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RESUMO 
 
 

O presente texto é uma tentativa de teorização da inflação a utilizar a abordagem marxista. Para 

tanto, é dada ênfase a teoria do valor e do dinheiro, uma vez que preço é compreendido - 

segundo essa abordagem - como a forma monetária do valor. O trabalho como medida 

quantitativa do valor, a gênese do dinheiro como materialização de determinações objetivas, a 

anarquia que caracteriza o processo de produção capitalista e a evolução do sistema de crédito 

estruturada sob o alicerce do sistema monetário são alguns dos elementos que tornam o 

entendimento do fenômeno inflacionário sob a ótica marxista bastante distinta do entendimento 

das teorias hegemônicas sobre o mesmo fenômeno. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This text attempts to build an inflationary theory using Marxist approach. The emphasis is the 

value and money theories, justified by the concept of term price – according to that approach – 

like the monetary form of value. The work as quantitative measurement of value, the anarchic 

processes of capitalistic production, the genesis of the money as objective establishments 

materialized and the evolution of credit system structured on the monetary system basis are 

some elements that distinct the inflationary process according to Marxist viewing to the 

hegemonic viewings of the same process. 
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1 I�TRODUÇÃO 
 
 

Fenômeno monetário bastante usual e presente na nossa rotina, a inflação sempre 

foi alvo de análise por parte das mais variadas vertentes teóricas do pensamento econômico. 

Apesar da recorrência, o fenômeno ainda provoca debates entre economistas e suas causas 

ainda estão longe de ser completamente explicadas. A proposta do presente trabalho é fazer 

uma análise marxista da inflação, tentando elaborar (ou extrair) um esboço teórico sobre o 

fenômeno. 

Mas o que significa analisar inflação com base na teoria de Marx? Apesar do 

próprio termo “inflação” não se encontrar presente na obra desse autor, há bastante 

conteúdo – embora não sistematizado – sobre a temática em O Capital, nos Grundrisse e em 

Contribuição para a crítica da Economia Política, além de ser assunto comentado por 

diversos autores marxistas. 

O conceito de dinheiro e de moeda na teoria marxista está intrinsecamente ligado à 

teoria do valor, sendo desenvolvidos a partir desta. Portanto, analisar inflação, assim como 

qualquer fenômeno monetário, com essa base teórica, significa necessariamente seguir os 

princípios da lei do valor. Especificamente sobre inflação, podemos enumerar algumas 

observações indispensáveis que guiarão o trabalho. 

Em primeiro lugar - sendo a inflação caracterizada genericamente como uma subida 

generalizada do nível de preços de uma economia - cabe diferenciar a categoria preço da 

categoria valor. Diferentemente das teorias não-marxistas, a mercadoria não chega ao 

mercado sem valor e esse valor é trabalho em seu caráter abstrato, trabalho socialmente 

necessário para a produção de dada mercadoria. O preço se constitui na expressão do valor 

em dinheiro, sofrendo mediações que tornam a categoria preço qualitativa e 

quantitativamente diferente da categoria valor, porém não independente dessa última. Os 

preços flutuam sobre a órbita do valor. Preços sofrem influência dos custos de produção, da 

taxa de exploração, da composição orgânica média do setor e de condições de oferta e 

demanda. 

Em segundo lugar, é importante considerar que na teoria do valor de Marx dinheiro 

é mercadoria, mais precisamente, ouro. O dinheiro saiu totalmente da circulação nos dias 

atuais, como Marx já previra em sua obra. Além disso, Marx também previra o uso de 



 8 

signos de valor e títulos de crédito a cumprir todas as funções originais do dinheiro, exceto 

a de medida dos valores. 

Em terceiro lugar é preciso entender o caráter passivo do dinheiro enquanto tal. 

Considerá-lo assim não significa de forma alguma a adesão à Teoria Quantitativa. A 

questão fundamental é que dinheiro só pode ser ativo enquanto capital, sendo preciso 

diferenciar então as duas categorias. A assim chamada questão da neutralidade se torna 

irrelevante em termos marxistas considerando-se que dinheiro é uma forma abstrata do 

capital, mas que nem todo dinheiro exerce a função de capital.  

Ainda assim há uma sutil diferença: o “dinheiro enquanto capital” pode ser de dois 

tipos: no primeiro tipo, capital monetário, isto é, forma monetária do capital industrial, o 

dinheiro, mesmo representando capital, funciona apenas como simples dinheiro, utilizado 

para adquirir mercadorias a serem consumidas no processo produtivo (força de trabalho e 

meios de produção). No segundo tipo, o capital portador de juros, o dinheiro entra na 

circulação como capital, não como simples dinheiro. Neste caso não é o dinheiro que entra 

em circulação para fazer uma operação D-M (compra de mercadorias, como no primeiro 

tipo), é o capital que entra em circulação para ser vendido como capital gerador de mais-

valia, isto é, ser emprestado, o que implica que sua função de geração de mais-valia (seu 

valor de uso) é vendida, mas não o seu valor, que permanece com o emprestador. O 

dinheiro neste caso é apenas o portador da função-capital. 

Por último e não menos importante, analisar a inflação com base na teoria do valor 

significa considerar as funções do dinheiro e do crédito descritas por Marx ao longo de sua 

obra. Isso vale tanto no contexto da circulação simples como no contexto do capitalismo, 

quando elas se complexificam e adquirem novo caráter – diferente, contudo não distinto do 

que possuía na circulação simples.  

Apesar da solidez e coerência da análise marxista do dinheiro, mesmo autores dessa 

vertente teórica abandonaram a “ortodoxia” da teoria monetária de Marx e têm procurado 

formular novas idéias que rompem de alguma forma com uma ou mais observações 

pontuadas anteriormente ou simplesmente adotam acriticamente explicações oriundas de 

outras teorias.  

Esse abandono da “ortodoxia” se deve a uma análise talvez apressada por demais 

das transformações ocorridas no capitalismo contemporâneo no que tange a esfera 
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monetária e creditícia, a destacar a retirada total do ouro da circulação, o fim do chamado 

“padrão-ouro” de compensações internacionais e o predomínio do dinheiro de crédito 

inconversível. 

Muito embora seja legítimo o uso do raciocínio indutivo dentro do método marxista 

de construção do pensamento - visto que a dedução e abstração puras podem levar a uma 

indesejável “fuga” em direção ao idealismo – um empirismo acrítico pode levar a uma 

inadequada percepção ou mesmo a uma não percepção da essência do fenômeno, por trás 

de sua aparência. 

A corrente normalmente adotada por alguns marxistas à procura de explicações para 

os novos fenômenos do capitalismo contemporâneo – muitas vezes de forma acrítica – é a 

corrente pós-keynesiana. Tal corrente teórica possui alguns insights e resultados similares 

com a teoria marxista, muito embora metodologicamente sejam tão distintas. 

O referencial teórico para uma análise da inflação com base na teoria de Marx, 

portanto, não pode conter elementos externos a ela, ou ao menos não podem ser adotados 

de forma acrítica. A teoria do valor é necessariamente o guia para análise dos fenômenos 

econômicos em geral e monetários em particular, adquirindo posição central na análise 

contida nesse trabalho. Referências fora do marxismo, é claro, serão encontradas ao longo 

do texto, todavia, está presente para fins de analogia, comparação e crítica - sendo a 

proposta do trabalho, como já colocado - uma análise dos determinantes do fenômeno da 

inflação com base na teoria de Marx. 

O método tem especial relevância na teoria marxista. Não apenas se falando 

genericamente da importância do método como momento essencial de qualquer pesquisa 

científica, mas da relevância da metodologia especificamente marxista. A base filosófica de 

Marx se diferencia acentuadamente da base filosófica da ciência dominante, não-marxista. 

O assim chamado materialismo histórico dialético se opõe ao caráter idealista e lógico 

formal e ao individualismo metodológico da ciência dominante, e mesmo se diferencia da 

metodologia utilizada por autores contemporâneos que se opõem ao estreito positivismo, 

como o falseacionismo. 

Trabalhar com a teoria marxista é por isso um desafio, tanto pela dificuldade de se 

utilizar um método pouco difundido, que se opõe ao mainstream científico, tanto pela 

restrição de diálogo que uma ciência “marginal” é obrigada a se submeter.  
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A pouca difusão do método marxista também leva a determinados equívocos. É 

comum o materialismo ser interpretado de maneira positivista, mecanicista. O caráter 

histórico marxista muitas vezes é compreendido como estruturalismo. A dialética por sua 

vez, confunde-se por vezes com o subjetivismo. Ainda assim, correndo-se todos os riscos, o 

método de Marx tem a capacidade, se bem seguido e interpretado, de ser objetivo e 

determinista sem ser mecânico ou vulgar, assim como permite interpretar fenômenos não 

lineares ou contraditórios sem recorrer à subjetividade ou ao abstracionismo exacerbado.  

O método de Marx compreende tanto uma dimensão indutiva quanto uma dimensão 

dedutiva, construindo um caminho de pensamento que vai do concreto ao abstrato e daí de 

volta ao concreto. 

A realidade se apresenta para nós de maneira concreta e nos é percebida pelos 

sentidos, de forma caótica, sem organização. Esse é o ponto de partida da elaboração 

teórica marxista. Do concreto sensorial, desorganizado, se extraem conceitos abstratos 

possíveis de ser percebidos, organizados, interpretados. O primeiro passo da análise da 

realidade, seguindo a metodologia de Marx, é extrair do caos os seus elementos 

fundamentais, para serem analisados em separado, num plano abstrato. Esse primeiro passo 

é análogo à indução. 

Extraídos e analisados tais elementos – ou seja, percorrido o caminho do concreto 

ao abstrato - eles serão a base para a construção de conceitos que darão conta de 

compreender a realidade analisada. É daí que se caminha paulatinamente de volta ao 

concreto. Partindo dos conceitos formulados se deduz a realidade, o todo, o concreto 

pensado, sistematizado. 

A dissertação procurará, portanto, sistematizar uma teoria da inflação com base na 

dedução a partir dos conceitos formulados por Marx. A hipótese de que Marx possui 

elementos que permitem formular uma teoria da inflação se baseia em tal princípio 

dedutivo; dito de outra forma, acredita-se que os conceitos formulados pelo autor permitem 

um desenvolvimento teórico que dê conta de explicar o fenômeno inflacionário. 

Faz-se a ressalva de que os conceitos marxistas não são de forma alguma imutáveis. 

Diferentemente de outras teorias, os conceitos têm determinação, sobretudo histórica. As 

determinações de elementos abstratos e concretos podem alterar-se de acordo com a 

dinâmica das relações de produção que sucedem umas as outras. Por outro lado, abandonar 
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um conceito pode ser perigoso e exige sobretudo uma análise rígida do ponto de vista 

histórico e lógico para que se assegure que as determinações de fato foram mudadas e se 

identifique o ponto de partida dessa mudança. Nesse sentido, não há razão aparente para 

não levarmos em consideração os conceitos elaborados por Marx na sua análise do modo de 

produção capitalista. 

Outro desafio que se coloca é definir um conceito adequado de inflação para estudá-

la com base na teoria de Marx. Não há uma definição precisa na obra de Marx sobre o que é 

inflação. Por outro lado, o fato de Marx não explicitar uma “teoria da inflação” não 

significa que não haja uma explicação para o fenômeno com base em sua teoria. 

Sistematizá-la é o desafio, pois, como foi dito, há fragmentos da suposta teoria inflacionária 

ao longo da obra marxista. 

A exposição da inflação feita por Marx em seu nível mais abstrato não deixa 

dúvidas de que ela é resultante da ação inexorável da lei do valor. Porém, principalmente 

num nível mais concreto de análise e dentro da complexidade do capitalismo 

contemporâneo, mediações são necessárias para o entendimento correto do fenômeno.  

Um grande número de acadêmicos que se reivindica marxistas - e mais 

especificamente pesquisa sobre o tema do dinheiro, do crédito e fenômenos monetários em 

geral - tem procurado seguir caminhos alternativos à ortodoxia marxista (ortodoxia aqui no 

sentido de rigidez metodológica e conceitual) ou mesmo abandonar a própria teoria 

marxista do dinheiro. Isso nos induz a supor que a teoria de Marx é insuficiente para 

tratamento dos fenômenos monetários contemporâneos. Essa suposição tem de ser mais 

bem investigada para ser comprovada ou contestada. 

Nesse trabalho, é adotada a hipótese de que a teoria de Marx contém todos os 

elementos necessários para explicar o fenômeno, tanto num nível mais básico e abstrato 

como num nível mais complexo e concreto. Tentar-se-á, portanto, desenvolver esses 

elementos e sistematizá-los no mínimo num esboço que pretende ser uma contribuição para 

análises mais aprofundadas e focalizadas sobre o tema. 
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2 TEORIA DO VALOR DE MARX E I�FLAÇÃO, CO�SIDERAÇÕES I�ICIAIS 
 

 

Um traço fundamental da teoria do valor de Marx é que suas deduções conduzem a 

uma severa crítica à teoria quantitativa do dinheiro1. Ricardo e outros economistas 

consideravam o trabalho como produtor de valor, mas não chegaram a essa dedução que 

contraria a teoria quantitativa – ao contrário, foram partidários da teoria quantitativa. A 

pergunta fundamental que surge é quais são as características que diferenciam a teoria do 

valor marxista das demais. 

Em primeiro lugar, a análise marxista, diferentemente da de Ricardo e da maioria 

dos economistas clássicos e neoclássicos, não considera o capitalismo como eterno, ou seja, 

as categorias e conceitos são analisados do ponto de vista histórico. Os elementos 

constituintes de uma economia, teoricamente falando, tais como valor ou dinheiro não 

podem ser entendidos senão devidamente contextualizados dentro das relações de produção 

vigentes. Dessa forma, os economistas “tradicionais” não conseguem enxergar o dinheiro 

como mercadoria e sua gênese enquanto tal. Tampouco conseguem enxergar o surgimento, 

no contexto do capitalismo, da mercadoria força de trabalho, bem como seu papel central 

no sócio-metabolismo desse modo de produção. 

Apesar de Ricardo ter alcançado insights importantes sobre o valor e a repartição da 

riqueza produzida, ele confundia trabalho com a mercadoria força de trabalho, o que 

causava sua cegueira para uma óbvia decorrência do desenvolvimento de sua teoria do 

valor: a chamada mais-valia. Sem diferenciar trabalho, de caráter perene, e a mercadoria 

força de trabalho, que possui existência histórica determinada – alienação dos meios de 

produção da maior parte da classe produtiva e concentração deles nas mãos de uma minoria 

– ele é impedido de enxergar que o lucro dos capitalistas nada mais era que uma 

apropriação de trabalho não pago aos operários. 

De modo análogo, a filiação de Ricardo à teoria quantitativa se justifica na sua visão 

de que o dinheiro é mero símbolo de valor (MARX, 2008, p. 214). Considerando o dinheiro 

como apenas simbólico, Ricardo não consegue desenvolver, a partir do seu conceito de 

                                                 
1  Utilizo a nomenclatura teoria quantitativa do dinheiro e não da moeda por ser uma melhor tradução 
do original em inglês money, e também por essa nomenclatura ser mais coerente com a distinção – 
fundamental para a teoria monetária marxista – entre dinheiro e moeda, sendo essa última dinheiro apenas 
como meio de circulação.  
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valor de troca, o conceito de preço de maneira adequada. Aliás, Ricardo não desenvolve 

uma teoria do dinheiro como ele o fez com o valor, o lucro e a renda. Essa lacuna deixada 

por ele pode ser justificada pelo caráter a-histórico de sua análise, que não compreende a 

gênese do dinheiro a partir da mercadoria e do sistema de trocas. 

A teoria do valor trabalho, vista de maneira apressada, pode ser perfeitamente 

relacionada com a teoria quantitativa. A inflação ocorrida nos países que colonizaram as 

terras mais ricas em ouro e prata, em especial a Espanha, pode ser vista como resultado 

tanto da teoria do valor trabalho quanto da teoria quantitativa. O resultado igual, contudo, 

esconde as profundas diferenças entre as relações de causalidade. Para a teoria quantitativa, 

a inflação foi causada pela imensa quantidade de massa monetária (na época as moedas 

ainda eram cunhadas em metal precioso, ouro e prata eram portanto meios de circulação) 

chegada à Espanha pelas suas frotas. 

A causalidade apontada pela teoria do valor trabalho não está ligada de forma 

alguma à quantidade física de ouro e prata. A teoria do valor marxista relaciona o aumento 

generalizado dos preços à quantidade de trabalho socialmente necessário para se produzir o 

material monetário, que cai de maneira sensível e abrupta quando os espanhóis chegam à 

América e subjugam – ou exterminam - as nações nativas. A abundância nas nações 

americanas de ouro e principalmente de prata não implica diretamente na inflação 

espanhola, porém, essa abundância corresponde, no caso específico, a uma menor 

quantidade de trabalho necessário para extração do metal. Assim dessa forma, as duas 

teorias distintas puderam ter resultados iguais. 

Brunhoff, autora de uma das mais importantes obras sobre a teoria monetária de 

Marx2, critica equivocadamente explicações desse tipo para a inflação, acreditando que essa 

explicação dá munição aos críticos, que poderiam “fazer da teoria do custo de produção um 

elemento da teoria quantitativa” (BRUNHOFF, 1978, p. 89). 

A preocupação de Brunhoff, embora válida, não pode nos levar ao equívoco de 

negar uma conseqüência óbvia da teoria do valor. Os custos de produção para Marx - isso 

será visto dentro de um capítulo posterior - são elementos constituintes do preço, contudo, 

                                                 
2  A crítica a Brunhoff é recorrente nessa seção do trabalho, contudo, longe de ser um demérito à 
autora, a recorrência se deve a relevância de sua obra, que se constitui um marco no estudo do tema, sendo 
uma das referências de muitos dos trabalhos da área. A crítica feita nessa seção é centrada no seu método de 
análise, que considero equivocado e responsável por alguns erros cometidos em seu desenvolvimento teórico. 
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são expressão do trabalho socialmente necessário contido no capital constante (meios de 

produção) e no capital variável (força de trabalho) empregados, nada tendo a ver 

necessariamente com as dimensões quantitativas absolutas desses capitais. O preço é uma 

forma derivada do valor, só pode ser entendido a partir do valor. 

A teoria do valor, analisada descuidadamente, pode ser contraditória à inflação, 

sendo incapaz de explicar o fenômeno, já que a produtividade sempre tende a crescer. 

Sendo o valor uma expressão da quantidade de trabalho, o crescimento da produtividade 

faria que o preço das mercadorias sempre tivesse tendência declinante, já que ela permite 

produzir mais com o mesmo ou menor dispêndio de trabalho.  

A teoria do dinheiro trata de resolver essa questão. O tempo de trabalho não pode se 

expressar senão por meio de uma mercadoria, no caso, o dinheiro. O preço nada mais é que 

a expressão do valor em termos monetários, o que dá ao conceito caráter relativo, não 

absoluto. Os preços, medidos em quantidade de ouro, só podem alterar-se de modo 

generalizado devido ao aumento ou diminuição da produtividade do setor produtor do metal 

em termos relativos às produtividades dos setores das demais mercadorias. 

