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OUTLINE:

➢ Introdução: rolezinho pela imprensa, para “ler” a financeirização

➢ Como definir financeirização: abordando conceitos e a bibliografia

➢ A colateralização da política social: o caso brasileiro – a soberania da 
dívida

➢Sintetizando........

➢ DEBATE



ROLEZINHO PELA 

IMPRENSA



1º. Trimestre de 2019: Itaú-Unibanco, Bradesco, Santander lucro líquido  R$ 16 bi 

ou 17,7 % a mais em valores constantes que no mesmo período de 2018

2º. Trimestre 2019:  BB lucro líquido R 4,4 bi ou 36,8% a mais que i.p. em 2018 

Taxa de crescimento do PIB 2015-2018: - 4.7 % acumulado ou – 1,1 % a.a.

Previsão 2019: cai a cada novo boletim Focus do BC, agora 0,82%

Selic em queda !!!!!



A economia argentina no primeiro trimestre 
deste ano encolheu 5,8% em relação aos 
primeiros três meses de 2018. O desemprego 
já passou dos 10% da força de trabalho. E a 
inflação em 12 meses gira além dos 50%.



“O risco deve ser recompensado”, 

máxima do capitalismo, antes aplicada à 

lógica da obtenção do lucro, hoje gerindo 

a reprodução social da vida 

“Para prevenir riscos, a solução é correr riscos” (...) pois “a marcha do 
capitalismo financeirizado é inexorável” (Robert Shiller) 

“Transformar os consumidores de Walmart em clientes de Wall Street” 
(RB)

Trocamos a sociedade do risk-sharing pela do risk-taking.

A ideia da proteção foi trocada pela da responsabilização individual 
premiada para quem se expuser. 

Serão recompensados os que lograrem arriscar certo. 





A bola da vez no Brasil.....Hipoteca Reversa

• Brasil:

• USA : linha de crédito 

• França: política social  +  HR

• 40 anos de reformas contínuas dos regimes 
previdenciários e de seguridade, desde meados dos 80 
(reestruturação da esfera da reprodução social).  



Taxa de reposição aposentadorias/salários 

Alemanha

Fonte:     

Mertens 2017



Pobreza na inatividade cresce entre idosos

Tabela 1 - Pobreza por déficit de renda (%)  2015

65 anos<
Total 

População

Austrália 33,5 14,0

Canadá 6,7 11,8

Chile 18,4 16,3

Coréia do Sul 49,6 14,6

Dinamarca 4,6 5,4

Espanha 6,7 14,0

Estados Unidos 21,5 17,6

França 3,8 8,1

Holanda 2,0 7,9

Islândia 2,8 6,3

Israel 24,1 18,6

Noruega 4,1 8,1

Portugal 8,1 13,0

Reino Unido 13,4 10,5

Suiça 23,4 9,1

Fonte: OECD, Old-age income poverty, Pensions at a Glance 2015

Pobreza: pessoas cuja renda é inferior a 50% da renda 

mediana domiciliar disponível 

Tabela 2  - Brasil: Pobreza por déficit de renda (%)

Distintas linhas de pobreza

65 anos< Total 
População

Pobreza_$1.90 1,1 7,4

Pobreza_$3.20 2,1 13,3

Pobreza_$5.50 6,3 25,5

Fonte: PNAD Contínua 2017, renda domiciliar per capita. 

Medidas de pobreza em US$, conforme especificação Banco Mundial



PÚBLICO-ALVO POTENCIAL - ESTIMATIVA PNAD C 2018
g1) Nº de domicílios onde há uma pessoa idosa (65 anos ou mais) morando sozinha em 

domicílio prórpio e já pago, por classes de Salários Mínimos - PNAD Contínua 2017

Total
Até 2 Saláros 

Mínimos

Mais de 2 até 5 

Saláros 

Mínimos

Mais de 5 até 

10 Saláros 

Mínimos

Mais de 10 

Saláros 

Mínimos

Brasil

2.835.600 2.288.710 394.751 103.831 48.310 
GR

Norte

113.024 105.212 4.598 2.392 822 
Nordeste

683.499 618.457 43.248 18.327 3.467 
Sudeste

1.342.720 999.710 255.672 56.261 31.079 
Sul

504.999 405.539 73.690 18.767 7.003 
Centro Oeste

191.360 159.794 17.543 8.085 5.938 

g1) Distribuição dos domicílios onde há uma pessoa idosa (65 anos ou mais) morando 
sozinha em domicílio prórpio e já pago, por classes de Salários Mínimos - PNAD Contínua 

