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“[Há] algum tipo de relação necessária
entre a ascensão de formas culturais pós-
modernas, a emergência de modos mais
flexíveis de acumulação do capital e um
novo ciclo de ‘compressão do tempo
espaço’ na organização do capitalismo”

David Harvey

“Enquanto que o capital por um lado, deve tender a destruir toda
barreira espacial oposta ao comércio, isto é, ao intercâmbio, e a
conquistar toda a Terra como um mercado, por outro lado tende a
anular o espaço por meio do tempo, isto é, a reduzir a um mínimo o
tempo tomado pelo movimento de um lugar a outro. Quanto mais
desenvolvido o capital, quanto mais extenso é, portanto, o mercado
em que circula, mercado que constitui a trajetória especial de sua
circulação, tanto mais tende simultaneamente a estender o mercado e
a uma maior anulação do espaço através do tempo”

Karl Marx



O papel das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) no processo de financeirização
da economia mundial.

Relação simbiótica do desenvolvimento tecnológico
(conteúdo social da tecnologia – não neutro,
parcialmente autônomo) com o desenvolvimento do
modo de produção capitalista.

Em questão



O complexo técnico-operacional de gestão da
circulação, acumulação e valorização do capital
financeiro por meio de recursos tecnológicos
automatizados de ponta que aceleram a compressão
dos fluxos espaço-tempo (tecnologias cognitivas) para
exploração de ganhos financeiros por meio de
especulação e arbitragem de papéis, moedas e outros
ativos.

Definição de Finança Digitalizada



- Aqui entendida, primariamente com base nas formulações de François
Chesnais (1996; 2005; 2014), como um processo de reordenação lógica
geral da acumulação de capital em prol da valorização financeira, ou
seja, de submissão do processo produtivo como um todo aos
objetivos e modos de funcionamento desta.

- Tal processo pode ser explicado contemporaneamente pela
i) autonomização da esfera financeira em relação à esfera da produção e
ao controle do Estado; ii) pelo fetichismo próprio das formas de
valorização do capital de natureza financeira (devido ao seu caráter
altamente abstrato e fictício); e iii) pelo crescente poder dos “operadores
financeiros” de traçar os contornos e os rumos da economia como um
todo, ao decidirem quais agentes, de que países e que tipos de transação
podem entrar ou não na mundialização financeira.

Definição de Financeirização



Riqueza real x fictícia (PIB mundial x 
estoque mundial de ativos financeiros)



Argumentos centrais



- No bojo da globalização financeira, o acelerado desenvolvimento das
tecnologias da informação e comunicação tem feito aprofundar e
fortalecer o processo de financeirização da economia mundial.

- O desenvolvimento das TICs na últimas décadas, ao possibilitar a
compressão do espaço-tempo em um quadro de desregulamentação dos
mercados, tem contribuído para subordinar a lógica da acumulação
produtiva à lógica da acumulação financeira.

- É certo que tal processo não existe apenas por conta do desenvolvimento
das tecnologias da informação e comunicação (TICs), mas, ao mesmo
tempo, não poderia, nesse quadro, ser gestionado como tal sem o auxílio
destas. Sem o auxílio de tais mecanismos, vários ativos e instrumentos
financeiros não existiriam ou simplesmente não poderiam ser negociados
como tais nos mercados do século 21 (autonomização relativa do
capital fictício).

- A aplicação das modernas tecnologias da informação e comunicação tem
apoiado o surgimento de novas formas de espoliação econômica.

Argumentos centrais



“Tell me what the rules are and I’ll figure out how we
can make money around them”.

Jeffrey C. Sprecher
CEO, Intercontinental Exchange - ICE

“The innovation in financial data acceleration is arriving
from all areas of software and hardware research.
Financial services institutions are always willing first
adopters, as competitiveness affects profitability”.

Larry Tabb
CEO, Tabb Group



Principais evidências



- O trabalho demonstra e descreve como funcionam os mercados de
capitais contemporaneamente, onde a busca por ganhos é alavancada
por sofisticados modelos matemáticos, robôs e softwares de negociação
automatizada que buscam ganhos financeiros na casa dos milissegundos
(30 vezes mais rápido do que a piscada de um olho humano). Evidências
a respeito do cenário brasileiro são colhidas em dados de mercado e
inúmeras entrevistas com investidores, agentes da bolsa, programadores,
empresários de tecnologia, instituições financeiras, etc.

- A “Finança Digitalizada” inaugura todo um conjunto de novos
acontecimentos, riscos e problemas vinculados a esta nova lógica de
funcionamento. A “eletronificação” e automatização crescente do
mercado de capitais brasileiro, por exemplo, que segue a passos largos,
é nitidamente acompanhada por aceleração de processos, aumento
substancial no número e velocidade de negócios realizados,
concentração em diferentes níveis (investidores, empresas listadas em
bolsa, corretores), aumento da proeminência de investidores e corretores
estrangeiros e diminuição da participação de pequenos investidores no
mercado.

Principais evidências



Ciclo de operação da Finança
Digitalizada



Espiral de complexidade da Finança
Digitalizada



Negócios realizados com uso de Co-location
no mercado acionário brasileiro (%)



Volume financeiro movimentado por HFTs 
no mercado de ações brasileiro (%)



Número médio de negócios diários
realizados



Concentração (% do mercado na mão
das 5 maiores corretoras)



Concentração (número de corretoras
registradas)



Composição do mercado por tipo de 
investidor (%)



Desdobramentos políticos e sociais



- Ampliação das dificuldades para regulação e
regulamentação dos mercados.

