade individual, o consumismo 

é atributo da sociedade que é movida pela capacidade generalizada e profunda de 

desejar consumir, “tal como a capacidade de trabalho na sociedade de produtores” 

(BAUMAN, 2008, p. 41), tendo na alienação da força do querer e na manipulação das 

escolhas individuais o caráter universalizante das relações humanas.   

Assim, como a moderna função das mercadorias não é a satisfação das 

necessidades humanas, mas atender ao movimento insaciável de autovalorização do 

capital, o homem deixou de ser o destinatário do processo produtivo, que, conduzido 

pelo “sujeito automático”, acabou vislumbrando na criação de desejos o grande mote 

para a ansiada explosão do consumo. Sem embargos, não se pode olvidar que, nesta 

nova formatação, o sujeito histórico passou a atender pelo nome de consumidor.  

De modo bastante engendrado, ciente que o apelo do consumo tinha seu 

limite na esfera íntima do indivíduo, que precisava ter o pretexto de uma carência 

para se dispor a supri-la indo às compras, o sistema capitalista de reprodução social 

suplantou a noção concreta de utilidade para transformar o consumo, em si próprio, 

numa necessidade abstrata e imanente do sujeito. Independente das mercadorias 
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embarcadas neste processo, o desejo passou a ser a propulsão do consumo, que se 

apresenta como único recurso para satisfazer carências adredemente forjadas. 

Útil, portanto, pode ser qualquer coisa que atenda à necessidade de consumo 

do indivíduo, ainda que ela jamais seja “usada” para a finalidade a que se propõe. 

Numa inversão “espetacular”, o valor de troca, antes a serviço do valor de uso, 

reduziu as necessidades humanas à sua mercê (DEBORD, 2008, p. 35) e, com isso, 

a circulação das mercadorias prescindiu da justificação de sua real utilidade. 

Como sabemos, sob as condições do desenvolvimento histórico moderno, 
as trocas capitalistas tiveram sucesso em dominar unilateralmente o uso em 
proporção direta com o grau em que se estabiliza a produção generalizada 
de mercadorias. Fomos, assim, presenteados com a completa subversão da 
antiga primazia dialética do uso sobre a troca. Consequentemente, também 
nesse aspecto, o capital afirma suas rígidas determinações e interesses 
materiais com completo desprezo pelas consequências. Como resultado, o 
valor de uso correspondente à necessidade adquire o direito à existência 
apenas quando se ajusta aos imperativos apriorísticos do valor de troca 
sempre em expansão. (Mészáros, 2007, p. 413) 

O consumo supérfluo, portanto, tornou-se uma necessidade ontológica do 

capitalismo. Ao manipular a vontade do consumidor, inspirando-lhe muitos desejos e 

incentivando o seu endividamento contumaz, o capital parece também integrar uma 

relação de consumo, saciando sua carência de expansão lucrativa por meio da 

manipulação de um fantoche humano, que lhe serve de mercadoria. 

Neste esteio, o ato de consumir, até pouco tempo proclamado como um 

direito subjetivo imprescindível para que o cidadão pudesse ser reconhecido como 

tal na sociedade de consumo, ultrapassou a esfera da faculdade de livre disposição 

individual, tornando-se um imperativo dever, que obrigatoriamente deve ser exercido 

por todo aquele que pretende se manter socialmente afiliado, sob pena de ser 

proscrito, em virtude de não se revelar rentável ao sistema de reprodução social. 

Deste modo, na sociedade contemporânea, a valorização do indivíduo está 

atrelada à sua capacidade de endividamento e ao padrão de consumo ostentados. O 

consumo abundante é sinal distintivo de sucesso, estrada cobiçada que conduz ao 

certeiro aplauso público - abstraindo-se suas eventuais consequências nefastas -, de 

modo que a aquisição de determinados produtos e a adoção de certos hábitos 

tornam-se essenciais não apenas para a felicidade, mas para a dignidade humana. 

Assim é que, na busca incessante por status, o consumo é estimulado cada 

vez mais para atender desejos fugazes, substituídos por outros, tão logo realizados. 
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Frustrar este apelo consumista, incutido com veemência pelo marketing, pode levar 

ao não reconhecimento do indivíduo como cidadão, o que, neste contexto, faz 

Bauman (2008, p. 26) afirmar que a versão atualizada do cogito de Descartes hoje 

não mais associaria a existência do sujeito ao pensar, mas sim ao comprar, devendo 

ser reescrita como “compro, logo sou”... 

Retomando a alegoria de Sísifo (CAMUS, 2004), qual o sentido de uma vida 

inteiramente dedicada ao consumo, onde a satisfação de um desejo, que parecia ser 

o cimo da montanha, sempre se transforma no preciso momento em que o rochedo 

escapa às mãos e rola até o sopé, condenando o ser humano a repetir este 

movimento sem fim, para ser reconhecido como cidadão?  

A aparente contradição se dissolve se perguntamos pela definição de ser 
humano que subjaz a esse paradoxo. A primeira fórmula dessa definição 
reza: "O ser humano" é em princípio um ser solvente [...] a característica da 
solvência indica que se trata de um sujeito do sistema produtor de 
mercadorias. Somente um ser que ganha dinheiro pode ser um sujeito do 
direito. A capacidade de entrar numa relação jurídica está ligada, portanto, à 
capacidade de participar de alguma maneira no processo de valorização do 
capital. (KURZ, 2003). 

Assim, o marketing, a serviço da reprodução do capital, mercantiliza todos os 

aspectos da vida e comanda, ainda que de forma sub-reptícia, até mesmo as 

escolhas antes reservadas à esfera da intimidade e entendidas como alheias à 

exploração comercial. O esporte é um bom exemplo.  

Os astros do futebol mundial, sob o patrocínio das poderosas fábricas de 

materiais esportivos, transformam a chuteira (seu instrumento de trabalho) num 

objeto de desejo para todos que admiram seu talento, fazendo-os crer se tratar de 

um calçado mágico, capaz de transformar qualquer um que o use num grande atleta. 

Desta forma, os estádios viraram vitrines, os craques são manequins promotores de 

mercadorias e a paixão pelos clubes é só um pretexto comercial para obtenção de 

lucro com a venda de produtos licenciados.  

Dada a alta profissionalização empresarial das grandes equipes, amplamente 

geridas pela lógica capitalista, também o torcedor precisa atender ao imperativo da 

rentabilidade e o seu amor precisa ser declarado pelas práticas de consumo, de 

modo que o fanatismo apenas está associado ao consumismo. A Fundação Benfica, 

atrelada ao homônimo clube desportivo português, veiculou em sua propaganda de 
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Natal de 201514 um curioso incidente, que nos remete a refletir a esse respeito.  

Sabendo da situação de crianças muito carentes da ilha de Cabo Verde, que 

jogavam futebol com apenas um pé calçado, a aludida fundação resolveu presenteá-

las com pares de chuteiras novas, num encontro emocionante. Todavia, quando a 

equipe que fez a entrega já deixava o local, ela foi surpreendida pela chegada de 

muitas outras crianças, em número muito maior que o dos calçados fornecidos.  

Sem perder o sorriso do rosto, os presenteados forneceram um pé do calçado 

aos colegas que não o haviam recebido e, em pouco tempo, uma festiva partida teve 

início, com todos os jogadores usando apenas uma chuteira. Ao ser perguntado por 

que eles estavam tão felizes jogando com um pé descalço, um jovem retrucou: - 

“não jogamos com um pé descalço, mas sim com um pé calçado”.  

Para o capital, não há cidadania nos jogadores com um pé descalço, pois, 

não podendo comprar produtos licenciados pelos clubes que torcem ou da marca da 

empresa de materiais esportivos que o patrocina, eles não proporcionam lucro e, 

conforme assevera Kurz (2015, p. 75) “os seres humanos têm que ser ‘rentáveis’ no 

sentido do fim em si do sistema; só assim a existência está garantida.  

Hoje em dia, contudo, há populações inteiras que já não são “úteis” para a 
lógica da valorização. Já não se trata de um exército crescente de 
proletários, mas sim de uma humanidade supérflua: eis o estádio final do 
capitalismo ao qual ele é conduzido pela necessidade contínua de criar 
mais-valia. O capitalismo pode ter triunfado sobre os adversários que 
assumiu serem os seus, mas não pode vencer a sua própria lógica. É o 
resultado da contradição entre as capacidades elaboradas pela espécie 
humana e a sua forma efectiva alienada. (JAPPE, 2006, p. 156) 

Infelizmente, é notório que a acepção original do valor de uso parece não se 

coadunar com o comportamento de consumo da sociedade atual, onde um tênis já 

não se destina apenas à proteção dos pés nem os aparelhos celulares se voltam à 

mera comunicação: sua utilidade primeira é distinguir com status aqueles que os 

ostentam. Neste esteio, o consumidor investe em produtos que lhe propiciem um 

maior “valor social”, olvidando (ou não) que, ao usá-los, ele próprio se torna uma 

mercadoria, que sonha em ser atrativa, vendável, e para isso se adorna.  

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 
primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade 
sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades 
esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A “subjetividade” do 

                                                 

14 Notícia e vídeo disponíveis em http://funchalnoticias.net/2015/12/25/fundacao-benfica-ajuda-
jogadores-de-um-pe-descalco/, com acesso em 10 de julho de 2017. 



71 
 

“sujeito”, e a maior parte daquilo que essa subjetividade possibilita ao sujeito 
atingir, concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, e 
permanecer, uma mercadoria vendável. A característica mais proeminente 
da sociedade de consumidores – ainda que cuidadosamente disfarçada e 
encoberta – é a transformação dos consumidores em mercadorias. 
(BAUMAN, 2008, p. 20/21). 