2017

Total
Até 2 Saláros 

Mínimos

Mais de 2 até 5 

Saláros 

Mínimos

Mais de 5 até 

10 Saláros 

Mínimos

Mais de 10 

Saláros 

Mínimos

Brasil

100,0 80,7 13,9 3,7 1,7 
GR

Norte

100,0 93,1 4,1 2,1 0,7 
Nordeste

100,0 90,5 6,3 2,7 0,5 
Sudeste

100,0 74,5 19,0 4,2 2,3 
Sul

100,0 80,3 14,6 3,7 1,4 
Centro Oeste

100,0 83,5 9,2 4,2 3,1 

Total
Até 2 Saláros 

Mínimos

Mais de 2 até 5 

Saláros Mínimos

Mais de 5 até 10 

Saláros Mínimos

Mais de 10 

Saláros Mínimos

Brasil 4.353.350        3.685.180             525.060                 96.437                   46.675                   

Norte 209.509           193.556                 9.466                     5.508                     980                         
Nordeste 1.085.820        993.394                 63.096                   20.473                   8.853                     
Sudeste 1.989.700        1.602.020             319.186                 42.610                   25.875                   
Sul 788.043           652.675                 109.114                 19.522                   6.732                     
Centro Oeste 280.286           243.530                 24.198                   8.324                     4.234                     

Total
Até 2 Saláros 

Mínimos

Mais de 2 até 5 

Saláros Mínimos

Mais de 5 até 10 

Saláros Mínimos

Mais de 10 

Saláros Mínimos

Brasil 100,0                84,7                        12,1                        2,2                          1,1                          

Norte 100,0                92,4                        4,5                          2,6                          0,5                          
Nordeste 100,0                91,5                        5,8                          1,9                          0,8                          
Sudeste 100,0                80,5                        16,0                        2,1                          1,3                          
Sul 100,0                82,8                        13,8                        2,5                          0,9                          
Centro Oeste 100,0                86,9                        8,6                          3,0                          1,5                          

GR

g2)  Nº de domicílios com 2 pessoas, morando em domicílio prórpio e já pago, sendo elas a pessoa 

responsavel pelo domicílio e seu cônjuge, e sendo pelo menos uma delas idosa (65 anos ou mais), por 

classes de Salários Mínimos - PNAD Contínua 2017

GR

g2)  Distribuição dos domicílios com 2 pessoas, morando em domicílio prórpio e já pago, sendo elas a 

pessoa responsavel pelo domicílio e seu cônjuge, e sendo pelo menos uma delas idosa (65 anos ou 

mais), por classes de Salários Mínimos - PNAD Contínua 2017



Propriedade como alternativa às 

aposentadorias

• O incentivo à compra de imóveis (que demanda crédito)
ocorre na proporção inversa às reformas das 
aposentadorias públicas. Lógica da sociedade de 
proprietários, alcança todas as classes sociais

• O nexus entre propriedade da moradia e proteção social 
se desenvolve a partir dos 80, por ocasião das 
desregulamentação financeira e das pressões fiscais 
sobre o gasto social 

• A propriedade aparece como o colchão de segurança..... 
face à derrocada do EBE. 



Propriedade da 

moradia em alta, 

contra a moradia 

social do pós-

guerra



Safety net com base na dívida

Debt-safety net 

• Moradia, via hipoteca, se torna:

• Fonte de consumo futuro (veja proposta do Guedes)

• Liquidez emergencial (cash)

• Poupança para a velhice (visão distinta entre gerações)

Ademais, acesso a crédito permite preencher ausência de determinados 

benefícios sociais ao longo do ciclo de vida, como no caso da educação 

3 tipos de dívidas mais frequentes no campo da PS: 

Hipotecas;

Crédito estudantil;

Cartão de crédito para despesas de saúde ou crédito de consumo



COMO DEFINIR 

FINANCEIRIZAÇÃO 



Financeirização: não existe uma definição

única e consensual

❖ Novo estágio de desenvolvimento do capitalismo (Sawyer 2016)...

❖ ....que é “context-specific” (Fine 2009) e caracteriza o 
neoliberalismo (Fine & Saad-Filho 2016) – o neoliberalismo se 
sustenta na financeirização com destaque para o capital de juros

❖ Processo no qual os mercados financeiros, as instituições 
financeiras e as elites financeiras passam a ter peso crescente 
sobre as políticas econômicas e seus efeitos (Palley 2013). 

❖ É quando a finança deixa de estar subordinada à produção 
(através do financiamento ao investimento, ao produto e ao 
consumo) e se inverte essa lógica (Sweezy 1994 – O triunfo do 
capital financeiro)



Primazia da acumulação na esfera financeira

• Lucros tendem a crescer na esfera financeira em detrimento da 
produção e do comércio. Expansão fenomenal dos ativos financeiros
não-monetários vis a vis o comércio e a produção. Nos últimos 30 
anos, a expansão dos ativos financeiros foi três vezes superior à da 
economia real (Ashman and Fine 2013). 