- Ampliação dos riscos, desequilíbrios e possibilidades de
crises nos mercados (ie, risco sistêmico).

- Aumento da concentração econômica dentro e fora dos
mercados de capitais, o que termina por impactar no
crescimento das desigualdades econômicas, políticas e
sociais.

- Está relacionado a esse processo, além de outras
distorções, o crescente poder político dos operadores
financeiros em definir os rumos sociais e políticos de nossas
sociedades.

Desdobramentos politicos e sociais



- Os mercados financeiros em todo mundo têm, paulatinamente,
deixado de financiar as atividades produtivas, que geram renda e
emprego, para se tornar uma espécie de “circuito semi-fechado” na
busca constante de ganhos meramente especulativos. Há uma relação
desse processo com o aumento das desigualdades e com a
perpetuação de crises econômicas.

- A “teórica” função conferida aos mercados financeiros como
alocadores de necessidades econômicas, ao possibilitarem o encontro
de compradores e vendedores, tomadores e emprestadores de
recursos para viabilizar negócios e a produção econômica como um
todo – aquela que gera consumo, renda e emprego – perde cada vez
mais relevância em detrimento de uma lógica crescentemente
especulativa a drenar e concentrar os excedentes da produção social
na esfera financeira. Excedentes estes que passam a ser retro-
explorados por meio de arbitragem na escala de milissegundos,
viabilizada por avanços tecnológicos de ponta.

Desdobramentos politicos e sociais



Outras informações importantes



High Frequency Lobbing (EUA)



Evolução tecnológica do mercado de 
capitais americano

Fonte: SMITH, R. 2010, p.7. Is high-frequency trading inducing changes in market microstructure and dynamics? Cornell University Libery. Disponível em: < http://arxiv.org/abs/1006.5490>. Último acesso em 28 de julho de 
2014.



NYSE FLASH CRASH 2010
(Dow industrials)

Fonte: The New York Times



STERLING FLASH CRASH 2016
(FX)



- Bats Global Markets. 2012. Cancelamento de seu IPO.
Problema na estrutura tecnológica da bolsa.

- Facebook. IPO na Nasdaq. 18.mai.2012. Mais de 30.000
ordens não chegaram à bolsa tendo ficado ”presas” no
sistema. Indenização aos clientes menos protegidos: U$ 62
milhões.

- Knight Capital: 01.ago.2012. Mau funcionamento de
software. Perda de capital: U$ 450 milhões

- Chicago Board Options Exchange: ago.2013. Maior mercado
de opções do mundo paralisado durante três horas e meia
devido a problema de software.

Outros eventos disruptivos (flash crashes)



- Bolsa de Xangai: ago.2013. Ordens de compra no valor de
23,4 bilhões de yuans lançadas equivocadamente. Bolsa
que estava perdendo 1%, recuperou para um crescimento
5,6% em dois minutos.

- Goldman Sachs: 20.ago.2013. Atualização de sistemas
internos resultou em falhadas em negociações. Perda de
capital: U$ 10 milhões.

- Nasdaq. 22. ago. 2013. Problema de conexão produzido
por bug de software, suspensão de sistema de negociação
por mais de três horas.

- Nasdaq. 29.nov.2013. Erro durante transferência de dados.
Congelamento do Nasdaq Composite Index por aprox. 1h.

Outros eventos disruptivos (flash crashes)



Fraudes (BM&FBovespa)



Fraudes (BM&FBovespa)



Entrei no mundo financeiro por muita razões. Eu cresci durante a
bolha das dot-com, e estava convencido que sabia como escolher
ações. A compensação foi extremamente elevada. Há também
grande apelo ao ‘jogo’, o julgamento diário e implacável dos
mercados demonstando o quão certo ou errado você está (…). Ao
ter testemunhado a destruição dos mercados de capitais,
impulsionado pelo capitalismo de compadrio e da ambição de uma
pequena população rica que se quer tornar ainda mais rica, eu não
podia mais ficar de braços cruzados e ver isso acontecer. Algo
deve ser feito para sacudir radicalmente a indústria de serviços
financeiros. No entanto, enquanto os regulamentos estão a ser
escritos e manipulados por lobbies isso não vai acontecer”.

Dave Laurer
Ex quant da Allston Trading e do Citadel Investment Group. É

também especialista em negociação algorítimica de alta frequência
do New York Times, Wall St. Journal e CBS MarketWatch.



“Eles pensam que vão conseguir descobrir a fórmula
que irá descrever de forma perfeita como os
mercados se movimentam. É a ’pedra filosofal’
totalmente impossível de conseguir. O perigo é o de
serem analizados apenas números, esquecendo a
dimensão humana”.

Patrick Boyle
Quant e gestor do Palomar Capital Management LLP, 

um hedge fund

“Se os bônus que nos são dados na City fossem iguais
para encontrar uma cura para o câncer, já teríamos
encontrado a cura para o câncer”.

Simon Jones
Ex-responsável do Foriegn Exchange Eletronic Trading 

na City de Londres e atual sócio da Mako FX



Obrigado


