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RESUMO 
 

O Imperialismo e a financeirização marcam o atual estágio do 
desenvolvimento capitalista, alterando as relações sociais e a 
forma de exploração da natureza. A busca pelo crescimento é 
vista como a solução de todos os problemas mundiais. 
Entretanto, a manutenção de juros altos, segundo os ditames 
neoliberais em prol da financeirização, gera a retração dos 
investimentos na produção real. A despeito desta contradição, o 
mito do crescimento econômico segue latente como meta de 
diferenciados países, submentendo a proteção ambiental e o 
desenvolvimento social equitativo aos interesses mercantis, 
frente à manutenção da lógica de expropriação, apropriação 
usurpante e exploração do homem e da natureza.  
 
Palavras-chave: Financeirização. Crescimento econômico. 
Proteção ambiental e desenvolvimento social. 
 

ABSTRACT  
 
Imperialism and the financialization mark the current stage of 
capitalist development, changing social relations and the form 
of exploitation of nature. The demand growth is seen as the 
solution to all world problems. However, maintenance of high 
interest rates, according to neoliberal dictates in favor of 
financialization generates the retraction of investment in real 
production. Despite this contradiction, the myth of economic 
growth as follows latent target different countries, by submitting 
environmental protection and equitable social development to 
commercial interests, maintaining the logical opposite of 
expropriation, encroaching appropriation and exploitation of 
man and nature. 
 
Keywords: Financialization. Economic growth. Environmental 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Imperialismo e a financeirização marcam o atual estágio do desenvolvimento 

capitalista, submetendo todos os espaços de funcionamento interno da sociedade à 

valorização primária, transformando-os em mercadorias. Alteram-se, então, as relações 

sociais e a forma de exploração da natureza.  

Sob os novos moldes da desregulamentação, liberalização e financeirização do 

capital, as especulações monetárias com vistas à rentabilidade se sobrepõem a 

necessidade de desenvolvimento da economia real. Desta forma, o crescimento econômico 

a ser alcançado a todo custo pelos países centrais e periféricos, sob a orientação do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial e de outras agências internacionais, torna-

se um mito. 

 Ocorre que o crescimento real da economia, dentre outras necessidades, requer 

medidas monetárias como a diminuição dos juros para incentivo das aplicações de capitais 

em investimentos a fim de girar o motor do ciclo econômico da produção. Entretanto, no 

mundo da financeirização, a alta nos juros ocorre para atração dos capitais.  

Nessa nova dinâmica capitalista, uma crise financeira é inevitável, visto que há a 

estagnação do crescimento da economia real - pressuposto essencial da extração da mais-

valia e do lucro substancial, a qual não faz parte dos interesses dos proprietários dos ativos 

financeiros por não proporcionar a mesma lucratividade dos mercados especulativos em 

curto prazo. 

Além disso, a finitude dos recursos fósseis também se estabelece como um 

ponto de atenção que nem sempre é considerado pelos teóricos neoclássicos do 

capitalismo. Antes, observa-se o capital revertendo os entraves derivados da escassez de 

recursos naturais, da produção dos resíduos industriais, da obsolescência programada das 

mercadorias e da degradação do meio ambiente em benefício da acumulação privada, a 

exemplo dos ecobusiness e do mercado de carbono.  

Assim, o mito do crecimento econômico desencadeia um tipo de acumulação por 

espoliação3 que toma a natureza como refém, com a retração de direitos sociais em virtude 

do êxito do capital financeirizado.  

                                                                 
3 Segundo Harvey (2013) o “novo imperialismo” é caracterizado pela acumulação por espoliação. Tal 
fenômeno, típico do capitalismo primitivo, implementa novos mecanismos para acumulação, a 
exemplo das patentes e licenças de materiais genéticos, plasma de sementes e demais produtos que 
podem ser usados contra populações; da privatização da água e outros serviços públicos; da 
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2. O CRESCIMENTO ECONÔMICO E PROTEÇÃO AMBIENTAL: a natureza como refém 

 

 

No marco do imperialismo, a busca pelo crescimento é reluzente no discurso das 

instituições políticas e econômicas dominantes e embriaga os países dependentes no afã 

dessa empreitada que é vista como a solução de todos os problemas mundiais.  