Baudrillard (1995) defende que os objetos têm um valor de signo e que a sua 

posse confere status aos sujeitos, articulando, a partir desta premissa, uma relação 

entre o consumo e posição social. Ele considera as mercadorias como “senhas” que 

definem identidade, pertencimento e reconhecimento e, por consequência, elenca o 

consumo como a força matriz das relações sociais.  

Exemplo clássico disso pode ser ilustrado pelo fascínio hoje exercido por uma 

icônica marca de telefone celular, que se tornou objeto de desejo justamente pelo 

status que o desenho de uma maçã proporciona aos seus usuários. Todavia, para a 

grande maioria deles, a distinção social proporcionada pelo aparelho tem um prazo 

de validade muito exíguo, que não coincide com o seu perfeito funcionamento, mas 

que expira com o lançamento de uma nova versão, independentemente de quais 

sejam os novos recursos, avanços tecnológicos ou funcionalidades. 

Sim, é verdade que na vida “agorista” dos cidadãos da era consumista o 
motivo da pressa é, em parte, o impulso de adquirir e juntar. Mas o motivo 
mais premente que torna a pressa de fato imperativa é a necessidade de 
descartar e substituir. Estar sobrecarregado com uma bagagem pesada, em 
particular o tipo de bagagem pesada que se hesita em abandonar por apego 
sentimental ou um imprudente juramento de lealdade, reduziria a zero as 
chances de sucesso. (BAUMAN, 2008, p. 51). 

O nome obsolescência programada traduz a curta expectativa de vida de 

produtos já criados para não satisfazer uma necessidade por muito tempo, não por 

meio de programações mecânicas ou eletrônicas, mas sim pela reprogramação de 

desejos, facilmente manipulados pelas estratégias de marketing, a serviço da 

máxima lucratividade, o que, segundo Bauman (2008, p. 31), é alcançado “mediante 

a apoteose das novas ofertas (de hoje) e a difamação das antigas (de ontem)”, 

numa “decrescente distância temporal entre o brotar e o murchar do desejo”. 

Trata-se de assunto extremamente rico e palpitante, que ensejaria profundas 

análises e discussões em seu derredor, entretanto, a fim de que não se perca o fio 

condutor que até então vem norteando o presente trabalho, convém que se debruce 

apenas sobre as questões que, de modo mais direto, repercutirão sobre o elucidar 

do problema de pesquisa, relacionado ao superendividamento do cidadão. 
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Neste contexto bem delimitado, urge questionar se o indivíduo é inteiramente 

livre e consciente ao sucumbir aos desvarios de consumo, rendendo-se aos apelos 

sedutores instilados pelo marketing para ser reconhecido como cidadão na sociedade 

de consumidores ou ele é conduzido ao superendividamento de forma irresistível, 

sendo arrebatado pelo violento e apressado fluxo do capital.   

Mais que isto, urge questionar qual o caminho para a revolução que se impõe 

no campo da infraestrutura dos processos de produção, com vista ao real 

desenvolvimento, eis que o sistema de reprodução do capital transformou todas as 

relações sociais em relações monetárias (KURZ, 1997, p. 151), convertendo o sujeito 

histórico numa mercadoria?  

A que se presta a construção da tutela jurídica do superendividamento no 

ordenamento brasileiro: conferir uma nova chance para que o endividado possa ficar 

mais consciente de seu papel enquanto sujeito histórico e assim agir de modo 

diverso perante as insinuantes tentações de consumo ou apenas promover a 

“virginização” secundária de um campo já quase devastado, a fim de que ele possa 

continuar servindo de hospedeiro para que o capital parasita (BAUMAN, 2008-a)? 

A busca para essas respostas será o objeto do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3. PANORAMA NACIONAL DO SUPERENDIVIDAMENTO 

“Só os pobres pagam à vista, mas não por 

virtude - é porque não têm crédito”. 

(Anatole France) 

 

Até agora, a presente investigação sobre a crise estrutural do capital foi 

desenvolvida apenas com lastro na análise genérica de seu arcabouço teórico, 

propiciando que, em qualquer sociedade capitalista moderna, independentemente 

de suas peculiaridades, possa-se afirmar que existe uma indissociável relação entre 

crédito, consumo e inadimplência, bem como que a disseminação indiscriminada do 

acesso ao crédito, concedido a cada vez mais pessoas sem uma análise criteriosa da 

sua solvência, tem sido o fator preponderante para a escalada do superendividamento. 

Esboçado o panorama universal e compreendido o problema em sua essência é 

chegado o momento de, finalmente, fazer o recorte do objeto que o título sugere, 

restringindo a análise à situação específica do consumidor superendividado brasileiro, 

sob a luz do processo auto-expansivo do capital e o seu fluxo arrebatador. Neste 

contexto, o presente capítulo abordará o nível de desenvolvimento do mercado de 

crédito bancário destinado às pessoas físicas, a fim de que se analise a 

possibilidade de se estabelecer alguma relação entre a sua expansão, como política 

de fomento ao consumo, e o superendividamento no Brasil. 

O endividamento é um processo “natural” na sociedade moderna e nele não 

há mal algum, principalmente se ele ocorrer “em um contexto de crescimento 

econômico, de estabilidade do emprego e, sobretudo, se não atingir camadas sociais 

com rendimentos próximos ao limiar da pobreza”, quando pode ser encarado apenas 

como um “processo de antecipação de rendimentos” (MARQUES, 2000, p. 06). O 

problema não está em contrair dívidas - desde que não haja um comprometimento da 

renda que inviabilize a sua quitação -, mas sim no excesso, capaz de inviabilizar o 

adimplemento das obrigações de consumo assumidas. 

O endividamento é um fato inerente à vida em sociedade, ainda mais 
comum na atual sociedade de consumo. Para consumir produtos e serviços, 
essenciais ou não, os consumidores estão - quase todos - constantemente 
se endividando. A nossa economia de mercado seria, pois, por natureza, 
uma economia do endividamento. (MARQUES, 2006, p. 256). 
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É justamente por isso que se utiliza o superlativo para distinguir o simples 

endividamento - processo de contração de dívidas que podem ou não ser adimplidas -, 

do superendividamento, onde a inadimplência, atual e futura, não é um ato de escolha 

do devedor, mas sim um imperativo absoluto, diante da insuficiência de recursos para 

tanto. Esta tendência de denominação superlativa também é observada em vários 

outros países, de modo que o fenômeno ora estudado é conhecido, em Portugal, 

como sobreendividamento; nos EUA e Reino Unido, como over-indebtedness; em 

França, como surendettement; e na Alemanha, como überschldung. 

Embora tal distinção fosse desnecessária até agora, para conferir maior 

tecnicidade ao estudo empreendido doravante, não se deve confundir os conceitos 

de endividamento, inadimplência e do superendividamento. É endividado todo aquele 

que contrai dívidas - enquanto as possuir -, ainda que venha a adimpli-las no 

momento aprazado. Já o inadimplente é o devedor que não cumpre a obrigação no 

vencimento, independentemente do motivo ou circunstância que o levou a deixar de 

fazê-lo, podendo, inclusive, referir-se a apenas uma situação voluntária e deliberada, 

sem uma necessária relação com a ausência de condições financeiras para honrá-las.  

Por seu turno, o superendividado15 é a pessoa física que, agindo de boa-fé - 

ou seja, sem a malícia ou prévia intenção de inadimplir suas obrigações -, apresenta 

uma impossibilidade real e global de pagar as suas dívidas de consumo (e não 

apenas restrita a alguns débitos pontuais e determinados), tanto as atuais como as 

futuras (MARQUES, 2006, p. 256). Todo superendividado é, portanto, inadimplente, 

mas a recíproca não é obrigatoriamente verdadeira. 

A doutrina, ao traçar o arcabouço do superendividamento, classifica-o em 

ativo e passivo, averiguando se a impossibilidade de adimplir as dívidas de consumo 

deriva de fatos involuntários e supervenientes à sua contratação, hipótese em que o 

superendividamento é qualificado como “passivo” ou se, desde o instante em que 

contraiu as obrigações, o consumidor já não reunia condições de honrá-las, situação 

em que ele é classificado como “ativo”, por ter sido causado pela conduta exclusiva 

                                                 

15 Maria Manoel Leitão Marques, economista portuguesa e professora da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, define o superendividamento como o estado em que o consumidor “se vê 
impossibilitado, de uma forma durável ou estrutural, de pagar o conjunto das suas dívidas, ou mesmo 
quando existe uma ameaça séria de que o não possa fazer no momento em que elas se tornarem 
exigíveis” (2000, p. 02). 
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e ativa do próprio devedor, cuja renda e patrimônio não se revelavam adequados 

para fazer frente às suas dívidas e ainda assim ele se obrigou a adimpli-las.  

No caso do superendividamento passivo, a causa não é o abuso ou a má 
administração do orçamento familiar, mas um “acidente da vida”. 
Efetivamente, tantos acidentes da vida (desemprego, redução de salários, 
divórcio, doenças, acidentes, mortes, nascimento de filhos etc.) e o abuso 
de crédito podem criar uma crise de solvência ou de liquidez (baixa 
imprevisível dos recursos, alta das taxas de juros, baixa do dólar, 
necessidade de empréstimos suplementares etc.) para indivíduos e para 
famílias, seja de classe média ou pobre, levando à impossibilidade de fazer 
frente ao conjunto de seus débitos atuais e futuros, impossibilidade de 
pagamento (default) de boa-fé, que a doutrina corretamente denominou de 
sobreendividamento, ou como prefiro, superendividamento. (MARQUES, 
2006, p. 258). 

Não obstante, no contexto deste trabalho, é irrelevante analisar e distinguir as 

razões que levaram ao superendividamento nem a sua classificação como ativo ou 

passivo, haja vista que o objeto do presente estudo não é o superendividado nem as 

mazelas a ele impingidas pelo seu colapso financeiro, mas sim a análise do aludido 

fenômeno como um forte obstáculo ao fluxo do capital, que precisa demovê-lo de seu 

percurso para circular com pujança, o que perpassa, apenas incidentalmente, pela 

revitalização do sujeito para o mercado de consumo.  

