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Resumo 
Este artigo tem como objetivo a construção e a exposição de uma hipótese preliminar de leitura 
do conceito de capital financeiro na obra homônima de Rudolf Hilferding (1877-1941). Essa 
construção leva em conta o contexto do debate do partido social democrata alemão (SPD) sobre 
a obra de Marx estabelecendo como Hilferding defende algumas conclusões centrais do sistema 
marxiano contra as críticas de Eduard Bernstein (1850-1932). Essa defesa, porém, será feita de 
modo a historicizar certas percepções que Marx tinha do capitalismo, especialmente da 
concorrência, de forma a evidenciar as características recentes do capitalismo. O conceito de 
capital financeiro aparece assim como chave de periodização que diferencia os fenômenos 
próprios da nova fase do capitalismo, em relação àqueles da época de Marx. 
 
Palavras Chave: Capital Financeiro; Rudolf Hilferding (1877-1941); Economia Marxista; 
Imperialismo; Economia Política. 
 
Abstract 
This article aims the construction and the exposition of a preliminary reading hypothesis of the 
concept of finance capital in the homonymous work of Rudolf Hilferding (1877-1941). This 
construction takes into account the context of the debate of the German Social Democratic Party 
(SPD) on Marx's work establishing how Hilferding defends some central conclusions of the 
Marxian system against the criticisms of Eduard Bernstein (1850-1932). This defense, however, 
will be made in such a way as to historicize certain perceptions that Marx had of capitalism, 
especially of competition, in order to highlight the recent characteristics of capitalism. The 
concept of financial capital thus appears as the key of periodization that differentiates the 
phenomena proper of the new phase of capitalism, in relation to those of Marx's time. 
 
Keywords: Finance Capital; Rudolf Hilferding (1877-1941); Marxist Economy; Imperialism; 
Political Economy 
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Introdução 

  

 Logo na introdução de seu Capital Financeiro: um estudo sobre a mais recente 

fase do capitalismo Hilferding esboça os traços que, segundo ele, caracterizariam o 

capitalismo de sua época: 

Os traços mais característicos do capitalismo “moderno“ são 
constituídos pelos processos de concentração que aparecem, por um 
lado, na “abolição da livre-concorrência“ mediante a formação de 
cartéis e trustes e, por outro lado, num relação cada vez mais 
intrínseca entre o capital bancário e o capital industrial. É através 
dessa relação que o capital vai assumir a forma de capital financeiro, 
sua forma mais elevada e abstrata, como se demonstrará adiante, 
pormenorizadamente. (Hilferding, 1985, p.27) 
 

 As discussões sobre abolição da livre concorrência e da aproximação entre 

capital bancário e industrial, bem como da interpenetração de ambas, são evidentes no 

decorrer do livro2e em vários de seus comentadores3. Porém, raramente se leva em 

consideração as consequências da última frase supracitada. Nela Hilferding denomina o 

capital financeiro enquanto uma forma do capital, noção que já aparece em Marx e que 

desponta enquanto uma possível chave do diálogo entre os dois autores, podendo ser 

desdobrada numa hipótese de leitura da obra de O Capital Financeiro. No texto, além 

do trecho supracitado, corroboraria para essa tese as definições do capital financeiro 

enquanto síntese das demais formas do capital descritas em O Capital por Marx. Ele se 

expressaria na homogeneização dos interesses dos grandes capitalistas industriais, 

bancários e comerciais e, a partir disso, sua hegemonia sobre as demais classes (cf. 

IDEM, p.219; 283; 318; 321), fusão de atributos das antigas formas (HILFERDING, 

1985, p.219; 227; 283), combinação de seus diferentes rendimentos (lucro, lucro 

capitalizado, juro e lucro comercial) (cf. IDEM, p.215; 219; 227). Neste artigo 

estabelecemos uma hipótese de leitura para o conceito de capital financeiro que o 

estabelece enquanto forma do capital nos termos da definição de Marx nas partes IV e V 

livro III. Inicialmente descrevemos a leitura de forma do capital em Marx a qual 

estamos nos apoiando. Em seguida, listamos algumas evidências do contexto de escrita 

de O Capital Financeiro que corroboram nossa hipótese. Na penúltima sessão, 

                                                           
2 Partimos de uma pesquisa anterior sintetizada em Silva (2016), onde tratei de forma mais 
pormenorizada da tensão entre dominação bancária e nova forma do capital. As discussão detalhada de 
citações e de trechos de definição do conceito se encontram naquele trabalho. No argumento desse texto a 
discussão da questão da dominação bancária esta pressuposta, porém não incluída. Realizamos esse 
procedimento para dar simplicidade e foco ao argumento do texto. 
3 Sweezy (1986) seria um exemplo 
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construímos nossa hipótese de leitura a partirdos elementos genéticos originam o capital 

financeiro. Na última, reconstituímos a categoria a partir de nossa hipótese de leitura. 

 

 

As bases da nossa hipótese de leitura 

 

Forma do Capital em Marx 

 A discussão da divisão entre capital industrial, comercial e a juros enquanto 

formas do capital é desenvolvida por Marx nas parte IV e V do livro III de O Capital. 

Faremos uma breve aproximação a essa questão com vistas de definir como lemos o 

tratamento de Marx acercadas formas do capital. A partir dela, compararemos essas 

definições com a de Hilferding sobre o capital financeiro. 