 

 

2.1 AS CATEGORIAS VALOR E MERCADO: A ECONOMIA MERCANTIL 

SIMPLES 

 

 

A análise marxista do modo de produção capitalista não se inicia no contexto do 

próprio capitalismo, mas no da chamada Economia Mercantil Simples. É dentro desse 

contexto que Marx analisa as categorias do valor, dinheiro e mercadoria, antes de analisar o 

próprio capital. 

A EMS (abreviação usada a partir daqui para me referir à Economia Mercantil 

Simples) possui um sentido lógico-histórico, ou seja, é impossível entendê-la sem 

considerá-la antes de tudo uma abstração e ao mesmo tempo e apesar disso, um referencial 

histórico. Para se entender as relações de produção capitalistas é necessário compreender 

algumas categorias anteriores ao capitalismo, mas que ganham novo caráter quando 

contextualizado dentro desse modo de produção. Ao mesmo tempo, tais categorias – o 
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mercado (e a mercadoria), o valor e o dinheiro – não abandonam suas qualidades e funções 

adquiridas anteriormente ao surgimento do capital, mas são subsumidas a esse último, 

adquirindo características adicionais. 

O livro “O Capital” não começa pela análise da mercadoria à toa. Marx não 

começaria sua obra por uma categoria a-histórica, perene - como indivíduo, por exemplo, 

que é usado como base da análise da economia não marxista. Ao contrário, a mercadoria 

tem uma existência historicamente determinada. A emergência de uma sociedade de trocas, 

de uma sociedade que satisfaz suas necessidades por meio da troca faz surgir a categoria 

mercadoria. Nesse momento histórico, os produtos do trabalho, ou seja, os “bens” e as 

atividades úteis (os chamados serviços3) não são produzidos nem distribuídos de forma 

planejada, são produzidos necessariamente para o mercado. Assim, toda mercadoria é 

produto do trabalho, mas nem todo produto do trabalho é mercadoria. 

É com a generalização das trocas que o produto se torna mercadoria, fazendo 

surgir duas contradições básicas. A primeira é a de que o caráter qualitativo da mercadoria 

produzida separa-se de seu caráter quantitativo. Para que a troca ocorra, deve haver 

interesse e/ou necessidade do comprador naquele determinado valor de uso, contudo, seu 

caráter qualitativo não é e nem pode ser base objetiva de mensuração de seu valor. Não se 

trocam 20 varas de linho por um casaco pelos seus respectivos significados subjetivos para 

cada um dos trocadores, mas sim porque são frutos de mesma quantidade de trabalho. Na 

medida em que se aprofunda a divisão do trabalho dentro da EMS, o linho produzido pelo 

fabricante de fios, assim como o casaco produzido pelo tecelão são menos reconhecidos 

pelos seus aspectos qualitativos e mais reconhecidos por serem formas de valor, 

receptáculos de trabalho. 

A mercadoria possui, portanto, forma e substância; está em sua dupla natureza o 

entendimento do que Marx denominou fetichismo. Na economia mercantil, seja ela simples 

ou capitalista, os produtos do trabalho, as “coisas”, têm características sociais, elas possuem 

propriedades de valor, dinheiro, capital, etc. Tais propriedades não são naturais às coisas, 

elas assim se expressam porque estão vinculadas às relações de produção (MARX, 2008). 

Ao mesmo tempo, as coisas ocultam essas relações sociais de produção, porque estas 

                                                 
3  Aqui o conceito de serviços exclui a atividade de comércio, de fornecimento de crédito e funções 
técnicas exercidas por bancos. Somente são consideradas como serviços as atividades produtivas. 
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últimas só se realizam sob a forma de relações entre coisas (mercadorias). Portanto, na 

medida em que a propriedade da mercadoria é condição para a fixação das relações sociais 

de produção entre as pessoas, são as mercadorias que possuem a virtude de estabelecer as 

próprias relações de produção. 

Numa EMS, a interdependência dos indivíduos não é reconhecida diretamente 

pelos últimos - cada um é voltado para a sua produção individual, que lhe permite produzir 

valores a serem trocados para a satisfação de suas necessidades - mas existe de maneira 

inexorável. É no momento da troca que o indivíduo se reconhece na divisão do trabalho. 

Marx destaca que: 

 

 “Tão naturalmente aleatória como a qualitativa é a articulação quantitativa dos do 

organismo social de produção, que representa seus membra disjecta no sistema da 

divisão do trabalho. Nossos possuidores de mercadorias descobrem por isso que a 

mesma divisão do trabalho, que os torna produtores privados independentes, torna 

independentes deles mesmos o processo social de produção e suas relações dentro 

desse processo, e que a independência recíproca das pessoas se complementa num 

sistema de dependência reificada universal” (MARX, 1985a, p. 96).  

 

Dessa relação de interdependência entre produtores autônomos surge a segunda 

contradição, qual seja, entre o trabalho individual e o trabalho social. É no mercado que 

essa contradição é resolvida, por meio do dinheiro. O ato da troca converte o trabalho 

individual em trabalho social, o que permite dizer que o dinheiro é o representante social do 

trabalho (MOLLO, 1991). Mais adiante veremos como a contradição se resolve. 

Por outro lado, a EMS não se configura como um pré-capitalismo, ou como 

qualquer época histórica concreta, como acredita, por exemplo, Teixeira em seu resumo 

comentado d’O Capital (TEIXEIRA, 1995) - muito embora ele admita ser esta uma questão 

controversa. Valor, dinheiro e sobretudo mercado existem muito antes do surgimento do 

capitalismo e ao mesmo tempo são elementos chave para a emergência das relações 

capitalistas. 

É aí que se encontra o caráter histórico da EMS, ela se constitui um momento 

histórico “abstrato”. A troca – e com ela o valor e o dinheiro - existe muito antes do 

capitalismo: algumas civilizações antigas eram baseadas no comércio e, mesmo na Idade 

Média, dentro do modo de produção feudal havia, ainda que marginalmente, relações de 
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troca. Entretanto, nas economias que precederam o capitalismo a troca ou era residual – se 

trocava o excedente da produção, aquilo que se produzia além da subsistência – ou, no caso 

das sociedades comerciais – a exemplo da antiga Fenícia ou do Império Árabe - a economia 

se baseava, por razões geográficas e histórico-culturais, em ser entreposto comercial. 

Portanto, nessas economias as necessidades não eram satisfeitas por meio da troca e/ou o 

comércio não era subordinado à esfera produtiva, como o é no modo de produção 

capitalista, mas o contrário. 

A EMS se caracteriza por produtores individuais que trocam seus produtos entre 

si, onde não há planejamento, mas a divisão do trabalho é já bastante desenvolvida. Os 

produtores especializados são obrigados a ir ao mercado, comprar e vender para adquirir os 

bens necessários à sua produção (insumos) e à sua subsistência. Nunca concretamente na 

história houve uma EMS pura, a economia que mais se assemelha a ela é justamente a 

capitalista, abstraindo-se, é claro, o capital (o fim, objetivo da EMS é produção de valores 

para satisfação das necessidades, não a valorização do valor). Aqui se percebe que a EMS 

mais do que possui um sentido histórico, possui fundamentalmente um sentido lógico. 

Pode-se dizer com isso (o que parece à primeira vista contraditório) que a sociedade 

mercantil só atinge seu pleno desenvolvimento dentro do sistema capitalista. 

Suzane de Brunhoff compreende acertadamente a EMS como uma abstração da 

sociedade capitalista. Abstração que faz sentido dentro do método de Marx de extrair do 

concreto percebido pelos sentidos as categorias abstratas que, analisadas em separado, 

formarão os conceitos usados para a dedução da realidade concreta, desta vez pensada e 

sistematizada. O erro de Brunhoff (e dos althusserianos de modo geral) está em perceber a 

história de maneira estruturalista e não dialética, e portanto não compreender o caráter 

histórico da EMS, além de seu caráter lógico. Ela afirma ser a principal razão de ser da 

EMS a compreensão da diferença entre dinheiro e mercadoria (BRUNHOFF, 1978, p.18).  

Todavia, muito mais que isso que supõe Brunhoff, a EMS enquanto abstração 

lógico-histórica permite compreender a gênese e características de categorias que precedem 

o capitalismo, para que, solidificados os conceitos, possa se compreender - numa análise 

posterior de menor grau de abstração - o papel do dinheiro, do mercado e da teoria do valor 

dentro do sistema capitalista. 
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2.2 A “DIALÉTICA” DO DINHEIRO 
 
 

 

O dinheiro é uma mercadoria especial, assim como a força de trabalho. As duas 

mercadorias resolvem duas contradições imanentes da teoria do valor. É importante 

observar que resolver uma contradição não significa superá-la. Pelo contrário, resolver uma 

contradição condiciona o sistema a operar a despeito de sua existência. O surgimento da 

contradição poderia emperrar o “metabolismo” sócio-econômico típico das relações de 

produção as quais a fizeram emergir. Resolvida, a contradição já não é mais um empecilho 

para o desenvolvimento das relações de produção. Todavia, ela ainda pode emergir à 

superfície, sobretudo em momentos de crise (dos quais é ela mesma germe), já que ela é 

elemento indissociável de tais relações, fazendo parte da natureza delas. 

O dinheiro resolve a contradição entre trabalho individual e trabalho social, 

contradição surgida ainda no contexto da circulação simples. A força de trabalho resolve 

uma contradição surgida no contexto da circulação capitalista, permitindo que a 

acumulação, que é sustentada por uma relação de troca de não equivalentes, opere 

subordinada à lei do valor, que é troca de equivalentes. Nesse trabalho, nos interessa 

analisar a primeira mercadoria especial, o dinheiro. 

Os assim chamados economistas clássicos, desde Adam Smith, perceberam que o 

elemento comum e objetivo de todas as mercadorias é o fato de todas elas serem frutos do 

trabalho. A teoria do valor-trabalho põe bases objetivas na regulação da distribuição 

quantitativa do trabalho social. Em cada momento histórico, em cada configuração das 

relações sociais de produção, o trabalho vai dar sentido à forma de repartição do que é 

produzido (ROSDOLSKY, 2001). O diferencial metodológico marxista é que a lei do valor 

é a expressão das relações sociais de produção, ou seja, não é um elemento a-histórico.  

Numa economia de trocas, como o capitalismo, o caráter qualitativo do valor se 

separa inteiramente do caráter quantitativo, e não apenas isso, se subordina a esse último. 

Como foi afirmado anteriormente, toda mercadoria é produto do trabalho, mas nem todo 

produto do trabalho é mercadoria. Mercadoria necessariamente é expressão da relação de 
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produção onde há mercado, onde e quando as necessidades são satisfeitas por meio da 

troca. No capitalismo, a mercadoria é a forma elementar da riqueza. 

Valor de uso é o nome dado por Marx para expressar o caráter qualitativo da 

mercadoria. Uma “coisa” pode ter valor de uso sem ser mercadoria, pois o que define o 

caráter de mercadoria é ter valor de troca, sendo que a troca nunca é regida, nem pode ser, 

pelo seu aspecto qualitativo, pelo valor de uso das mercadorias. É claro que não haverá 

troca sem que a mercadoria tenha valor de uso do ponto de vista do comprador, mas isso é 

condição para realização da transação, não para determinação de seu valor.  

Os utilitaristas, os quais Marx chamou de economistas vulgares, determinam 

equivocadamente as relações quantitativas da troca pelo valor de uso – seu valor de troca é 

o seu valor de uso, por assim dizer. Mesmo adeptos da teoria do valor trabalho, como 

Ricardo, vacilaram ao considerar o valor de alguns tipos de mercadorias influenciado pela 

sua raridade ou escassez (RICARDO, 1982), embora isso não significasse sua adesão à 

teoria do valor utilidade. No entanto, para Marx, o valor não depende da quantidade exigida 

para determinação de suas propriedades úteis, ou seja, se é escasso ou abundante. Valor de 

uso é o conteúdo material da riqueza, é veículo material do valor, e se realiza com sua 

utilização ou consumo.  

Na relação de troca, o valor revela-se independentemente de sua forma, ou seja, 

na troca são postos de lado os valores de uso. O valor é expressão geral do caráter 

quantitativo do trabalho, desaparecendo seu caráter qualitativo, útil. O duplo caráter do 

trabalho, analogamente ao duplo caráter do valor, foi evidenciado por Marx na 

diferenciação dos conceitos de trabalho concreto e trabalho abstrato (MARX, 1985a).  

O valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho gasto na 

sua produção, medido em unidades de tempo: dias, horas, etc. Para resolução da 

contradição entre o caráter útil do trabalho e seu caráter quantitativo é preciso uma 

abstração, é preciso que se deixe de lado a natureza concreta do trabalho, ou seja, a de que 

ele produz linho ou casaco ou o que quer que seja, e se considere o trabalho como uma 

massa amorfa, de caráter puramente abstrato. É preciso também reduzir o trabalho a uma 

mesma potência, ou seja, reduzir o trabalho complexo a trabalho simples. Todas essas 

abstrações são feitas de forma inconsciente pelos indivíduos, não há um “trabalhômetro”. 
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As relações quantitativas se reproduzem natural e materialmente na medida em que se 

consolidam e generalizam as relações de produção. 

O valor não pode ser estabelecido pela quantidade de trabalho individual 

incorporado à mercadoria. As relações de produção tornam o trabalho social e não o 

individual como determinante do valor. É aqui que se compreende a superação da 

contradição entre o caráter individual e o caráter social do trabalho em sua dimensão 

quantitativa. Na medida em que os trabalhos individuais possuem potências diferentes, os 

indivíduos menos produtivos não conseguirão realizar suas mercadorias se precificarem 

suas mercadorias com base na quantidade de trabalho que despenderam em sua produção 

particular. Do outro lado, os indivíduos mais produtivos logo notarão que poderão vender 

sua mercadoria por maior valor do que de fato despenderam, tendo a chance de realizar um 

“lucro” extra. 

É na circulação que as contradições inerentes à produção são ambas “expostas e 

resolvidas” (Shaikh, 1977). Essa circulação é mediada pela moeda - dinheiro em sua função 

de meio de circulação como veremos adiante - isso dá à última um papel central na 

distribuição do produto social, nas condições de produção, realização e repartição da mais-

valia. Valor, portanto, é tempo de trabalho socialmente necessário, corresponde às 

condições médias empregadas para a produção duma determinada mercadoria num 

determinado mercado. 

A contradição entre trabalho individual e trabalho social só pode se resolver no 

mercado, na determinação de valor das mercadorias, no momento da troca. Para 

determinação do valor, imaginando-se uma troca “ideal”, importa tão somente descobrir a 

substância do valor das mercadorias, na qual se baseiam as relações de compra e venda. Ao 

trocar duas mercadorias, se estabelece que “cada uma das mercadorias é igual a uma 

terceira, ou seja, é diferente de si mesma”. Esta terceira mercadoria, diferente de ambas, já 

que expressa uma relação, é precisamente seu valor de troca: para que se possa compará-la 

a outras mercadorias, a mercadoria “deve ser antes de tudo convertida em tempo de 

trabalho, ou seja, em algo qualitativamente diferente dela mesma (...). No papel e 

mentalmente, essa metamorfose se efetua por simples abstração; na troca real, porém, é 

preciso haver uma mediação real” (MARX, 1993, p. 141). 
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A contradição entre valor de uso e valor se resolve pelo dinheiro porque ele tem 

“uma forma social separada de sua existência natural” (MARX, 1993, p. 142), sendo assim, 

o dinheiro se estabelece de forma tão sólida quanto mais supérfluo seu valor de uso. 

Historicamente, tinha a qualidade de dinheiro mercadorias de uso bastante difundido, como 

animais de tração, por exemplo, para resolver a questão do reconhecimento social da 

mercadoria como dinheiro e da difusão de seu novo valor de uso (o de ser equivalente 

geral). Com o passar do tempo e o aumento do mercado, passou-se a utilizar mercadorias 

cujo valor de uso original pouco ou nada concorria com o valor de uso de dinheiro; além 

disso, houve a preocupação de se utilizar mercadorias de fácil transporte e facilmente 

divisíveis, como metais. 

Uma sociedade mercantil exige, portanto, a presença de um representante de 

valor, de trabalho social, isso o consolida como um elemento não ideal, e sim surgido de 

uma necessidade material e lógica do sistema, e historicamente determinado.  

O dinheiro precisa surgir materialmente para que a contradição seja resolvida, 

como visto até aqui. Chamemos isso de dinheiro enquanto tese: o dinheiro tem de se 

materializar, ganhar a forma real e concreta de mercadoria para que se possa desenvolver a 

troca e a teoria do valor. Mais que isso, o dinheiro tem de surgir concretamente em sua 

função de meio de circulação, pois ele resolve a contradição no mercado, mediando o 

processo de troca. Por outro lado, a função de medida de valores antecede a de meio de 

circulação, a aparecer já na troca direta. Na última, como visto, o dinheiro constitui a 

“terceira mercadoria idealizada”, por meio da qual a diferença qualitativa das mercadorias 

presentes na troca pode ser abstraída.  

É importante atentar, contudo, que ainda que o dinheiro não se apresente na troca 

direta, ele deve existir. Ele é mercadoria idealizada não no sentido de ser mercadoria não 

real, mas de ser mercadoria que não está presente em sua forma concreta. O dinheiro é 

mercadoria idealizada porque ele representa valor apenas em seu caráter quantitativo, sendo 

abstraída sua forma. 

Portanto, pode-se afirmar que o dinheiro surge como unidade contraditória. Nas 

palavras de Marx: “Uma mercadoria converte-se em dinheiro enquanto é uma unidade de 

medida de valor e meio de circulação” (MARX, 1986, p. 92). 
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Com o aumento da divisão do trabalho e a generalização das trocas, a função de 

meio de circulação pode ser exercida por substitutos do dinheiro. O dinheiro propriamente 

dito passa a ser demandado por si mesmo, como materialização da riqueza social. É daí que 

surge a função que Marx chamou nos Grundrisse de dinheiro como dinheiro. As funções de 

meio de entesouramento, de meio de pagamento e de dinheiro mundial surgem quando o 

dinheiro adquire existência independente.  

Não se pode determinar que a função de meio de pagamento do dinheiro surge da 

função de meio de entesouramento, como acreditam Brunhoff (1978) e Denis (1951). As 

funções do dinheiro são derivadas da essência do dinheiro e, portanto, elas não o definem. 

Não se pode afirmar que o conceito de dinheiro seja “meio de circulação”, ou “meio de 

entesouramento”, resumindo assim o conceito em uma determinada função e considerando 

as demais funções como derivadas da primeira (BLOCK, 1926 apud ROSDOLSKY, 2001, 

p. 123). As funções de meio de pagamento e entesouramento, portanto, surgem da essência 

do dinheiro, têm entre elas uma relação de parentesco, mas não necessariamente de 

paternidade.  

O dinheiro, portanto, quando atinge seu pleno desenvolvimento, existindo de forma 

independente e separada da troca, é “negado”. Quando passa a existir em si mesmo pode 

ser entesourado como forma de guardar riqueza, poder de compra, a sair da circulação. 