O Banco Mundial é um dos meios institucionais que mais propaga a ideia de 

crescimento, advogando que este trará melhorias para os pobres. Nesta linha, as políticas 

governamentais são medidas pelo índice de crescimento nas análises comparativas 

internacionalmente. O índice de crescimento tornou-se um indicador de progresso e passou 

a ser percebido como algo óbvio que faz parte do cotidiano. Este vetor de maneira alguma 

significa a preocupação com uma melhor distribuição da renda e diminuição da 

desigualdade social; menos ainda com a proteção ao meio ambiente, uma vez que se funda 

na acumulação de capital com toda sua lógica de expropriação, apropriação usurpante e 

exploração do homem e da natureza. 

Sendo o sistema capitalista baseado na lógica do desenvolvimento desigual e 

combinado (MANDEL, 1990), este segue em busca de um nivelamento qualitativo expresso 

em dinheiro/capital às custas da produção da desigualdade quantitativa, na qual uns têm 

muito; outros pouco, ao lado de miseráveis que não dispõem de qualquer renda monetária. 

Tais desigualdades resultam em diferenciados modos de viver, consumir, produzir e se 

relacionar com o meio natural. 

A lucratividade da economia real não mais satisfaz as expectativas de lucro 

exigidas pelas agências monetárias, que esperam rendimentos de 20% ou mais sobre os 

investimentos; meta irrealizável pelas atividades produtivas. O crescimento em si não é o 

que é esperado de forma tão simplória, busca-se a eficiência deste, o que é sinônimo de 

lucratividade, rentabilidade e rendimentos.  

A repressão financeira, ou seja, a pressão das finanças sobre a economia real 

recai em uma redistribuição das riquezas no mundo da acumulação, donde os proprietários 

de ativos financeiros são os privilegiados, a despeito dos empresários (das indústrias e do 

setor de serviços) e dos trabalhadores.  

No cerne da especulação, as direções das empresas do setor produtivo, visando 

financiamentos dos seus negócios no mercado de títulos, se subordinam aos interesses dos 

bancos, companhias de seguro e fundos de investimentos. Só que, quando uma bolha 

especulativa estoura, há a queda das cotações e as empresas são obrigadas a reduzir seus 

                                                                                                                                                                                                        
mercantilização das formas culturais, históricas e de criatividade intelectual; e da privatização de 
instituições e políticas públicas. 
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investimentos em títulos de valores mobiliários e muitas vezes endividar-se, instaurando-se 

uma crise cujas perdas preponderantes acabam por se abater sobre trabalhadores e até 

sobre os aposentados (no caso das empresas que investem o fundo das aposentadorias). 

Diante da crise, os acionistas e os bancos credores desviam seus investimentos para outras 

empresas, locais ou em regiões e países onde encontrarão maior lucratividade. 

Dentre as contradições do capitalismo em sua fase atual destaca-se o fato de 

que o crescimento é estimulado pela redução das taxas de juros, mediante um ambiente 

mais favorável aos investimentos. Contudo, essa medida não se torna viável aos governos, 

devido à concorrência de moedas em mercados financeiros globais, uma vez que reduzir os 

juros significa a fuga de capitais para locais onde os rendimentos forem mais elevados. 

Segundo a lógica da financeirização, as taxas de juros devem se manter em 

crescimento. Caso contrário, ocorre a fuga de capitais e como consequência uma crise 

monetária. Por isso, tais taxas não são reduzidas, sendo apenas superadas por ofertas mais 

elevadas. Verifica-se como decorrência, a preocupação dos países com a estabilidade 

econômica, o que conduz a índices decrescentes de inflação, em paralelo ao aumento dos 

juros.  