• Retornos financeiros tendem a ser elevados e de curto prazo. 

• Salários tendem a estagnar ou até declinar, mas tendência inversa 
também ocorre (debt-driven consumption não apenas defensiva, mas 
associada ao perfil do emprego e às condições da classe trabalhadora 
– empregos de baixa remuneração prevalecem nos países do Sul). 

• Lucro não se materializa em novos e crescentes investimentos. 



França: fim do IGF e seus resultados

Avec la suppression de l'ISF, les riches 
investissent 70% de moins dans les PME

IGF na FRANÇA era o ISF = IMPOSTO DE SOLIDARIEDADE SOBRE FORTUNAS

MACRON ACABOU COM O ISF E CRIOU O IFI = IMPOSTO SOBRE FORTUNA                             

IMOBILIÁRIA (ARRECADA 4 X MENOS QUE O ANTIGO ISF, MAIS LIGHT)

Arrecadação:

5,2 € Bi 2015

1,25 € Bi 2018

Laurence Summers, Secretário do Tesouro, governo Clinton, e depois 

presidente de Harvard: “impostos são um empecilho aos investimentos”. 



“O paradoxo neoliberal” (Crotty 2012)

• O setor financeiro drena recursos do setor produtivo, através do 

pagamento de juros, dividendos, ações. 

• Isso limita o investimento produtivo (crowding out), 

“desindustrializa”, o que tende a inibir o crescimento econômico –

baixas taxas.  Impactos negativos no emprego, cujo peso das 

atividades precarizadas cresce.

• A financeirização é capitaneada pelo Estado (regimes de 

capitalização de aposentadorias, privatização da moradia, 

transferência da dívida do Estado para as famílias para incentivar 

a economia). O Estado promove a financeirização



Source: Macquire Research (2017). Data: BIS/MGI/Macquire Research. 

Estimated Value of Global Financial Instruments (US$ trillion)
% of

GDP

US$ 

trillions



Expansão dos mercados financeiros (miríade de 

novos produtos financeiros) segue após crise

❖Aumento dos ativos do setor bancário entre 1990 e 2017:

❑ US , países europeus, Chile, África do Sul, China:  dobra

❑ Japão: multiplica 4 vezes

❑ Estimativa que o setor bancário detenha hoje ativos no valor de 

US$ 100 trilhões

❖Forte elevação da concentração bancária 

❖ em alguns países desenvolvidos, total de ativos dos 5 maiores 

bancos = 4 x PIB. 



A financeirização é entendida como

a) uma transformação sistêmica das economias maduras 

capitalistas (Lapavitsas 2011), 

b) inerente à lógica neoliberal (Duménil e Levy 2005),

c) sendo Estados Unidos e Reino Unido (Fine 2014) os 

exemplos paradigmáticos do capitalismo finance-led. 

d) Entretanto, frisa Stockhammer (2007), muito embora o drive 

finance-led restrinja-se ao mundo anglo-saxão, a dominância 

financeira reconfigurou por completo, nos anos recentes, o 

ambiente macroeconômico e passou a influenciar e orientar as 

políticas públicas em outros latitudes

e) Financeirização também presente na periferia do capitalismo 

(Becker et all 2010; Lavinas, Araújo e Bruno 2017)



Com mais alguns bemóis, é também:

❖ expansão extraordinária dos ativos financeiros vis a vis a economia 
real; 

❖ diversificação de distintos tipos de ativos em meio à ascendência da 
lógica acionária; 

❖ primazia da especulação, em lugar ou em detrimento dos 
investimentos, que tendem a recuar; 

❖ mudança interna ao setor privado, com os imperativos financeiros 
(lucros apropriados como renda) prevalecendo sobre os interesses 
da produção – maximização da lógica do acionista; 

❖ concentração da renda em função dos ganhos financeiros das elites; 

❖ booms de consumo das famílias com base no crédito, em particular 
por parte daquelas que costumavam não ser “bancarizadas” 



E ainda:
❖ rápida e acentuada elevação do grau de endividamento das 

famílias, comprometendo parcela crescente e alta da renda 
disponível; 

❖ famílias integradas ao circuito financeiro não apenas pelas 
dívidas mas também através da posse de ativos financeiros. 

❖ penetração da finança em todas as dimensões da reprodução da 
vida, re-mercantilizando o que era desmercantilizado – ou 
deveria ter sido -, em particular com a substituição da provisão 
pública por uma miríade de linhas específicas de crédito e seguros 
imperfeitos para os riscos que pretendem cobrir; 

❖ aumento do risco e da incerteza sob inúmeras e desconhecidas 
formas, e também ambientes macroeconômicos mais instáveis. A 
resposta da própria finança a isso é ofertar um amplo conjunto de 
novos produtos financeiros para atenuar os efeitos danosos dessa 
insegurança crescente.  



