
Decisão de Ficar Rico 

O que foi a acumulação primitiva?  
O que é capital humano?  
Como acumular capital para investir? 



Estudar Economia ajuda? 
❚  A Economia mostra que você não pode ficar rico  

por conta própria, isoladamente, sem interagir  
com outros agentes econômicos.  

❚  Há duas maneiras econômicas de enriquecer:  
ou cria-se um valor novo para vender,  
ou apropria-se um valor já existente.  

❚  Quando predomina a dedicação a essa segunda alternativa, 
conhecida como rent seeking [caça às rendas],  
a economia nem cria empregos novos nem agrega valor.  

❚  De maneira ilusória, em termos da coletividade,  
a rent seeking promete a riqueza individual fácil,  
sem precisar desenvolver pesquisas, registrar patentes, 
montar empresas, produzir e vender. 



Objetivo da Segunda Lição 

❚  Decisões dependentes de acumulação prévia de 
capital:  

❚  1. estudar e/ou  
2. trabalhar versus as de  

❚  3. escolher ativos  
(aplicar ou selecionar carteira de ativos),  
4. lançar ações (associar-se),  
5. tomar financiamento,  
6. competir,  
7. inovar,  
8. conquistar mercado,  
9. determinar margem de lucro,  
10. fixar preços relativos.  

❚  A Segunda Lição examina a Teoria da Firma. 



Acumulação primitiva 

❚  A palavra primitiva é usada no conceito de 
acumulação primitiva no sentido de  
“pertencer à primeira era, período ou estágio”,  
isto é, de ser “originária e não derivada”.  

❚  Em Economia, a acumulação primitiva refere-se ao 
período no qual se inicia a acumulação capitalista 
(1500-1770). 

❚  Dependeu da violência de Monarquias 
Absolutistas => acumulação fundada na  
extração de mais-valia também é violenta. 



Mais-valia 

❚  Mais-valia consiste no valor do trabalho não pago 
ao trabalhador, isto é, na exploração exercida  
pelos capitalistas sobre seus assalariados. 

❚  Se estes trabalharem além de um determinado 
número de horas, estarão produzindo não apenas  
o valor socialmente necessário para  
a reprodução de sua força de trabalho – que  
lhe é pago pelo capitalista sob forma de salário –,  
mas também um valor a mais, excedente, 
denominado por Marx de mais-valia. 



O que foi  
a acumulação primitiva? 

❚  A acumulação primitiva de capital, para Marx, 
foi uma genealogia dos elementos capitalistas.  

❚  Ele não reduz esse processo à  
expropriação do produtor direto, pois inclui  
a formação do capital-dinheiro. 

❚  “Primitiva” não só porque foi prévia ao capitalismo, 
mas também porque foi assentada na violência,  
na força.  



Características da  
acumulação primitiva 

❚  A acumulação primitiva desenvolveu-se  
a partir de: 

1.  a concentração de grande massa de recursos – 
dinheiro, terras, meios de produção –  
à disponibilidade de um pequeno número de 
proprietários (capital dinheiro =  
capital usurário + capital comercial); 

2.  a formação de um grande contingente de 
indivíduos despossuídos de bens e obrigados 
(através de “legislação sanguinária”) a vender  
sua força de trabalho aos senhores de terra e 
donos de manufaturas. 



Periodização 

❚  É um processo de acumulação, em seu período de 
gênese histórica, cuja coação extra-econômica depende do 
poder do Estado, com 3 subperíodos: 

1. Séculos XIV e XV: crise do feudalismo  
(economia camponesa) – para a constituição plena do 
capitalismo se exige a expropriação do servo camponês  
(a acumulação primitiva propriamente dita); 

2. Período manufatureiro: a manufatura, assentada sobre 
as mesmas bases técnicas do artesanato (habilidade e 
ferramenta), era uma concorrência entre iguais,  
exigindo a subordinação formal do trabalhador ao capital. 

3. Revolução industrial: com o aparecimento das fábricas 
(grande indústria) se subordina o trabalhador com  
o progresso técnico; não há mais possibilidade de 
regressão. 