 Logo no início do capítulo XVI do livro III, ao definir o capital comercial, Marx 

escreve: 

O movimento do capital-mercadoria foi analisado no Livro Segundo. 
Considerando-se o capital global da sociedade, parte do mesmo, 
embora sempre composta por outros elementos e mesmo de grandeza 
variável, se encontra sempre como mercadoria no mercado para passar 
a dinheiro; outra parte se encontra como dinheiro no mercado para 
passar para mercadoria. O capital global sempre se encontra 
empenhado no movimento dessa passagem, dessa metamorfose 
formal. A medida que essa função do capital, que se encontra no 
processo de circulação, passa a ser autonomizada como função 
específica de um capital específico fixando-se, como uma função 
adjudicada pela divisão do trabalho, a uma espécie particular de 
capitalistas, o capital-mercadoria toma-se capital de comércio de 
mercadorias ou capital comercial. (Marx, 1986c, p.203) 

Na sequência: 

O capital de comércio de mercadorias é, pois, apenas a forma 
transmutada de parte desse capital de circulação, constantemente 
presente no mercado, presente no processo de metamorfose envolvido 
e sempre envolvido pela circulação. (Idem, p.204) 

  

 Nos início livro II de O Capital, Marx faz a análise aprimorada do circuito do 

capital, suas metamorfoses e as formas que ele assume. Capital-mercadoria, capital-

dinheiro e o capital em função são as formas analisadas. No âmbito da circulação,a 

função diz respeito a metamorfose do capital-dinheiro em capital-mercadoria, na 

aquisição de mercadorias a serem empregadas no processo de produção, e vice-versa, na 

realização da mercadoria prenhe de mais-valor. Dentro do processo de produção do 

capital, ela é caracterizada pela transformação da força de trabalho e dos meios de 
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produção em mercadoria final, prenhe de mais-valor4. No trecho acima, Marx propõe 

que essas funções podem ser autonomizadas por capitais específicos que se 

especializarão somente nelas. Essa autonomização transmuta a forma capital-

mercadoria em capital de comércio de mercadorias e estabelece existência de 

capitalistas comerciais, especializados na função de transformação do capital 

mercadoria em capital dinheiro. 

 Marx enfatiza, a partir dessa diferenciação das formas do capital, a existência 

uma divisão do trabalho entre os capitalistas e passa a tratar de suas tensões5, 

delimitadas pelas categorias da economia política6. Por exemplo: a existência do capital 

comercial seria benéfica aos capitalistas industriais individualmente, pois ela reduz o 

tempo de rotação de seu capital e assim reduz o capital-dinheiro a ser adiantado. Além 

disso, ela é benéfica ao capital industrial como um todo ao concentrar em um capitalista 

as operações comerciais de diversos capitalistas industriais (cf. idem, p. 208). Outro 

exemplo, agora no nível do antagonismo, se dá na relação entre o capital a juros e as 

demais formas do capital. Os juros aparecem enquanto desconto da taxa geral de lucro, 

sendo que altos níveis de juro deprimem os níveis do lucro industrial e do lucro 

comercial. Marx argumenta que, no nível da aparência, a oposição entre capital e 

trabalho passa a ser mascarada como oposição entre os capitalistas a juros e os demais 

capitalistas7. 

 Na análise das formas do capital, Marx realiza uma distinção entre o plano 

formal de sua análise, onde as categorias são pensadas em sua maneira pura, e as formas 

de manifestação dessas relações. O autor destaca que, por exemplo, o capital comercial 

                                                           
4 Ver O Capital: Crítica da Economia Política Livro II: O processo de circulação do Capital capítulos I, 
II, III e IV. 
5O tratamento das formas do capital por Marx carrega uma ambiguidade marcante. É possível pensa-las 
como originárias da estrutura do circuito do capital. Assim, uma vez estabelecido o modo de produção, a 
própria estrutura do circuito do capital (re)produz a oposição dos capitalistas monetários, indústriais e 
comerciais. Tal relação garantiria perenidade dessa correlação por todo o modo de produção capitalista. 
Essa interpretação invalidaria o argumento aqui construído, que é pensado na chave de uma segunda 
interpretação desse trecho. Nelas as relações intraclasse capitalista precedem a estrutura do circuito do 
capital e a reconfiguram historicamente dentro do modo de produção. Essa reestruturação só pode ser 
explicada com um recurso a história das formas pelas quais os capitalistas dispõem de sua propriedade e 
se conectam com o circuito do capital. Para uma reconstituição dos elementos genéticos do capital 
financeiro apoiada na obra de Hilferding ver a seção 2.1 desse artigo. 
6 Marx, além disso, argumenta que as remunerações tanto do capital comercial, quanto do capital a juros, 
são partes decrescidas do lucro médio total. A produção de valor resumir-se-ia ao capital industrial, sendo 
que os ganhos legados aos capitalistas que autonomizariam essas funções seriam partes descontadas dessa 
taxa de lucro. 
7 Ver O Capital: Crítica da Economia Política Livro III: o processo global da produção do Capital 

capítulos XXII e XXIII 
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executa funções do capital industrial, que geram ou conservam valor, como o transporte 

e armazenamento. Também aponta que negócios comerciais e bancários estão 

frequentemente ligados, uma vez que os bancos realizam comércio de dinheiro, 

compensações de pagamento que não envolvem empréstimo, e as operações a juros. Por 

fim, aceita que, na ausência de financiamento externo, um capitalista vê parte de seu 

capital na rubrica dos juros, ou seja, ligado à sua propriedade e não ao processo 

produtivo ou de circulação (cf. idem, p.203; 241-242).  

 A parte a imperfeição formas de manifestação, Marx mantêm a essência de sua 

análise no plano formal, associando as formas do capital comercial, do capital à juro às 

suas remunerações, concebidas enquanto categorias que revelam as tensões das relações 

sociais intraclasse capitalista que estão colocadas por detrás delas. Daí a justificativa 

para uma análise da diferenciação da mais valia em lucro industrial, lucro comercial e 

juros enquanto parte da análise empreendida sobre a concorrência capitalista, objeto do 

livro III. 

 

A análise da concorrência como forma de aprimorar a análise marxista contra 
Bernstein: evidências do debate 
  

 Uma vez definida nossa interpretação da ideia de formas do capital em Marx, 

introduziremos nossa hipótese de leitura a partir de algumas evidências históricas sobre 

a inserção de Hilferding no contexto teórico no período que culmina na publicação de O 

Capital Financeiro. São elas que estabelecem os termos do diálogo de Hilferding com 

Marx. 