Grande tendência em nível global: 

“lucro sem prosperidade”

❖ Explosão massiva da dívida pública e privada, com surgimento das 
super-elites

❖ Sua origem: a financeirização da economia e o gap crescente na 
propriedade de ativos financeiros, dando novo contorno à 
desigualdade. Isso porque a rentabilidade desses ativos é  imensa. 

❖ A renda financeira é derivada da propriedade e controle de ativos –
nada a ver com inovação produtiva ou investimento. 

❖Rendas apropriadas pelas grande empresas e corporações através 
dos direitos de propriedade intelectual; da privatização dos serviços 
públicos e das desonerações tributárias, sem falar na evasão fiscal e 
outros mecanismos de manipulação dos mercados => leva a mais 
concentração:
❖lucros financeiros das 100 maiores firmas mundiais/ lucro total entre 1995-

2000 era de 16% e sobe para 40% em 2009-15.



A COLATERALIZAÇÃO DA 

POLÍTICA SOCIAL: O CASO 

BRASILEIRO – A SOBERANIA 

DA DÍVIDA



Brasil: Tendência à financeirização precoce 

• José Carlos Braga (1985): empresas e bancos dão preferência à 
acumulação de ativos  financeiros desvinculada do 
compromisso com inversões futuras no setor produtivo. 

• Segundo Bruno (2011; 2010), essa tendência foi gestada nos 
anos 70 e avança nos anos 80. 
• primeiro incentivada pelos mecanismos de correção monetária que se 

difundem no setor bancário (“moeda indexada ou financeira”); 

• depois com base nos ganhos inflacionários derivados da rolagem da 
dívida pública (overnight) => financeirização precoce e restrita (Elitizada)

• finalmente, nos 90, expansão financeira acelerada puxada pelas altas 
taxas de juros, derivado notadamente do endividamento público



Acumulação financeira, acumulação produtiva e 
selic real capitalizada (1991-2014)
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Estoque de capital fixo produtivo: crescimento total de 64% ou 1,64 vezes

Selic real (em capitalização composta): crescimento total 745% ou 8,45 vezes

Estoque total de ativos financeiros não-monetários: crescimento total 1065% ou 11,65 vezes

Fonte: Cálculos próprios com base nos dados do BCB, para a taxa Selic e estoque de ativos financeiros não-monetários; estoque de capital fixo produtivo em IBGE e 
Marquetti (2003).



Financeirização no Brasil: periodização e características (1970-2015)29

Fonte: Lavinas, Araújo, Bruno,  2017



Para Bruno (2011) e Lavinas, Araujo, 

Bruno (2017), as consequências:

• Esterilização da poupança das famílias e empresas por seu uso 
improdutivo

• Perda de autonomia da política econômica (Estado se torna 
fiador desse processo)

• Tendência à forte apreciação do câmbio

• Intensificação da concentração funcional e setorial da renda

• Baixo crescimento

• Endividamento em massa



Política Social anos 2000: 

ainda procíclica (exceto 2010) 

❑ No plano da regulação via mercado de trabalho: recuperação do 
valor real do salário mínimo (nova regra de indexação em 2008)

❑ No plano do sistema de proteção social e do sistema tributário:

a) concentração do gasto social em transferências 
monetárias (68,8%) contributivas e não contributivas que servem 
de colateral para acesso ao crédito

+ 

b) esvaziamento do financiamento próprio da Seguridade 
Social – DRU e desonerações (2012) - levando ao 
subfinanciamento de várias políticas de caráter universalista e 
estimulando a privatização

+ 

papel nulo da política tributária como mecanismo de 
redistribuição e financiamento da política social. Ao contrário, a 
política tributária reconcentra a riqueza. 



Financeirização em massa no Brasil

• 4 estratégias prevaleceram: 

• A bancarização dos pobres e das famílias de baixa renda (contas
simplificadas passam de 1.4 milhões em 2003 para 14 milhões em 2015)

• Uma miríade de seguros privados - de planos de saúde a seguro funeral, 
passando por seguro desemprego para cobertura de dívidas financeiras. 

• Expansão da Previdência Privada (capitalização)

• Novas modalidades de crédito (defendidas pelos sindicatos e asseguradas
pelo Estado)

* Crédito Consignado (2003)

* Crédito Estudantil para acesso ao ensino superior privado
(forte expansão a partir de 2007)



BRASIL: Novos mecanismos e complementariedades

➢ Criação do crédito consignado (2003): 
• primeiro servidores públicos, seguidos de assalariados formais, e logo 

aposentados e pensionistas do sistema RGPS ou RPPS. 