Frente a esse panorama, as instituições monetárias – no caso, os bancos 

centrais de cada Estado – perdem a soberania da política monetária4, pois não podem 

reduzir os juros sem provocar o êxodo de capitais. Assim, países periféricos, como o Brasil5 

mantêm os juros em alta para compensar o risco país, visando atrair a confiança dos 

investidores quanto a uma boa rentabilidade. 

Dessa maneira, há um impacto negativo no crescimento, tendo em vista que os 

créditos tornam-se mais caros, prejudicando os investimentos de pequenas e médias 

empresas, as quais possuem maior dificuldade de acesso ao credores. Como consequência, 

ocorrem as ondas de demissões, arrochos salariais e aumento da pobreza das populações.  

Esse descompasso se explica pelo fato de que juros reais elevados nos 

mercados financeiros exigem taxas elevadas de crescimento real na indústria, agricultura, 

setor de serviços e demais ramos da economia não especulativa – que, de fato, produz 

riquezas materiais.  

Espera-se do crescimento a solução das crises de acumulação, por isso este se 

transformou na categoria central dos discursos econômicos da modernidade desde o início 

                                                                 
4
 Altvater (2010) afirma uma das primeiras medidas de privatização a partir da década  de 1970 com a 

desregulamentação e liberalização, foi a entrega da gestão da taxa de câmbio para os atores 
privados em mercados financeiros globais, bancos, fundos e aos analistas de mercado que operam 
em escala internacional.  
5
  O Banco Central e o Ministério da Fazenda do Brasil mantêm uma política de juros nominais 

elevados para estabilizarem os índices baixos de inflação.  



 
5 

5 
 

                  

da Revolução Industrial-fossilista, como acentua Altvater (2010).  

O motor para o crescimento são os combustíveis fósseis, prioritariamente o 

petróleo, cujas fontes já se encontram em fase de escassez, impulsionando conflitos 

políticos e militares em torno da segurança energética. Ocorre que todo sistema de energia, 

até o fóssil, tem uma finitude, mesmo que leve um considerável tempo para isso ocorrer. 

Desse modo, suas fronteiras também passam a ser o limite do desenvolvimento do 

capitalismo.   

Quando se trata em recursos naturais, como por exemplo o petróleo, há que se 

considerar que, apesar de serem atualmente objeto de especulação nos mercados 

financeiros globais para a definição de seu preço, estes se concentram em espaços 

territoriais privilegiados, daí a necessidade de um arcabouço de dominação amparado na 

associação de poder político, econômico e militar. 

A base energética determina a forma da produção e, consequentemente, o 

esgotamento ou a ausência de suas fontes significa subdesenvolvimento e pobreza 

econômica. Por outro lado, a existência de grandes reservas também traz possibilidades de 

conflitos. 

Já em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

realizada em Estocolmo (Suécia)6, representou o marco das preocupações com o meio 

ambiente. Este evento apresentou como produto o estudo “Limites do Crescimento”, que 

criticava o crescimento ilimitado da economia, indicando os desafios da degradação 

ambiental para o projeto moderno de civilização. 

Nessa direção, o relatório redigido pela equipe de pesquisadores do Clube de 

Roma propunha limites para o crescimento populacional e econômico e para o 

desenvolvimento produtivo, pois se realiza penalizando a fertilidade da terra e a organização 

e manutenção dos ecossistemas, configurando uma degradação entrópica, que se 

estabelece pelo vínculo entre o processo produtivo e a degradação da matéria e da energia 

(ALCANTARA, 2010). Este relatório foi traduzido para 30 idiomas, influenciou os debates 

posteriores sobre o desenvolvimento e sustentou as bases das discussões teórico–

metodológicas em torno da sustentabilidade. 

A despeito de todas as preceituações do Clube de Roma sobre os limites do 

crescimento, o discurso neoliberal só reconhece os limites da governança, dos governos e 

dos investimentos. A regra da governança global, assim, volta-se para a necessidade dos 

governos melhorarem as instituições e as regras de governança com vistas a um maior 

crescimento. 