Pode também de outro modo só aparecer na circulação para cobrir saldos de dívidas, 

quando essas próprias dívidas passam a exercer a função de meio circulante – isso será 

mais bem compreendido quando for estudado o crédito. O dinheiro apesar de surgir 

materialmente como meio de circulação, precisa “desaparecer” para adquirir existência 

autônoma (antítese). O dinheiro, autonomamente egresso da circulação e se contrapondo a 

ela, é a negação (unidade negativa) de sua determinação como meio de circulação e 

medida. 

Todavia, o dinheiro mercadoria, ainda que se ausente totalmente da circulação, o 

que acontece quando se desenvolve plenamente o sistema de crédito, não pode deixar de 

existir. Uma vez que ele surge como mercadoria para que se desenvolva a teoria do valor, 

ele se torna referência do processo de trocas que rege toda a circulação. Ainda que sua 

presença seja negada dentro da circulação, o dinheiro continua tendo existência dentro dela, 

como medida dos valores e unidade de conta. Essa seria a síntese do dinheiro: ele aparece 
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materialmente no processo de circulação, desaparece do último mas, por ser elemento 

essencial e sobretudo regente de tal processo, continua a existir. 

O nome usado nos Grundrisse para a terceira função do dinheiro, “dinheiro como 

dinheiro” deriva daí. As duas primeiras funções, medida dos valores e meio de circulação, 

não são “em si e para si”, dinheiro. Como foi afirmado, a função de medida dos valores 

emerge do dinheiro imaginário; a função de meio de circulação exige dinheiro real, mas 

apenas dinheiro como moeda. Moeda não é dinheiro em si porque é signo de valor - tanto 

não o é que pode ser substituído por papel, ou objetos sem valor - já o dinheiro em si tem 

que necessariamente possuir valor. 

 

 

2.3 A GÊNESE DO DINHEIRO 

 

 

Marx explica a gênese do dinheiro através da apresentação da sucessão das formas 

de valor: 

 

“Toda pessoa sabe, ainda que não saiba mais que isso, que as mercadorias possuem 

uma forma comum de valor, que contrasta de maneira muito marcante com a 

heterogeneidade das formas naturais que apresentam seus valores de uso – o 

dinheiro. Aqui cabe, no entanto, realizar o que não foi jamais tentado pela economia 

burguesa, isto é, comprovar a gênese dessa forma dinheiro, ou seja, acompanhar o 

desenvolvimento da expressão de valor contida na relação de valor das mercadorias, 

de sua forma mais simples e sem brilho até a ofuscante forma dinheiro” (MARX, 

1985a, p. 54).  

 

Com isso desaparece o enigma do dinheiro. Aqui não se pretende pormenorizar as 

formas de valor uma a uma, em vez disso, somente será apontada a intuição a que leva cada 

uma das formas. 

A primeira forma, chamada simples, singular ou acidental do valor põe frente a 

frente duas mercadorias qualitativamente diferentes em sinal de igualdade. As duas 

mercadorias se encontram em pólos opostos, uma sendo a forma relativa e a outra sendo a 

forma equivalente de valor. Aqui se apresenta pela primeira vez a contradição: o aspecto 
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qualitativo da forma equivalente concorre diretamente com seu aspecto quantitativo. A 

primeira forma do valor permite esclarecer que o dinheiro não é eterno, nem tampouco 

possui uma existência independente do valor de uso. 

A segunda forma, a de valor total ou desdobrada, desvenda o que a primeira forma 

ainda deixava ocultado: o valor nada mais revela do que a expressão do trabalho abstrato. 

Ao colocar uma determinada mercadoria expressando seu valor em diversas outras 

mercadorias qualitativamente diferentes, Marx mostra o quanto o valor de uso não interessa 

quando se trata de expressar o valor relativo de uma mercadoria em qualquer outra. Fica 

claro na demonstração da segunda forma do dinheiro que o que regula a grandeza do valor 

não é a troca, mas sim o justo contrário, a troca é regulada pela grandeza do valor.  

As insuficiências da forma desdobrada de valor, segundo o próprio Marx, refletem-

se na sua forma equivalente correspondente: “Como aqui a forma natural de cada espécie 

particular de mercadoria é uma forma equivalente particular ao lado de inúmeras outras 

formas equivalentes particulares, existem, em geral, apenas formas equivalentes limitadas, 

das quais cada uma exclui a outra” (MARX, 1985a, p. 65). 

Na terceira forma as insuficiências são finalmente superadas, pois a forma 

equivalente de valor é universalizada em apenas uma mercadoria dentre todas. Uma 

mercadoria é escolhida para fazer a função de equivalente, passando à forma de dinheiro. O 

dinheiro no capitalismo é ouro, mercadoria “escolhida” por sua fácil divisibilidade e por 

quase não possuir valor de uso concorrente ao de equivalente geral.  

 

 

2.4 FUNÇÕES DO DINHEIRO 

 

 

2.4.1 Medida dos Valores e Padrão dos Preços 

 

 

No início do capítulo terceiro do Capital, Marx assim define o dinheiro em sua 

função de medida de valores: 
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“A primeira função do ouro consiste em fornecer ao mundo das mercadorias o 

material para sua expressão de valor ou em representar os valores das mercadorias 

como grandezas de mesma denominação, qualitativamente iguais e 

quantitativamente comparáveis. Assim, ele funciona como medida geral dos valores 

e é por meio dessa função que o ouro, a mercadoria equivalente específica, se torna 

inicialmente dinheiro” (MARX, 1985a, p.87). 

 

O caráter concreto, qualitativo da mercadoria é abstraído e a troca é realizada 

mediada pelo equivalente geral. “Não é por meio do dinheiro que as mercadorias se tornam 

comensuráveis. (...) Dinheiro, como medida de valor, é a forma necessária de manifestação 

da medida imanente do valor das mercadorias: o tempo de trabalho” (MARX, 1985a, p. 

87). A função de medida de valores é compreendida, portanto, na resolução da contradição 

entre o caráter individual e social do trabalho, na troca, através da “terceira mercadoria 

imaginária”. 

Para que o dinheiro desempenhe a função de medida de valor “sua substância 

material é essencial, embora sua presença, e mais precisamente sua quantidade – ou seja, o 

número de vezes em que está presente a porção de dinheiro que serve de unidade – seja 

totalmente irrelevante nesta determinação, sendo usada em geral apenas como unidade 

imaginária materialmente não existente” (MARX, 1993, p. 143). 

Mas, como já foi mencionado, o dinheiro, para atingir seu pleno desenvolvimento, 

ele tem de aparecer em sua forma real, é assim que a função de medida de valores dá 

origem à função padrão de preços. A função medida de valores se relaciona 

necessariamente ao dinheiro imaginário; o preço, por sua vez, é forma monetária das 

mercadorias, ou de outra maneira, é a expressão do valor das mercadorias em quantidades 

de dinheiro real. Conforme o ouro serve de medida de valor, uma mercadoria qualquer, 

linho por exemplo, expressa seu valor através desse metal, numa quantidade equivalente 

aos tempos de trabalho socialmente necessários para produzir ouro e linho. 

“Como medida dos valores e como padrão dos preços, o dinheiro exerce duas 

funções inteiramente diferentes. É medida de valores por ser a encarnação social do 

trabalho humano, padrão de preços por ser um peso fixado em metal” (MARX, 1985a, p. 

89). Ou seja, o ouro só pode ser dinheiro porque ser ele mesmo produto do trabalho.  
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 A mudança do valor do ouro não compromete sua função de padrão de preços, pois 

ainda que ele varie, 100 quilos de ouro continua sendo cem vezes 1 quilo de ouro. 

Tampouco essa mudança afeta a função de medida dos valores, pois ela atinge todas as 

mercadorias simultaneamente: “os preços das mercadorias só podem subir 

generalizadamente, permanecendo igual o valor do dinheiro, se os valores das mercadorias 

sobem; permanecendo iguais os valores das mercadorias, se cai o valor do dinheiro” 

(MARX, 1985a, p. 90). 

Marx observa ainda que as denominações monetárias desligam-se pouco a pouco de 

suas denominações originais de preço. A falsificação, o desgaste ou a introdução de 

dinheiro estrangeiro em países menos desenvolvidos são as causas desse processo. Definido 

um padrão de preço, por exemplo, a libra, define-se uma quantidade de ouro que 

corresponde à unidade “libra” 4. Mesmo que com o desgaste das peças cunhadas diminua a 

quantidade de ouro contida nelas, os preços não necessariamente se alteram caso o padrão 

de preço não se altere, ou de outra forma, aquelas mesmas peças, ainda que desgastadas 

continuem sendo reconhecidas pelo seu valor de face. Como afirma o próprio Marx: “A 

denominação de uma coisa é totalmente extrínseca à sua natureza” (MARX, 1985a, p. 91). 

Aqui Marx aponta a possibilidade das grandezas valor e preço, no mercado, não 

coincidirem: “(...) se o preço como expoente da grandeza de valor da mercadoria é 

expoente de sua relação de troca com o dinheiro, não se segue, ao contrário, que o expoente 

de sua relação de troca com o dinheiro seja necessariamente o expoente de sua grandeza de 

valor”. (MARX, 1985a, p. 92). O valor expressa uma relação necessária associada ao 

processo de formação das mercadorias, através do trabalho. O preço, por sua vez, expressa 

uma relação necessária associada ao processo de troca, da mercadoria pelo dinheiro. Dessa 

forma, não só é possível a incongruência quantitativa entre valor e preço, como ela é evento 

comum. 

É chamada a atenção não só para a ocorrência da incongruência quantitativa entre 

valor e preço, mas também da incongruência qualitativa entre os dois. O preço então deixa 

de ser expressão de valor, e coisas que não são mercadorias – e portanto não possuem valor 

– podem ter ainda assim, preço. 

                                                 
4  Inclusive, a unidade monetária “libra” tem denominação originária da própria libra enquanto 
unidade de medida de massa. 
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2.4.2 Meio de Circulação 

 

 

A circulação de mercadorias, como quase todas as determinações econômicas na 

teoria de Marx, apresenta um duplo aspecto. Embora diferentes, os dois aspectos são 

estreitamente vinculados. O primeiro aspecto se refere à transferência de propriedade de 

produtos das mãos de para quem não são valores de uso para as mãos de para quem são 

valores de uso. O segundo aspecto decorre do fato que o intercâmbio entre valores de uso 

tem natureza privada e é intermediado pelo dinheiro, e as relações das mercadorias entre si 

estão cristalizadas como diferentes determinações do dinheiro; dessa forma, a relação de 

intercâmbio é quem cria determinadas relações de produção. Marx destacadamente está 

preocupado com o segundo aspecto (ROSDOLSKY, 2001, p. 129). 

O dinheiro, quando deixa de ser apenas imaginário e passa a mediar a troca de 

mercadorias, aparecendo de forma real, deve primordialmente realizar os preços das 

mercadorias. É importante destacar aqui o fato de que o dinheiro é mercadoria e portanto 

tem valor já pressuposto no momento da troca. Em outras palavras, o preço das mercadorias 

não é determinado puramente no mercado, elas já chegam a ele com uma relação 

quantitativa de troca determinada, embora condições de oferta e demanda possam fazer esta 

relação flutuar dentro de uma órbita, esta última determinada no processo de produção. 

Essa relação quantitativa de troca preexistente ao mercado nada mais é que o próprio valor 

de troca, determinado pela quantidade de trabalho social. 

Perder de vista essa pressuposição de que o valor de uma mercadoria é determinado 

anteriormente ao seu intercâmbio pode significar perder de vista o que se deve observar, 

que é a mudança de forma da mercadoria para a forma “pura” de valor, independente do 

valor de uso (forma dinheiro) e desta de volta para a forma mercadoria, mas com diferente 

valor de uso que a primeira. 

O dinheiro enquanto meio de circulação é essencialmente um facilitador das trocas. 

Por sinal, a teoria “convencional”, não marxista, equivoca-se em sua teoria do dinheiro por 

considerá-lo apenas (ou pelo menos principalmente) como meio de circulação. É desse 
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equívoco também que deriva o uso indiscriminado das nomenclaturas dinheiro e moeda. A 

teoria convencional vê o dinheiro como mero facilitador de trocas, quando esse último é 

apenas um aspecto do dinheiro, uma das funções que ele exerce. Como se afirmou 

anteriormente, o dinheiro enquanto moeda é mediador das relações de produção 

capitalistas, mas essa mediação não depende exclusivamente da moeda, mas do dinheiro 

enquanto medida dos valores. Com a moeda e a troca indireta, tais mediações se tornam 

mais dinâmicas, permitindo a expansão das relações de produção mercantis e capitalistas. 

Marx aqui deixa claro que a função do dinheiro enquanto meio de circulação é 

mediar a transformação da mercadoria:  

 

“Enquanto o dinheiro realiza o preço das mercadorias a mercadoria é trocada por seu 

equivalente real em ouro ou prata (...); mas, na medida em que esse processo ocorre 

para transformar novamente o dinheiro em mercadoria, ou seja, para trocar a 

primeira mercadoria pela segunda, o dinheiro é algo efêmero. Considerando apenas 

como veículo dessa mediação, sua substância consiste em aparecer e desaparecer. 

Como meio de circulação, o dinheiro é apenas meio de circulação. Para cumprir essa 

função, ele é apenas quantidade, número que circula” (MARX, 1993, p. 208 - 209).  

 

Esse caráter efêmero do dinheiro enquanto meio de circulação é uma das causas 

porque o material monetário - metal precioso, ouro - deixa de circular, sendo substituído 

por meros signos de valor. O caráter contraditório do ouro na circulação - ao mesmo tempo 

material da moeda como padrão e material no qual o preço se realiza - o suprime: Se a 

moeda metálica é falsificada, o padrão de preço desvaloriza-se e os preços aumentam, já o 

dinheiro de papel dá pleno curso ao valor do metal precioso. 

O dinheiro enquanto meio de circulação é indiferente à sua existência material, à 

quantidade de ouro e prata que lhe serve de substrato; ao contrário, sua quantidade é o 

aspecto essencial (MARX, 1993, p. 196), porém, “em sua determinação como medida, na 

qual ela só aparecia em sua forma ideal, seu substrato material era essencial, enquanto sua 

quantidade e existência eram indiferentes” (MARX, 1993, p. 203). A medida de valor, 

portanto, depende das condições de produção do ouro, não de sua quantidade; já na função 

de meio circulante, o aspecto quantitativo é o que importa.  

Está claro que, para Marx, o fato de que para o dinheiro como meio de circulação só 

importa o aspecto quantitativo não quer dizer que os preços são determinados pela 
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quantidade de dinheiro em circulação, mas sim o contrário. Ele afirma que “a mudança no 

volume do meio circulante origina-se aqui, na verdade, do próprio dinheiro, porém não de 

sua função como meio circulante, mas sim de sua função como medida de valor” (MARX, 

1985a, p. 102). Aqui temos claramente a primeira (e mais intuitiva) causa da inflação, qual 

seja, a diminuição do valor do ouro proporcionalmente ao valor das demais mercadorias. 

A circulação de mercadorias mediada pelo dinheiro pressupõe por si mesma o seu 

oposto, a circulação de dinheiro mediada pela mercadoria. Acontece que, no contexto da 

EMS, só a primeira faz sentido, pois o dinheiro media a transformação do caráter 

qualitativo da mercadoria, de modo a satisfazer as necessidades dos produtores individuais 

por meio da troca. A circulação de dinheiro mediada pela mercadoria só pode fazer sentido 

numa troca de não equivalentes, ocorrendo uma transformação quantitativa, portanto. 

Contudo, a troca de não equivalentes só pode ser entendida no contexto da economia 

capitalista, com a introdução da mercadoria força de trabalho. 

 

 

2.5 DINHEIRO COMO DINHEIRO 

 

 

O dinheiro como dinheiro significa a existência independente do dinheiro. O 

dinheiro aqui é objetivação da riqueza, cristalizada e desejada em si mesma. O dinheiro 

agora não tem vínculo direto com a circulação de mercadorias, muito embora essa função 

do dinheiro se origine a partir dela. Nas palavras de Marx, o dinheiro:  

 

“como dinheiro funciona, por um lado, onde aparece em sua corporalidade áurea, 

isto é, como mercadoria monetária, portanto, nem apenas de forma ideal, como na 

medida de valor, nem sendo suscetível a representação, como no meio circulante; por 

outro lado, onde sua função, quer a execute em pessoa, quer por meio de 

representantes, fixa-o como figura de valor exclusiva ou única existência adequada 

do valor de troca perante todas as demais mercadorias, enquanto simples valor de 

uso” (MARX, 1985a, p. 110). 

 

O dinheiro aparece como dinheiro com a produção de valores de uso que não são 

consumidos de imediato, ou de outra forma, com a produção de um excedente acima das 
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necessidades imediatas. As mercadorias são transformadas em ouro com o intuito de 

preservar riqueza, de “fossilizar” o valor por meio do ouro. Portanto, o ouro se torna 

dinheiro quando ele sai da circulação. Todo valor de uso cumpre sua função enquanto está 

sendo consumido, e assim é destruído, mas o valor de uso do ouro enquanto dinheiro é 

representar o valor de troca, ser a corporificação do valor trabalho universal em um 

material bruto e amorfo. 

O dinheiro enquanto dinheiro exerce as funções de meio de entesouramento, meio 

de pagamento e dinheiro mundial. Cada uma delas será apresentada a seguir. 

 

 

2.5.1 Entesouramento 

 

 

É importante compreender que, desenvolvida a circulação de mercadorias, a 

mudança de forma do valor torna-se um fim em si mesmo, ou seja, as mercadorias são 

vendidas não para comprar mercadorias mas para substituir a forma mercadoria pela forma 

dinheiro. “A figura alienada da mercadoria é impedida de funcionar como sua figura 

absolutamente alienável ou como sua forma dinheiro apenas evanescente” (MARX, 1985a, 

p. 111). O dinheiro torna-se assim tesouro. 

O entesouramento desempenha diversas funções na economia de circulação 

metálica. As oscilações da circulação de mercadorias em volume, preços e velocidade 

fazem com que a quantidade de dinheiro em curso aumente e diminua constantemente. 

“Para que a massa de dinheiro realmente circulante corresponda, a todo momento, ao grau 

de saturação da esfera de circulação, é necessário que o quantum de ouro e prata existente 

num país exceda o quantum absorvido pela função de moeda. Essa condição é satisfeita por 

meio do dinheiro em forma de tesouro. As reservas de tesouro servem, ao mesmo tempo, de 

canais de adução e de derivação do dinheiro circulante, o qual, por isso, nunca transborda 

os canais de seu curso” (MARX, 1985a, p. 113). No capitalismo desenvolvido, quando 

circula dinheiro de crédito, o entesouramento adquire outras funções, mas isso será 

analizado em pormenores posteriormente. 
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Entretanto, Marx argumenta que o entesouramento não deve ser confundido com as 

reservas de dinheiro necessárias a manter a habilidade de comprar a qualquer momento (o 

que se chama hoje de reservas de liquidez), pois esse dinheiro ainda não é dinheiro: “A 

primeira metamorfose do meio de circulação em dinheiro apenas representa, pois, um 

momento técnico do próprio curso do dinheiro” (MARX, 2008, p. 161). 