• comprometimento da renda, seja salário, seja benefício contributivo, pode 
alcançar 30% - (agora 35% sendo 5% para pagar dívida com cartão) . 

• Em contrapartida, o titular do empréstimo perde controle de sua renda e de 
sua dívida e os pagamentos são retirados compulsoriamente pelo credor da 
folha de salário ou do benefício do devedor. 

➢ Nova regulamentação do microcrédito (2003-07): 90% serviram até 
2007 para financiar consumo de bens essenciais (BACEN 2011) –
em 2010 65%!

➢ Projeto de Inclusão Bancária (2008) para o beneficiários do Bolsa 
Família. Cartões de crédito e outros produtos financeiros foram 
desenvolvidos mas só dois milhões de famílias aderiram (em 14 
milhões até 2010). Houve progressão recente.

➢ Vigoroso processo de inclusão financeira para além da 
bancarização, esta igualmente incentivada a partir de 2004 com a 
criação das contas simplificadas.
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Brasil, Índice de Crescimento da Massa Salarial, do 

Crédito, do Crédito PF e do Crédito PF Recursos 

Livres (2002=100)

Personal Credit

(Household)

Consumer

Credit

Total Credit

Total WagesSource: IBGE (National Accounts) and Bacen. Constant values of December 2014 adjusted by Consumer Price Index (IPCA).

Cumulative values as of December, with changes in accounting methodology by the Central Bank since 2007. Lavinas own 

elaboration. 



O pulo do gato: o crédito consignado

• 2003, iniciativa da CUT

• Público-alvo: funcionalismo público, mas rapidamente extensiva 
aos trabalhadores do setor formal e aos aposentados e 
pensionistas do regime geral da previdência social (público, o 
RGPS). Hoje 93% são servidores públicos ou aposentados – ou 
seja, recebem uma renda da qual o Estado é o garantidor. Setor 
privado só 7%. 

• Servidores públicos (2019): 11 milhões de pessoas com salários 
que tendem a ser bem acima da média nacional. 

• Aposentados e pensionistas: 
• 30,3 milhões (2/3 recebem 1 SM e 80% <2 SM) RGPS

• 700 mil RPPS
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Comprometimento da Renda Disponível das Famílias com Dívida 

Financeira – Crédito de Consumo (PF Livre) 

(FR, DE, UK, US, BR)  

France

Germany

UK

US

Brazil

Fonte

Source: for Brazil, Central Bank, Credit Time Series, consumer debt except housing mortgages (share of disposable household income); for other countries, compiled from Trumbull (2013), p. 13, consumer debt (share of

disposable income).
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Estado como fiador e redutor de 

custos para o sistema financeiro 
• Diferencial importantíssimo do crédito consignado no 
Brasil. Ele atende majoritariamente a uma clientela dotada 
de um colateral muito específico: uma renda regular, paga 
pelo Estado, seja na forma de salários, seja na forma de 
benefício previdenciário. O que também garante apoio 
político! 

• O Estado elimina outros custos para o setor financeiro, 
como falhas na documentação e ausência de credit records
entre clientes de baixa renda ou mesmo pobres, fatores 
que constituem eligibility barriers para os tomadores de 
empréstimos, elevando custos e riscos para os bancos. 
Compartilhamento de bases de dados do CadÚnico, folhas 
de pagamento dos municípios, INSS, etc. 



Dados presentes (SPC e ANDL): 

• 63 milhões de brasileiros estão inadimplentes (mais de 90 dias em 
atraso)

• CPF negativado => Crefisa uns 350% de taxa de juros a.a. 

• 93% são das classes C,D e E

• 1º. item que mais gera inadimplência: alimentos (compras em 
supermercado), seguido de aquisição de roupas e sapatos

• Segundo o Banco Central, 1,4 milhão de famílias beneficiárias do 
Bolsa Família encontra-se inadimplente, com dívidas que 
correspondem, na média, a cerca de 10 vezes o valor mensal do 
benefício de origem. 

• Hoje esse benefício mensal é de menos de R$ 130,00, segundo 
declaração do Secretário da Previdência. 



Argentina: AUH 

• 05 de agosto de 2019

• La enorme mayoría de beneficiarias de AUH tuvo que 

pedir crédito a la Anses

• Del derecho a un ingreso al derecho a endeudarse

• La cantidad de créditos pedidos por beneficiarias de la 

Asignación Universal por Hijo llegó al 92 por ciento de las 

asignaciones. Los préstamos tienen altas tasas y son

usados para comprar ropa o comida.