                                                                 
6
 A Conferência de Estocolmo envolveu 113 países, 19 órgãos intergovernamentais, mais 400 

instituições intergovernamentais e não-governamentais (McCORMICK apud ALCANTARA, 2010). 
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Entretanto, a realidade do crescimento economico, apesar de ser propagado 

segundo os discursos governamentais como solucionador de problemas, vem se 

demonstrando como fonte deste, derivando como consequencia em crises, limites 

financeiros e barreiras ecológicas. 

 Alguns ecologistas defendem esse paradigma do crescimento econômico sob o 

argumento de que “o meio ambiente também ganha com o crescimento, pois a poluição suja 

diminui, ainda que a poluição do estilo de vida possa aumentar” (ALTVATER, 2010). Ou seja, 

a eclosão das finanças e da economia virtual trariam a limpidez dos processos. Todavia, 

como bem recorda Iamamoto (2007; 2009), a aparência de um dinheiro especulativo e 

financeiro que se autoproduz sem a intervenção do homem nada mais é que um verdadeiro 

fetiche, haja vista que a produção somente se realiza a partir da mediação do trabalho e a 

mobilização de matérias-primas.  

Por mais que se evoque a “produção limpa”, nos output ou saídas das cadeias 

produtivas, sempre existe tanta energia e material quanto na entrada (input), sendo que de 

qualidades diferentes: emissões sólidas, líquidas e gasosas, as quais podem até ser 

reduzidas, mas não eliminadas em sua totalidade. 

O prognóstico seria, então, a utilização da energia nuclear. Contudo, o fantasma 

dos acidentes da década de 1990 e o desconhecimento sobre o destino do lixo atômico nos 

milhares de anos de sua radioatividade colocam em questão a propagada segurança das 

novas tecnologias em eliminar os riscos de catástrofes. 

Outra alternativa seria a utilização da energia renovável, mas esta somente é 

viável em pequenas e médias empresas, contrariando a onda dos complexos transnacionais 

e não respondendo aos imperativos da produtividade em rápida escala, por ter a 

característica de ser mais lenta e menos produtiva, apesar de ser ecologicamente mais 

sustentável. Além do mais exige adaptações econômicas nas plantas industriais e alteração 

na distribuição do poder no sistema político mundial frente a geopolítica do petróleo. 

Segundo Altvater (2010), o fim do capitalismo fossilista somente será possível 

pela adoção de um regime de energias renováveis, o que irá requerer a adaptação da 

formação social capitalista na direção de uma economia voluntária. Para o autor, não existe 

um futuro para o capitalismo apoiado em uma base energética fossilista, sendo essencial a 

transição para uma “sociedade solar”. 

Muitos ecologistas e ambientalistas defendem que a concessão de direitos de 

propriedade sobre bens da natureza seria um meio de proteção. Daí a privatização de 
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mananciais e de florestas, por exemplo, viabilizaria uma gestão do meio ambiente a despeito 

dos interesses e necessidades dos seres humanos que vivem no território. 

No que concerne à discussão da emissão dos gases de efeito estufa, a 

negociação dos créditos de carbono se concretiza sob a forma de gestão privatizada do 

nível de poluição da atmosfera. Há a criação, por parte do grande capital, das “bolsas de 

poluição” (Ibid., Op. Cit.), a partir da expedição de certificados que permitem a emissão de 

uma determinada quantidade de CO2, que podem ser trocadas por dinheiro. Trata-se da 

negociação do inegociável!  

Todavia, a rota captalista atual permite que se construa juricamente o direito de 

propriedade de poder poluir e, quando não exercido, este pode ser transformado em 

dinheiro. Obviamente, os comerciantes de certificados de CO2 jamais terão interesse na 

diminuição dos gases de efeito estufa, uma vez que este é o objeto de seu negócio e meio 

para o seu lucro. 

“(...) o Protocolo de Kyoto é utilizado pelos aplicadores de capitais como uma 
“impressora de dinheiro”. Sobretudo com a joint implementation”, isto é, com o apoio 
de, por exemplo, projetos de reflorestamento no “Terceiro Mundo” (...), é possível 
adquirir a custos reduzidos créditos para emissões de CO2, que podem ser vendidos 
nos países industrializados, por exemplo, a operadores de usinas elétricas 
(...)”(ALTVATER, 2010, p. 92). 