Marx nota que os países burgueses desenvolvidos limitam seus tesouros 

maçiçamente concentrados nas reservas bancárias ao mínimo requerido por suas funções 

específicas (MARX, 1985a, p. 121). É notório, portanto, que na medida em que as relações 

de produção capitalistas se consolidam, o entesouramento limita-se a funções técnicas. A 

paralisia do dinheiro não faz sentido dentro desse modo de produção, é preciso colocá-lo 

em movimento, no processo de produção onde ele se valoriza: 

 

“O desenvolvimento do dinheiro como meio de pagamento exige certa acumulação 

monetária, nas datas de vencimento das somas devidas. Enquanto o entesouramento 

desaparece como forma autônoma de enriquecimento, com o progresso da sociedade 

burguesa, ele, ao contrário, cresce na forma de fundos de reserva de meio de 

pagamento” (MARX, 1985a, p. 118).  

 

A função de meio de pagamento do dinheiro é tratada a seguir. 

 

 

2.5.2 Meio de Pagamento 

 

 

A função de meio de pagamento surge da não coincidência dos tempos de produção 

e realização das diferentes mercadorias. Na medida em que se repetem transações entre as 

mesmas pessoas, as condições de venda das mercadorias se regulam pelas suas condições 

de produção, como um produtor de fios que costuma comprar algodão de um determinado 

produtor.  Além disso, alguns tipos de mercadorias são vendidos à prazo, ou seja, o 

comprador recebe o valor de uso antes de pagar por ele. O vendedor torna-se credor e o 

comprador devedor. 

O caráter de credor e devedor origina-se aqui da circulação simples de mercadorias: 
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“Inicialmente, trata-se pois de papéis evanescentes e desempenhados alternadamente 

pelos mesmos agentes de circulação, do mesmo modo que os de vendedor e 

comprador. Porém, a antítese parece agora desde sua origem menos confortável e 

tem maior capacidade de cristalizar-se (...). Assim, por exemplo, a luta de classe no 

mundo antigo apresenta-se sob a forma de uma luta entre credor e devedor e termina 

em Roma com a decadência do devedor plebeu, que é substituído pelo escravo. Na 

Idade Média essa luta termina com a decadência do devedor feudal, que perde seu 

poder político com sua base econômica. Contudo, a forma dinheiro – a relação entre 

credor e devedor possui a forma de uma relação monetária - somente reflete o 

antagonismo de condições de existências econômicas mais profundas” (MARX, 

1985a, p. 114). 

 

Com o desenvolvimento do dinheiro como dinheiro, cessa o aparecimento 

simultâneo dos equivalentes mercadoria e dinheiro. O dinheiro aparece novamente como 

imaginário, na determinação do preço das mercadorias vendidas, ou seja, na determinação 

do contrato de crédito, na obrigação do comprador e no direito do vendedor. O dinheiro 

como meio de pagamento entra de fato na circulação só depois que a mercadoria já se 

retirou, ele não mais é mediação do processo. “Ele o fecha de modo autônomo, como 

existência absoluta do valor de troca ou mercadoria geral” (MARX, 1985a, p. 115). 

A função do dinheiro como meio de pagamento proporciona sua economia:  

 

“No curso do meio circulante, conexão entre compradores e vendedores não é apenas 

expressa. A própria conexão surge primeiro no curso do dinheiro e com ele. O 

movimento dos meios de pagamento expressa, ao contrário, uma conexão social que 

já se tinha completado antes dele (...). A simultaneidade e o paralelismo das vendas 

limitam a substituição da massa de moedas mediante a velocidade de circulação. Elas 

proporcionam, ao contrário, nova alavanca na economia dos meios de pagamento” 

(MARX, 1985a, p. 115).  

 

Dessa forma, títulos de dívida têm a possibilidade de circular no lugar do dinheiro, 

passando de mão em mão e se compensando mutuamente. O dinheiro metálico então só 

precisa aparecer na liquidação dos saldos devedores remanescentes. 
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2.5.3 Dinheiro Mundial 

 

 

Se na circulação local o dinheiro assume a forma de padrão de preços, moeda e 

demais signos de valor, na circulação externa, entre diferentes países, ele reassume a forma 

original áurea. É no mercado mundial que o modo de existir do dinheiro ajusta-se ao seu 

conceito, sendo sua forma natural ao mesmo tempo forma diretamente social de realização 

do trabalho humano abstrato (MARX, 1985a, p. 119). 

No mercado mundial, o dinheiro funciona predominantemente como meio de 

pagamento, ao liquidar os saldos comerciais entre países. Funciona também como meio de 

compra e materialização social absoluta da riqueza. Importante afirmar que o padrão ouro 

não instituiu que os pagamentos internacionais fossem feitos em metal, no contrário, essa 

prática é anterior à vigência de tal instituição, sendo um desenvolvimento lógico e 

espontâneo do sistema. 

De forma análoga, porém inversa, o fim do padrão ouro não significa o fim da 

função do ouro como dinheiro mundial. Embora não seja mais comum o uso do ouro para 

pagamentos internacionais, a função de medida de valor e unidade de conta do ouro ainda 

prevalece, tal como na circulação interna. É preciso, no entanto, entender as mediações 

necessárias para que prevaleça essa função do dinheiro metálico, dada a complexidade do 

sistema de crédito e de compensações tanto na circulação interna como mundial. 

É coerente e razoável considerar o ouro como dinheiro também no capitalismo 

contemporâneo. Fatos empíricos justificam a afirmação, dos mais notáveis entre eles é a 

presença do ouro como parte das reservas internacionais da imensa maioria dos países. 

Outro fato é a perceptível correlação entre as oscilações do curso do câmbio e do preço do 

ouro no mercado. O assunto será tratado com mais atenção num capítulo específico. 

 

 

2.6 O DINHEIRO DE CRÉDITO 
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A categoria “dinheiro de crédito” foi cunhada por Marx com o intuito de 

caracterizar as formas de dinheiro que se desenvolvem no capitalismo e que possuem 

origem no sistema de crédito. “O dinheiro de crédito se origina diretamente da função do 

dinheiro como meio de pagamento, já que são colocados em circulação os próprios 

certificados de dívidas por mercadorias vendidas, para transferir os respectivos créditos. 

Por outro lado, ao estender-se o sistema de crédito, estende-se a função como meio de 

pagamento” (MARX, 1985a, p. 117). 

O ponto de partida do sistema de crédito capitalista é o crédito comercial, cujo 

instrumento é a letra de câmbio ou duplicata comercial. Um título de dívida estabelece a 

obrigação de pagamento de determinada quantia em dinheiro de uma parte à outra, em 

prazo determinado. O título pode ser repassado a terceiros como pagamento de outras 

dívidas, ou mesmo como instrumento de compra; dessa forma, o título passa a exercer 

também a função de meio de circulação, limitada, contudo, ao seu prazo de vencimento e a 

confiança na promessa de pagamento do devedor ao credor.  

Segundo Itoh e Lapavitsas (1999, p. 84), para análise teórica do sistema de crédito 

capitalista, é importante ter em vista três princípios. Em primeiro lugar é preciso considerar 

as funções do dinheiro, em especial a função do dinheiro como dinheiro, como a base sobre 

a qual se constrói o edifício do crédito.  

Em segundo, o entesouramento adquire, no contexto da economia capitalista, um 

fundamento objetivo na acumulação, distinto daquele da economia mercantil simples. No 

capitalismo, dinheiro estagnado, imóvel, emerge na forma de fundos de depreciação e de 

salários - que mantém a continuidade da produção mesmo em face às constantes 

alternâncias de produção e circulação (ligadas à rotação do capital e ao tempo de produção 

e realização das mercadorias) – além de reservas de acumulação e reservas para prevenir 

flutuações de preços no mercado.  

O terceiro princípio é que a existência de capitalistas puramente produtivos no 

capitalismo não passa de uma abstração. Assim, o juro não é um fundamento econômico 

exclusivo de uma classe de capitalistas, é parte da receita também de capitalistas industriais 

e comerciais. A presente análise procura seguir esses princípios. Marx usa essa separação – 

capital industrial, comercial e portador de juros - como recurso analítico. 
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De um modo geral, as letras de câmbio são descontadas pelos bancos, que adiantam 

o valor das letras na forma de depósitos ou de notas bancárias. Os bancos exercem a função 

de comércio de dinheiro "em sua forma pura, separado do sistema de crédito"; sua função 

específica é realizar "as operações técnicas da circulação do dinheiro necessárias para a 

circulação do capital, que ele concentra, abrevia e simplifica" (MARX, 1985b, p. 229). É, 

portanto, o caixa do capitalista, autonomizado em uma forma específica de capital. 

O dinheiro de crédito em sua forma de dinheiro escritural, surge da função de 

capital de comércio de dinheiro exercida pelos bancos. Os capitalistas mantêm contas junto 

ao seu capitalista comerciante de dinheiro, sendo que a maior parte de suas operações com 

dinheiro são contabilizadas e compensadas por ele. As transferências desse tipo de dinheiro 

de crédito são feitas através das ordens de pagamento, como os cheques.  

Originalmente, as contas correntes eram abertas no banco através de depósitos 

metálicos. Quando o dinheiro ouro foi sendo paulatinamente substituído por títulos de 

dívida, a conta pôde ser aberta por duas vias: o banco recebendo letras de câmbio (ou 

mesmo ouro em alguns casos específicos), ou este concedendo um crédito ao correntista. 

Apenas no segundo caso o dinheiro escritural criado corresponde diretamente a um crédito. 

Parte dos depósitos assim constituídos é sacada pelos indivíduos na forma de bilhetes de 

banco quando necessitam de numerário. 

O crédito fornecido pelos bancos assume diversas formas, que se desenvolvem 

juntamente com o capital bancário, o sistema de crédito e o sistema de compensações. Esse 

crédito pode assumir a forma de letras de câmbio contra outros bancos, cheques contra os 

mesmos, aberturas de crédito da mesma espécie ou notas do próprio banco. Com o tempo, 

os bancos nacionais e mais contemporaneamente os banco centrais ganham o monopólio da 

emissão, o que corresponde a uma evolução do próprio sistema de crédito. “Por força do 

monopólio de operações financeiras do Estado e com base no crédito do Estado, ou seja, no 

crédito de toda a nação, que está por trás das operações do banco central, toma-se evidente 

a tendência a conceder-lhe o monopólio de emissão de notas bancárias” (KLAGSBRUNN, 

1992).  

É preciso, no entanto, não perder de vista que a nota bancária surge a partir da letra 

de câmbio e do crédito comercial, as mediações se tornam mais complexas, mas o vínculo 

permanece:  
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"A nota bancária é apenas uma letra de câmbio contra o banqueiro, pagável ao 

portador a qualquer momento, e pela qual o banqueiro substitui a letra de câmbio 

particular. Esta última forma de crédito salta aos olhos do leigo como especialmente 

importante, primeiro, porque essa espécie de dinheiro de crédito sai da mera 

circulação comercial para a circulação geral e funciona aqui como dinheiro; também 

porque, na maioria dos países, os bancos principais, que emitem notas, como 

estranhas misturas de banco nacional e banco particular, têm de fato atrás de si o 

crédito nacional, e suas notas são meio de pagamento mais ou menos legal; e porque 

aqui se toma visível que aquilo com que o banqueiro negocia é o próprio crédito, 

uma vez que a nota de banco representa apenas um signo circulante de crédito. Mas o 

banqueiro negocia também com o crédito em todas as outras formas, mesmo quando 

adianta dinheiro em espécie depositado com ele” (MARX, 1985b, p. 288).  

 

A nota bancária é um título de crédito que pode circular de um modo mais 

generalizado que a letra de câmbio, exercendo as funções do dinheiro - exceto medida dos 

valores, que, como vimos, é função exclusiva do dinheiro mercadoria – num círculo maior 

de indivíduos. Isso acontece devido à base do crédito de que goza o banco emissor, e é esse 

o motivo pelo qual os bancos centrais adquirem o monopólio da emissão: porque o crédito 

social se reforça e se expande por meio da legitimação do Estado. Adquirida a “confiança” 

do público em seus títulos (institucionalizada formalmente por regulamentação estatal, ou 

informalmente) um banco pode emitir mais notas do que o correspondente a suas reservas 

metálicas, pois a circulação não exige que todas elas sejam convertidas ao mesmo tempo. 

Inicialmente, os bancos só emprestavam dinheiro próprio ou depósitos de 

correntistas, atuando assim de modo a transferir dinheiro de mãos onde este s encontrava 

em estado imóvel, estagnado, para as mãos de quem os mobilizasse. Os empréstimos 

tinham prazos curtos e atendiam a demanda dos capitalistas por capital circulante. Os 

bancos comerciais não podiam, portanto, imobilizar depósitos à vista em financiamentos de 

longo prazo. A função de emissão, bem como a associação de bancos ao capital produtivo - 

por meio das chamadas sociedades anônimas - nascem então para atender a demanda pela 

extensão do crédito ao capital fixo. Assim surge o capital financeiro, na definição de 

Hilferding (1985). 

A experiência dos banqueiros, devido à conversibilidade das notas bancárias, 

“indicava qual a proporção mínima de metal, em relação ao total de ouro depositado, que os 
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bancos deviam manter em reserva para atender ao volume médio de retiradas por período 

de tempo. É preciso lembrar que tal regra só é eficaz em tempos de negócios normais, mas 

entra em colapso nos momentos de crise, em que todos querem, ao mesmo tempo, 

reconverter títulos em dinheiro, isto é, ouro, o que é impossível e expressa uma das 

contradições características do sistema de crédito” (GERMER, 1997). Ou seja, em última 

instância, a própria relação de conversibilidade guarda dentro de si a possibilidade de 

inconversibilidade. 

Na medida em que o banco central passa a ter monopólio da emissão de notas, o 

ouro que constituía as reservas dos bancos particulares se concentra no banco central como 

parte integrante da reserva desse, e agora apenas desse. As reservas metálicas dos bancos 

são substituídas por títulos da dívida pública, que constituem uma das formas de capital 

fictício. 

Como foi afirmado anteriormente, o dinheiro de crédito se origina da função de 

meio de pagamento do dinheiro, mas ele exerce também a função de meio de circulação. A 

maior parte da circulação capitalista, aliás, é exercida pelo dinheiro de crédito, mais 

especificamente pelas transferências de dinheiro escritural. Os depósitos bancários foram 

apontados por Marx como um eficaz meio de economia de numerário. A massa total de 

meio circulante se constitui portanto de instrumentos de transferência de dinheiro escritural, 

notadamente as ordens de pagamento, e notas bancárias - os dois são dinheiro de crédito, o 

que confirma a afirmação de Brunhoff que a circulação capitalista é uma circulação de 

créditos, ou dito de outra forma, é uma “não-circulação de moeda” (BRUNHOFF, 1978, p. 

87).  

É importante distinguir esses dois tipos de dinheiro de crédito:  

 

“(os depósitos bancários) são, de fato, instrumentos de empréstimo. Com base nos 

depósitos em suas contas correntes, os bancos concedem empréstimos criando novos 

depósitos, procurando manter uma relação ‘segura’ entre a massa de depósitos e as 

somas emprestadas. Para evitar maiores sobressaltos e como instrumento de política 

monetária, o Banco Central passa a regulamentar essa relação. (...) Os depósitos 

constituem dinheiro escritural e estão referidos ao dinheiro de papel, que passa a ser, 

como se vê, o bilhete de banco, dinheiro de crédito” (KLAGSBRUNN, 1992). 
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A nota do banco central, por sua vez, é emitida contra os depósitos metálicos e 

através do crédito junto aos bancos particulares, que por sua vez fornecem crédito aos 

capitalistas5. Ela possui, portanto, uma “endogeneidade produtiva” 6. Resumidamente, em 

linhas gerais, essa endogeneidade é compreendida na medida em que o dinheiro (de crédito) 

é emitido de acordo com as necessidades de dinheiro e capital na acumulação capitalista, ou 

de outra maneira, de acordo com a demanda de capital monetário ou de dinheiro para a 

compra de meios de produção e força de trabalho. Dessa forma, o dinheiro de crédito nunca 

pode ser emitido “em excesso”, tendo em vista que o seu refluxo à origem ou sua 

destruição (através das compensações e pagamentos) são garantidos pelo próprio 

metabolismo do sistema de crédito. 

Klagsbrunn destaca que: 

 

“bilhetes de banco funcionam como dinheiro por se referirem, até certo ponto, a si 

mesmos. Os depósitos, ao contrário, referem-se ao dinheiro de papel. Como dinheiro 

de crédito o ‘referir-se a si mesmo’ do bilhete de banco depende do crédito do banco 

emissor. Se este se estende para além das fronteiras nacionais, o bilhete é aceito 

também para pagamentos internacionais. Assim, ninguém pode negar que o cruzeiro 

funciona, dentro do Brasil, como dinheiro, mas fora do País ele não circula, por não 

contar com crédito suficiente do banco emissor” (KLAGSBRUNN, 1992).  

 

Entende-se que a forma mais desenvolvida de dinheiro de papel é o depósito 

bancário, pelo raciocínio de Klagsbrunn. Bilhetes de banco “referem-se a si mesmos” por 

representarem um crédito, e assim naturalmente voltarem ao seu ponto de partida no 

momento do pagamento da dívida. 

Observa-se dessa análise que o dinheiro de crédito tem caracteres de dinheiro e de 

capital ao mesmo tempo, sendo uma categoria complexa. Sua característica de dinheiro é 

reconhecida no fato de que tem origem na função de meio de pagamento, e de ser 

essencialmente uma categoria da esfera da circulação. Sua característica de capital se 

                                                 
5  Os bancos fornecem crédito ao público em geral, na forma de crédito ao consumo, por exemplo, mas 
esse tipo de crédito exigiria uma análise em separado; além disso, constitui uma menor parcela do total e será 
abstraído no presente trabalho. 
6  O conceito de “endogeneidade produtiva” foi cunhado por Claus Germer (GERMER, 1998), nesse 
artigo o conceito pode ser compreendido em mais detalhes. 
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percebe no fato dele ser produzido pelo sistema de crédito, a partir das relações de crédito 

comercial e bancário entre capitalistas (GERMER, 1997). 

 

 

2.7 O PAPEL-MOEDA ESTATAL DE CURSO FORÇADO 

 

 

Diferentemente do dinheiro de crédito, que deriva da função de meio de pagamento 

do dinheiro, o papel moeda estatal de curso forçado deriva da função de meio de circulação 

do último. Isso implica que o papel moeda por princípio é um signo de valor e, mais que 

isso, não pode cumprir as funções do dinheiro como dinheiro, senão de forma precária.  

O caráter compulsório, legitimado pela ação estatal, permite que esse signo de valor 

circule, e mesmo possa ser utilizado como dinheiro. O que o torna precário é o fato de seu 

refluxo ou destruição não serem garantidos, o que o torna potencialmente um excedente de 

moeda na circulação, ou em outras palavras, ele pode ser emitido em excesso, provocando 

inflação - isso será assunto de um capítulo específico, por enquanto interessa caracterizar a 

categoria papel moeda. 