 Nossa hipótese de leitura, que construiremos a seguir, é a de que Hilferding 

estabelece seu diálogo com a teoria marxiana a partir do conceito de capital financeiro, 

abstraído enquanto forma do capital. De modo a sustentá-la, recuperamos elementos da 

históricos da formulação de O Capital Financeiro. 

 Wagner (1994), em sua biografia sobre Hilferding, chama atenção as primeiras 

correspondências de Hilferding a Karl Kautsky (1854-1938). Hilferding estabelece 

contato com Kautsky em 1902. À sua primeira carta vem anexada uma versão da 

resenha crítica Karl Marx and the close of his system, em que Hilferding defende a 

teoria marxiana do valor das críticas de Eugen Böhm-Bawerk (1851-1914), eminente 

teórico da escola austríaca àquela hora. Hilferding desejava que Kautsky publicasse o 

seu ensaio na Die Neue Zeit, revista coordenada pelo o último. Kautsky responde com 
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uma negativa. Seu argumento era que o ensaio era demasiadamente grande e prolixo 

para uma revista cujo público consistia em operários (cf. Wagner, 1994, p.62-65). Em 

sua segunda carta, Hilferding, em tom de autocrítica, explicita um deslocamento do 

plano de sua pesquisa que caracterizaria o deslocamento da análise do ensaio contra 

Bawerk para O Capital Financeiro. Wagner transcreve trechos de seu conteúdo: 

Hilferding acknowledged as much when he admitted to Kautsky that 
his effort had actually been misplaced given the fact that he had 
wanted to contribute to the development of Marxism in the labor 
movement. Indeed, he confessed to Kautsky that he did not believe 
that the dispute about the labor theory of value was in any way 
furthering Marxist thought. Marxist theory had to be improved upon 
(he carefully avoided any hint at a "revision"), but it was not in the 
direction of the technical problem of value that such improvement was 
to be sought. "Competition", so the young Hilferding, should be the 
direction of further Marxist research, and this phenomenon was at best 
to be studied in New York. Anticipating Kautsky's later judgment, 
Hilferding cast his eyes across the Atlantic for the future of European 
capitalism. He had also already realized that the answer to 
Bernsteinian revisionism lay not in quibbling about this or that issue, 
but in the direction of Marx's Capital: revisionism had to be countered 
with a study of the latest phase of capitalist development.” (Wagner, 
1994, p. 64-65) 

  

 Os fragmentos dessa carta de 1902 apontam os elementos para nossa hipótese de 

leitura do livro de 1910.Ela estabeleceria que, se há diálogo com Marx, esse se dá ao 

nível das questões da concorrência e não do valor. O valor era a questão central no 

ensaio de crítica a Bawerk. Na carta, Hilferding já aceita essa questão como infrutífera 

para o desenvolvimento do pensamento marxista. Para o economista austríaco é na 

análise da concorrência, não do valor, que devem ser abstraídos os fenômenos da nova 

fase do capitalismo de modo a aprimorar a teoria marxista na intensão de rebater o 

revisionismo de Bernstein. Esses fenômenos tem sua expressão mais forte em Nova 

Iorque. Essa evidência é o centro de nossa hipótese de leitura para o diálogo de Marx 

com Hilferding8. 

                                                           
8 O deslocamento do foco da problemática de Hilferding da questão do valor para a da concorrência 
também se desdobra na hipótese de que, ao abstrair esses fenômenos da concorrência para o instrumental 
da economia política marxiana, Hilferding estaria dialogando especialmente com o livro III d O Capital, 

ao descrever a nova fase do capitalismo. Poderia-se argumentar que tal tese seria anacrônica uma vez que 
a pesquisa do plano de exposição d O Capital só encontra em Gênese e Estrutura d O Capital, publicado 
por Rosdolsky em 1977, uma formulação robusta. Porém, no próprio debate anterior com Bawerk, os 
elementos dessa questão já estão colocados. A argumentação central de Bawerk recaí sobre a contradição 
entre a teoria do valor do livro I, que partia da teoria do valor trabalho, e a do livro III, a qual Marx partia 
dos preços de produção. Para Bawerk a raiz central dessa contradição era a adoção injustificada da teoria 
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 Uma segunda pista dessa carta condiciona o diálogo de Hilferding com Marx a 

uma reposta do revisionismo de Bernstein.  Bernstein despontara como líder intelectual 

do que a historiografia chama de ala direita do partido social-democrata ao formular 

uma teoria alternativa ao marxismo enquanto doutrina teórica para o SPD9. Sua crítica 

partiria de uma suposta inadequação dos pais fundadores do materialismo histórico em 

lhe dar com os fenômenos contemporâneos do capitalismo (cf. Schorske, 1983, p. 17-

18). O centro da crítica de Bernstein está nos artigos que culminariam no livro Die 

Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Segundo 

Smaldone (1998), Hilferding estabelece seu diálogo com Bernstein na crítica do 

segundo capítulo dessa complilação de artigos. São neles que Bernstein crítica os 

aspectos econômicos da teoria marxiana. Reconstituiremos superficialmente esses 

argumentos 

 Na segunda parte de seu capítulo, Bernstein parte de dados estatísticos para 

apontar que, com o desenvolvimento do capitalismo, não houve redução dos membros 

de classes com posses. Ele apoia essa tese nos dados sobre sociedades anônimas, 

especialmente ligados à quantidade de acionistas e à distribuição do produto nacional 

inglês (cf. idem, p.56-60). Assim, Bernstein reforça a proposição que apresentara um 

ano antes no congresso de Stuttgart contrariando a tendência a concentração de capital 

apontada por Marx: “O incremento da riqueza social não é acompanhado pela 

diminuição do número de magnatas capitalistas, mas, sim, pelo aumento do número de 

capitalistas de todos os níveis” (Bernstein, 1997 p.60). O autor aponta que tal fenômeno 

não corresponde a uma redução do número de proletários, apenas aumento dos 

“homens” com propriedade. Para ele, o capital, devido ao crescimento absoluto do 

elemento constante da composição orgânica, cresce mais rapidamente que o trabalho. 