 

Pode-se concluir que, lamentavelmente, o objetivo do comércio de certificados 

preconizado pelo Protocolo de Kyoto é a criação de mais um nicho de mercado voltado para 

os aplicadores de recursos líquidos no mundo das finanças. 

Vale ressaltar que a ECO-92 representou, segundo Chesnais & Serfati (2003), a 

assunção dos direitos do capital sobre a natureza, pois, ainda que tenha reconhecido o 

direito dos camponeses e das comunidades de utilizarem e conservarem os recursos 

naturais e genéticos, não lhes concedeu o direito de propriedade sobre esses recursos. Ao 

contrário, o que ficou preconizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) é que a privatização seria o melhor caminho para a preservação da 

biodiversidade, ao invés do livre acesso, que colocaria a natureza como objeto de disputa e 

provocaria uma corrida para sua exploração em curto prazo. Assim, as privatizações são 

estimuladas e defendidas. 

Um bom exemplo está nas patentes de codificações genéticas do genoma 

humano e dos Organismos Geneticamente Modificados (OGM), que reforçam a dominação 

econômica e política sem precedentes, por submeter populações - até nações inteiras - à 

exclusividade da apropriação de determinado conhecimento – que serviria ao bem comum – 

por setores da economia. O setor farmacêutico, nessa direção, passa a deter o controle 

sobre a distribuição de determinados medicamentos a partir do patenteamento de plantas 
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nativas e de conhecimentos de populações tradicionais, as quais deverão passar a comprar 

o que buscavam livremente na natureza. 

Shiva (2006) traz outro exemplo significativo dessa discussão em seu livro 

Guerras por Água, que apresenta variadas situações produtivas (silvicultura, mineração feita 

em aquíferos nas bacias dos rios, monoculturas como a do eucalipto pelas indústrias de 

papel e a da cana-de-açúcar, que consomem demasiada quantidade de água, represamento 

etc.) que vêm resultando, paulatinamente, na escassez da água doce. 

Este processo é acompanhado pelo fomento do Banco Mundial e outras 

agências multinacionais da privatização e distribuição de água, baseada em critérios do 

mercado que propugnam como solução para a crise da água a sua transferência para 

regiões de escassez e a sua comercialização a preços elevados, a fim de conservar esse 

recurso, sem considerar os limites ecológicos impostos pelo ciclo da água, que é de 

impossível substituição por outras mercadorias. 

A realização da Rio + 20, em junho de 2012, no Rio de Janeiro (Brasil), reeditou 

a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, com a discussão da 

mudança climática, da perda de biodiversidade, da desertificação e do combate à fome. 

Contudo, mais uma vez, sem resultar em um compromisso político e econômico dos países 

participantes em garantir o acesso a água, energia e alimentos.  

A produção de riquezas, para além de aumentar o nível de acumulação de 

capital, também produz efeitos externos e custos sociais. A externalidade aqui se refere aos 

danos à natureza e sobre as culturas, os quais não desaparecem da economia pelo simples 

fato de terem sido colocados “de fora” das análises e índices de crescimento (LEFF, 2006). 

Vale relembrar que os efeitos negativos da poluição têm repercussão sobre as 

condições de reprodução da força de trabalho e os custos de sua redução (emissões e 

controle de efluentes) contabilizam como gastos de capital, aumentando o capital fixo 

constante, acarretando uma decrescente margem de lucro (ALTVATER, 2010). Todavia, nos 

ajuste espaço-temporal desencadeado pelo capitalismo como forma de contenção de suas 

crises (HARVEY, 2013), os limites das condições naturais não são considerados nos 

cálculos (micro)econômicos. Não se leva em conta a possibilidade latente da escassez das 

matérias-primas não renováveis, principalmente as fontes fósseis que se consubstanciam na 

base da produção atual.  