Neste esteio, não será feita a análise da impontualidade transitória ou pontual, 

mas da impossibilidade de adimplemento das obrigações decorrentes do uso do 

crédito, pois somente nesta hipótese é que, para além dos prejuízos diretamente 

causados aos credores (comuns a qualquer inadimplência), estes ainda suportarão a 

perda de futuras transações com o consumidor proscrito do crédito e do consumo.  

Assim, num primeiro instante, com lastro em dados estatísticos, será 

analisado o nível de comprometimento da renda da população brasileira com os 

débitos de consumo e a evolução histórica dos índices de inadimplência, traçando-se, 

de forma consistente, o panorama nacional do consumidor superendividado. 

Posteriormente, será evidenciada a ausência de um arcabouço jurídico dedicado de 

modo específico à tutela deste consumidor em análise, a exemplo do que acontece 

em vários outros países, o que desperta o clamor não apenas das entidades 

destinadas à proteção consumerista, mas também dos próprios credores, para que 

advenha uma legislação destinada, em ultima ratio, a restaurar o poder de consumo 

dos insolventes.  
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Pontue-se, por fim, que, deliberadamente, não se procederá à análise das 

medidas jurídicas profiláticas tendentes a evitar a ocorrência do endividamento, mas 

apenas daquelas que se destinam a reinserir o consumidor já superendividado no 

mercado de consumo, do qual se encontra proscrito pela grande insolvência. Nesta 

mesma linha, também é importante esclarecer que, tendo como ponto de chegada a 

restauração do poder aquisitivo com a exoneração do passivo restante, este trabalho 

não se debruçará sobre o comportamento posterior do sujeito, embora aqui já se 

deixe pavimentado o caminho para eventuais desdobramentos em outras pesquisas. 

 

3.1 RADIOGRAFIA DO CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA NO BRASIL 
 

No Brasil, o mercado de crédito bancário se reveste de elevada importância, 

por constituir a principal fonte de financiamento do consumo pelas pessoas físicas, e 

de toda a atividade produtiva empresarial, apresentando um expressivo crescimento 

neste início de século. Em análise comparativa atrelada ao PIB, o fornecimento de 

crédito, que em dezembro de 2002 representava 23,8%16 (DIEESE, 2014), subiu 

para 58,9%, em dezembro de 2014, segundo o Relatório de Economia Bancária e 

Crédito do Banco Central do Brasil (2014), mais que dobrando em 12 anos. 

 

        Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014. 
 

                                                 

16 Conforme dados constantes da Nota Técnica nº 135 do DIEESE - Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgada em maio de 2014, sob o título “A evolução do 
crédito na economia brasileira: 2008 - 2013”, com versão eletrônica disponível em 
<https://www.dieese.org.br/notatecnica/2014/notaTec135Credito.pdf>, acessada em 27/03/2017. 
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Sem dúvidas, esta vertiginosa expansão só foi possível a partir da estabilização 

da moeda propiciada pelo Plano Real (1994), até mesmo como uma conseqüência do 

novo cenário econômico sobre as instituições financeiras, que foram compelidas a se 

dedicar com afinco a novos produtos, já que a queda inflacionária dilapidou o grande 

potencial lucrativo de sua principal atividade, que era a captação de depósitos à vista. 

Ou seja, ao levar a inflação para patamares aceitáveis, o Plano Real causou 

um inicial “prejuízo” para o segmento bancário, já que, até 1994, as transferências 

inflacionárias respondiam por parcela bastante expressiva do total de suas receitas. A 

título de exemplo, Fabiani (2011, p. 29) assevera que no ano anterior ao Plano Real, 

1993, as aludidas operações representaram 67,7% das receitas dos bancos públicos 

e em 1995 esta sua participação despencou para apenas 2,5% das entradas.  

Essa representatividade fez com que os bancos comerciais, ao longo das 
décadas de 1970 e 1980, se organizassem de modo a maximizar a geração 
de receitas com a inflação, o que significou enfocar sua atividade na 
captação de depósitos à vista. Eles contavam, assim, com uma ampla rede 
de agências, voltadas prioritariamente a receber pagamentos de títulos e 
depósitos de cheques. A concessão de crédito ficou relegada a segundo 
plano. (FABIANI, 2011, p. 28). 

Assim é que, com a estabilidade monetária, os bancos precisaram compensar 

a elevada perda da rentabilidade dos seus produtos atrelados à inflação por meio da 

ampliação das operações de crédito, alcançando muito sucesso neste propósito, o 

que fica patente pela análise dos relatórios do Banco Central (2012): enquanto o 

mercado de crédito teve uma expansão (atrelada ao PIB) de 1,6% entre os anos de 

1995 a 2003, seu crescimento real registrado, entre 2003 a 2012, foi de 209,9%.  

Todavia, mesmo diante do enorme crescimento apurado, ainda segundo 

Fabiani (2011, p. 17), o tamanho do mercado de crédito brasileiro se afigura bastante 

reduzido, apresentando um volume de concessões muito inferior àquele que seria 

esperado e condizente com o nível da renda nacional, em comparação com outros 

países em desenvolvimento, a exemplo da China (119,33%) e Tailândia (155,78%), 

conforme dados disponibilizados pelo Banco Mundial (2012). 

Sem dúvidas, as elevadas taxas de juros aplicadas na concessão do crédito 

bancário no país constituem o principal motivo para que este mercado não ostente 

uma posição mais relevante frente ao PIB e isso se dá de duas formas: a primeira 

delas, de intuitiva apreensão, se manifesta de modo direto e imediato quando, em 

virtude do impacto da sua incidência sobre o preço final da mercadoria, o 
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consumidor desiste de contratar o financiamento para adquiri-la, o que certamente 

faria diante de condições mais favoráveis. Nesta hipótese, por exemplo, imóveis e 

veículos deixam de ser vendidos (e junto com eles o respectivo crédito necessário 

para tanto) porque o valor das parcelas não cabe “no bolso” do comprador. 

Seria lógico, caso o capital apresentasse qualquer tipo de racionalidade além 

daquela forjada sob as premissas da economia empresarial (que apenas vislumbra o 

alcance da máxima lucratividade aqui e agora), que a redução dos juros poderia 

atrair para o mercado de crédito um grande número de pessoas que a ele não têm 

acesso, gerando sua expansão. Entretanto, urge questionar: por que mexer em time 

que está ganhando - ou ao menos se imagina que esteja -, ainda que haja fortes 

indícios de que a festejada bonança não se sustentará por muito tempo? 

Note-se que, nesta primeira perspectiva ora analisada, os juros elevados 

apenas representam obstáculo à expansão do mercado de crédito por conta de uma 

recusa voluntária do consumidor em pagar o preço que lhe está sendo cobrado para 

satisfazer as suas necessidades e desejos de consumo, o que, diante dos apelos 

consumistas incutidos pela sociedade moderna, fica cada vez mais difícil declinar.  

Seduzidos pelo marketing, que lhes incute um padrão “agorista” de satisfação 

de necessidades quase nunca realmente necessárias (BAUMAN, 2008), os 

consumidores se vêem premidos a recorrer ao capital fictício, deixando o mercado 

mal-acostumado com a sua fidelidade e convicto de que ela persistirá, quaisquer que 

sejam os seus caprichos e condições exigidas para a antecipação dos sonhos.   

Assim, diante do elevado percentual de pessoas que não se sentem 

realmente livres para recusar uma oferta de crédito, seja por concreta necessidade 

ou para atender seus delírios “irresistíveis” de consumo (sem refletir nos transtornos 

futuros que isto poderá lhes causar), o capital prefere aumentar sua lucratividade por 

meio da majoração dos juros para este público fiel e/ou dele refém, ao invés de 

diminuí-los para viabilizar a contratação por um número maior de consumidores. 

Dizer não ao crédito, podendo fruí-lo, significa abdicar voluntariamente de 

uma ascensão social ou até mesmo de ser identificado como cidadão, numa 

sociedade onde este conceito está atrelado ao desejo de se endividar e à 

rentabilidade proporcionada pelos hábitos de consumo do indivíduo ao sistema de 

reprodução social. Refletir sobre a conveniência do crédito não é uma postura 

adequada ao “bom consumidor”, que é tarefa do Estado fornecer ao mercado.  
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Ao contrário, o que unicamente se espera deste “bom consumidor” é que ele 

se deixe guiar pelas seduções do marketing, navegando sem resistência pelo fluxo 

do capital, aonde quer que ele vá lhe levar, embora já se saiba que seu destino final 

seja o superendividamento e o grande desafio seja descer antes da última parada. 

Nessa senda, na aritmética do consumo, as concessões irresponsáveis e 
artificialmente estimuladas de crédito, somadas às aquisições irrefletidas, 
fruto de intensa sedução publicitária e de marketing, podem resultar numa 
equação explosiva, a gerar endividamento estrangulador das forças 
econômicas e financeiras do consumidor. (PELLEGRINO, 2015, p. 218). 

Diz o censo comum que o brasileiro é apaixonado por carros e, em virtude 

deste fato, para muito além do valor de uso da mera locomoção, o veículo acabou se 

tornando um fetiche, objeto símbolo de status e aferição do nível socioeconômico do 

indivíduo, ainda que, segundo dados da Associação Nacional das Empresas 

Financeiras das Montadoras17, mais de 60% das aquisições sejam financiadas. Disto 

se extrai que o carro da maioria da população brasileira não reflete efetivamente a 

sua riqueza consumada, mas tão somente ostenta o seu potencial de endividamento 

pelo acesso ao crédito e, portanto, é por essa ótica que todos são analisados. 