Capital enquanto relação social 

❚  O capital-dinheiro  
torna-se capital 
propriamente dito –  
uma relação social –  
só quando se confronta com 
o trabalhador livre  
(de obrigações  
pré-capitalistas e  
de propriedade privada) 
disponível para  
o contrato de 
assalariamento. 



O que é a acumulação de 
capital humano? 

❚  O chamado capital humano representa  
a capacidade pessoal de ganhos.  

❚  A acumulação de capital humano envolve  
a formação de talentos produtivos e/ou  
a aquisição de novas habilidades pessoais,  
seja nas escolas, seja em treinamento no trabalho. 

❚  As carreiras não estão plenamente abertas  
aos talentos. 



Visão neoliberal 
❚  “Desenvolvimento econômico é, essencialmente,  

um processo educacional”.  

❚  “Um país desenvolvido é aquele com alto nível de educação 
e grande grau de homogeneidade entre os cidadãos”. 

❚  “Quando uma força de trabalho é homogeneamente bem 
educada, como ocorre em países desenvolvidos, tende-se a 
congestionar os postos de trabalhos mais qualificados, 
enquanto que os menos qualificados podem sofrer 
escassez de mão de obra”. 

❚  “Isso significa uma pressão para baixo nos salários mais 
altos e para cima nos salários mais baixos com  
um efeito extremamente redistributivo de renda”. 







Concentração de Riqueza 



Abordagem neoclássica X 
Abordagem histórica 

❚  Dedução ideológica da linha de análise neoliberal: 
desemprego é devido a um mercado de trabalho 
regulado e inflexível. 

❚  Abordagem neoclássica: as regras trabalhistas,  
os sindicatos e conselhos profissionais e  
a indexação forçam os salários a serem maiores  
do que os profissionais desempregados estariam 
dispostos a aceitar. 

❚  Experiência histórica: a menor desigualdade 
educacional (e de renda) foi uma consequência de 
conquista social de uma política pública adequada 
e não de lei do mercado. 



Visão de mercado X social 

❚   Pela Teoria do 
Capital Humano, a 
significativa diferença 
entre a remuneração 
de executivos e a de 
não-executivos é 
reflexo da forte 
demanda por 
profissionais  
bem formados. 

❚   Ao contrário do que a 
Teoria do Capital 
Humano sugere, não é 
a formação escolar que 
determina a renda 
pessoal, mas a riqueza, 
em conjunto com  
a cultura familiar, são 
determinantes daquela. 





Retenção de “talentos”  
versus “pay for performance” 

❚  Nas companhias  
capazes de gerar valor,  
os executivos ganharam 
mais – a mediana da 
remuneração total 
nessas empresas, em 
2014, foi de  
R$ 2,05 milhões, 
enquanto nas que não 
geraram valor foi pouco 
menor: R$ 1,82 milhão. 

❚  Os pacotes de 
remuneração dos 
executivos foram similares 
nos dois tipos de companhia:  

1. cerca de 45% de  
salário-base,  

2. um terço de remuneração 
variável de curto prazo e  

3. cerca de 20% de  
incentivos de longo prazo.  



Opções de um empreendedor 

❚  Se fosse um 
empreendedor,  
você optaria por:  

1.  contratar pessoas 
que parecem 
contigo?  

2.  tentar fazer as 
pessoas serem 
como você? 

❚  Qualquer uma dessas 
respostas constitui um 
erro, o certo seria: 
buscar contratar pessoas  
1. que trabalham bem 
juntas,  
2. que tenham perfis de 
inteligência contrastantes 
e complementares, e  
3. que não sejam clones 
de si próprio. 



tipos de inteligência 

1.  Lógico-matemática: capacidade de 
raciocínio lógico e compreensão de  
modelos matemáticos; habilidade de lidar 
com conceitos científicos abstratos. 

2.  Linguística: domínio da expressão com  
a linguagem verbal. 

3. Espacial: percepção do sentido de 
movimento, localização e direção. 

4. Musical: domínio da expressão com sons. 



tipos de inteligência 

5.  Corporal-cinestésica: domínio dos  
movimentos do corpo. 

6.  Intrapessoal: capacidade de auto compreensão, 
automotivação e conhecimento de si mesmo, ou 
seja, habilidade de administrar os sentimentos  
a seu favor. 