O papel moeda é emitido pelo Estado para financiar déficits fiscais. Quando um 

governo não pode por alguma razão obter crédito na praça – por meio de bancos, por 

exemplo - não podendo também recorrer à emissão de títulos de dívida pública, que são 

obrigações de pagamento de parcela da arrecadação de tributos futuros aos detentores dos 

papéis, ele põe moeda estatal em circulação, lançando mão do poder de Estado. Por isso 

mesmo, a emissão de papel moeda é um instrumento precário de financiamento de déficits 

fiscais. 
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3 DI�ÂMICA DOS PREÇOS E TEORIA I�FLACIO�ÁRIA 

 

 

Apresentados de forma mais clara os conceitos marxistas de mercado, valor e 

dinheiro, é possível, a partir de agora, seguir para uma definição de inflação que seja 

coerente com a abordagem marxista. Alguns elementos expostos e desenvolvidos no 

capítulo anterior nos fornecem um guia para realização de tal tarefa. 

De início, é preciso destacar que para a teoria marxista, valor e preço são categorias 

distintas qualitativamente e – na maior parte das vezes – quantitativamente. Isso é reflexo 

de dois elementos fundamentais. O primeiro deles é o significado do dinheiro para tal 

abordagem: o dinheiro, para Marx, vai além de uma invenção idealizada com fins de servir 

de meio de circulação, a intermediar as trocas generalizando-as e potencializando a 

estrutura e dimensão do mercado. Isso é importante porque preço não é mais do que a 

expressão monetária do valor, ou seja, o valor convertido em quantidades de dinheiro, 

mercadoria equivalente geral. 

A partir de sua gênese e de sua função primordial de medida dos valores, o dinheiro 

desenvolve, além da função de meio de circulação, outras funções relacionadas ao seu 

status, adquirido na sociedade mercantil e posteriormente capitalista, de forma elementar da 

riqueza. A troca indireta, ou seja, a troca utilizando dinheiro como moeda, significa a 

separação potencial dos momentos de compra e venda M-D e D-M, corrobora para que o 

dinheiro adquira uma existência independente, separada das trocas, e o dinheiro possa 

assim existir como dinheiro. Isso será importante para justificar a rejeição por Marx das 

teorias monetárias vigentes na época. 

O segundo desses elementos é que apesar da determinação quantitativa dos preços, 

mesmo para Marx, estar ligada aos movimentos de oferta e demanda no mercado, para esse 

autor e para os clássicos de modo geral, o preço é formado na esfera da produção, não da 

circulação. Se a teoria econômica moderna não tem uma distinção clara entre valor e preço, 

nos clássicos os dois são categorias diferentes e o segundo possui sua existência 

umbilicalmente ligada ao primeiro. 

Oferta e demanda, evidentemente, fazem os preços flutuarem, mas não os 

determinam. Há um “centro orbital” sob o qual os preços de mercado se apresentam com 
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variações quantitativas, mas onde prevalece uma lei da “média” na ausência de uma 

determinação objetiva para essas flutuações de oferta e demanda. Essas forças só podem ser 

iguais por coincidência, levando-se em conta o caráter anárquico do modo de produção 

capitalista, onde não há planejamento. 

Dito isso, o conceito genérico da inflação, que é o de “aumento do nível geral de 

preços”, sendo o de deflação o exato oposto, é insuficiente. Esse conceito é uma noção 

estatística, não indica nada mais que as flutuações de preço, numa média, subiram ou 

caíram em uma determinada proporção, pouco ou nada apontando, mesmo intuitivamente, 

para suas causas. Surge espontaneamente a pergunta de onde vêem essas variações, pois 

elas podem ser apenas reflexos de uma estrutura “desequilibrada” e competitiva inerente ao 

sistema, onde capitalistas tentam a todo custo diminuir o valor de suas mercadorias e, ao 

mesmo tempo, abocanhar maiores fatias da mais-valia produzida socialmente. 

Esse primeiro movimento exercido pelos capitalistas em competição, de reduzir o 

valor de suas mercadorias leva a intuição de que haveria uma tendência natural dos preços a 

diminuir, em outras palavras, haveria uma tendência deflacionária. Contudo, a própria 

existência do dinheiro enquanto medida dos valores trata de declarar falsa essa intuição. 

Para que os preços diminuam de forma generalizada, sendo o preço a forma monetária do 

valor, seria preciso que o valor do equivalente geral, o dinheiro, permanecesse estável. 

O preço de uma mercadoria não é medido em quantidade de trabalho abstrato, essa 

forma de mensuração diz respeito ao valor. Os preços são medidos em quantidades da 

mercadoria dinheiro. Sendo assim, se todos os setores capitalistas, incluindo o produtor de 

dinheiro, diminuem o tempo de trabalho necessário para produzir suas mercadorias de 

maneira uniforme, os preços se mantém rigorosamente estáveis, coeteris paribus - muito 

embora os valores estejam em queda. O próprio Marx aponta para a função de medida dos 

valores do dinheiro como um empecilho à realização da utopia proudhonista de abolir o 

dinheiro a pôr cupons trabalho em seu lugar (MARX, 1993). 

O segundo movimento exercido pelos capitalistas, a tentativa de obter maiores fatias 

da mais-valia produzida, intuitivamente pode ser realizado por meio de aumentos de preços. 

De fato, em condições específicas esse mecanismo pode ser utilizado, mas naturalmente ele 

encontra limites na própria estrutura de mercado. Se quanto menor preço, maior a demanda, 

em condições normais esse movimento é compensado pela tendência anterior, de tentativa 
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por parte dos capitalistas de reduzir o tempo de produção de suas mercadorias, reduzindo 

seu valor individual (e possivelmente seu preço) e conquistando mercado. A diminuição do 

valor como trabalho socialmente necessário seria fruto da generalização desse movimento, 

provocada pela concorrência. 

Assim dessa forma, o aumento do nível geral de preços tanto pode ser fruto de 

movimentos dos preços em torno de seu centro de órbita, que ocorre de maneira 

heterogênea por conta da forma anárquica que se organiza a produção e distribuição do 

valor na economia capitalista, como pode ser fruto de uma causa monetária, que afete a 

medida dos valores ou o padrão de preços, deslocando todos os preços da economia numa 

direção, inflacionária ou deflacionária.  

Se o dinheiro surge como resolução da contradição entre o caráter individual e 

qualitativo do valor e o caráter quantitativo e social do mesmo, emergindo a partir daí sua 

função primordial - e indissociável de sua existência - de medida dos valores, algum 

elemento lógico e concreto que tenha efeito na forma ou substância monetária de modo a 

alterar sua função como medida de valor – ou a função de padrão de preços, decorrente dela 

– se configurará como o elemento inflacionário por excelência. A forma mais intuitiva de 

inflação, como já foi apontado, é quando a mercadoria dinheiro diminui seu valor 

proporcionalmente a todas as demais, restando então investigar como se desvaloriza a 

medida quando o dinheiro sai de cena e é substituído por signos de valor. 

Foi observado que a concorrência inerente ao modo de produção capitalista faz com 

que haja uma tendência que todos os setores caminhem na direção de fazer o valor de suas 

mercadorias caírem, de modo que na média, podemos abstrair para fins analíticos as 

flutuações de preço ocorridas pela desvalorização relativa da mercadoria equivalente geral. 

É nosso desafio, portanto, descobrir uma via monetária indireta para ocorrência do 

deslocamento uniforme dos preços de uma economia, para cima ou para baixo. 

Definir-se-á, por ora, inflação como fenômeno monetário que corresponde à subida 

generalizada e uniforme dos preços de uma economia. Essa definição exclui portanto as 

flutuações de preço causadas pela natureza anárquica da produção. A despeito disso, faz-se 

necessário explicar de maneira mais profunda como os preços são formados na economia. 
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O objetivo desse capítulo será discorrer sobre o processo de formação dos preços. 

Ainda que esse processo não esteja ligado diretamente ao conceito de inflação que acabou 

de ser definido ele se torna pertinente pelas seguintes razões:  

Em primeiro lugar, viu-se que o conceito de preços na abordagem marxista além de 

distinto do conceito das demais abordagens, possui pressupostos muito mais complexos. 

Em segundo, é preciso insistir na distinção entre a flutuação de preços decorrente do 

fenômeno monetário (inflacionário) daquela que não é inflacionária propriamente dita, mas 

inerente ao próprio processo de formação dos preços. Em terceiro, a descrição do processo 

de formação dos preços na compreensão marxista trabalha conceitos e elementos que serão 

úteis na investigação do fenômeno inflacionário propriamente dito. 

 

 
3.1 FORMAÇÃO DE PREÇOS EM MARX 

 

 

3.1.1 Introdução 

 

 

O processo de formação de preços segundo a lógica marxista, é um processo 

complexo, e por seu método particular de entendimento da economia, as controvérsias são 

freqüentes. Os parâmetros de análise da formação de preços não podem ser os mesmos da 

economia clássica ou neoclássica, por diversos motivos, a enumerar-se alguns: 

Em primeiro lugar, um elemento crucial da abordagem marxista é seu caráter 

histórico. Os fenômenos econômicos devem ser compreendidos levando-se em conta a 

maneira específica que a produção se organiza. Assim, o modo com o qual se produz e 

distribui a riqueza social, através do trabalho não pago pelo capitalista, e as condições 

estruturais e conjunturais onde esse processo se realiza, são determinantes na formação dos 

preços. Os preços e os lucros dependem da produção e distribuição da mais-valia. 

Em segundo lugar, os preços são derivados do valor, o que vale dizer que um 

elemento formado na circulação tem como base um elemento formado na esfera produtiva. 

É preciso ter em vista que a troca (onde os preços se formam) é “digamos, um sintoma da 

produção de mercadorias, e seus reais limites só podem ser entendidos a partir de suas 
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bases objetivas – isto é, a produção. Isso significa que, numa análise marxista, a derivação 

de categorias da troca, como dinheiro e preço, assim como seus movimentos, devem 

necessariamente ser baseados em categorias da produção. (...) Para Marx, circulação é 

precisamente a esfera em que as contradições inerentes à produção de mercadorias são 

ambas ‘expostas e resolvidas’” (SHAIKH, 1977). 

Uma terceira observação a ser feita é que o entendimento da ação das forças de 

oferta e demanda em Marx e nos clássicos difere profundamente dos economistas 

neoclássicos, sendo mais abragente que a desses últimos. Além disso, e nesse quesito Marx 

está sozinho, essas forças não atuam de maneira a existir uma tendência ao equilíbrio, 

muito embora haja um “centro orbital” (que é móvel). 

Nessa seção será apresentada a visão marxiana da economia capitalista como 

anárquica, a rejeitar a hipótese do equilíbrio; serão apresentados também os conceitos de 

valor de mercado, preço de produção e preço de mercado, para que se possa analisar a 

chamada “transformação do valor em preços”. Analisada a transformação, pretende-se 

demonstrar que a flutuação dos preços expressa o caráter caótico da economia mercantil, 

uma vez que a oferta e a demanda só se igualam por puro acaso, e geralmente diferem 

porque a produção não é planejada, mas resulta de decisões isoladas no universo dos 

agentes independentes. Além disso, pretende-se demonstrar porque, mesmo com todos os 

avanços da economia moderna, a análise do comportamento dos preços na teoria marxista 

possui mais coerência que as feitas a partir dos demais referenciais teóricos. 

 

 

3.1.2 O equilíbrio 

 

 

Há uma visão tão comum quanto equivocada de que Marx teria procedido igual a 

Ricardo, tendo analisado o sistema econômico capitalista como se oferta e procura das 

diversas mercadorias estivessem em igualdade, ou seja, como se o sistema estivesse em 

equilíbrio. Esse equívoco se deriva, entre outras razões, da utilização de diversos exemplos 

ilustrativos por parte de Marx em sua obra - destacadamente no livro segundo d'O Capital, 
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onde demonstra o funcionamento dos esquemas de reprodução, e no livro terceiro, onde 

demonstra o processo de transformação dos valores em preços de produção. 

É preciso estar atento para o uso do conceito de equilíbrio aplicado à teoria de 

Marx. Nas teorias não marxistas o equilíbrio é concebido como um estado estável, mesmo 

que não permanente, atingido pela economia em determinadas circunstâncias. Em Marx o 

pressuposto da igualdade da oferta e da demanda é um simples recurso analítico, de abstrair 

um fator que causa o afastamento dos preços em relação aos valores, a fim de analisar em 

primeiro lugar as causas da variação dos valores das mercadorias. A análise das flutuações 

dos preços em torno dos valores situa-se em outro nível, menos abstrato, de análise. Assim, 

este pressuposto não implica nenhuma suposição de que a economia esteja em qualquer 

estado estável que possa ser denominado “equilíbrio”. Ao contrário, na ausência de 

planejamento, é muito improvável que a oferta e a demanda de qualquer mercadoria e do 

agregado delas possam igualar-se. 

A desconsiderar possíveis “desonestidades intelectuais” ou “má fé” por parte de 

teóricos rivais, não se pode tomar ilustrações didáticas como prova de determinado 

entendimento da teoria, em especial quando, por toda a obra de Marx, observa-se a ênfase 

dada pelo autor em seu argumento de que o sistema econômico no capitalismo é anárquico. 

Marx por vezes raciocina como se resultados médios fossem válidos, o que é diferente de 

pressupor o equilíbrio como regra geral. 

 

“Nada é mais fácil do que compreender as desigualdades entre procura e oferta e o desvio 

conseqüente dos preços de mercado em relação aos valores de mercado. A verdadeira 

dificuldade consiste em determinar o que se deve entender por coincidência entre procura e 

oferta. (...) Procura e oferta de fato jamais coincidem, ou, se alguma vez coincidirem, é por 

mera causalidade; portanto do ponto de vista científico, deve-se admitir que esse evento 

como igual a zero, considerando-o como não ocorrido. (...) A relação entre procura e oferta 

explica, portanto, por um lado, somente os desvios dos preços de mercado em relação aos 

valores de mercado e, por outro, a tendência à anulação desses desvios, isto é, à anulação do 

efeito da relação entre procura e oferta” (MARX, 1985b, p. 139). 

 

Do parágrafo anterior, observa-se que as flutuações oferta e demanda seguem a 

regra da média por ausência de qualquer regra. Isso implica que o comportamento dos 
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preços não pode ser entendido pela simples observação da “aparência”, o que nos remete ao 

que foi afirmado anteriormente: o comportamento dos preços só pode ser entendido 

considerando que é na circulação que os fenômenos se expressam, mas não onde se 

formam.  

O conceito de demanda e oferta dos clássicos, incluindo o de Marx, não se refere a 

uma função como na economia moderna. O equilíbrio marginalista se dá através da solução 

de um sistema de equações, onde duas funções se apresentam em igualdade. Essa forma de 

pensar conduz ao entendimento do sistema tendo o equilíbrio como referência, este seja de 

“pleno emprego” ou não. Esse referencial tem como base o entendimento dos fenômenos a 

partir do indivíduo, do “átomo social”. Ao agregar as funções que descrevem as escolhas 

dos consumidores e empresas, tem-se uma função oferta e uma função demanda. Trata-se, 

portanto, de uma análise que leva em conta o individualismo metodológico e que não 

distingue o “todo” das “partes”. 

Os clássicos, apesar de que suas análises em geral também seguirem o 

individualismo metodológico, quando falam de oferta e procura, referem-se às quantidades 

reais de mercadorias ofertadas e demandadas, não de funções baseadas no comportamento 

dos agentes; isso faz toda diferença, uma vez que não se trata dum raciocínio “na margem”, 

nem tampouco de derivar o equilíbrio a partir do estudo das escolhas racionais individuais. 

O equilíbrio nos clássicos, grosso modo, se dá por suposição. Quando se abstrai a mais-

valia, a troca de equivalentes se torna a regra do sistema econômico. Dessa forma, cada 

fator de produção, ao mesmo tempo em que gera uma renda equivalente à sua participação 

no processo de produção, gera uma procura pelos bens e serviços produzidos, ocasionando 

a chamada Lei de Say. 

Em Marx, o conceito de oferta e demanda se assemelha ao dos clássicos por ele se 

referir também, às quantidades ofertadas e demandadas. Contudo, para Marx, tais 

quantidades são determinadas a partir de determinações mais gerais típicas das relações de 

produção capitalista. A produção capitalista se orienta pela busca do lucro, da economia de 

trabalho, redução de custos etc., seguindo leis de tendência; o caráter tendencial dessas leis 

capitalistas torna impossível determinar de forma exata comportamentos da oferta e procura 

ao longo do tempo, a dinâmica é, por natureza, imprevisível.  
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 “O sistema evolve por meio de surtos de crescimento acompanhados, de tempos em 

tempos, de interrupções mais ou menos graves, de tal modo que essa tendência manifesta-

se também na formação de preços contrariando constantemente o efeito balanceador 

produzido pela interação entre oferta e demanda” (PRADO, 2007). Essa afirmação de 

Eleutério Prado é bastante didática para demonstrar que a ausência de uma tendência de 

equilíbrio não contradiz necessariamente a existência de um centro de órbita, ainda que esse 

autor considere que Marx ainda estivesse preso a “um conceito de equilíbrio que funciona 

como ponto de atração dos preços” (PRADO, 2007). De qualquer forma, a existência de um 

centro orbital mais determinaria que a produção e a distribuição devessem seguir uma 

determinação objetiva, e não simplesmente aleatória, do que determinaria que Marx segue 

qualquer tipo de concepção de equilíbrio.  

A possibilidade de não coincidência entre oferta e procura é por Marx demonstrada 

ainda quando este descreve as particularidades das relações de produção que vigoram numa 

sociedade mercantil. Sobre isso, afirma Shaikh:  

 

“Em sociedades produtoras de mercadorias, o objetivo da produção não é o uso 

direto, mas o ganho pessoal por meio da troca. Indivíduos procedem sem qualquer 

aparente regulação social. (...) Sob essa forma de organização social, a 

correspondência entre as diversas necessidades sociais e a distribuição do trabalho 

social requerida para satisfazer tais necessidades não pode ocorrer de maneira direta, 

mas somente indireta” (SHAIKH, 1977).  

 

Para se ter em mente que as categorias valor e preço são distintas, mas ainda assim, 

a última só pode se derivar da primeira, é preciso mais uma vez dar ênfase ao entendimento 

marxiano das esferas da produção e da circulação. 

Novamente Shaikh:  

“Nenhuma mercadoria e portanto nenhum valor é criado no processo de circulação. 

(...) Uma imediata implicação disso é que as categorias da circulação são limitadas 

por aquelas da produção. Valor é criado na produção, materializado nas mercadorias; 

a despeito dos preços atuais pelos quais as mercadorias são vendidas, somente a 

mesma massa de mercadorias (e portanto a mesma quantidade de valor) existe, tanto 

depois quanto antes das vendas. Diferentes relações de preços implicam em 
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diferentes distribuições do produto social total, tanto em termos de quantidade de 

mercadorias, quanto em termos de valor, contudo, as diferenças de preço não podem 

por elas mesmas mudar esse total” (SHAIKH, 1977). 