Neste contexto, pela lógica de valorização pelo endividamento incutida pelo 

capitalismo, não há qualquer sentido em adquirir um veículo à vista. Por que circular - 

ou se exibir, como numa vitrine - num veículo adquirido com recursos próprios, 

podendo-se adornar com um carro de padrão mais elevado, dando o valor das 

economias como entrada e financiando a diferença em prestações “a perder de 

vista”? Por que desperdiçar a oportunidade de ser visto como um cidadão de um nível 

superior - consoante a irracionalidade empresarial que valoriza o indivíduo consumidor 

em detrimento do indivíduo político/histórico - (KURZ, 2003) e ainda frustrar a marcha 

expansiva do capital, cujo fôlego reside neste desejo do consumidor de ostentar uma 

condição financeira superior àquela que realmente ele possui, a fim de se tornar uma 

mercadoria cada vez mais valorizada? 

Não se trata, simplesmente, de elevação do padrão de vida, mas da própria 
inclusão do indivíduo na sociedade de consumo, a partir das escolhas de 
consumo, o que significa reconhecer que o crédito é também sinônimo de 
status e serve de camuflagem da estratificação social, ao permitir ao 
indivíduo adotar um estilo de vida característico da classe social superior à 
sua. (PELLEGRINO, 2015, p. 214). 

                                                 

17 Matéria “Maioria dos brasileiros ainda financia carros”, veiculada em 24/02/2016 no caderno Jornal 
do Carro, do Estadão, disponível em <http://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/maioria-dos-
brasileiros-ainda-financia-carro/>. Acesso em 20/06/2017.  
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A título ilustrativo, imaginemos que o sujeito “A” adquiriu um veículo de luxo 

ao preço de “4X”, dando “X” como entrada e comprometendo 30% de sua renda com 

o financiamento do saldo devedor em 48 meses, enquanto o sujeito “B”, que possui 

idêntica remuneração, adquiriu um veículo ao preço de “2X” à vista, sem assumir, 

portanto, qualquer prestação. Analisados ambos sob os olhares supérfluos guiados 

pela lógica do capital, qual dos dois consumidores é o mais rico: o “vencedor”? 

O capital poderia expandir o volume do crédito e alcançar um número maior 

de consumidores por meio da redução das taxas de juros dos empréstimos e 

financiamentos, que, no Brasil, estão entre as mais caras do mundo, alcançando um 

custo médio anual de 54,42% em 1999, contra 3,6% a.a. na China, 2,04% a.a. no 

Japão, 12,14% a.a. no México e 26,03% na Rússia, conforme dados do Banco 

Mundial, apresentados por Fabiani (2011, p. 28). Não obstante, diante da enorme 

importância que o crédito assumiu na vida da população brasileira, que não se 

encontra totalmente livre para decliná-lo, as taxas de juros só fazem aumentar, 

comprometendo boa parte do orçamento das famílias.  

Ainda que longe dos níveis de países desenvolvidos, o consumidor 
brasileiro já está endividado em mais de 40% de sua renda. E o crescimento 
desse indicador foi bastante intenso e repentino. Mas o que realmente 
importa é o comprometimento da renda com o serviço da dívida, ou quanto 
as famílias necessitam dispor de sua renda para arcar com juros e 
amortização do principal. No Brasil essa relação já passou de 20%. Para se 
ter uma ideia da ordem de grandeza, quando a bolha dos EUA estourou, 
esse mesmo indicador não passava de 15% no caso das famílias 
americanas. As evidências são claras: o consumidor brasileiro já está 
bastante alavancado. (ULRICH, 2003). 

Assim, após já ter sido descortinada a relação direta e muito ostensiva entre 

os juros elevados e a contração do mercado crédito - situada no poder de recusa do 

consumidor, que, refletindo sobre o comprometimento de sua renda, deixa de fazer 

aquisições financiadas -, será feita, na seqüência, uma análise da repercussão sutil e 

mediata entre as duas aludidas variáveis. 

     Diante da surpreendente afirmativa sobre o baixo desenvolvimento do 

mercado de crédito bancário brasileiro advém a tautológica constatação de que, ao 

menos em tese, ainda há muito espaço para que ele seja ampliado, bem como uma 

preocupante reflexão: qual a conseqüência desta possível expansão, posto que, já 

no panorama atual, tido como incipiente, a concessão indiscriminada do crédito tem 

conduzido diversos consumidores ao superendividamento?  
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A grande aporia surge quando se constata que a expansão do crédito no 

Brasil, que ocorre principalmente entre a população de renda mais baixa, parece ser 

enfocada como único balizador das políticas públicas de desenvolvimento social, 

que, encontrando-se atreladas ao crescimento econômico, demandam o aumento da 

produção, do consumo interno e, conseqüentemente, do endividamento.  

Assim, num ciclo vicioso, o mesmo crédito cuja franca disseminação afigura-se 

muito relevante para a satisfação das necessidades coletivas, pelo Estado, tem 

levado a sociedade a uma situação de miséria paradoxal. Ou seja, ao dirigir seus 

esforços para atender ao consumo social pautando-se no crescimento econômico, 

ao invés de verdadeiramente satisfazer as necessidades do cidadão, o Estado 

acaba lhe incutindo várias outras, estimulando-o a participar de maneira ativa do 

mercado de consumo para gerar os tributos de onde as receitas públicas advêm.  

É óbvio que o crédito também apresenta uma importante função social e não 

pode ser estigmatizado como um mal em si mesmo nem inexoravelmente associado 

a um futuro dissabor. Trata-se de um recurso despido de valoração intrínseca e, como 

quase tudo na vida, seus resultados – positivos ou negativos - decorrem da destinação 

que lhe é conferida. Neste exato sentido, Frade e Magalhães (2006, p. 25) 

asseveram que “quando contratado em situação de estabilidade financeira e laboral, 

o crédito permite melhorar a acessibilidade de determinados bens e serviços, 

contribuindo para o aumento do bem-estar dos indivíduos e das famílias”.  

O acesso ao crédito tem repercussões tanto positivas quanto negativas, pois, 
ao mesmo tempo em que funciona como mecanismo de desenvolvimento 
econômico e inclusão social, com efeito hedonista, pode se transformar em 
mecanismo de exclusão social, “flagelo que provoca a pobreza e miséria”, 
quando adquirido de forma excessiva e irrefletida, como ocorre com o 
fenômeno do superendividamento (PELLEGRINO, 2015, p. 212). 

Não obstante, o que se constata, inclusive com o lastro em muitas pesquisas 

realizadas sobre o tema é que a disseminação do acesso ao crédito vem sempre 

acompanhada do aumento da inadimplência, o que leva Marques e Cavallazzi (2006, 

p.14) a afirmarem que “crédito e endividamento dos consumidores são dois lados da 

mesma moeda”, dada a lógica e indissociável relação de causa e efeito existente 

entre eles, que se vinculariam numa proporção direta (ao menos no crescimento).  

Neste anunciado cenário de pouca representatividade do volume do crédito 

bancário concedido no Brasil, em cotejo com o Produto Interno Bruto (PIB), seria 

possível afirmar que o superendividamento está apenas numa fase inicial e que pode 

se agravar muito mais - à medida que a oferta de crédito for se expandindo?  
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Conforme o último Relatório de Economia Bancária e Crédito do Banco 

Central do Brasil (2014), o saldo total das operações de crédito do sistema financeiro, 

computados os recursos livres e direcionados, somou R$ 3.018 bilhões em dezembro 

de 2014, dos quais R$1.412 bilhões destinaram-se às pessoas físicas, sendo 

possivelmente vertidos ao consumo. Não obstante fosse apurado um crescimento no 

período analisado (2012 a 2014), ele apresentou uma desaceleração gradativa. 

 

        Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014. 
 

Se a simples desaceleração do mercado de crédito já era um preocupante sinal 

de alerta para a economia, atualizando-se a análise dos dados, constata-se que a 

oferta de crédito sofreu uma sensível retração, o que representa uma barreira ao 

fluxo de reprodução lucrativa do capital. Isto é o que se depreende do Panorama de 

Mercado de Crédito divulgado pela FEBRABAN em maio de 2017, que sinaliza a 

paulatina queda do volume do crédito em relação ao PIB desde o ano de 2015, 

alcançando a marca de tímidos 48% (ou seja, semelhante ao constatado em maio de 

2012), conforme se infere do Gráfico 1 (Evolução do Crédito Total) - a seguir: 
 

                          Gráfico 1 – Evolução do crédito total (% do PIB) 

 

                       Fonte: FEBRABAN, 2017. 
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Este gráfico enseja uma reflexão muito importante: se existe uma já externada 

preocupação com as conseqüências do incremento do mercado de crédito bancário 

sobre o endividamento do consumidor brasileiro, seria possível intuir, em sentido 

contrário, que este problema seria resolvido com a retração da oferta creditícia?  

      Gráfico 2 – Atrasos de 15 a 90 dias e Inadimplência - Consolidado (%) 

 

                   Fonte: FEBRABAN, 2017. 

O gráfico acima, também extraído do mesmo Panorama de Mercado de Crédito 

da FEBRABAN (2017), sinaliza que, a despeito da paulatina queda na oferta de 

crédito registrada entre outubro de 2015 e maio de 2017, o percentual de 

inadimplência só fez crescer durante o indicado período, afastando qualquer relação 

entre as duas variáveis, quando analisadas num contexto de descenso.  

Resumindo: a atual “contração do crédito” não é resultado do insucesso dos 
bancos. Ao contrário, é o fruto, plenamente previsível, embora não previsto, 
de seu extraordinário sucesso. Sucesso ao transformar uma enorme maioria 
de homens, mulheres, velhos e jovens numa raça de devedores. 
Alcançaram seu objetivo: uma raça de devedores eternos e a 
autoperpetuação do “estar endividado”, à medida que fazer mais dívidas é 
visto como o único instrumento verdadeiro de salvação das dívidas 
contraídas. (BAUMAN, 2010-b, p. 31). 