Essa é outra base de sua tese, exposta em termos de consonância com Marx. A análise 

desemboca na importância da ação enquanto forma de capital. (cf. idem p.60-62) 

 Na parte III do capítulo referido, é apresentada a tese de que a limitação da livre-

                                                                                                                                                                          

do valor trabalho enquanto base de seu sistema. Essa argumentação traz a todo momento a questão da 
concorrência e de como ela aparece enquanto elemento central de diferenciação entre o primeiro e o 
terceiro volume do capital. Desse ponto de vista, não é uma hipótese descabida a argumentação de que o 
deslocamento do plano de pesquisa, seria um deslocamento para as questões da concorrência capitalista 
explicitadas no livro III. Para um resumo do debate acerca da teoria do valor no debate germanófilo ver 
Kurz (1995). 

 
9 Ver Schorske (1983) capítulo 1 parte iv. 
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concorrência, pela via dos cartéis e trustes, não significa a destruição da pequena 

propriedade. (cf. idem, p.62-64). Bernstein destaca 3 elementos que refreariam a 

tendência à concentração: a existência de setores onde a produção doméstica não tem 

resultados muito discrepantes em relação à grande empresa; a existência de setores em 

que o produto deve ser acessível ao consumidor, o que garante vantagem a certos 

setores à pequena propriedade; a própria existência das grandes indústrias, fornecendo 

melhores equipamentos para as empresas de porte pequeno e médio, reforçaria seu 

crescimento. As grandes empresas não absorveriam as médias e pequenas, mas 

cresceriam ao seu lado (cf. idem, p.65-67). Assim: “… a rápida expansão e extensão das 

grandes indústrias representam unicamente um lado do desenvolvimento social (cf. 

idem, p.68). O mesmo raciocínio pode ser expandido para o comércio e para a 

agricultura (cf. idem, p.68-73). O autor conclui afirmando que, se a polarização social 

depende do movimento da classe média para a base e o topo da pirâmide social, ela não 

está mais próxima que no início do século XIX(cf. idem, p.74). 

 Na parte final do capítulo, Bernstein reconstitui boa parte dos elementos 

relacionados à problemática das crises no pensamento marxiano: o subconsumo, a 

superprodução, a desproporcionalidade e o papel do crédito aparecem em seu 

argumento (cf.  idem, p.74-78). Ele caminha em dois sentidos nesse trecho: a- no 

questionamento da teoria do “colapso” a qual ele atribui a Rosa Luxemburgo (cf.  idem, 

p.79-83) b- Na insistência que os cartéis aumentam as medidas remediadoras contra a 

crise. Desenvolveremos aqui o segundo ponto. A capacidade do cartel de regular a 

produção, reduzindo-a durante os períodos de crise, faz do cartel uma organização, 

resistindo à competição nacional e internacional. Embora acredite que o assunto seja 

passível de conjectura, por falta de evidências a seu respeito, Bernstein levanta atenção 

ao fato do ciclo industrial estar se alargando como uma possível evidência nesse 

sentido10. (cf. idem, p.83-85). 

 Segundo Smaldone (1998), Hilferding estrutura as partes II, III e IV de seu livro 

maneira espelhada ao ensaio de Bernstein, de modo a defender Marx de suas críticas. 

Nas duas primeiras argumentará que a concentração de capital atingiu níveis superiores 

ao de qualquer época. Na IV esboçará uma teoria das crises de capitalistas, pensadas a 

partir lógica da desproporção, que dá bases para a crítica da redução da periodicidade e 

                                                           
10 Ainda assim, Bernstein não nega a possibilidade dos cartéis implicarem numa nova forma de 
exploração de classe, ao imporem salários aos operários e preços de monopólio ao grande público, e, de 
certa forma, uma forma de reaparecimento dos privilégios das corporações. 
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da agudez das crises sugerida por Bernstein.O texto de Hilferding defenderá ortodoxia 

marxista de um modo peculiar. Hilferding terá de compreender os fenômenos recentes 

que caracterizam a nova fase do capitalismo para, a partir de sua lógica, contra-

argumentar Bernstein em defesa de Marx, especialmente de sua teoria da concentração. 

Porém ao absorver esses fenômenos mais recentes em sua análise Hilferding deve 

historicizar parte da teoria de Marx que diz respeito a concorrência (cf. Smaldone, 1998, 

p.40-41). Nossa hipótese que o conceito de capital financeiro pensado enquanto nova 

forma do capital marca a peculiaridade da nova fase do capital no sistema da crítica da 

economia política. É a partir dela que construiremos a leitura do conceito de capital 

financeiro que se segue. 

 

 

Capital Financeiro enquanto uma nova forma do capital: uma hipótese de leitura 

 

 A partir dessa perspectiva das formas do capital e da contextualização da 

intervenção de Hilferding no debate do SPD, podemos construir discutir como nossa 

hipótese de leitura aparece em O Capital Financeiro. Dividiremos nosso procedimento 

em dois. Inicialmente seguiremos sua gênese dos elementos que criam uma nova forma 

de inserção da classe capitalista o circuito do capital e dão origem ao capital financeiro. 

A partir da criação dessa nova forma de inserção discutiremos como ele combina 

características e rendimentos das formas do capital descritas por Marx. 