Fonte: Banco Central do Brasil, Valor Econômico, junho 2019

Endividamento: relação entre o total da dívida 

e a renda anual do tomador de empréstimos
BCB 2017:

51% faixa <1 SM

55% entre 1<2 SM

68% na faixa 2<3 SM



Registros do BC de 2017 indicam que:

• 52% de todos que haviam contraído algum empréstimo 

junto ao setor financeiro estavam na faixa de até 2 SM.

• Somando as faixas de até 3 SM, observa-se uma 

progressão em relação a 2014: naquele ano, 61% de 

todos os tomadores de crédito estavam nessa faixa, 

contra 67% em 2017. 

• A queda ou desaceleração do crescimento do 

endividamento tanto no saldo quanto no número dos 

tomadores de crédito desde 2015 é característica 

exclusiva das altas rendas. 



O recuo da provisão pública de bens e serviços não retrata 

apenas falhas de governo, mas um novo padrão de 

acumulação 

➢ A engenharia social consistiu em abrir o acesso ao 
mercado financeiro aos grupos desprovidos de 
colateral, enquanto se diversificavam os produtos 
financeiros, muitas vezes sem risco moral.  

➢ A novidade do modelo dito social-desenvolvimentista foi 
ter instituído uma conexão incomum entre crédito, de 
um lado, e salários do funcionalismo e benefícios 
previdenciários, de outro, tendo como avalista o Estado. 

➢ Antes mesmo do PBF e da adoção da regra de reajuste 
do mínimo, instituíram-se novos mecanismos de acesso 
ao mercado financeiro, e não apenas ao mercado de 
crédito, para os setores de baixa renda.



Inclusão Financeira: o mantra 

neoliberal

A inclusão financeira é o novo mantra do credo neoliberal. 
Nesse cenário, a inovação financeira elege a modalidade 
“empréstimos individuais vinculados à renda” (fluxos 
regulares de renda) como um dos eixos da dinâmica 
ampliada de securitização. Essa é apenas uma das frentes de 
atuação onde ela vai certamente ganhar ainda mais estofo e 
seguir inovando. 

Articulação entre política econômica e política social, 
predominantemente pela inclusão financeira, enfatizando as 
fragilidades do novo “modelo social” à luz da conjuntura de 
desaceleração da economia

“Credit for Welfare” ou “Assets-based Welfare”



Política Social tem papel central nesse 

novo ciclo de acumulação financeira

• Ponta de lança: Previdência. Começa com fortalecimento 
dos fundos de pensão, através da reforma da previdência 
do serviços público (Lula). Capitalização compulsória. 
Com uniformização do teto de contribuição entre RPPS e 
RGPS, teto esse muito baixo. Captação dos fundos mais 
que triplica em 10 anos (07/17). 

• Expande-se com políticas de acesso ao ensino superior, 
levando a um forte aumento  das matrículas nas 
universidades (de 3 para 6,5 milhões de 2002/14). Estrela 
do negócio: FIES



A Educação como mercadoria

Mudanças no setor de ensino com a globalização:

• Educação essencial para o desenvolvimento e 
preparação para o trabalho;

• Introdução de novas tecnologias (EAD);

• Início de reformas educativas similares entre si no 
mundo;

• Transformação da educação em objeto de interesse 
do capital financeiro, intensificando a 
comercialização no setor.

Ampliação de vagas presenciais e a distância!



Ambiente para expansão no Brasil:

• Aumento da Demanda devido ao crescimento de 
formandos no Ensino Médio;

• Investimento público voltado à expansão do ensino 
superior público insuficiente;

• Consequência: Penetração do capital financeiro na 
Educação e a internacionalização da oferta educacional;

• Especulam-se ganhos no setor de educação.

• A financeirização se inicia quando Private Equities
internacionais compram participação nas corporações, 
assim como a posterior realização de suas IPOs na bolsa 
de valores.



Legislação para mudanças no FIES

• Substitui o CREDUC;

• Instituído por Medida Provisória em 1999 e 
convertido em lei no ano de 2001;

• Cerca de 90 projetos de leis tramitaram (algumas 
ainda tramitam) na Câmara dos Deputados sobre o 
FIES no período de 2000-2015;

• A PL 4881/2009, de autoria do então deputado Gilmar 
Machado (PT-MG), junto com a PL 5413/2009 (Poder 
Executivo), se transformaram  na Lei Ordinária 
12.202/2010, que modificou as regras do FIES, o 
flexibilizando.



% alunos FIES na graduação presencial
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Evolução das Ações das Corporações de 

Educação



Patrimônio Líquido das Corporações de 

Educação (em milhões de reais)

20 41 94

405 421 453
586 619 707

1.518

2.393

2.681

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estácio Participações S.A.

22 30 32
437 434 793 816

1.475
2.246

2.619

11.446

12.460

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kroton S.A.

116
141

193

451

627

757

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ser Educacional S.A.