Em 2010, o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou sua 

última Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada entre os anos de 2008 e 

2009, fornecendo um importante manancial para a análise do perfil de consumo no 

Brasil. No que interessa diretamente à presente dissertação, pode-se anunciar que 

92,1% do orçamento mensal familiar estão comprometidos com despesas correntes, 

dos quais 81,3% se referem a despesas de consumo. Além disso, do universo de 

famílias entrevistadas, 75% responderam ter dificuldade para “chegar ao final do mês” 

custeando despesas dentro do orçamento mensal (IBGE, 2010, p. 80).  
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Conforme pesquisa divulgada pelo PEIC nacional18, em maio de 2014, o 
percentual de famílias endividadas com cheques pré-datados, cartão de 
crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimos pessoais, 
financiamento de carro e seguro, foi de 62,7%. Dessas famílias, 20,9% 
estavam com contas atrasadas, sendo 6,8% sem condições de quitá-las. 
Em famílias com renda superior a 10 salários mínimos o endividamento foi 
de 55,4% e nas famílias com renda inferior a 10 salários o endividamento 
ficou no patamar de 64,1%. No grupo de famílias com renda superior a 10 
salários a inadimplência foi de 10,4%, e nas famílias com renda inferior a 10 
salários foi de 23,3%. No indicador impossibilidade de pagar, referiu-se nas 
famílias com renda superior a 10 salários o percentual de 2,5% e com renda 
inferior a 10 salários 8%. No universo de entrevistados, apurou-se 12,2% de 
muito endividados. O tempo médio de comprometimento das famílias com 
dívida foi de 7 meses, sendo 31,5% com dívida por mais de um ano e 25,5 
até três meses. A parcela média da renda comprometida ficou em torno de 
30,5%, mas 21,1 % dos entrevistados afirmaram ter mais da metade da 
renda comprometida. (PELLEGRINO, 2015, p. 247). 

Neste contexto, diante da apontada dificuldade dos núcleos familiares 

brasileiros para adimplir suas obrigações de consumo com a própria receita mensal, 

o uso do crédito torna-se um recurso quase obrigatório e ainda mais perigoso, por 

dar ensejo a uma maior predisposição ao endividamento contumaz, vez que o seu 

emprego como sucedâneo de uma renda fictícia, a fim de suprir o desequilíbrio 

orçamentário, tende a se repetir com freqüência e sem perspectiva de breve solução.  

Não são poucos os que se endividam para pagar despesas corriqueiras, 
despesas de manutenção diária ou despesas com serviços indispensáveis 
que já não são providos pelo Estado ou que nunca o foram adequadamente. 
Parte do endividamento que preocupa deriva, sobretudo, do aumento de 
recursos necessários para prover a subsistência. (LOPES, 2006, p. 06 apud 
PELLEGRINO, 2015, p. 295).  

Segundo Bauman (2010-b, p. 31), “todos os que podiam se transformar em 

devedores e milhões de outros que não podiam e não deviam ser induzidos a pedir 

empréstimos já foram fisgados e seduzidos para fazer dívida”. Assim, a verdadeira 

razão pela qual a oferta de crédito vem diminuindo nos últimos anos deriva do fato 

de que aqueles que poderiam participar de sua expansão foram banidos do mercado 

de consumo, justamente porque já se encontram bastante endividados.  

Desta forma, ao impor elevadas taxas de juros àqueles que não podem ou 

não conseguem recusar o crédito, o capital caminha a passos largos para matar o 

                                                 

18 A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC Nacional) é apurada 
mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde janeiro de 2010, com dados 
coletados em todas as capitais dos Estados e no Distrito Federal, junto a cerca de 18.000 
consumidores. Dentre os indicadores mais importantes, encontra-se o percentual de consumidores: 
endividados, com contas em atraso, que não terão condições de pagar suas dívidas, o tempo de 
endividamento e nível de comprometimento da renda. Além de traçar um perfil do endividamento, a 
pesquisa permite o acompanhamento do nível de comprometimento da renda do consumidor com 
dívidas e sua autopercepção em relação a sua capacidade de pagamento. Disponível em: 
<http//www.cnc.org.br>. Acesso em 20/04/2017. 
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seu hospedeiro, buscando “prover a ‘forragem’ para a vaca leiteira monetária do 

mercado através do abate da vaca” (KURZ, 1997, p. 104). Esta é, pois, a segunda 

relação, indireta e mediata, entre juros altos e a contração do crédito.  

Neste contexto, reabilitar os endividados para o consumo é o grande e atual 

desafio do Estado, dentre suas modernas atribuições capitalistas em simbiose com o 

mercado, sendo esta uma condição imprescindível para a revitalização do mercado de 

crédito, que, à míngua de terras virgens, roga por uma “virginização secundária” dos 

consumidores (BAUMAN, 2010, p. 12). 

 

3.2 TUTELA JURÍDICA DO BRASILEIRO (JÁ) SUPERENDIVIDADO 

 

A estabilização da moeda propiciada pelo Plano Real, mediante o controle da 

inflação, viabilizou uma maior oferta de crédito e deixou os consumidores brasileiros 

extasiados com a possibilidade de adquirir bens até então inimagináveis pelas 

classes econômicas mais baixas, que, valendo-se de diversos tipos de contratos 

bancários (empréstimos, financiamentos, leasing, cartão de crédito etc.) adquiriram 

veículos, eletrodomésticos, computadores e produtos de tecnologia, celulares etc. 

A abertura das comportas do consumo represado após décadas de inflação 

galopante foi comemorada com uma grande farra, onde quase todos os consumidores 

se inebriaram com a mágica introdução da vida a crédito, pautada em prestações 

fixas e em valores que cabiam no orçamento. Infelizmente, por ausência de 

parcimônia ou mínima educação para o uso refletido do crédito, a grande maioria 

deles acordou do sonho de riqueza com forte ressaca e hoje se encontra insolvente.  

Neste esteio, diante da expansão do superendividamento no Brasil, com um 

volume cada vez maior de pessoas excluídas do mercado de consumo em virtude de 

sua real impossibilidade de contrair novas dívidas - a par das muitas já existentes e 

inadimplidas -, urge que se desenvolva uma tutela jurídica voltada para, numa 

perspectiva humanitária bastante entoada, restaurar a dignidade do consumidor 

superendividado ou, numa perspectiva capitalista pragmática, revitalizar o seu poder 

aquisitivo e reinseri-lo na sociedade como um sujeito solvente e disposto a consumir.  

O fato é que, independentemente do verdadeiro motivo ensejador do combate 

ao superendividamento, o ordenamento jurídico brasileiro reclama a criação urgente 
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de um diploma legal específico para regular a matéria, tendo em vista que o Código 

de Defesa do Consumidor, em seu formato atual, revela-se insuficiente para promover 

a disciplina adequada deste complexo fenômeno, que, em última instância, exorbita 

a esfera privada do próprio consumidor, afigurando-se como uma questão social. 

O inciso XXXII do artigo 5º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) dispõe 

que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” de modo que, 

mesmo diante da existência de um avançado Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), constatando-se que ele não se encontra em 

sintonia com a tutela jurídica do superendividamento já adotada nos países onde a 

oferta massiva do crédito e suas mazelas eclodiram há mais tempo, o Estado deve 

intervir para adotar novas medidas para defender o superendividado, o que pode ser 

feito tanto através de leis esparsas específicas ou mediante a renovação do aludido 

Código, com a inserção de um novo capítulo para a sua disciplina.  

Ainda na Constituição Federal, a defesa do consumidor é também elencada 

no inciso V do art. 170, sendo um dos princípios da ordem econômica, que “tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. Neste 

sentido, a paulatina e cada vez crescente perda da dignidade dos consumidores 

tragados pelo superendividamento deve ser evitada e reparada, saltando aos olhos 

que a raiz de tal mazela se encontra na estruturação do sistema financeiro nacional, 

que deveria “promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos 

interesses da coletividade” (BRASIL. Constituição Federal, 1988, art. 192), quando na 

verdade apenas se volta precipuamente a conferir máximos lucros para as instituições 

financeiras, com a prática de juros bastante elevados para o fornecimento do crédito, 

em franco prejuízo à solvência da população que dele precisa se valer. 

Sem dúvida, essa avidez do consumidor, patrocinada pelo capitalismo 
voraz, aliada à probabilidade do isolamento social, vieram ao encontro da 
não menos marcante intenção de lucro das instituições financeiras e 
bancárias, que encontraram terreno fértil para as concessões desmedidas e 
abusivas de crédito, quando o desiderato do crédito deveria ser o fim social 
de promover o desenvolvimento econômico equilibrado do país, servindo, 
assim, ao interesse da coletividade, tal como proposto na Constituição 
Federal (art. 192). (PELLEGRINO, 2015, p. 257). 
 

Atualmente, a política de desenvolvimento econômico fomenta o uso intensivo 

e irrefletido do crédito, cuja oferta, farta e sem critérios, na maioria das vezes 

desconsidera a prevenção de riscos do superendividamento e a educação para o 

consumo. Neste contexto, a avidez do consumidor em ser reconhecido como um 
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cidadão é estimulada pelas instituições financeiras, que, ao usar o crédito com 

interesse do lucro próprio, o afasta de sua função social.    

(...) o desafio proposto pela expansão do crédito ao consumo, sem uma 
legislação forte que acompanhasse essa massificação, a não ser o Código 
de Defesa do Consumidor e o princípio geral de boa-fé, criou uma profunda 
crise de solvência e confiança no País, não só na classe média, como nas 
classes mais baixas, de um lado, aumentando fortemente os lucros dos 
bancos e promovendo a inclusão no sistema bancário de milhões de 
aposentados e consumidores de baixa renda, mas de outro lado 
multiplicando ações individuais de pessoas físicas endividadas, em especial 
as revisionais no Judiciário, muitas sem sucesso, aumentando o risco e 
como um todo a conflitualidade e os abusos nas relações de crédito, 
multiplicando as reclamações nos órgãos de defesa dos consumidores e 
associações, e o sentimento de impunidade e de insatisfação com o sistema 
financeiro e com o direito do consumidor. (MARQUES, 2006, p. 263-264). 