 

Os Elementos Genéticos do Capital Financeiro 

 Hilferding define 2 momentos para o estabelecimento do capital financeiro 

enquanto uma forma do capital: 1- a generalização da sociedade anônima e do mercado 

de ações; 2- a limitação da livre concorrência. Nas palavras do autor:"O capital 

financeiro desenvolveu-se com o desenvolvimento da sociedade anônima e alcança o 

seu apogeu com a monopolização da indústria" (Hilferding, 1985, p219). A seguir 

reconstituiremos, a partir de O Capital Financeiro,a do capital financeiro enquanto 

forma do capital 

 No capítulo VII de seu livro, Hilferding argumenta que as sociedades anônimas 
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são formas de centralização do controle sobre o capital11. Isso se deve a sua dupla 

especificidade: elas reúnem uma grande quantidade de capital social num mesmo 

empreendimento cujo o controle, porém, é restrito a um número reduzido de 

capitalistas, os acionistas majoritários. Hilferding destaca como especificidade das 

sociedades anônimas a capacidade de reunião de uma grande massa de capital, 

proveniente de seus diversos acionistas. Porém, o poder do controle sobre o capital SA 

somente é exercido pelos acionistas majoritários que são aqueles que tem o direito de 

ocupar a direção e a conselho fiscal das empresas. Portanto, os poucos grandes 

capitalistas têm controle sobre uma grande massa de capital que irá se acumular numa 

escala superior à dos antigos empreendimentos familiares capitalistas (cf. idem, p.126-

131). A possibilidade da posse de grandes quantidades de ações mais de uma SA por 

um mesmo capitalista ou banco e aquilo que Hilferding chama de da técnica contábil 

das SA's, na qual se constroem cadeias de propriedade em que uma SA pode ser 

proprietária de várias outras, potencializa os limites dessa centralização. Por fim, 

pensando o conjunto das sociedades anônimas, a centralização do controle sobre o 

capital tende a favorecer os poucos e mesmos capitalistas, originando as uniões 

pessoais12, grupos estreitos de capitalistas e burocratas capitaneados pelos bancos, que 

dominam a gestão de diversas firmas ao mesmo tempo. Assim, para Hilfeding, a 

sociedade anônima não democratiza a propriedade capitalista, mas concentra ainda mais 

as decisões na mão de poucos capitalistas (cf. Idem, p.121-125; 131). 

 Um segundo processo, não explicitado na citação acima, é fundamental para o 

desenvolvimento do capital financeiro enquanto forma do capital. Ele se desdobra da 

criação das SAs. Trata-se da criação dos mercados para a forma de propriedade das 

SAs, as ações. Os capitalistas dispõe da propriedade das SAs de uma maneira diferente 

da que dispunham das unidades produtivas de até então. Antes eram proprietários 

diretos dos meios de produção, agora tornam-se proprietários de um título que lhes dá 

direito ao rendimento desses meios de produção que, por sua vez, estão sob propriedade 

direta de uma pessoa jurídica. De modo diferente dos meios de posição, esses títulos 

podem ser transacionados em mercados de propriedade capitalista, as bolsas de valores. 

                                                           
11 Esse ponto já foi suficientemente desenvolvido destacado e desenvolvido nos comentadores de 
Hilferding. Ver Sweezy(1986), especialmente as partes 1 e 2 do capítulo XV, e Pinto (1997), 
especialmente a seção IV. 
12“A união pessoal é o começo ou fim de associações pertencentes a um mesmo grupo que, por razões, 
têm de manter-se separadas do ponto de vista organizacional institucional, mas que só podem atingir sua 
completa eficiência pela centralização de suas forças sob uma direção comum suprema”. (Idem, p.123). 
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Para Hilferding é exatamente a comercialização desses títulos de propriedade industrial 

da liquidez a esse tipo de capital13, induzindo e desenvolvendo o processo da conversão 

da propriedade capitalista em ações. É a existência desse mercado que permite que elas 

sejam vendidas a qualquer momento, tornando o capital aplicado na indústria capital 

monetário, potencialmente passível de transformação em dinheiro a qualquer momento. 

A comercialização desses papéis também altera o funcionamento das bolsas de 

valor.Essa liquefação é uma característica peculiar da propriedade industrial com o 

desenvolvimento do capital financeiro14 (cf. idem, p.112-113). 

 A limitação da livre-concorrência completa o movimento. De modo distinto do 

movimento do desenvolvimento das SAs, que se dá no nível da conexão entre 

capitalistas e propriedade, ela se dá no nível interno da concorrência entre as unidades 

produtivas. Inicialmente engendrada pelo movimento da concorrência, o qual também 

origina as SAs, a limitação da concorrência tem um segundo momento na atividade dos 

bancos em relação a indústria. Para Hilferding, o movimento inicial de concentração das 

indústrias induz a concentração bancária, pois os bancos se unem para não cair na 

dependência das indústrias. Porém, uma vez concentrados, os bancos induzem a 

concentração da indústria num grau superior. Para imobilizar seu capital no negócio 

industrial, os bancos devem garantir a segurança do retorno industrial. A concorrência é 

potencialmente perigosa pois pode resultar em quebras e a instabilidade. Além disso, ela 

também minimiza o lucro que o banco poderia auferir das indústrias. Frente a 

expedientes como a limitação do crédito as empresas e a promoção de sociedades 

anônimas, os bancos levam as empresas a cartelização (cf. idem98-99, 188, 217)15 

 Suas consequências são duas. Em primeiro lugar, as unidades produtivas tendem 

a formar cartéis. Essa cartelização pode se dar em diversos graus que se variam entre 

acordos formais entre as empresas, que seriam depois chamados de cartéis e trustes, e as 

fusões formais dessa. Elas possibilitam a fixação de preços de mercado acima dos 

preços usuais na alta do ciclo econômico e a manutenção de preços em nível mais baixo 

na alta. Quando os cartéis permitem a existência da pequena propriedade é porque esta é 

funcional ao seu interesse, seja por absorver a demanda extra que aparece nos períodos 