-17 -40
18

477

596
642

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ANIMA Educação S.A.

Fonte: Bloomberg



*FIES –

- Percentual de estudantes em universidades privadas: de 70% in 2001 para 

75% em 2014.

- Empréstimos FIES: passaram de R$ 1 bn em 2010 para R$ 15 bn em 2015 

(45% do gasto total do governo federal com educação superior em 2015)

- IPO das empresas privadas em 2007/8 => fusões e aquisições cresceram => 

internacionalização ( Kroton, a maior empresa de provisão rpivada de 

educação superior e assessor do Ministério da Educação) 

- Preços explodiram (15% real a.a. acima de 7% a.a. para o setor (2007-2015)

- Novos entrants tendo de tomar empréstimos no setor privado: taxas de juros

entre 2.5% < 4.9 % por mês



FIES 2018:
• Inadimplentes 727 mil (+ 90 dias) ou 57,1%

• O rombo em prestações atrasadas atual é de R$ 20 bilhões

• Novo modelo de renegociação tentado: o estudante que não paga as 
parcelas do financiamento só tem a opção de quitar a dívida à vista. Não 
funcionou. 

• Das 6,2 milhões de matrículas no ensino superior privado em 2017, 2,8 
milhões (46,3%) tiveram algum tipo de financiamento ou bolsa (privada ou 
pública). Pouco mais de 1 milhão pelo FIES.

• Aumento do teto das mensalidades, de R$ 5 mil para R$ 7,1 mil (2018)

• Cresce o financiamento privado das próprias universidades

• Com a crise alimentada pelo atual gestor do MEC – FUTURE-SE – as 
ações das empresas privadas cresceu da ordem de 10% enquanto o 
Ibovespa caía



Proposta 

Perdão  

Dívida

Estudantil  da 

Warren: até 

US$ 50 mil 

para 

42 milhões 

pessoas 

YD<US$100 

mil

US$ Dívida Estudantil 

2017: 

US$ 1,6  trilhão

44,6 milhões pessoas 

2ª. maior dívida (atrás 

hipotecas) “unsecured”

7/10 estudantes c/ div.

Inadimplência: 10,7%

Dív. per cap: US$ 37mil



Alemanha – crédito estudantil 



Fonte: Lavinas e Gentil , Novos Estudos 2018

PRIMAZIA  DO LUCRO DOS ACIONISTAS



Fonte: Lavinas e Gentil , Novos Estudos 2018

GESTORES DE FUNDOS = GESTORES DA POLÍTICA SOCIAL 



Ação do Estado

Ação do Estado lastreando a acumulação financeira:

❖ Mecanismos de correção de preços dos serviços cuja oferta é privada

❖ Políticas de desoneração tributária

❖ Desenho de políticas sociais em que o Estado entra como fiador, 

reduzindo risco de crédito e garantindo colateral

Medicina e educação empresariais , ensino fundamental EAD

Dívidas e inadimplência se multiplicam e tornam-se mecanismo de 

inclusão social. Mais desigualdade e sujeição da política social que se 

remercantiliza. 



SINTETIZANDO......



Welfare

Capitalism

ou KWNS

(economias 

avançadas) 

Paradigma

Regime fordista: complementariedade entre economia e 

social, regulação forte, gasto social elevado. 

Modelo: Estado Provedor (Estado do Bem Estar).

2 Pilares: progresso técnico-tecnológico e inovações 

institucionais na esfera da reprodução (Boyer 

2014,2015)

Meta: Sociedade mais Homogênea - Equalização da 

mão-de-obra e das oportunidades, Manter a demanda 

agregada e a estabilidade econômica.  

Mecanismos: 1) universalização do acesso à educação 

e à qualificação como resultado da democracia; 2) 

desmercantilização do acesso a saúde, moradia e 

outros bens e serviços; 3) um sistema tributário 

progressivo taxando altamente a riqueza individual.  

Articulação Política Social e Política Econômica



Paradigma Articulação Política Social e Política Econômica

Workfare

nos 

países 

do Norte

-----------

Social 

Risk

Manage-

ment no 

Sul

Regime flexível ou neoliberal: política social atua na 

margem através de condicionalidades e  restrições. 

Baixa complementariedade. 