A princípio, seria intuitivo e até mesmo óbvio acreditar que as instituições 

financeiras não apoiariam qualquer tentativa de regulação do acesso ao crédito para 

o consumo, sob o pretexto de que desta intervenção estatal adviriam consequências 

drásticas para o crescimento econômico do país. Todavia, na prática, isso não é o 

que vem acontecendo, talvez até mesmo porque a experiência estrangeira tem 

demonstrado diversas vantagens de uma proteção legislativa específica para o 

consumidor superendividado, contribuindo, assim, para que o credor não leve o 

devedor à ruína, pois com ele também se esvairia um pasto para transações futuras. 

Ademais, estando o credor realmente diante de um devedor superendividado -, 

o que pressupõe que a inadimplência não decorreu de um ato voluntário e deliberado, 

mas sim da concreta impossibilidade financeira dele honrar as obrigações contraídas 

de boa-fé -, a intransigência na cobrança da dívida não lhe assiste grande vantagem 

(sob os auspícios do ordenamento jurídico brasileiro, que se encontra estruturado 

sob o princípio da responsabilidade patrimonial, o inadimplente apenas responde 

pelos seus débitos na medida e limite de seu patrimômio e renda).  

Frise-se, todavia, que a vinculação do patrimônio do devedor à solvabilidade 

de suas obrigações, embora represente um enorme estandarte de progresso social, 

não é suficiente para assegurar o perfeito recebimento do crédito, haja vista que 

nem sempre os bens titularizados são suficientes para honrar as dívidas que o 

oneram, mormente quando estabelecidas perante uma pluralidade de credores. 

Nesta hipótese, com o fito de evitar a injustiça do locupletamento isolado do 

credor que se antecipasse na cobrança, dilapidando a garantia patrimonial dos 

demais, o Direito impõe a adoção de procedimentos de execução concursal, a 
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exemplo da falência, caso se trate de devedor empresário, mediante a execução 

coletiva de seu patrimônio e estabelecendo um concurso paritário entre os credores 

que se encontram nas mesmas condições, distribuindo-se, proporcionalmente, todo o 

ativo apurado (ALMEIDA, 2008, p. 18).  

Atualmente, a Lei n° 11.101/2005 regula a recuperação extrajudicial, judicial e 

a falência do devedor empresário, em substituição ao obsoleto Decreto-lei nº 7.661 

de 1945, que já se mostrara insofismavelmente incompatível com a acentuada 

evolução experimentada pela atividade mercantil, em especial nas últimas décadas. 

Sob a égide do anacrônico diploma legislativo, o instituto falimentar veiculava o 

precípuo escopo de atender aos interesses particulares dos credores, ainda que a 

liquidação do patrimônio do devedor inviabilizasse a manutenção das atividades 

deste, o que se demonstrava em absoluta colisão com os imperativos de progresso 

nacional, por atentar contra o interesse público que permeia a manutenção do setor 

produtivo e seus consectários. 

Para o devedor não empresário - a exemplo do consumidor -, o procedimento 

judicial análogo à falência é a decretação de sua insolvência civil, mas este instituto 

exorbita o objeto do presente trabalho por não se tratar de uma medida a serviço da 

reabilitação do superendividado, mas, ao contrário, que lhe é extremamente gravosa, 

por significar a sua “morte negocial”, já que até mesmo a administração de seus bens 

lhe é retirada, com a nomeação de um administrador.  

Neste esteio, impende ressaltar que o ápice das alterações encetadas pela 

Lei nº 11.101/2005 é a inserção de mecanismos que vislumbram o saneamento da 

atividade empresarial, ao invés de aniquilá-la (COELHO, 2008, p. 12). Isto porque é 

inconteste a função social imputada à empresa, haja vista que em torno dela 

gravitam os interesses diretos e mediatos daqueles que nela trabalham, seus 

clientes, credores e, em sobrelevada posição, do próprio Estado, que dela arrecada 

expressiva parcela das receitas necessárias à promoção de seus objetivos. 

Ante o seu exponencial relevo, a preservação da empresa avulta, em muito, a 

perspectiva particular da relação de crédito travada entre o devedor e seus credores. 

Não se cogita, em matéria falimentar, a ausência de sacrifícios, posto que isto se 

afigura impossível, mas a sua festejada evolução legislativa consiste em bem sopesá-

los, buscando o ponto de equilíbrio que atenda aos clamores de justiça social. 
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Todavia, oportuno gizar que a recuperação da empresa não é uma panacéia 

disponível a todo aquele que se encontre em dificuldade econômico-financeira, pois, 

caso assim fosse, acabaria por já nascer padecendo de indelével mácula, qual seja, 

o seu descrédito perante a sociedade. Sob aplausos, a Lei n° 11.101/05 apenas 

estende os auspícios do plano de recuperação aos empresários que demonstrarem 

a viabilidade econômica de superação da crise enfrentada, não apenas sob lindes 

financeiros, mas enfeixando perspectivas analisadas sob um contexto multifacetário. 

Isto porque, conquanto a preservação da empresa economicamente viável seja uma 

lídima medida de progresso social, a manutenção de empresas ineficientes acarreta 

um profundo gravame ao interesse público.  

Destinando-se com exclusividade ao devedor empresário, o procedimento de 

recuperação judicial previsto na Lei n° 11.101/05 não se aplica, obviamente, à tutela 

jurídica do superendividamento, embora se aguarde que, de forma bastante análoga, 

a vindicada legislação para tratamento do consumidor superendividado também se 

paute na recuperação pessoal do insolvente, viabilizando a repactuação de suas 

obrigações insolvidas e definindo uma nova forma para o seu adimplemento.  

Da mesma forma que o fim colimado pela recuperação judicial é a “superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores” (BRASIL. 

Lei nº 11.101, 2005, art. 47), a tutela jurídica contra o superendividamento deve primar 

pela preservação da dignidade do consumidor e sua reabilitação para o mercado de 

consumo, ao invés de matá-lo econômica e socialmente19.   

Nas sociedades de consumo consolidadas, o tema do superendividamento 
é tratado com problema jurídico que é: legislações especiais são preparadas 
para evitar (prevenção) e dirimir esse problema (tratamento), que faz parte 
do sistema das sociedades de consumo. Nesses países há sempre uma 
espécie de “falência civil” dos consumidores e suas famílias, a evitar a 
“morte” total do homo economicus, afinal os contratos de consumo devem 
ser momentos de cooperação e lealdade, e não de “destruição” e “falta de 
opções” do parceiro contratual mais fraco. (MARQUES, 2006, p. 265) 

Para evitar a “falência” do consumidor, vários países já criaram um arcabouço 

jurídico específico para tutelar o superendividamento, a exemplo dos EUA, Canadá, 

França, Inglaterra, Portugal, Alemanha e muitos outros, enquanto no Brasil ainda 

                                                 

19 O capital também analisa o sujeito pelo prisma da rentabilidade e, da mesma forma que a 
recuperação judicial só é oferecida para as empresas economicamente viáveis, a tutela do 
superendividamento prima pela recuperação daqueles que podem voltar a consumir, contribuindo 
para a manutenção do fluxo reprodutivo do dinheiro. 



90 
 

tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 283/2012, que visa a alterar o 

Código de Defesa do Consumidor, inserindo um capítulo específico sobre este tema.  

 

3.3 ENTRE A REEDUCAÇÃO E O PERDÃO: ALEGORIAS INTERNACIONAIS 
SOBRE A RESTAURAÇÃO DA SOLVÊNCIA EM FRANÇA E ESTADOS UNIDOS 

 

Assim, conquanto cada país apresente sua própria realidade cultural, social, 

econômica e política, de modo que a tutela jurídica do superendividamento jamais 

poderia ser importada para o Brasil sem os devidos ajustes, é importante analisar os 

dois paradigmas mais difundidos: a legislação da França e dos Estados Unidos, 

escolhidos como síntese de perspectivas diversas na abordagem do fenômeno, seja 

como um problema social ou como uma falha de mercados, respectivamente. 

Na França, a estabilização inflacionária da moeda iniciou há mais tempo, na 

década de 1970, desde quando se verificou o alastramento do crédito bancário muito 

semelhante ao visto posteriormente no Brasil e que também ensejou uma grande 

expansão do endividamento das famílias francesas (MARQUES, 2000, p. 230), mas 

somente em 1989 foi aprovada a Lei 89-1010, mais conhecida por Lei Neiertz20, que 

se destinou ao tratamento das situações de superendivdamento dos particulares e, 

posteriormente, passou a integrar o Código de Consumo.  

No sistema francês, pautado pela “reeducação”, o superendividamento não é 

analisado sob a perspectiva preponderante da manutenção do fluxo do capital nem dos 

prejuízos causados à economia pelo banimento do superendividado do mercado de 

consumo. Para Brunno Giancoli (2008, p. 140), ao invés de friamente analisados 

como agentes econômicos, “os indivíduos são encarados como seres responsáveis 

e cidadãos decentes”, cujo colapso financeiro decorreu do forte estímulo ao crédito e 

ao consumo incutido pela sociedade, que não pode se esquivar da responsabilidade 

pelas consequências causadas ao consumidor, que deve ser ajudado a recuperar 

sua solvência e reeducado para não vir a reincidir. 

É importe salientar que, quando se menciona que o sistema francês de tutela 

do superendividamento se norteia pela premissa da reeducação, esta não se 

concentra apenas ao momento posterior à quitação dos débitos, mas durante todo o 

                                                 

20 Nome conferido em homenagem à sua autora, Véronique Neiertz, que, à época, era a ministra 
responsável pelas questões de consumo. 
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processo de recuperação, onde os devedores são instigados ao adimplemento das 

suas obrigações, ainda que isso implique o grave comprometimento de sua renda. 