 

A transformação de valores em preços deve assim ser compreendida dentro da 

lógica da distribuição da mais-valia, não da lógica de sua produção - isso se confirma na 

escolha de Marx de explicar a formação dos preços no livro terceiro, e não no primeiro. 

Isso desmistifica a polêmica existente de que Marx possuiria duas teorias distintas7, uma 

que explicaria os valores e outra que explicaria os preços. Os elos entre as duas “teorias” só 

são compreensíveis a partir do método marxista, que entende a esfera da circulação como a 

esfera onde se expressa a fenomenologia – e onde os fenômenos, mesmo aqueles oriundos 

de distintas causas, muitas vezes interagem - mas não de onde ela parte. 

O entendimento marxista do que é procura deve compreender o sistema econômico 

em sua totalidade, e seu comportamento dinâmico. A demanda é determinada pelas 

“necessidades sociais”, ela, segundo Prado: 

 

“está sujeita, momento a momento, às circunstâncias estruturais, históricas e 

conjunturais da sociedade. Em dado instante, cada família tem certos hábitos de 

consumo, os quais são atendidos de modo melhor ou pior por sua renda disponível; 

essa renda é transformada em demanda solvente, sendo depois repartida pela família 

entre certos bens e serviços, os quais são, então, adquiridos nos vários mercados com 

acertos e erros de expectativa. Tais hábitos e práticas mudam no tempo de modo 

adaptativo, sem que lei alguma possa predizer como mudam ou como reagem às 

mudanças na economia e na vida social em geral. Por outro lado, a renda disponível 

depende da repartição da renda entre as classes sociais, o que se remete ao 

funcionamento do sistema como um todo. Por meio dessa consideração, o próprio 

Marx conclui que nada pode ser explicado pela relação entre procura e oferta antes 

de conhecer a base social da qual emergem como fenômeno de superfície. Em 

conseqüência, na apreensão dos preços, a procura tem de ser tomada como um dado” 

(PRADO, 2007). 

 

                                                 
7  Ver a seção 2.3 desse capítulo  



 49 

O entendimento da oferta, do outro lado, também compreende um processo 

dinâmico. O nível de produção de mercadorias depende de elementos que determinam em 

primeira instância o valor - como quantidade de trabalho, produtividade do trabalho, etc. - e 

mais adiante os preços de produção - como a concorrência entre os capitais de diferentes 

setores, a composição orgânica do capital, os custos absolutos e relativos dos meios de 

produção e da mão de obra, etc. Além disso, em Marx é evidente que as forças de oferta e 

procura se influenciam mutuamente, não no sentido de que uma cria a outra, mas que 

interagem em sua dinâmica.  

É visível o esforço dentro do modo de produção capitalista de, por meio da 

introdução de novas tecnologias e de novos hábitos de consumo, de se criar “mercados”. 

Por outro lado, essa interação também convive com a autonomia relativa de cada uma das 

forças, a gerar um comportamento que jamais garante o equilíbrio, e que só pode ter como 

regra a compensação pela média. 

A suposição de “equilíbrio”, de oferta e demanda em igualdade é assim justificada 

por Marx:  

 

“(...) na Economia Política supõe-se que elas (oferta e demanda) coincidem. Por quê? 

Para observar os fenômenos que correspondem à sua lei, a seu conceito, isto é, para 

observá-los independentemente da aparência provocada pelo movimento de procura 

e oferta” (MARX, 1985b, p. 139). 

 

 

3.1.3 O conceito de valor de mercado 

 

 

Para Marx, o valor de mercado deve ser considerado “por um lado, como o valor 

médio das mercadorias produzidas numa esfera, e, por outro, como valor individual das 

mercadorias produzidas nas condições médias da esfera e que constituem a grande massa 

dos produtos da mesma” (MARX, 1985b, p. 132). 

Valor de mercado é o centro orbital das flutuações de preço. Isso quer dizer que a 

lei do valor é quem domina o movimento dos preços, “no sentido que a diminuição ou o 
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aumento do tempo de trabalho exigido para sua produção faz cair, respectivamente subir, os 

preços de produção” (MARX, 1985b, p. 132). 

Mercadorias de uma mesma esfera de produção, mesma espécie e mesma qualidade 

são vendidas por seus valores desde que, em primeiro lugar, os valores individuais estejam 

equalizados em um valor social. Para que o trabalho individual se converta em trabalho 

social é necessário existir uma concorrência entre os produtos de uma mesma espécie de 

mercadoria e, da mesma forma, existir um mercado em que eles ofereçam conjuntamente 

suas mercadorias. 

Em segundo lugar, quando se deixa de analisar a mercadoria individual e passa-se a 

analisar a produção de mercadorias em seu conjunto e o comportamento dos seus preços no 

mercado, a pressuposição de que a necessidade de determinada mercadoria existe (ou seja, 

de que ela tem valor de uso) é abandonada. Agora é necessário quantificar essa necessidade 

social, e para que uma mercadoria seja vendida pelo seu valor, é necessário que sua 

necessidade social seja satisfeita em toda sua extensão, em outras palavras, a oferta iguale a 

procura. 

Em circunstâncias normais da produção, o valor de mercado corresponde à 

quantidade de trabalho abstrato necessário para se produzir a mercadoria, ou seja, trabalho 

social médio. Contudo, há assimetrias entre os valores individuais de diferentes 

mercadorias produzidas de uma mesma espécie, isso ocorre porque alguns produzem em 

condições inferiores à média, o que os obriga a gastar mais tempo de trabalho na produção 

da mesma mercadoria; de forma análoga, outros produzem em condições superiores. 

Quando os produtores que produzem mercadorias em condições mais desfavoráveis 

ou mais favoráveis em relação à média correspondem a uma parte relativamente pequena 

do total da produção, e assim se compensam os dois extremos, diz-se que a produção ocorre 

em condições normais, e vale a regra que o valor de mercado é igual ao trabalho médio 

dispendido. 

No entanto, quando o valor das mercadorias produzidas sob piores condições não se 

compensa pelo valor das mercadorias produzidas sob as melhores, ou seja, quando a 

quantidade de mercadorias produzidas acima do valor é relativamente maior que a 

quantidade das produzidas abaixo, a massa de mercadorias produzida em condições 
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desfavoráveis regula o valor de mercado.  As mercadorias cujo valor individual está abaixo 

do valor de mercado realizarão uma mais-valia extra. 

Do outro lado, se a quantidade de mercadorias produzidas sob condições superiores 

à média corresponde a uma parcela relativamente grande do total, não sendo compensado 

seu valor pelas mercadorias produzidas em condições ruins, é a massa de mercadorias 

produzidas em condições favoráveis que regulará o valor de mercado. 

Sendo assim, a oferta pode ser entendida a partir do valor de mercado. Suponha-se 

uma dada demanda por uma mercadoria, uma quantidade fixa. No primeiro caso, oferta e 

demanda são forças que se anulam; não há, coeteris paribus, fatores que possam tais forças 

a um desequilíbrio. No segundo caso, o maior valor de mercado fará com que a oferta 

aumente e, no terceiro, o menor valor de mercado fará com que a oferta diminua. 

O entendimento de oferta e demanda a partir da “necessidade social” não se 

invalida, pelo contrário, é essa necessidade que fundamenta tais forças. O movimento da 

oferta e demanda, portanto, ganha um caráter dialético: “Se a procura e o oferta determinam 

o preço de mercado, por outro lado, o preço de mercado e – levando-se a análise mais longe 

– o valor de mercado determinam a procura e a oferta. (...) A essa confusão – determinação 

dos preços por procura e oferta e, ao mesmo tempo, determinação da procura e oferta pelos 

preços – acresce que a procura determina a oferta e inversamente, a oferta determina a 

procura, que a produção determina o mercado, e o mercado a produção” (MARX, 1985b, p. 

140). 

Outras afirmações de Marx corroboram com a última: 

 

“Entre o quantum dos artigos que se encontram no mercado e o valor de mercado 

desses artigos só existe essa conexão: sobre dada base da produtividade do trabalho, 

a produção de determinado quantum de artigos exige cada esfera particular da 

produção determinado quantum de trabalho social, embora essa proporção em 

diversas esferas de produção seja inteiramente diversa e não tenha nenhuma conexão 

íntima com a utilidade desses artigos ou com a natureza específica de seus valores de 

uso” (MARX, 1985b, p. 137).  

 

 “(...) à medida que a sociedade quer satisfazer necessidades, e para tanto quer que 

seja produzido um artigo, tem de pagá-lo. De fato, como na produção de mercadorias 
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está pressuposta a divisão do trabalho, a sociedade compra esses artigos, ao empregar 

em sua produção parte de seu tempo de trabalho disponível, compra-os, portanto, por 

determinado quantum de trabalho de que essa sociedade pode dispor. (...) Entretanto, 

não existe conexão necessária, mas apenas casual, entre o quantum global do 

trabalho social aplicado num artigo social (...) por um lado, e o volume em que a 

sociedade exige satisfação da necessidade mediante aquele determinado artigo, por 

outro” (MARX, 1985b, p. 137). 

 

Mais ainda:  

 

“Quando procura e oferta coincidem, deixam de atuar, e justamente por isso a 

mercadoria é vendida por seu valor de mercado. Quando as duas forças atuam 

igualmente em sentidos opostos, elas se anulam, não atuam exteriormente, e 

fenômenos que ocorrem nessas condições devem ser explicados por outros casos e 

não pela intervenção dessas duas forças. Quando procura e oferta se anulam 

reciprocamente, deixam de explicar qualquer coisa, não atuam sobre o valor de 

mercado e nos deixam no escuro quanto ao motivo de o valor de mercado se 

expressar nessa soma de dinheiro e em nenhuma outra” (MARX, 1985b, p. 139). 

 

Tais passagens d’O Capital reforçam a idéia de que, para Marx, a teoria do valor é o 

fundamento para o entendimento do comportamento dos preços. Reforça a idéia também de 

que, apesar de que a determinação quantitativa da “necessidade social” de mercadorias seja 

relevante quando se considera a produção social e não mais a mercadoria individual, o 

valor de uso continua a representar estritamente o caráter qualitativo da mercadoria, sendo 

irrelevante para a determinação quantitativa dessa necessidade. Por último, reforçam a idéia 

de que oferta e demanda não podem ser iguais, senão por mero evento fortuito. 

Porque o conceito de dinheiro só pode ser desenvolvido sobre o fundamento do 

valor e porque o conceito geral de preço é o valor sob a forma de dinheiro, o valor da 

mercadoria é fundamento de seu preço. Para se chegar ao conceito de dinheiro enquanto 

meio de circulação, deve-se considerar que uma mercadoria não passa por apenas uma 

metamorfose; mais ainda, deve-se considerar o entrelaçamento social das metamorfoses da 

mercadoria. Esse entrelaçamento e essas várias metamorfoses são totalmente indiferentes 
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para a transação entre compradores e vendedores individuais, mas fundamental sob o ponto 

de vista da totalidade. 

A mediação da circulação pelo dinheiro é elemento indispensável à conversão dos 

trabalhos individuais em trabalho social. A conexão social é um pressuposto, que se 

materializa na forma mercantil quando surge o dinheiro. A conversão dos trabalhos 

individuais em trabalho social já pode ser pressuposta da própria função de medida dos 

valores, mas precisa da função de meio de circulação para ser realizada, objetivada. Sem 

esse pressuposto, o dinheiro enquanto meio de circulação é mero facilitador de troca – 

como na teoria neoclássica, onde a troca é analisada do ponto de vista individual, isolada, 

sem tal nexo social. Dessa forma, o meio circulante não precisa ter valor, mas o dinheiro 

em si, sim.  

 

 

3.1.4 Transformação dos valores de mercado em preços de produção 

 

 

Numa sociedade mercantil, ou seja, onde o fim da produção é a troca, não seu uso 

direto, a categoria preço toma importância fundamental. Nessa organização social, os 

preços de mercado que servem como instrumento de regulação do sistema, regulação 

entendida aqui como forma de metabolismo das relações de produção, não se referindo de 

forma alguma a estabilidade ou equilíbrio do sistema. 

Na sociedade capitalista especificamente, as mercadorias não são trocadas 

meramente como mercadorias, mas como produtos de capitais que reclamam uma 

participação na massa global de mais valia, que é proporcional à sua grandeza. E o preço 

global das mercadorias produzidas por dado capital em dado período de tempo deve 

satisfazer essa pretensão. 

Portanto, a formação de preços é um fenômeno da concorrência, é no mercado que a 

mais valia é distribuída de acordo com a reclamação dos capitais por sua participação do 

produto total. A criação de mais-valia ocorre inteiramente no processo de produção e assim 
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só pode ser explicada a partir da teoria do valor e da existência da força de trabalho como 

mercadoria.  

A mais-valia é distribuída conforme a quota-parte que cabe a cada capital conforme 

sua grandeza através da equalização das taxas de lucro. Os economistas clássicos 

perceberam que havia um princípio fundamental que regulava os preços - anterior ao 

princípio da oferta e demanda - o princípio da lucratividade igual. Os preços os quais 

permitem realizar igual lucro pra todos os setores do capital foram chamados por Ricardo 

de “preços naturais” (SHAIKH, 1977).  

Ricardo percebia que esse preço natural era o centro orbital dos preços de mercado, 

contudo, por não “descobrir” a mais-valia, não fez a conexão dos preços naturais aos 

valores, permanecendo um ponto um tanto obscuro em sua teoria. Em Marx, os preços 

naturais são chamados de preços de produção e esses têm como órbita os valores de 

mercado, explicados anteriormente. 

Para entender a formação dos preços de produção, é coerente fazer algumas 

suposições. A primeira delas é que as taxas de mais-valia nos diferentes setores são as 

mesmas, pois, com o desenvolvimento capitalista e o aumento da divisão do trabalho e da 

especialização, é razoável pressupor (ao menos como tendência) as forças de trabalho 

reduzidas todas à força de trabalho mais simples. 

Suponhamos também que há livre mobilidade de capitais e de força de trabalho, que 

trabalhadores exercem funções simples, adaptando-se a diferentes máquinas sem custo de 

treinamento etc., e que não há custos também para transferir somas de dinheiro ou meios de 

produção de um setor para outro. Embora no mundo real isso não aconteça de forma 

perfeita, essa livre mobilidade também pode ser verificada como tendência – de qualquer 

sorte, esses pressupostos tem fins didáticos. Por último, suponhamos que as mercadorias 

sejam vendidas pelos seus valores. 

O que aconteceria? Sendo as composições orgânicas diferentes entre os diferentes 

setores do capital - ou seja, para cada setor específico existe em média uma determinada 

quantidade de meios de produção por trabalhador, tanto sob o aspecto técnico, quanto sob o 

aspecto do valor – as quantidades de mais-valia que capitais de mesmo tamanho 

produziriam seriam diferentes. Sendo o lucro igual a mais-valia, em massa, capitais de 

diferente composição orgânica teriam diferente lucro. 
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As taxas de lucro são calculadas tomando por base o capital total empregado e não 

somente o capital que cria valor, o capital variável, isso reforça a percepção equivocada de 

que o lucro se deriva de todo capital, e não apenas da força de trabalho. Por ser calculado 

dessa forma, as taxas de lucro se diferenciam das taxas de mais-valia, muito embora sejam 

grandezas iguais em massa. 

Levando em conta nossas pressuposições iniciais, composições orgânicas diferentes 

fazem com que os capitais se desloquem para aqueles setores que empregam 

proporcionalmente mais “trabalho vivo”, pois possuem maior lucratividade. Esse 

deslocamento satura os setores inicialmente mais lucrativos, acirrando a concorrência, 

aumentando a oferta e reduzindo os preços. Do mesmo modo, do lado inverso, setores 

menos lucrativos seriam esvaziados, a concorrência diminuída e a oferta rebaixada, fazendo 

subir os preços. Esse movimento causado pela concorrência entre capitais tende então a 

tornar as taxas de lucro iguais em todos os setores do capital. 

Note-se que para que os valores sejam transformados em preços de produção, ou 

seja, para que diferentes taxas de lucro extraídas em diferentes esferas do capital sejam 

equalizadas, pressupõe-se que a concorrência, primeiramente, atuando no interior de cada 

esfera, estabeleça um valor social igual a partir dos valores individuais de cada mercadoria. 

Assim, valor de mercado e preço de produção dialogam, e ambos são estabelecidos pela 

concorrência. 

O preço de produção, como resultado da concorrência entre setores do capital, 

corresponde aos custos de produção (custos do capital constante e variável) mais a parcela 

da mais-valia total que lhe é cabida, a qual corresponde à sua participação no montante do 

capital global; essa parcela da mais-valia não é nada mais que o chamado lucro médio. 

Percebe-se que a transformação dos valores de mercado em preços de produção não 

é uma transformação “de fato”, mas uma manifestação dos valores na circulação, sob a 

forma de preços. “Do ponto de vista do sistema como um todo, a transformação não conduz 

a uma mudança real; tudo que muda é a maneira como dadas relações de produção se 

manifestam na circulação” (SHAIKH, 1977). A prova disso é que a massa total de lucro, 

que é produzida na esfera da produção, não se altera, só a sua partilha. A natureza da mais-

valia permanece, assim como os movimentos do capital social. 
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Importante assinalar que “o preço de produção duma mercadoria entra como 

elemento no preço de custo de outras mercadorias, de modo que o preço de custo de uma 

mercadoria já pode conter um desvio do valor dos meios de produção consumidos nela, 

além do desvio que pode surgir para ela mesma em virtude da diferença entre lucro médio e 

mais valia” (MARX, 1985b, p. 151). 

Segundo a teoria de Marx, os preços de produção só se alteram se a taxa de lucro se 

altera ou se os valores do capital constante e/ou do variável empregados se alteram - desde 

que se altere a razão de um sobre o outro. O primeiro só é possível se a taxa de mais-valia 

se altera, ou se a proporção entre a soma das mais-valias apropriadas e a soma do capital 

social global adiantado se altera. Em outras palavras, para que os preços de produção se 

alterem, a taxa de exploração da força de trabalho ou a composição orgânica tem de alterar 

também - desde que não produzam efeitos compensatórios – e essas são mudanças nos 

valores, os determinantes do fenômeno da formação dos preços não se alteram per si. Em 

suma, as alterações dos preços de produção são oriundas de alterações nos valores. 

 

 

3.2 A DINÂMICA DOS PREÇOS DE PRODUÇÃO 

 

 

Viu-se que mudanças nos custos de produção e/ou nos lucros podem causar 

mudanças nos próprios preços de produção. Por outro lado, uma mudança num preço de 

produção tem o potencial de causar efeitos nos custos de outro setor, alterando por sua vez 

o preço de produção de outra mercadoria. Essa intercausalidade, essa “dialética dos preços” 

faz com que o comportamento desses não possa ser determinado de maneira estática, mas 

dinâmica, e nunca tendendo ao equilíbrio. 