Modelo: Estado Promotor (Enabling State) (Gilbert 

2004)

Meta: incentivar/forçar a inserção precária no MW  

(Public support for private responsability) – redução de 

custos e solução de falhas de mercado 

Mecanismos: 1) Mudança na estrutura do gasto com 

cortes na provisão de serviços desmercantilizados e 

prevalência de cash;  2) Combate à pobreza no lugar 

de proteção social; 3) Mérito/Punição/Exclusão – foco 

no indivíduo; 4) Sistema tributário regressivo; 5) 

Provisão privada e incentivos à mercantilização; 6) 

Mínimos Sociais e Microcrédito 



Paradigma Articulação Política Social e Política Econômica

Credit for 

Welfare

or

Assets-

based

Welfare

------------
Pisos de 

Proteção 

Social 

Regime de valorização financeira: política social atua como 

colateral (Lavinas 2017) no acesso ao crédito e aos produtos 

financeiros que vão garantir consumo e proteção segmentada 

de acordo com a renda – riscos individualizados, sob medida! 

Modelo: Estado Fiador da Dívida (Debtfare State)

Meta: expansão do mercado global sob a égide da moderna 

finança – inclusão financeira, através do relaxamento dos 

critérios. “Finance must be for all!” (Schiller 2003) 

Mecanismos: 1) Provisão pública reduzida a pisos básicos 

(renda, saúde e educação);  2) Crédito como mecanismo de 

acesso ao bem-estar; 3) Dependência (pelo endividamento); 

4) Sistema tributário regressivo; 5) Provisão privada pela 

democratização da finança e mercantilização all the way down

(Fraser 2012); 6) Regulação por pisos de remuneração; 7) 

Equalização por padrões de consumo - cidadania perde foco; 

novas formas de provisão de bem-estar notadamente 

produtos financeiros. 



Dívida como novo mecanismo de reprodução social

❖ A dívida hoje expressa a inclusão, o conteúdo da cidadania 

❖Nova forma de acesso ao que foi provisão pública, via setor 
financeiro (crédito de consumo e seguros) – na forma de 
securities, dívida expande sem limites o setor financeiro

❖Razão dívida/renda disponível aumentando em todos os 
lugares do mundo alimentando o capital portador de juros: 

❖ países desenvolvidos: 50% é com hipotecas

❖ países em desenvolvimento e emergentes: 2/3 com crédito de 
consumo (IMF 2017), com peso crescente dos mais pobres (África do 
Sul 70% da renda disponível vai para pagamento de dívidas com setor 
financeiro). 



Política Social (direitos) como colateral, o 

novo “screening devise”

❖ Em nível global, 2,5 bilhões de pessoas (2,2 bi no Face) 
hoje recebem um safety net entre US$ 27 e 106 por mês

❖ Condicionalidades e a visão moralista da pobreza sendo 
superadas. 

❖A responsabilização vem com a educação financeira. 
Novos valores redefinidos pela lógica do capital portador de 
juros. 

❖Em vez de autonomia, debt-dependence/dominação pela 
relação com o credor – como falar de emancipação pela 
política social (programas de combate à pobreza)? 



Colateralização:

❖ Fluxos regulares de renda (variadas), pagos pelo Estado 

e por ele lastreados 

❖ asseguram a inclusão financeira e a contratação de dívidas;

❖ atenuam riscos de seleção adversa (permitindo uma redução da 

taxa de juros que, senão,  seria proibitiva para integrar os pobres)

❖......... e de ausência de histórico de crédito (creditworthiness) 

❖ O Estado ainda compartilha bases de dados com o setor 

financeiro, reduzindo custos e riscos.

❖ A transformação da política social em colateral converte 

mínimos sociais, aposentadorias, e outros tipos de 

transferências fiscais em ativos, que são colocados à 

disposição dos mercados financeiros. Servem, assim a 

produzir dívidas e, como isso, novos fluxos de renda.  



COLATERAL (Credit-welfare nexus)

❖ Cabe ao Estado assegurar duas estratégias integradas (conexões e 

colateral) para a expansão dos mercados financeiros:

❖ reunir e oferecer a informação que permita ao setor financeiro melhor 

estimar o risco de default, notadamente entre grupos de baixa renda e 

renda irregular, intermitente

❖ garantir um colateral na forma de fluxos de renda monetária 

regulares. 

Política Social reveste-se de uma funcionalidade nova que rouba seu papel 

redistributivo e de atenuação de choques, prevenção de incertezas e 

conjunturas recessivas: ela passa a servir de colateral (Lavinas 

2017/2018) e, nesse processo, direitos são transformados em 

ativos, fomentando a remercantilização. 



Bem-estar lastreado em ativos 

(debt-financed assets-based system of SS):
• Novo paradigma da política social em que os ativos 
privados substituem a seguridade social (poupança 
pública)

• Ter ações, títulos e outros ativos seria  a melhor maneira 
de dispor de um colchão para enfrentar riscos e crises 
como uma doença, desemprego ou aposentadoria. 
Propriedade como substituto às aposentadorias.

• Modelo complementar ou substitutivo?

• Integração do bem-estar à lógica do mercado financeiro 



QUESTÕES E DEBATE

Obrigada!