Aliás, a principal crítica tecida acerca do regime jurídico estatuído em França diz 

respeito à imposição de um padrão de subsistência mínimo ao devedor (“reste à 

vivre”), durante o plano de pagamento de suas dívidas (PAISANT, 2002, p. 18). 

Não obstante todo rigor e responsabilidade que norteiam o arcabouço francês, 

nele o superendividado é tido como uma vítima dos apelos promovidos pelo capital e 

o comprometimento excessivo da renda com débitos de consumo é encarado como 

um comportamento “normal” do indivíduo, que não era absolutamente livre ao contraí-

los, razão pela qual a Lei Neiertz se pauta no estímulo dos credores à composição 

amigável das dívidas e à valorização do esforço no cumprimento das obrigações. 

Tudo começou de forma hesitante, focando simplesmente no encorajamento 
de planos de negociação entre credores e devedores, e raramente esses 
planos ofereciam qualquer liberação do débito. Somente em 1999, as cortes 
francesas começaram a poder impor a liberação de parcelas de débitos e 
obrigações não pagos na conclusão de plano de pagamento. Desde então, 
as cortes francesas têm aplicado esse ultimato alívio com moderação, 
frequentemente requerendo devedores a pagar todo o seu débito num plano 
de pagamento de longo termo, deixando o devedor num padrão de vida 
bem baixo. Desde fevereiro de 2004, uma pequena parcela dos franceses, 
que estão vivendo maiores problemas financeiros, pode receber uma quase 
imediata e total liberação do débito, mas as cortes permanecem reticentes 
em oferecer tal alívio. (KILBORN, 2006, p. 93) 

Ou seja, apesar de também ser conhecido como “sistema de alívio”, o regime 

francês não é muito permissivo em conceder o perdão, parcial ou total, das dívidas, 

primando sempre pelo seu adimplemento, ainda que com o alongamento de prazos, 

redução das taxas de juros, concessão de moratória e outros ajustes possíveis.  

Por seu turno, é importante fazer o cotejo do sistema francês de tutela do 

superendividamento com o sistema falimentar norte-americano, também conhecido 

como “fresh start”, em virtude do “novo começo”, da nova oportunidade que ele 

busca conferir ao superendividado. Este modelo “encara o superendividamento 

como um risco associado à expansão do mercado financeiro e, por isso, aposta na 

‘socialização’ do risco de desenvolvimento do crédito” (GIANCOLI, 2008, p. 140), 

limitando a responsabilidade do consumidor pela sua própria insolvência, que não é 

vista como algo pejorativo ou infamante, mas apenas um revés no imprescindível 

processo de exploração do mercado.  

O fundamento da proteção ao superendividado, para este sistema, não repousa 

em atributos filosóficos subjetivos ou pessoais, a exemplo da tutela de sua dignidade, 



92 
 

sendo encarado exclusivamente como uma medida necessária para aumentar a 

confiança no mercado, evitando que exemplos de ruína pessoal sejam capazes de 

desestimular a aquisição de produtos financeiros e impactar o crescimento econômico. 

Resumidamente, a natureza jurídica do superendividamento do consumidor, 
ou seja, a essência da proteção jurídica desse status, decorre da 
necessidade de cooperação social dos agentes da ordem econômica, para 
garantir a manutenção digna da capacidade de crédito do consumidor, 
crédito este visto como um instrumento de acesso aos bens para sua 
sobrevivência social mínima. (GIANCOLI, 2008, p. 123). 

Se a economia norte-americana é fortemente alicerçada no estímulo ao 

consumo supérfluo e contumaz e no endividamento do consumidor por meio do 

acesso farto e fácil ao crédito, nada mais natural que encarar o devedor como um 

agente produtivo e verter todos os esforços para reabilitá-lo para o consumo, ainda 

que com prejuízo para os credores, que o compensarão com o lucro das transações 

futuras, que não ocorreriam caso o grave estado de insolvência permanecesse. 

Assim, a legislação dos EUA prevê a falência dos devedores pessoas físicas 

desde 1898, tendo no perdão das dívidas a essência da reabilitação do consumidor 

superendividado. Atualmente, o sistema americano está encartado no Bankruptcy 

Code, de 1978, e contempla dois regimes distintos.  

No primeiro deles, regulado pelo art. 7, o devedor abdica de todos os seus 

bens disponíveis, que são penhorados e vendidos para o adimplemento das dívidas, 

tendo seu proveito rateado entre os credores, de sorte que, com exceção dos 

débitos fiscais e de natureza alimentar, os valores remanescentes são perdoados. 

Como a responsabilidade do devedor cessa com a venda dos bens, ele mantém livre 

disposição sobre seus rendimentos futuros, apenas com a ressalva de não poder se 

socorrer deste mesmo regime falimentar pelos próximos 6 anos.   

Já no segundo regime, previsto no art. 13 do Código de Falência norte-

americano (Bankruptcy Code), o devedor permanece na administração de seus bens, 

mas deve apresentar e ter aprovado um plano de pagamento das dívidas ao longo 

de período não superior a 5 anos, destinando, para tanto, parte de seus rendimentos 

futuros excedentes ao mínimo vital.  

Dentro da análise que se empreende no presente trabalho, deve-se 

questionar se a construção de um arcabouço jurídico nacional de proteção ao 

consumidor superendividado, inspirado no modelo francês, atenderia aos anseios da 

sociedade brasileira ou se o sistema norte-americano seria uma melhor inspiração. 
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Em outras palavras: há um real propósito de reeducação do sujeito - o que perpassa 

pela imputação de sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas contraídas, 

ainda que de forma demorada - ou se busca apenas viabilizar a urgente exoneração 

dos seus débitos inadimplidos, para que, o quanto antes, ele possa ser reintroduzido 

nas práticas de consumo? 

Para que se alcance a resposta, deve-se analisar a questão com ainda mais 

profundidade: o que verdadeiramente se busca proteger ao se restaurar a solvência 

do consumidor superendividado: a sua dignidade pessoal ou a retomada lucrativa do 

fluxo do capital, arrefecida pela crise de subconsumo?    

Sem dúvidas, a dignidade do consumidor é o valor fundante no qual deve se 

assentar toda a base normativa da proteção jurídica do brasileiro superendividado, 

haja vista que a perpetuação da condição de insolvente não apenas restringe a 

satisfação de necessidades concretas, arrefece o fluxo do capital e aumenta os custos 

do Estado com o consumo social, mas também impede a realização da condição 

humana em sua plenitude, que exorbita sobremaneira o papel coadjuvante de mero 

consumidor, ainda que a única doutrina imposta pela sociedade para seus membros 

seja “a capacidade e vontade de desempenhar esse papel” (BAUMAN, 2008, p. 89). 

De uma maneira mais pragmática, a análise do Projeto de Lei do Senado nº 

283/2012 (aprovado nesta casa em 30 de setembro de 2015 e encaminhado para 

votação na Câmara dos Deputados, onde tramita sob o nº 3515/2015) permite inferir 

uma nítida inspiração do sistema francês, haja vista que o processo de repactuação 

de dívidas é iniciado com uma tentativa de conciliação com a presença de todos os 

credores, onde o devedor apresentará um plano de adimplemento da integralidade 

das dívidas de consumo, com um prazo de duração não superior a 5 anos. 

Mesmo na hipótese da conciliação não obter êxito, será instaurado processo 

por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das 

dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, contemplando medidas 

de temporização ou atenuação dos encargos e assegurando aos credores, no 

mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. Ou 

seja: inexiste a exoneração graciosa do passivo restante, apenas para reintroduzir o 

consumidor endividado imediatamente nas práticas de consumo, retirando a sua 

responsabilidade pelas condutas pretéritas e não o educando para um novo começo. 
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As raízes da dor da qual nós lamentamos hoje, assim como as raízes de 
todos os males sociais, estão profundamente entranhados no modo como nos 
ensinam a viver: em nosso hábito, cultivado com cuidado e agora já bastante 
arraigado, de correr para empréstimos cada vez que temos um problema a 
resolver ou uma dificuldade a superar. (BAUMAN, 2010-b, p. 33).  

Para que a revitalização do consumidor já superendividado possa ser exitosa, 

será imprescindível uma concreta e duradoura mudança de valores a fim de que o 

processo de repactuação das dívidas não seja uma constante, agravando-se cada 

vez mais até atingir o ponto de não retorno. Se viver a crédito cria dependência, o 

banimento do mercado de consumo assemelha-se a uma grave crise de abstinência, 

levando-nos a acreditar que a tutela jurídica do superendividamento pautada na 

reeducação e responsabilização do consumidor é a saída “para a desorientação que 

aflige tanto os tóxico dependentes quanto os traficantes: reorganizar o fornecimento 

(regular, espera-se) da droga”. (BAUMAN, 2010-b, p. 34). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Confesso que me causa estranheza o fato de, justo no momento destinado ao 

arremate da pesquisa, com a apresentação de suas conclusões, deparar-me com a 

sensação de que aquilo que deveria estar completo e acabado desponta como 

vívido prenúncio de um novo começo, haja vista que, para além de respostas para as 

questões inicialmente formuladas, contabilizo outras tantas perguntas melhores, 

eclodidas ao longo do trajeto - que, só por isso, já teria valido a pena, mas que 

também foi muito edificante e prazeroso por diversos outros motivos. 

Esta angústia e forte relutância em bater o “ponto final” derivam justamente de 

todo encanto causado pelo percurso da tão sonhada iniciação acadêmica e que se 

traduz pelo desejo latente de que este momento de pesquisa e aprendizado não acabe. 