                                                           
13Trataremos das consequências dessa tese adiante. 
14Pinto (1997, 2008) desenvolveu amplamente essa questão tanto do ponto de vista lógico, quanto do 
ponto de vista histórico, tomando os EUA como exemplo, em suas contribuições. 
15 Edwards & Olgivie (1996) reuniram os questionamentos a leitura da tese da dominação bancária, que 
colocam em cheque algumas hipóteses. Discutimos esse aspecto em Silva(2016), especialmente na sessão 
3.1 que trata da questão bancária na Alemanha da virada do século XIX para o XX. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Capital Financeiro enquanto forma do capital: uma hipótese preliminar de leitura do 

conceito na obra de Hilferding 

 

 

12 

de alta do ciclo econômico, seja porque não lhe interessa absorver a totalidade dos 

processos industriais e comerciais. Assim, embora a tendência seja a associação dos 

setores produtores de matérias-primas e de manufatura, na forma da combinação 

(associação horizontal) e da integração (vertical), certos setores mantêm-se na forma de 

pequena empresa. A grande empresa, através do seu poder de mercado, tabela preços 

tanto na compra como na venda, reduzindo os pequenos proprietários a meros 

funcionários seus, dependentes e sem poder de fixação de preço. Situação similar 

acontece com o capital comercial, que é suprimido do negócio intra empresas pela 

integração vertical, e tem de lhe dar com o tabelamento de preços nas operações de 

venda que lhe restam (cf. IDEM, p.192; 194-196; 199-202; 206-208; 214). 

 A imbricação das transformações aqui descritas em dois níveis, da forma de 

conexão entre a propriedade e capitalistas e da concorrência entre as empresas, 

desembocam na gênese do capital financeiro enquanto nova forma do capital. Os 

capitalistas se depararão com a propriedade industrial de forma peculiar pela via de 

ações que dão direito de rendimento e, em grande quantidade, direito de controle sobre 

as SAs. As últimas, por sua vez, irão se aglomerar em grandes cartéis os quais já não se 

pautam mais pela lógica da livre concorrência, mas via práticas monopolistas que 

dominam as pequenas empresas e suprimem o capital comercial. A combinação desses 

dois elementos garante o controle da propriedade capitalista a um número reduzido de 

grandes capitalistas, os capitalistas financeiros, magnatas do capital (cf. idem, p.219). 

Seu capital suprimiu autonomização das antigas formas do capital cujos movimentos, 

como descreveremos a seguir, tornam-se momentos da reprodução do capital financeiro 

(cf. idem, 29). A próxima seção caracteriza essa supressão das formas e descreve o 

movimento reflexo do capital financeiro. 

 

A combinação das formas do capital e o movimento reflexo do capital financeiro  

 Nas definições da categoria capital financeiro estão combinados os elementos da 

divisão do trabalho da classe capitalista, dos atributos das formas do capital e de seus 

ganhos de forma similar que remete a Marx. Hilferding, porém, não explicita 

diretamente essa conexão em seu livro e, inicialmente, não define de forma positiva a 

nova forma do capital. O que ele faz é uma definição dessa nova forma do capital a 

partir das anteriores, da conjugação de seus movimentos e de seus rendimentos. 

Reconstituiremos a seguir com Hilferding define o capital financeiro. 
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 O trecho que se segue é lapidar na descrição do capital financeiro: 

A dependência da indústria em relação aos bancos é, portanto, 
consequência das relações de propriedade. Uma porção do capital da 
indústria não pertence aos industriais que o aplicam. Dispõem do 
capital somente mediante o banco, que perante eles representa o 
proprietário. Por outro lado, o banco deve imobilizar cada vez uma 
maior parte de seus capitais. Torna-se, assim, em proporções cada vez 
maiores um capitalista industrial. Chamo de capital financeiro o 
capital bancário, portanto o capital em forma de dinheiro que, desse 
modo, é na realidade transformado em capital industrial. Mantém 
sempre a forma de dinheiro ante os proprietários, é aplicado por eles 
em forma de capital monetário – de capital rendoso – e sempre pode 
ser retirado por eles em forma de dinheiro. Mas, na verdade, a maior 
parte do capital investido dessa forma nos bancos é transformado em 
capital industrial, produtivo (meios de produção e força de trabalho) e 
imobilizado no processo de produção. Uma parte cada vez maior do 
capital empregado na indústria é capital financeiro, capital à 
disposição dos bancos e, pelos industriais(...) 
Vimos que a indústria cai, cada vez mais, na dependência do capital 
bancário, mais isso não significa de modo algum que os magnatas da 
indústria também se tornem dependentes dos magnatas do banco. Na 
medida em que o próprio capital, em seu mais alto grau, se torna 
capital financeiro, o magnata do capital, o capitalista financeiro, 
concentra a disposição de todo o capital nacional. A união pessoal 
também é importante aqui.”(Idem, 219) 

  

 A primeira questão que essa citação nos remete é a forma peculiar a partir da 

qual Hilferding pensa a homogeneização dos interesses dos capitalistas industriais e 

bancários. Hilferding combina a essa noção a ideia de uma dominação bancária. Os 

bancos dominam as indústrias, mas os proprietários dos bancos são os antigos 

capitalistas industriais e bancários, agora capitalistas financeiros em união pessoal. 

Hilferding não descreve em seu livro como os capitalistas industriais se movem para os 

bancos, mas toma esse dado como posto em suas afirmações (cf. idem, p.281). Esse 

raciocínio aponta em Hilferding um corte do nível de análise entre o movimento da 

forma do capital, correspondente as relações internas à classe capitalista, e entre os 

empreendimentos controlados por esses capitalistas. Essa disjunção é um movimento 

que passa ao largo de comentadores clássicos de Hilferding, o que por vezes 

condicionou a leitura do conceito de capital financeiro enquanto sinônimo de 

dominação bancária16. A recuperação da ideia de forma do capital, empreendida até 

                                                           
16 Sweezy é, novamente, o comentador paradigmático dessa leitura. Chesnais (1996) dá sua versão 
especifica dela, associando o conceito de capital financeiro a especificidade do caso alemão, no qual a 
dominação bancária é característica. Num trabalho anterior, Silva (2016), descrevemos os pormenores da 
teoria da dominação bancária de Hilferding, as motivações históricas que criam um consenso em torno 
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aqui, e sua associação a formulação da categoria de capital financeiro tem por objetivo 

evidenciar essa disjunção. 