O fenômeno da igualação das taxas de lucro, e, portanto, da formação dos preços de 

produção, ocorre dentro de um conflito distributivo - isto é, concorrência entre capitais, 

trabalhadores e rentistas por fatias do valor socialmente produzido - sem regulação 

consciente entre os capitais que reclamam sua quota parte da mais-valia global produzida. 

Esse é um grande diferencial dessa teoria dos preços das demais. A economia neoclássica 

tem uma distinção muito clara do que é fenômeno real e do que é fenômeno monetário, até 
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porque elas não interagem, são fenômenos desligados na origem. Na teoria de Marx, que 

entende preço a partir do valor, é mais difícil fazer essa distinção de forma clara, uma vez 

que ambos se articulam.  

Marx questiona se a valorização ou desvalorização devem ser tratadas como 

fenômenos distintos da liberação ou vinculação de capital. Ele entende que alterações nos 

preços – aqui se pressupondo que essas alterações refletem alterações de valor – podem 

provocar mudanças na proporção do capital empregado na produção. 

Entende-se vinculação de capital da seguinte maneira: “determinadas proporções do 

valor global do produto têm de ser transformadas novamente nos elementos do capital 

constante ou variável para que a produção possa continuar na escala antiga”. Liberação, por 

sua vez, “entendemos que parte do valor global do produto, que até agora necessariamente 

tinha de ser retransformada em capital constante ou variável, torna-se disponível ou 

redundante, se se pretende prosseguir com a produção dentro dos limites da escala antiga” 

(MARX, 1985b, p. 83).  

A alta ou baixa no valor podem afetar tanto o capital variável quanto o constante, e, 

desse último, tanto sua parte fixa como sua parte circulante; ainda dentro do capital 

constante, devem ser consideradas as matérias-primas e auxiliares, maquinaria e outras 

formas de capital fixo. 

Observa-se com facilidade por meio da empiria que o preço da matéria-prima – 

dentro desse conceito está incluso também produtos semiprocessados – tem forte influência 

sobre a taxa de lucro, numa relação inversa. “E isso é absolutamente correto para o capital 

recém engajado num negócio, onde, portanto, o investimento de capital, a transformação de 

dinheiro em capital produtivo, tem lugar pela primeira vez” (MARX, 1985b, p. 83).  

O efeito da alteração dos custos com matéria prima nos preços de produção, no 

entanto, vai depender da proporção entre duas partes constituintes do capital: a primeira se 

encontra na esfera da circulação, como mercadoria que deve ser transformada em dinheiro 

ou como dinheiro que deve ser reinvestido em meios de produção e força de trabalho. A 

segunda está na esfera de produção, em parte como capital circulante adquirido no 

mercado, em parte já sendo transformado no processo de fabricação de mercadorias 

“finais”. 
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Se sobe o preço da matéria prima, sobe também o preço do artigo produzido a partir 

dela, os quais foram produzidos com o insumo ainda mais barato. Subirá também o preço 

da matéria-prima ainda não transformada, existente na forma de estoques, e também o 

preço da que já está em processamento. Portanto, se o aumento do preço da matéria-prima 

coincide com a existência no mercado de massa considerável de mercadorias acabadas, não 

só o preço dessas mercadorias sobe, como sobe também o preço de todo o capital existente. 

O movimento é inverso no caso da queda de preço da matéria-prima (lembrando que as 

mudanças de preço refletem aqui mudanças nos valores). 

O progresso tecnológico também contribui de forma decisiva no fenômeno da 

desvalorização. Aperfeiçoamentos constantes do capital o privam de seu valor de uso 

(MARX, 1985b, p. 85) e, por conseguinte, de seu valor, muitas vezes antes que seu 

desgaste total se complete, ou seja, por obsolescência. Esse é o caso do capital fixo, cujo 

valor de uso é consumido em várias rotações, transferindo seu valor também de forma 

gradual.  

 

“Quando a maquinaria, as instalações dos edifícios, o capital fixo em geral, atingirem 

certa maturidade, de modo que permaneçam invariáveis por tempo mais longo, pelo 

menos em sua estrutura básica, então surge uma desvalorização semelhante em 

conseqüência de aperfeiçoamentos nos métodos de reprodução desse capital fixo. O 

valor da maquinaria etc. diminui agora não por ela ser rapidamente suplantada por 

mercadoria mais nova, mais produtiva etc., mas porque ela pode ser reproduzida agora 

de modo mais barato. Essa é uma das razões por que grandes inversões frequentemente 

só florescem em segunda mão, depois de o primeiro proprietário ter ido à bancarrota, e 

assim o segundo, que as comprou barato, inicia sua produção com menor investimento 

de capital” (MARX, 1985b, p. 85). 

 

O capital variável, por sua vez, pode ser vinculado ou liberado por conseqüência de 

uma subida ou queda nos preços dos meios de subsistência para a reprodução da força de 

trabalho, fazendo subir ou cair assim, o salário. Se o salário cai, então a parte do capital 

investida em força de trabalho também cai, liberando-a. Para capital novo a investir, a 

conseqüência dessa liberação é o aumento da mais-valia, já que com menos dinheiro o 

capitalista põe em movimento mesmo quantum de trabalho, aumentando a parte não paga 
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da jornada. Para capital variável já ocupado, não só se eleva a taxa de mais-valia, como 

parte do fundo de salário é liberada. O raciocínio é inverso no caso da alta do salário, 

ocorrendo vinculação em vez de liberação de capital. 

A liberação ou vinculação de capital variável pode ocorrer também se em virtude do 

desenvolvimento ou queda da força produtiva, mantendo constante o salário, menos 

trabalhadores ou mais trabalhadores forem exigidos para movimentar a mesma massa de 

capital constante (variando a composição orgânica de capital). Mas aqui a liberação ou 

vinculação se desvinculam da desvalorização ou valorização. 

Todavia, é a valorização ou desvalorização da matéria-prima, mais que o capital 

variável ou o capital fixo, as grandes responsáveis pela vinculação ou desvinculação de 

capital em proporções maiores, capazes de provocar grandes colisões no processo de 

reprodução, isso se deve a dois fatores fundamentais: o primeiro é a natureza de sua 

participação no processo produtivo, o segundo é o comportamento de seu preço, que muito 

tem a ver com as condições de sua própria produção. 

A parte do preço que tem de repor a depreciação da maquinaria entra nas contas de 

maneira mais ideal, enquanto a maquinaria ainda está ao todo em condições de operar; não 

importa muito se será paga ou reposta em dinheiro hoje ou amanhã, ou em qualquer outra 

fase do período de rotação do capital. Com a matéria-prima é diferente: se sobe o seu preço, 

pode ser impossível repô-la totalmente a partir do valor da mercadoria, depois de deduzir-se 

o salário. Isso justifica o primeiro fator.  

Em segundo, a produção de matérias-primas de origem vegetal ou animal está 

sujeita a determinadas leis naturais, orgânicas, não podem ser multiplicadas subitamente 

como certos elementos do capital fixo (como minérios, por exemplo), cuja expansão, 

pressupostas as condições naturais, pode ser efetivada num menor prazo, dependendo das 

condições que o setor produtor desse tipo de mercadoria tem para acelerar a produção 

conforme a necessidade. Assim, é “possível, portanto, com produção capitalista 

desenvolvida, e mesmo inevitável, que a produção e a expansão da parte do capital 

constante, que consiste em capital fixo, maquinaria etc., tomem considerável dianteira em 

relação à parte do mesmo que consiste em matérias primas orgânicas, de modo que a 

procura por essas matérias primas cresce mais rapidamente que sua oferta, subindo, por 

conseguinte, seu preço” (MARX, 1985b, p. 88). 
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Além disso, a produção de alimentos tem, em grande medida, a mesma natureza da 

produção das matérias primas orgânicas, e constituem parte fundamental do salário. Dessa 

forma, a variação dos preços nesse setor pode causar variações na taxa de lucro, coeteris 

paribus. Bens não reproduzíveis em geral - apesar da possibilidade de relativa previsão e 

controle da produção, dadas as condições naturais – possuem estrutura de mercado 

fortemente monopolista, tendo alta influência sobre a oferta, podendo controlar preços; isso 

ajuda explicar a pressão dos países centrais em cima dos países produtores desse tipo de 

mercadoria. 

A alternância de anos bons e ruins na produção de matérias primas não raramente 

influencia crises e comportamentos cíclicos na economia como um todo. Anos bons geram 

uma abundância desses produtos e consequentemente aumentam sua oferta, fazendo seus 

preços baixar. O baixo preço das matérias-primas, por sua vez, incentiva a produção da 

indústria, causando uma maré de prosperidade econômica. Se em meio a essa prosperidade 

relativa - de alta produção industrial e portanto de alta demanda por matérias primas - 

ocorrer um mau ano no que se refere à produção dessas últimas, o ciclo de prosperidade 

pode se interromper, e dependendo da percepção dos diferentes setores e da capacidade de 

aumento da oferta de matérias primas - que vimos ser limitada por natureza - a relativa 

prosperidade pode dar lugar à crise. 

A variação dos preços pode, por conclusão, causar atritos na reprodução do capital, 

benéficos ou maléficos, por meio da vinculação ou liberação de capital. Esse fenômeno do 

capital, por sua vez, pode fazer alterar os próprios preços. A teoria dos preços de Marx, que 

os entende a partir do valor, permite entender o comportamento dos preços a constituir 

tanto como uma das causas como uma das expressões do caráter anárquico do modo de 

produção capitalista. A dialética mais uma vez aqui se faz indispensável dentro do método 

marxista. 

A compreensão dos preços a partir da superfície, isto é, a partir dos movimentos de 

oferta e demanda - a desconsiderar, portanto, o valor criado na produção e não na 

circulação - faz com que as teorias não-marxistas não tenham a necessária compreensão da 

verdadeira natureza do capitalismo, como sistema anárquico. Se o sistema de preços fosse o 

regulador das relações de produção, a economia capitalista só poderia tender ao equilíbrio 
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se houvesse uma tendência ao equilíbrio no sistema de preços, essa última é determinada de 

maneira axiomática pela chamada ortodoxia econômica.  

Vinculação e a liberação de capital nos levam a idéia de que uma das razões do 

preço se alterar é em si mesma a alteração dos preços. Se um preço baixa (aumenta), pode 

haver liberação (vinculação) de capital, havendo liberação (vinculação), capital constante, 

capital variável e mais valia podem se alterar em termos de magnitude e distribuição; 

alterando isso, por sua vez, os preços podem se alterar. Se por exemplo um insumo usado 

em determinado setor da indústria se torna mais barato e há liberação de capital, os 

possíveis efeitos imediatos são o maior lucro desse setor, a possibilidade da mercadoria 

poder ser barateada e o maior nível de investimentos nesse setor.  

Portanto, não só os preços de mercado estão sempre sujeitos a flutuações constantes, 

mas o seu próprio centro orbital, os preços de produção. A constante variação dos preços 

relativos é assim justificada. A flutuação dos preços de produção, assim sendo, manifesta-

se como reflexo, em última instância, das condições da reprodução do capital. 

 

  

3.3 CRÍTICAS À TEORIA DOS PREÇOS DE MARX E SUAS RESPOSTAS 

 

 

Há duas críticas diretas à teoria da formação dos preços de Marx a partir do valor 

que podem ser destacadas. O que há de comum entre elas é a assunção de uma suposta 

incongruência matemática de modo a tornar o entendimento marxista como algo incorreto, 

equivocado. Claro que Marx e sua teoria não estão imunes à crítica, mas é preciso 

considerar que uma teoria não pode ser descartada devido à matemática. É necessário que 

se observe a coerência do entendimento, para além de sua possibilidade ou não de 

formalização matemática. Mais que isso, sempre é possível se corrigir a formalização sem 

que seja preciso desmontar totalmente a teoria. 

A primeira crítica destacada é de que os preços de produção não estariam calculados 

de forma correta. Essa crítica foi exposta por economistas como Böhm-Bawerk e 

sintetizada por Samuelson em artigo (SAMUELSON, 1971). Samuelson sugere ainda que, 

Marx utiliza a teoria do valor para demonstrar a exploração, mas depois “tira da cartola” 
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outra teoria que explica os preços, sem relação com a anterior. Acusa, portanto, a teoria do 

valor de Marx de ser meramente um recurso que tenta justificar sua ideologia, mas que não 

tem coerência teórica. 

O erro da transformação marxista, exposta n’O Capital, é que ela é “incompleta”. 

Marx chega aos preços a partir dos valores, mas não considera que esses valores que 

participaram da formação do preço de produção (do capital constante e do capital variável) 

também tem de ser transformados. Procedendo de forma “correta”, a massa de mais valia 

produzida não corresponde à massa de lucro produzida, como afirmado por Marx. 

Contudo, Shaikh demonstra que, ainda que matematicamente essa correspondência 

de fato não se verifique, ela por si só não refuta a idéia marxista de que os preços são 

derivados dos valores. Shaikh demonstra que a teoria dos preços não pode ser entendida 

como desconexa da teoria do valor e critica a redução de problema teórico a um problema 

algébrico, como fazem os críticos não marxistas a exemplo de Samuelson (SHAIKH, 

1977). 

Shaikh demonstra em sua solução algébrica que apesar da massa de mais-valia 

produzida não mais corresponder à massa produzida de lucro, os lucros só podem se alterar 

havendo alteração na mais-valia, o que prova a dependência entre as duas variáveis. Além 

disso, o somatório dos valores permanece igual ao somatório dos preços. O fundamental da 

teoria dos preços de Marx, que é a formação dos preços a partir do valor e a formação dos 

lucros a partir da mais-valia, permanece intacto. 

Uma segunda crítica a se destacar é a de que os preços não podem se derivar do 

valor porque o dinheiro mesmo não é vendido pelo seu valor. A partir da análise da 

transformação dos valores em preços de produção, os críticos - em geral neoricardianos, 

mas também mesmo marxistas - “provam” que o dinheiro só poderia ser entendido da 

mesma forma que Marx (tendo a natureza de mercadoria) se o setor produtor dele tivesse 

composição orgânica correspondente à média da economia. É demonstrado por teoremas 

algébricos que a medida dos valores não pode ter seu valor transformado em preço, a 

menos que essas duas medidas coincidam quantitativamente. 

Moseley, em artigo não publicado (S.d.), responde de forma bem consistente essa 

afirmação de que o dinheiro não pode ser mercadoria devido ao “problema da 

transformação”. De forma resumida – até porque pormenorizar essa questão não está no 
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escopo do trabalho – a mercadoria que se estabeleceu no capitalismo como equivalente 

geral foi o ouro, metal precioso que não possui preço. 

O setor produtor de ouro é, como todo setor extrativo ou agrícola, dependente da 

terra (condições naturais e geográficas), a qual aufere uma renda. Assim, o ouro é vendido 

sempre por seu valor, não pelo seu preço de produção. A mercadoria ouro não participa do 

“rateio” da mais-valia entre os setores do capital, conforme sua quota parte na produção 

desta. O setor de extração do ouro possui composição orgânica inferior à média, mas não 

transfere mais-valia aos demais setores, o lucro que excede o lucro médio é apropriado pelo 

dono da mina, na forma de renda da terra. 

Não participando da transformação dos valores em preços, se o setor que produz 

ouro tem composição igual ou diferente da média, não é relevante, o que descarta ou ao 

menos enfraquece a crítica exposta. O dinheiro não tem preço, ele é medida dos valores e 

padrão de preços. 

 

 

3.4 INFLAÇÃO E TQM 

 

 

3.4.1 A origem do termo inflação 

 

 

A origem do termo inflação remonta a época mercantilista, o período que 

compreende o chamado “capitalismo comercial”. Nesse período ainda não estavam 

consolidadas as bases para o novo modo de produção, que só viria através da proletarização 

na Inglaterra, motivada pelos cercamentos que estimularam o êxodo de mão de obra do 

campo para as cidades, a trabalhar na indústria nascente, sob regime assalariado. Esse 

movimento corresponde à chamada acumulação primitiva de capital.  

Os lucros acumulados durante a época mercantilista, oriundos especialmente da 

especulação comercial, foram decisivos para a revolução industrial que viria mais tarde. No 

fim do século XV, motivos econômicos, políticos e religiosos fizeram com que os árabes, 
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que ocupavam na época o território correspondente ao Oriente Médio, interrompessem a 

intermediação comercial da Europa com a Ásia, obrigando os europeus a criar novas rotas, 

estimulando as “Grandes Navegações”. Foi por meio delas que o continente americano 

acabou por descoberto pelos europeus. 

Embora seja considerado o nascimento da economia como ciência a partir da obra 

“Riqueza das Nações” de Smith, o período mercantilista foi fértil em novas idéias 

econômicas. Os pensadores mercantilistas se preocupavam principalmente em determinar 

as causas que levavam um país a ser rico. As teorias levantadas pelos mercantilistas tinham 

um caráter essencialmente indutivista, característico de uma ciência que acabara de nascer. 

Dessa forma, os mercantilistas acreditavam, por exemplo, que a riqueza estava relacionada 

à capacidade de manter saldos positivos na balança comercial – o que faz algum sentido até 

hoje, grosso modo. 

A primeira grande intuição dos pensadores mercantilistas não poderia ser mais 

óbvia: Os primeiros mercantilistas afirmavam que rico era o país que acumulasse metais 

preciosos, ouro e prata. Sendo esses metais o material monetário, nada mais compreensível 

a percepção de que quanto mais se acumulava dinheiro, mais riqueza se podia possuir. 

No entanto, os países mais felizes em sua busca de ouro e prata nos novos territórios 

descobertos, destacadamente a Espanha, viram-se imersos numa inflação sem precedentes, 

e tal inflação acabou por contaminar toda a Europa; afinal, os espanhóis usavam o ouro e a 

prata para importar o que necessitavam, o que foi inclusive uma das causas do seu atraso 

industrial. Ainda que abarrotados de ouro e prata, esses países tiveram seu poder de compra 

reduzido. Obviamente, a crença na riqueza determinada pela quantidade de ouro e prata 

estava assim ameaçada. 

Acredita-se que o termo inflação apareceu pela primeira vez na obra de Bodin, 

pensador mercantilista que questionava a tese de que a riqueza era determinada pelas 

quantidades de metal precioso. Bodin também pode ser considerado uma espécie de pai da 

TQM8, pois, embora não tenha dado bases propriamente científicas à teoria, estabeleceu a 

causalidade entre quantidade dinheiro e nível de preços, ao observar a inflação européia 

                                                 
8  Aqui abreviação da Teoria Quantitativa da Moeda. É importante frisar que o termo moeda vem aqui 
como sinônimo de dinheiro, como já explicado em nota no capítulo anterior. Apesar de não ser a melhor 
nomenclatura, devido ao seu uso difundido, assim será abreviada. 
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como decorrente das enormes descobertas de metais preciosos nas novas colônias 

(SCHUMPETER, 1964). 

Com o passar dos anos, a determinação dos preços pela quantidade de dinheiro na 

circulação ganhou contornos teóricos cada vez mais sofisticados, e a TQM acabou por se 

consolidar como a teoria inflacionária dominante, sendo adotada pelos autores mais 

relevantes do mainstream de cada época. 