Tal pensamento deve ser relevado pela inexperiência e imaturidade deste primeiro 

passo, quando, somente mediante um grande esforço racional e teórico, encontro 

consolo imaginando que não há mal algum em usar reticências, quando a mente 

curiosa e irrequieta não se cansa de investigar, aprender, ensinar... 

É possível afirmar que, diante da profunda riqueza do tema escolhido e das 

múltiplas perspectivas de análise que ele proporciona, este trabalho não está 

absolutamente pronto, embora por dever de ofício ele precise ser encerrado. Que 

isto seja então considerado como o fechamento de uma primeira etapa, que deixa 

portas abertas para novos desdobramentos. Isto, ao mesmo tempo, serve de 

conforto e estímulo e, sob este enfoque parcial, tenho a missão como cumprida. 

Vários e árduos foram os desafios enfrentados neste breve caminho, mas o 

maior de todos foi, sem dúvida, fazer um preciso recorte do objeto de pesquisa, 

conferindo-lhe uma identidade peculiar e específica, apartando-o de outras 

abordagens mais disseminadas, com base nas quais ele poderia ser avaliado.   

Nunca foi o objetivo deste trabalho empreender uma análise genérica do 

superendividamento, motivo pelo qual, deliberadamente, esta expressão sequer 

consta no título, que é estruturado em torno da crise do capital - ponto de partida e 

fio condutor de toda a pesquisa - e da reinserção do superendividado brasileiro no 

mercado de consumo, como alternativa para arrefecer a aludida crise. 
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Assim é que, ciente da grande dificuldade encontrada por um neófito 

pesquisador para desenvolver uma dissertação verdadeiramente interdisciplinar, 

pautada em conhecimentos de economia política e teoria crítica que apenas lhes 

foram apresentados no decorrer do próprio curso de mestrado e sem qualquer 

bibliografia que tangenciasse o objeto de pesquisa conforme o enfoque adotado, o 

maior mérito que se poderia esperar deste trabalho seria a concatenação entre as 

áreas do saber tangenciadas, primando pela fluência do diálogo entre elas, ao invés 

de uma justaposição abrupta de recortes e colagens desconexas.  

Neste sentido, a presente dissertação tinha um objetivo muito modesto e 

despretensioso: apenas contar uma estória do modo mais simples e coerente 

possível, a ponto de estimular uma interessante reflexão sobre temas que fazem 

parte do cotidiano da sociedade moderna, mas que passam ao largo de uma análise 

mais detida, em razão da trivialidade com que são encarados. Desta forma, como o 

maior esforço intelectual empreendido se deu na estruturação do roteiro, 

organização dos capítulos e definição de seus conteúdos, o intento deste 

pesquisador terá sido alcançado se o trabalho conseguir ser visto com unidade, 

ainda mais se, além de concatenada, a estória soar agradável! 

Assim, o crédito, o consumo e o endividamento foram as personagens de um 

enredo que em momento algum se preocupou em descrevê-los em suas 

particularidades, conceitos, classificações etc., primando, ao revés, pelo enfoque das 

múltiplas relações de causa e efeito estabelecidas entre eles, sempre sob a ótica do 

capital, que funcionou como um narrador onisciente – e onipresente. 

Deste modo, se é verdade que um dos objetivos finais desta pesquisa era 

estabelecer uma relação entre a expansão da oferta do crédito, o incremento do 

consumo e o superendividamento do consumidor, é importante salientar que a 

amálgama de toda esta investigação sempre foi o fluxo reprodutivo do capital, que, 

arrefecido pela crise de subconsumo, precisava encontrar meios de circular. 

Outra grande dificuldade encontrada nesta pesquisa foi pela busca da isenção 

axiológica, haja vista que enquanto advogado de instituições financeiras, seria 

pejorativamente esperado que esta produção acadêmica se coadunasse às teses 

criadas e diuturnamente sustentadas na defesa dos bancos, estando “contaminada” 

pelas minhas experiências profissionais, haja vista que o padrão epistemológico 
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dominante, tido por muitos como forma correta de fazer ciência, impõe a 

neutralidade absoluta e total distanciamento do objeto. 

Para poder fazer ciência, seria preciso me despojar de todo conhecimento 

empírico acumulado ao longo de minhas experiências ou, pelo contrário, poderia 

basear minha produção a partir de um posicionamento crítico, localizado e 

conectado com as situações vivenciadas?  

Como antecipado nas considerações iniciais, utilizei o ensaio como método e, 

ao final do percurso, posso testificar que mesmo usando experiências pessoais 

como ponto de partida para a investigação, não abri mão do rigor científico. Pelo 

contrário, o exercício empreendido para traduzi-las em conhecimento crítico e 

acessível exigiu um rigor ainda mais minucioso, embora apartado da obsessão pela 

suposta neutralidade. 

Ademais, diante da assertiva de que a produção científica nas ciências sociais 

quase sempre envolve a sustentação de um posicionamento, seria abalizada a 

análise da expansão da oferta do crédito (taxada de sem critérios e irresponsável) 

por um advogado que trabalha para o sistema financeiro e análise da simbiose entre 

o mercado de crédito e o Estado capitalista por um Procurador do Estado, tendo em 

vista as consequências que o conhecimento produzido poderiam acarretar para suas 

escolhas profissionais e políticas?  

É com profundo orgulho que constato que essa barreira foi vencida e os 

assuntos foram tratados com imparcialidade, o que se infere pela contundência que 

temas que aparentemente me seriam sensíveis foram abordados, levando a 

afirmações peremptórias de que as instituições financeiras se regozijam com o 

inadimplemento das dívidas, torcendo ou estimulando a impontualidade a fim de se 

locupletar com os juros e encargos de mora e de que o Estado, que nada de 

rentável produz (sob a ótica empresarial) não pode se insurgir contra o capital, pois 

retira a renda com que custeia o consumo social da tributação do mercado. 

Como todo pesquisador, ainda que bem iniciante, meu firme propósito era 

produzir um trabalho útil, do qual resultassem, mais que conclusões concretas, o 

estímulo e balizamento para importantes reflexões por parte dos futuros leitores, por 

entender que a qualidade desta pesquisa, que aborda a prática de desvarios de 

consumo por meio do uso inconsciente e irresponsável do crédito em busca de um 
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reconhecimento social pelo endividamento não deve ser avaliada pela sua capacidade 

descritiva de coletar, sistematizar e reproduzir teorias, mas sim em função de seu 

poder transformador, buscando melhorar a sociedade com os conhecimentos 

adquiridos. 

Neste sentido, é importante refletir sobre o fato de que a atual crise 

econômica decorre de uma contradição interna do próprio capital, que, em busca de 

produzir cada vez mais com cada vez menos intervenção humana, olvida que as 

máquinas que substituíram o sujeito histórico no posto de trabalhador não podem 

assumir o seu papel de consumidor, de modo que, sem a renda dos salários, as 

mercadorias produzidas em grande excesso não podem ser vendidas. 

Outra reflexão necessária é a de que o crédito não é antecipação graciosa de 

uma receita já consolidada, mas, ao inverso, é a contração atual de uma despesa que 

deverá ser paga com eventuais rendimentos futuros. Ou seja: é a antecipação de uma 

riqueza que pode vir a não existir e que, mesmo diante da insolvência, não deixará de 

cobrar seu elevado preço, não apenas financeiro, mas também psicológico e 

emocional, com prejuízos que exorbitam a pessoa do inadimplente. 

É importante, ainda, refletir sobre os hábitos de consumo, questionando o que 

se quer conquistar por meio de um consumo supérfluo um endividamento exorbitante: 

uma felicidade duradoura e genuína ou a mera aprovação social, ainda que para tanto 

se empenhe a paz e tranqüilidade futuras, tornando-se infeliz para aparentar uma 

condição financeira superior àquela que realmente se tem? 

O fato é que, em grande monta por ausência de simples reflexões como 

essas aqui propostas, muitos consumidores estão se tornando superendividados e, 

à míngua da possibilidade de honrar as obrigações contraídas, eles também estão 

sendo proscritos do mercado de crédito e consumo, perdendo, assim, a sua 

dignidade. Como eles podem adimplir essas dívidas sem o contumaz socorro dos 

empréstimos a que estavam acostumados e com a sua renda (se tiverem alguma) já 

gravemente comprometida com o custeio de sua básica subsistência?   

Por seu turno, analisando esta situação pela perspectiva do capital, como ele 

vai conseguir alcançar a sua máxima e contínua expansão lucrativa se cada vez 

mais consumidores - única forma pela qual ele reconhece e interpela o ser humano - 

estão se tornando não rentáveis e frustrando a expectativa que a sociedade do 

consumo lhes confiou no processo de reprodução social? 
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Por ambos os contextos, o superendividamento do consumidor representa 

uma chaga, que merece ser expurgada da sociedade brasileira, mas o grande 

problema é que o arcabouço jurídico a ser erigido para a proteção do consumidor já 

superendividado não deve se pautar no caminho mais fácil e imediatista de conferir a 

exoneração, total ou parcial, das dívidas de consumo a fim de que o sujeito volte a 

cumprir sua função de consumir e o fluxo do capital volte a circular, pois sem um 

sério processo de reeducação, em pouco tempo a situação de desequilíbrio 

financeiro se repetirá, quiçá com maior intensidade e prejuízos. 

Desta forma, é imprescindível que o Estado promova políticas públicas de 

educação para o consumo responsável e consciente, em especial no que tange ao 

acesso aos produtos de crédito, pois só assim, com uma mudança de atitude e 

paradigmas, o consumidor realmente poderá comemorar um novo começo para fazer 

diferente, livrando-se das armadilhas que, numa oportunidade anterior, o levaram ao 

superendividamento.  

Realmente, a expectativa inicial foi confirmada: o trajeto foi edificante e 

prazeroso, velhos conceitos foram revistos, algumas respostas foram encontradas e 

muitas perguntas foram formuladas, mas o principal é que uma nova consciência foi 

em mim despertada. Valeu a pena! 
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