 O segundo ponto incide sobre a concepção de que o capital financeiro combina 

as características da demais formas do capital. Ao se apresentar mediante aos 

proprietários sob forma de depósitos bancários, sacáveis a qualquer momento, ou de 

ações, vendáveis a qualquer momento, o capital financeiro adquire a forma de capital 

monetário que se valoriza segundo a forma D-D'. Porém, embora se apresente enquanto 

capital monetário, líquido para seus proprietários, ele se encontra investido na indústria, 

sendo na realidade capital ativo na produção. 

 O uso do raciocínio comparativo com a noção das formas do capital em Marx 

auxilia a essa compreensão. A forma de inserção dos capitalistas financeiros no circuito 

do capital é indireta, via depósitos bancários, ou direta via posse de ações, os configura 

como proprietários do dinheiro adiantado para o processo de produção17. Esse dinheiro 

é adiantado somente compra primária de ações que se dá na fundação das SAs ou na 

emissão de capital das SAs. Os capitalistas financeiros tornam-se assim proprietários de 

títulos sobre o lucro das SAs, as ações, que lhes dão direito a uma parte do lucro das 

empresas, que aparece a eles como dividendos (cf. idem, p.116-121). O dinheiro 

adiantado por eles executa as funções antigamente características do capital industrial e 

comercial executados dentro da SA, cuja as atividades de produção e comercialização 

são coordenadas por uma classe gerencial e não mais pela classe capitalista. Os 

resultados das SAs acumulados por determinado período de tempo, são parte remetidos 

para os acionistas, sob a forma de dividendo, ou retidos nas SAs para reinvestimento (cf. 

idem, p.118-121, 130). 

 O capital torna-se líquido aos seus proprietários pois a posse dos meios de 

produção é indireta. Estes, na realidade, encontram-se sob propriedade de uma pessoa 

jurídica, uma inovação jurídica que nasce no processo de constituição do capital 

financeiro18. O que o capitalista dispõe de um título de propriedade sob os rendimentos, 

que se acumulado em grande quantidade lhe dá direito a cadeiras na direção e no 

                                                                                                                                                                          

desse tema na virada do século XIX para o XX e os questionamentos recentes a essa tese. Optamos por 
não incluir esses detalhes nesse artigo. 
17 A centralidade dos bancos enquanto intermediários da propriedade acionária é característica do caso 
alemão de desenvolvimento do capital financeiro, enquanto a posse sem mediação bancária, caracteriza o 
capitalismo estadunidense. O Sullivan (2000) traz uma análise comparativa de ambos dos dois modelos, 
amplamente discutidos pelos historiadores das finanças. 
18A necessidade e conexão do desenvolvimento dessa instituição jurídica, apenas implícito em Hilferding, 
foi destacadi por Pinto(1994,2007) para o caso americano. 
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conselho fiscal da SA. Esses títulos são negociados em mercados secundários, as bolsas 

de valores, onde os títulos de propriedade sobre essas SAs circulam num circuito 

relativamente independente daquele do capital industrial investido. Os ganhos nesse 

circuito não geram valor, apenas redistribuem mais-valia para as classe capitalistas por 

via de lucros diferenciais, ou seja, ganhamos de um capitalista contra outro realizados 

via o comércio de ações19.  Para Hilferding, eles também não afetam a atividade da 

empresa. Hilferding afirma que o preço das ações é pautado pelo dividendo que se 

expressa na taxa de juro mais um ganho de risco. Uma vez que o rendimento se 

apresenta como D-D' tem como piso o valor da taxa de juros, geralmente inferior ao da 

taxa de lucro, acrescida de um prêmio de risco. O último tem sua origem no fato da ação 

ser um rendimento variável e não fixo, portanto passível de uma remuneração pelo 

risco. Os movimentos de oferta e procura em torno das ações, determinados por 

expectativas quanto a taxas de juro e o prêmio de risco, determinam seu valor no curto 

prazo é deles que se origina o lucro diferencial. (cf. idem, p.116-121; 138-142). 

 Portanto o capitalista financeiro tem a possibilidade de realizar dois ganhos: um, 

de longo prazo, ligado apropriação dos dividendos e outro, de curto prazo, ligado aos 

lucros diferenciais. O dividendo não é nada mais que mais-valia acumulada na SA e 

redistribuída aos seus proprietários pela lógica do mercado financeiro, enquanto juro 

adicionado de prêmio de risco (cf. idem, 114-115). A diferença entre o lucro acumulado 

pela SA e o dividendo fixa o capital acumulado internamente a SA (cf. idem, 120-122) 

 Se o dividendo vem do lucro industrial das SAs, cabe a discussão do que o lucro 

das SAs é formado. O primeiro elemento constitutivo desse lucro é a mais-valia extraída 

no processo de produção da SA. Como apontamos acima, diferente do que ocorria com 

as unidades produtivas antes do advento do capital financeiro, essa mais-valia já não é 

mais repartida com o capital comercial. Isso porque as SAs ou absorveram as operações 

comerciais para dentro de sua estrutura ou, via seu poder monopolista tabelam preços de 

compra para os capitalistas industriais.Para Hilferding esse efeito torna os capitalistas 

comerciais meros funcionários das SAs uma vez que reduzem o lucro comercial ao 

nível do salário.  