Verifica-se, atualmente, o crescimento acelerado de uma indústria do desenvolvimento 

sustentável – não mais somente como um negócio do futuro. Já no presente, o ecobusiness 

está rendendo respostas bem promissoras para o capital, com uma lista infinita de propostas 

para conter ou mitigar a degradação ambiental causada pela produção, tais como 

reciclagem, energia limpa, uso e reuso da água, agricultura limpa, tecnologias de reposição 
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e reaproveitamento, lixo, biocombustíveis, embalagens etc. (VASCONCELLOS, 2007). 

Até então, tais ameaças pareciam muito distantes dos centros dinâmicos do 

capitalismo, e eram consideradas como males naturais a que alguns povos são submetidos. 

Assim, se manteriam as orientações dos organismos internacionais sobre o modelo de 

desenvolvimento a ser adotado pelos países periféricos, enquanto o que seria exigido dos 

países avançados se restringiria a mudanças marginais em sua vida cotidiana e em suas 

escolhas tecnológicas (CHESNAIS & SERFATI, 2003). 

Afinal, aos países imperialistas somente interessa o avanço e a manutenção do 

desenvolvimento de suas próprias economias, sem a preocupação em adotar medidas para 

a diminuição da poluição e preservação do meio ambiente. 

Desta forma, o mito do crescimento econômico se mantém como um possível 

meio de resolução dos problemas de desemprego, suprimento do déficit orçamentário do 

Estado, dentre outras mazelas. Entretanto, não há como ignorer que os limites capitalistas 

se evidenciam em todos os lugares, a despeito do crescimento da riqueza dos ricos e do 

aumento da pobreza no mundo. 

A escassez das fontes naturais de matéria-prima, ao lado da poluição do ar, dos 

mares e oceanos, do avanço dos desertos e da maior incidência de fenômenos da natureza, 

como terremotos, maremotos etc., mostra que os impactos dos danos ambientais não mais 

se restringem às camadas mais subalternizadas ou aos países do Sul (WALDMAN, 1990). 

Consubstancia-se, assim, um problema ambiental em nível mundial, à medida 

que a dominação planetária do capitalismo financeiro torna as consequências ambientais, 

presentes desde a origem do capitalismo, cada vez mais graves e aceleradas.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Um mundo liderado pela financeirização e marcado por uma dominação 

imperialista que não mais respeita fronteiras geográficas ou políticas, impõe a sujeição de 

todos os espaços a um conjunto de regras de validade global que assegure a liberdade de 

apropriação em mercados livres. Nesse sentido, os organismo financeiros multilaterais 

orientam os governos dos países periféricos adotarem uma política fiscal e tributária 

convergentes com as medidas monetárias dos Bancos Centrais, os quais devem 

rigorosamente seguir a regra dos juros altos para atrair o capital financeiro.  

Tais medidas tornam-se incoerentes com a propagada necessidade de 

crescimento ecônomico, tendo em vista que a manutenção de juros altos gera a retração 

dos investimentos. Todavia, a despeito desta contradição, o mito do crescimento econômico 
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segue latente no discurso do Banco Mundial e dos políticos dos diferenciados países. Logo, 

a proteção ambiental e do desenvolvimento social equitativo são subjugados aos interesses 

mercantis.  

A questão ambiental somente se torna problemática para o capital quando 

impede ou cria obstáculos às formas de apropriação da natureza historicamente realizadas 

no modo de produção capitalista, como é o caso da escassez de alguns produtos não-

renováveis, dos custos para armazenagem, despejo e tratamento dos resíduos industriais ou 

pelo peso dos embargos comerciais no cerne das estratégias de competitividade do 

mercado mundializado (ALCANTARA & LEITE, 2011).  

Entretanto, observa-se a redução da questão ambiental a um mero problema 

técnico, com respostas no nível do desenvolvimento de tecnologias limpas ou 

“ecologicamente aceitáveis” que não alteram a estrutura de um sistema que tem por base a 

exploração de uma classe sobre a outra. 
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