7.  Interpessoal: capacidade de se relacionar com o 
outro, entender reações e criar empatia; inclui-se 
nesta categoria a inteligência naturalista: a 
facilidade de apreender os processos da natureza. 



Como acumular capital  
para investir? 

❚  O pré-requisito mais importante  
para alguém se tornar empresário é  
a propriedade de capital. 

❚  Não basta o dom da habilidade empresarial,  
para obter capital e iniciar um negócio. 

❚  Só se convencer a um capitalista financeiro a 
conceder crédito ao seu projeto ou conseguir  
sócios acionistas para seu empreendimento.  



Recursos próprios 

❚  Os recursos podem ser 1. gerados  
no transcurso normal das operações das empresas  
(auto-financiamento com capital próprio) ou  
2. obtidos externamente (capital de terceiros).  

❚  Os fundos próprios gerados internamente  
decorrem da retenção do lucro líquido, ou seja, 
lucros acumulados.  

❚  A principal fonte externa de recursos próprios 
corresponde à subscrição e integralização de 
aumentos de capital pelos associados.  



Recursos de terceiros 

❚  As fontes internas de recursos de terceiros 
correspondem a diversas obrigações decorrentes 
das atividades operacionais da empresa:  
salários, INSS, IR, dividendos, etc. 

❚  As fontes externas de recursos de terceiros 
são o crédito concedido pelos fornecedores e  
os adiantamentos de encomendas.  

❚  As fontes externas de passivos onerosos são  
os empréstimos e financiamentos contratados junto 
às instituições financeiras, a colocação,  
no mercado de capitais, de títulos de dívida privada 
emitidos pela empresa, como debêntures, e  
as operações de arrendamento mercantil (leasing). 



Resumo do conteúdo de um 
Curso de Finanças 

1.  “Tempo é dinheiro”: descontar o fluxo de caixa 
para se calcular seu valor atual. 

2.  “Não se deve colocar todos os ovos no mesmo 
cesto”: diversificar o risco em uma carteira de 
vários ativos. 

3.  “Não se consegue enganar todas as pessoas 
durante todo o tempo”: obter um retorno maior 
exige correr um risco maior. 



“Tempo é dinheiro” 

❚  A ideia de que tempo é dinheiro refere-se  
ao fato de que uma dada quantia recebida 
hoje vale mais do que a mesma quantia 
recebida no futuro. 

❚  Nisso se baseia o princípio de que  
os fluxos de caixa futuros devem ser 
descontados para se calcular o valor atual. 



Diversificação de riscos 

❚  Pode-se diminuir o risco de um investimento ao 
evitar correlação nas flutuações dos valores. 

❚  Não é uma garantia contra o prejuízo,  
mas apenas contra perder tudo de uma vez.  

❚  Uma carteira diversificada de investimentos é  
mais segura do que a totalidade dos recursos 
disponíveis aplicada em um único ativo. 

❚  Os riscos que não podem ser diversificados  
só podem ser aceitos no caso de oferecerem uma 
rentabilidade maior. 



Teoria dos mercados eficientes 
❚  A ideia de que não se pode enganar todas as pessoas 

durante todo o tempo refere-se à hipótese da eficiência 
dos mercados financeiros. 

❚  A Teoria dos Mercados Eficientes supõe que todas as 
informações sobre o desempenho passado de um ativo, 
que existem ao alcance de todos os que atuam no 
mercado, já estão embutidas no preço vigente. 

❚  O único fator que altera seu preço é a chegada de  
uma nova informação: ela ser positiva ou negativa é  
um evento aleatório. 

❚  Logo, se os preços dos ativos  
seguem um caminho aleatório [random walking],  
obter um retorno maior exige correr um risco maior. 



Teoria dos mercados eficientes 

❚  Ela nos diz que todas 
as oportunidade de 
lucros em excesso 
(acima de uma taxa 
normal com dado 
risco) são 
rapidamente anuladas 
pela concorrência. 

❚  Lembra a piada 
sobre “dinheiro  
sobre a calçada”  
(ou "tese original"). 

❚  Um lucro anormal 
exige que se detenha 
informações que  
os outros não têm. 

❚  Essa é a razão do 
professor de Finanças 
não estar rico... 
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