 Por fim, além dos ganhos ligados aos dividendos e àqueles ligados ao mercado 

de ações há um terceiro elemento de rendimento do capital financeiro ligado a 

transformação da propriedade industrial em sociedade anônima e a emissão a emissões 

                                                           
19 Para um tratamento detalhado dessa questão em Hilferding ver Sabadini (2015). 
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de novas ações que correspondam a adição de capital nas SAs. Trata-se do lucro de 

fundador. Para Hilferding, o lucro de fundador é uma categoria sui generis da economia 

política, sua origem está na conversão de capital industrial em capital monetário, da 

posse direta de meios de produção, na posse de títulos sobre dividendo de uma SA. O 

valor da propriedade sob a forma de ações se descola daquele do capital em função na 

SA uma vez que o valor das ações corresponde ao lucro daquele capital, dado pela 

quantidade de capital em função multiplicado pela taxa de lucro, descontado da 

remuneração esperada da ação, taxa de juros mais prêmio de risco. Esse processo faz 

com que o capital acionário, fictício seja superior ao capital em função na empresa. A 

diferença entre ambos é o lucro de fundador apropriado pelo agente que adianta o 

capital para o processo de transformação de uma empresa industrial numa SA. Para 

Hilferding esse agente é em geral o banco (cf. idem, p.116-123). 

 Assim o capitalista financeiro dispõe de uma diversidade ímpar de formas de 

rendimento, que por sua vez têm origens em diferentes rendimentos que encontram-se 

unidos. Ele possui a disposição as antigas formas de rendimento, o lucro industrial, o 

lucro comercial unidas sob a rubrica do dividendo, e novas formas, o lucro diferencial e 

o lucro de fundador. Hilferding recupera a imagem da doutrina trinitária do catolicismo 

para representar a união desses elementos: 

O lucro industrial se agrega ao lucro comercial, é capitalizado como 
lucro de fundador, como presa da trindade chegada à forma suprema 
de capital como capital financeiro. Pois o capital industrial é o Deus 
Pai que enviou, como Deus Filho, o capital comercial e bancário, e o 
capital monetário é o Espírito Santo; são três em um só, no capital 
financeiro”(Idem, p.215). 

  

 O capital financeiro foi apresentado aqui enquanto síntese de características e 

rendimentos das antigas formas do capital, acrescido de peculiaridades que lhe são 

próprias. Elas se originam da forma peculiar pela qual os capitalistas dispõem de sua 

propriedade, via pela qual eles estão conectados no circuito do capital. Essa via 

representa uma alteração também de suas correlações intraclasse.  A síntese dos 

movimentos discutidos aparece na definição do final do capítulo XV, na qual está a 

combinação das formas do capital, a supressão da separação entre capital bancário e 

industrial e a supressão do capital comercial estão em evidência: 

No capital financeiro aparecem unidas, na sua totalidade, todas as 
formas parciais do capital. O capital financeiro aparece como capital 
monetário e possui, com efeito, a forma mais genérica e sem sentido 
do capital. Como capital monetário é colocado a disposição dos 
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capitalistas produtivos em ambas as formas de capital de empréstimo e 
capital fictício. Os bancos cuidam da sua mediação e tentam, ao 
mesmo tempo, transformar em capital próprio porção cada vez maior, 
dando assim ao capital financeiro a forma de capital bancário. Esse 
capital bancário torna-se cada vez mais a mera forma – forma de 
dinheiro – do capital realmente ativo, isto é, do capital industrial. 
Simultaneamente é cada vez mais eliminada a dependência do capital 
comercial, enquanto é anulada a separação do capital bancário do 
capital produtivo em capital financeiro. Dentro do próprio capital 
industrial são suprimidos os limites das esferas individuais pela 
associação progressiva dos ramos da produção antes separados e 
independentes(...) Assim, extingue-se, no capital financeiro, o caráter 
particular do capital. O capital aparece como poder unitário que 
domina soberanamente o processo vital da sociedade; como poder que 
surge diretamente da propriedade dos meios de produção, das riquezas 
naturais e de todo o trabalho passado acumulado, e a disponibilidade 
de trabalho vivo aparece como nascida diretamente das relações de 
propriedade. Ao mesmo tempo, a propriedade, concentrada e 
centralizada nas mãos de alguns capitais maiores, aparece como 
diretamente oposta a grande massa de despojados. Dessa forma, a 
questão das relações de propriedade ganha sua mais clara e inequívoca 
e aguda expressão, ao passo que a questão da organização da 
economia social é solucionada de forma sempre melhor pelo 
desenvolvimento do próprio capital financeiro.” (Idem, p.227). 

 

 

 

Considerações Finais 

 

 Retomemos algumas questões destacadas na construção de nossa hipótese de 

leitura, após a reconstituição do argumento de Hilferding, sintetizado na citação acima. 

A primeira diz respeito a crítica da teoria econômica de Bernstein. O conceito de capital 

financeiro evidencia como a concentração do controle do capital avançou 

profundamente na virada do século XIX para o XX. Ao construí-lo Hilferding evidencia 

que a tendência à concentração de capital, postulada por Marx, havia se realizado num 

grau sem precedentes. Essa evidência vai, como o próprio Hilferding havia colocado 

oito anos antes, no sentido da defesa de Marx contra a crítica de Bernstein. Porém, para 

tal defesa, a teoria do próprio Marx não deixou de passar, em algum nível,por uma 

revisão de Hilferding. Esse nível é bem delimitado: a concorrência pensada a partir da 

problemática das formas do capital é o suporte no qual se apoia a caracterização da nova 

fase do capitalismo. A combinação do diálogo de Hilferding com Marx e Bernstein 

aponta da numa peculiaríssima forma de defesa do último, que se perde facilmente 
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quando se ignora o contexto de intervenção do autor. 

 Se nossa hipótese de leitura se sustenta, pode-se afirmar que a categoria capital 

financeiro é teorizada enquanto uma nova forma do capital, demarcador da nova fase do 

capitalismo para Hilferding. A gênese dessa forma do capital é um dos possíveis 

critérios de periodização que expressaria no sistema da crítica da economia política as 

características próprias do capitalismo das sociedades anônimas, bolsas de valor e do 

imperialismo. Ela se estabeleceria num diálogo implícito, mas fundamental, com Marx 

e Bernstein, que visa a defesa do primeiro das críticas elaboradas pelo segundo 
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