 

 

3.4.2 A Teoria Quantitativa  

 

 

A teoria quantitativa ganha desenvolvimentos teóricos a partir do período 

iluminista, no século XVIII e tem como principal representante na época, Hume. “A esfera 

econômica burguesa propriamente dita daquela época era a esfera da circulação de 

mercadorias” (MARX, 2008, p. 198). A esfera produtiva ainda não tinha sido 

completamente subordinada às novas relações de produção que surgiam, ainda existiam 

muitas formas feudais de produção; por conta disso, muitos produtos não se tornavam 

mercadorias, não apareciam como materialização do trabalho abstrato. 

Os primeiros economistas, incluindo Hume, concebiam dinheiro uma forma fluida 

de valor de troca, criado no próprio processo de metamorfose de mercadorias, ou seja, a 

circulação de mercadorias era concebida exclusivamente na forma M-D-M. Citando Marx:  

 

“Se se isola o próprio meio de circulação em sua forma de moeda, ele se transforma 

(...) em sinal de valor. Mas, sendo a circulação metálica a forma dominante de 

circulação que a economia clássica encontra primeiramente, ela toma o dinheiro 

metálico por moeda e a moeda metálica por simples sinal de valor. Conforme a lei de 

circulação dos sinais de valor estabelece-se o princípio de que os preços das 

mercadorias dependem da massa de dinheiro circulante, mas que essa não depende 

dos primeiros. (...) Dadas certas condições, um aumento ou diminuição na 

quantidade, seja de dinheiro, seja dos sinais de valor circulantes, parece se operar 

uniformemente sobre os preços das mercadorias” (MARX, 2008, p. 199). 
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Para Hume, portanto, os preços das mercadorias num local são determinados pela 

massa de meio circulante que nele existe (dinheiro e signos de valor) em relação à massa de 

mercadorias que circula. O meio circulante representa todas as mercadorias que nele 

existem. Assim, se as mercadorias aumentam, permanecendo a quantidade de 

representantes, os preços diminuem; se o número de representantes aumenta (meio 

circulante aumenta), permanecendo igual a quantidade de mercadorias, os preços 

aumentam. 

O entendimento de inflação de Hume deriva de, primeiramente, uma ausência de 

teoria do valor bem fundamentada. Hume esquece que, para contar valores em ouro e prata, 

não é preciso que o ouro e prata estejam presentes. O dinheiro de conta e o instrumento de 

circulação, para ele, confundem-se: “Baseando-se em que uma variação de valor na medida 

dos valores ou dos metais preciosos que servem de moeda contante faz subir ou baixar os 

preços das mercadorias e, portanto, a massa do dinheiro circulante, permanecendo a 

velocidade do curso, Hume deduz que a alta ou baixa dos preços das mercadorias depende 

da quantidade de dinheiro que circula” (MARX, 2008, p. 203). Além disso, na idéia de 

Hume, as mercadorias entram na circulação sem preços, e ouro e prata sem valor. Dessa 

forma, o valor é determinado pela quantidade relativa, tanto das mercadorias, quanto do 

dinheiro. 

A maior parte dos economistas que sucederam Hume - aponta Marx - confunde a 

circulação das notas bancárias com a circulação dos signos de valor ou do papel moeda 

estatal de curso forçado, que são regidos por leis distintas – como visto, um é dinheiro de 

crédito e deriva da função de meio de pagamento do dinheiro, os outros derivam da função 

de meio de circulação – e, ao pretender explicar os fenômenos da circulação forçada 

mediante as leis da circulação metálica, acabam por deduzir inversamente as leis dessa 

última aos fenômenos da primeira (Marx, 2008, p. 210). A explicação mais detalhada das 

leis que regem a circulação do dinheiro de crédito e dos signos de valor é guardada para 

capítulos posteriores, contudo, é importante essa observação para o entendimento da TQM 

e seus equívocos. 



 67 

Ricardo, como Hume, confunde a circulação das notas bancárias com a circulação 

dos simples signos de valor, contudo, sua “teoria da inflação” 9 é distinta da de Hume, e 

essa distinção está ligada à existência de uma teoria do valor melhor fundamentada no 

primeiro que no segundo. A preocupação de Ricardo é a depreciação dos representantes do 

dinheiro, acompanhada da alta simultânea das mercadorias. O dinheiro como signo de 

valor, para Ricardo, é um sinal de um quantum de ouro determinado e não, como para 

Hume, o representante sem valor das mercadorias. 

Dado esse valor do ouro, a quantidade de dinheiro em circulação é determinada 

pelos preços das mercadorias. Dito de outra forma, a massa de ouro que circula num 

determinado local num determinado momento é determinada simplesmente pelo valor de 

troca das mercadorias que circulam. Porém, suponhamos que essa massa de valores varie, 

seja porque se produzem mais ou menos mercadorias com a mesma quantidade de trabalho 

empregada, seja porque em conseqüência de uma alteração na produtividade do trabalho, a 

mesma massa de mercadorias contém diferente valor de troca. O que acontece então? 

Se ouro é dinheiro, instrumento de circulação, ele se vê obrigado, em resposta à 

variação do volume da massa de valores, a estar presente na circulação numa maior ou 

menor quantidade, ainda que o valor do ouro - determinado pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário - permaneça igual. Daí, haverá escassez ou superabundância na 

quantidade de meio circulante em relação ao valor do ouro. Para Ricardo, ainda que o ouro 

possua valor próprio, ele se converteria em sinal de um metal de valor de troca diferente do 

seu. Ricardo aqui mescla, equivocadamente, teoria do valor trabalho e quantitativismo. 

O movimento dos preços das mercadorias é, portanto, efeito da expansão ou 

contração relativa da massa de ouro circulante acima ou abaixo do nível que corresponde ao 

seu próprio valor, ou seja, da quantidade “normal” que se determina pela relação entre seu 

próprio valor e o valor das demais mercadorias que tem que circular. “Em resumo: o 

dinheiro circulante encontra-se em seu nível normal quando sua quantidade, dado o valor 

das mercadorias, se acha determinada pelo seu próprio valor metálico” (MARX, 2008, p. 

214). 

                                                 
9  Aqui colocado entre aspas porque Ricardo não possui, strictu sensu, uma teoria inflacionária. Possui, 
contudo, um referencial de análise para o estudo do comportamento dos preços que, para ele, segue a lógica 
quantitativa. 
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Ricardo, contudo, acreditava que a produção de ouro equilibrava o processo. A alta 

do ouro acima de seu valor de troca, isto é, do valor determinado pelo tempo de trabalho 

incorporado à mercadoria ouro, implicaria um aumento na sua produção, até que sua 

abundância o fizesse descer de volta à sua magnitude normal de valor. O movimento 

contrário também ocorre, analogamente. “Graças a esses movimentos inversos, a 

contradição entre o valor metálico do ouro (quantidade de trabalho, grifo meu) e seu valor 

como meio de circulação (escassez ou abundância, grifo meu) se compensaria, o nível 

normal da massa de ouro circulante se fixaria e a alta dos preços das mercadorias 

corresponderia novamente à medida dos valores” (MARX, 2008, p. 215). Percebe-se aqui 

claramente em Ricardo a crença no papel equilibrador do sistema de preços.  

Ricardo portanto aceita a TQM de maneira bem distinta da de Hume. O dinheiro e 

as mercadorias entram no mercado contendo valor, medido pela quantidade de trabalho. 

Contudo, se já entram com essas medidas, por que funcionaria a lógica quantitativa? Por 

que a quantidade relativa de uma mercadoria (ou do próprio dinheiro) entraria em 

contradição com seu valor? Existem duas formas de entender isso. A primeira seria 

considerar, como faz Ricardo, o valor de uma mercadoria (ou do dinheiro) sendo medido 

pelo trabalho incorporado (individual).  

Não tomados pela média, existiria mais de um valor para uma mesma mercadoria, 

não só flutuantes como também divergentes, e isso inclui o do próprio equivalente geral, o 

dinheiro. Dentro dessa lógica, a teoria do valor é um processo equilibrador: haver 

divergência entre quantidade física e valor significa que é preciso produzir com mais 

eficiência aquilo que está relativamente escasso, convergindo essas medidas – por assim 

dizer, convergir à quantidade “física” e a quantidade “de trabalho”. O processo contrário 

também é verdadeiro.  

Para um verdadeiro entendimento da função de medida dos valores, o dinheiro tem 

de representar trabalho social médio. Se ele representa trabalho individual, não pode ser 

equivalente geral, pois dessa forma a contradição entre trabalho concreto e abstrato não é 

resolvida pelo dinheiro, se tornando ele uma mercadoria como outra qualquer. Viu-se que a 

contradição é resolvida pelo dinheiro quando este passa a ser a encarnação do trabalho 

social, não individual. Isso demonstra o quanto Ricardo não possui uma teoria monetária 

bem fundamentada.  
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O segundo entendimento dessa questão é análogo e complementa o primeiro. O 

dinheiro enquanto medida dos valores não pode ter preço, mas Ricardo não leva isso em 

consideração. Se dinheiro tivesse preço, aí sim sua escassez ou abundância relativa (oferta e 

demanda) o encareceriam ou barateariam, respectivamente. A mercadoria equivalente geral 

só pode entrar no mercado sendo vendida pelo seu valor, não pelo seu preço. Como já visto 

isso foi resolvido por Moseley (S.d.), o dinheiro não tem preço. 

As notas bancárias, por sua vez, compartilham das mesmas leis que do dinheiro 

metálico e dos signos de valor na lógica ricardiana. É importante lembrar que, para Marx, 

os três tem comportamento distinto um do outro. Isso será discutido em capítulos 

posteriores, por enquanto, preço é definido em termos de quantidade de ouro.  

Porém, vale a pena mostrar que, para Ricardo:  

 

“(...) ainda que as notas do banco sejam conversíveis e seu valor real corresponda, 

portanto, ao seu valor nominal, a massa total de meio circulante pode ser 

superestimada ou depreciada, conforme sua quantidade total, devido às razões 

anteriormente desenvolvidas, eleve-se acima ou abaixo do nível determinado pelo 

valor de troca das mercadorias que circulam e pelo valor metálico do ouro. Desse 

ponto de vista, o papel moeda inconversível só tem uma vantagem sobre o papel 

conversível: pode ser duplamente depreciado. Pode descer abaixo do valor do metal 

do qual ele se reputa representante, porque é emitido em número muito grande; ou 

também pode cair porque o metal que representa desce abaixo de seu próprio valor” 

(MARX, 2008, p. 215). 

 

Voltar-se-á a essa discussão do comportamento do dinheiro de crédito e dos signos 

de valor no capítulo seguinte. 

Ricardo, como principal representante do mainstream de sua época, consolidou a 

teoria quantitativa como explicação padrão da inflação. Sua tradição ainda atravessou mais 

uma geração de economistas políticos por meio de trabalhos como o de James Mill. A 

teoria do valor trabalho, no entanto, perdeu seu lugar no mainstream, tomado pela teoria do 

valor utilidade, criada pelos subjetivistas e demais “economistas vulgares” (para usar uma 

expressão de Marx) e mais tarde consolidada pelos marginalistas, que derivam dos 

primeiros. 
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A teoria quantitativa, no entanto, não perdeu seu status, apenas adquiriu novos 

contornos teóricos. Desenvolvimentos formais da TQM, já dentro do paradigma 

marginalista, datam do fim do século XIX e se preocuparam em tratar das relações entre as 

variações no nível de preços e no estoque de moeda. Uma importante formulação é a 

equação de trocas de Irving Fischer de 1911 (CHUMVICHITRA, 1999). 

Em sua equação, Fischer relaciona o montante de estoque de moeda em circulação 

com os gastos totais na economia. Considerando que pi é o preço médio da i-ésima 

mercadoria e qi sua quantidade vendida, (pi . qi) é o valor gasto com esta mercadoria num 

período de tempo. Numa economia com n mercadorias, tem-se o seguinte: 

p1q1+p2q2+p3q3+...=PiQi    

Onde: P é um índice de preços e Q um índice de quantidades das mercadorias vendidas. 

Se o total de compras (PQ) for dividido pela quantidade de moeda utilizada nestas 

compras, tem-se a rapidez ou velocidade com que o estoque de moeda circula nessa 

economia, e a equação de trocas de Fisher é tomada como uma identidade: MV = PQ, onde 

M é quantidade de meio circulante e V a velocidade da circulação. Em condições de 

equilíbrio monetário, a oferta e a demanda por dinheiro são iguais. 

Importante considerar que para Fischer, assim como para toda a tradição 

marginalista com exceção dos pós-keynesianos, a oferta de dinheiro é exógena, dependendo 

tão somente, pois, da ação da autoridade monetária. 

Aqui é importante destacar que se está tratando de um outro paradigma, bastante 

diferente do de Ricardo. Em Hume, a TQM funcionava porque as mercadorias chegam ao 

mercado sem valor, o preço não deriva do último. Com Ricardo, a TQM ganha outros 

contornos teóricos, fundindo-se com a teoria do valor trabalho, mas tal autor não amarrou 

sua teoria do valor trabalho a uma teoria do dinheiro. Já a teoria marginalista significa certo 

retorno a Hume, ignorando uma base objetiva do valor. Grosso modo, pode-se afirmar que 

as formas que a TQM toma hoje, ainda que tenham uma grande complexidade formal, são 

“pré-ricardianas”. 

Uma importante reformulação da equação de Fischer foi devida aos economistas de 

Cambridge (em especial Pigou). Nessa versão, considerou-se que o principal motivo para 

os indivíduos manter dinheiro é sua utilidade como moeda, ou seja, sua capacidade de 

facilitar trocas. Nesse sentido, a quantidade demandada de dinheiro para esse propósito é 
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entendida como uma proporção do volume final das transações, ou do nível da renda 

nominal Y (CHUMVICHITRA, 1999). A equação de Cambridge é a seguinte: 

Md =kPY com: 0 < k < 1 

Onde, k é o inverso da velocidade de circulação da moeda V, que nessa versão passou a ser 

chamada de velocidade-renda da moeda, e é considerada como constante. 

Uma versão modificada da TQM foi apresentada por Milton Friedman como forma 

de restabelecer sua importância no campo teórico, ameaçada pela teoria keynesiana. Um 

primeiro ponto foi o fato da equação de Cambridge ter sido utilizada para explicar 

fenômenos que, na sua versão original, não se propunha a explicar, tais como as flutuações 

da atividade econômica (seja por variações no nível de preços, seja por variações no nível 

da renda). Para ele, a TQM é unicamente uma teoria de demanda monetária. 

Outra consideração a ser feita é que se consolidou a idéia dentro da tradição 

marginalista, com exceção de Keynes (a partir de sua Teoria Geral), que o dinheiro é 

essencialmente moeda, ou seja, sua principal e única relevante função (a que determina sua 

demanda) é meio de circulação.   

No novo enfoque apresentado por Friedman, a teoria da demanda monetária 

neoclássica (como também é conhecida essa teoria) é apresentada como uma abordagem 

para seleção de ativos componentes dos portfólios dos agentes. A moeda é, assim, uma das 

formas disponíveis pelos agentes de manter sua riqueza (CHUMVICHITRA, 1999). 

Para o indivíduo, dado que está sujeito a uma restrição orçamentária, apresentam-se 

cinco alternativas de alocação de seu portfólio: a) ativos de renda fixa; b) ativos de renda 

variável ou de renda real constante; c) os bens físicos; d) o capital humano; e e) a moeda 

que, por hipótese, não produz retornos pecuniários. 

Nesse modelo, as variáveis que influenciam diretamente as decisões dos agentes 

quanto às suas carteiras de títulos (e moeda) são aquelas relacionadas aos rendimentos 

esperados por cada ativo. As taxas de juros (de curto e longo prazo) remuneram os ativos 

financeiros, e o capital humano tem rendimentos que podem ser medidos através da taxa 

esperada de inflação (CHUMVICHITRA, 1999). Outras variáveis devem entrar na função 

de demanda por moeda, como por exemplo, as preferências e os gostos dos agentes, o 

progresso tecnológico e os rendimentos alternativos. 
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Um grande avanço da versão de Friedman é que o entesouramento, que é 

fundamental instrumento regulador da quantidade de dinheiro às necessidades da 

circulação, desaparece. O que se põe em seu lugar é uma teoria de alocação de portfólio, 

que depende de variáveis como preferências individuais, taxas de juro e inflação. O motivo 

keynesiano da precaução não existe aqui, nem mesmo o da especulação, mas somente a 

escolha racional (já que especulação pressupõe incerteza). De tal forma, a poupança jamais 

supera o investimento, o ajustamento é automático e “ex-ante”. Não havendo 

entesouramento, toda moeda que se crie ou emita é potencialmente inflacionária. 

Inflação e demanda e oferta monetária só podem ter correlação com o fenômeno 

inflacionário se algum tipo de moeda - seja dinheiro metálico, de crédito ou signos de valor 

- tiver alguma forma de entrar na circulação além (ou aquém, no caso da deflação) de suas 

necessidades. Se o Estado arbitra de alguma forma a quantidade de meio circulante está 

aberta a possibilidade da superabundância, ou em outras palavras, está aberta a 

possibilidade de a demanda não absorver a quantidade de moeda inserida na economia num 

dado local, num dado momento (ou, ao contrário, a possibilidade de escassez monetária, 

causando deflação). 

Além do mais, a TQM só pode funcionar numa economia sem “vazamentos”, ou 

seja, onde o dinheiro não possa ser retido. Isso faz com que os mesmos motivos que 

provocam a Lei de Say, que afirma que toda oferta cria sua própria demanda, sejam os 

mesmos que provocam a TQM. É preciso uma concepção de “tendência ao equilíbrio” para 

se aceitar as duas hipóteses, mais que isso, uma concepção de equilíbrio de “plena 

utilização dos fatores de produção”. Se o dinheiro é retido por qualquer motivo, rendas ou 

lucros ou salários não se realizam, sobrando mercadorias e fazendo com que a quantidade 

ofertada e demandada de mercadorias não coincida, ou seja, tornando inválida a Lei de Say.  

Na Lei de Say, por não haver superprodução, a tendência de deflação ocasionada 

pela dificuldade de realização das mercadorias pelo seu valor não existe e com isso a 

deflação passa a ser resultado somente de escassez monetária. Inversamente, se não há 

como existir excesso de oferta de bens, a inflação só pode se justificar por meio do mercado 

monetário, havendo excesso de oferta nesse último. Importante lembrar que como as 

mercadorias - na teoria convencional – chegam ao mercado sem preço, pode-se falar em 

mercado de bens e mercado monetário como duas coisas nitidamente distintas. 
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Quando o dinheiro em circulação é determinado endogenamente, o mecanismo que 

regula a quantidade de dinheiro às necessidades de circulação é o entesouramento. Sendo 

assim, o entesouramento tem de ser impedido, ou simplesmente negado para que a TQM 

possa operar. Ao desconsiderar o entesouramento, a demanda por dinheiro passa a ser vista, 

sobretudo, para atender motivos transacionais, e então é sempre estável ou previsível, 

dependendo do nível de renda – o qual, nessas abordagens, tende à estacionariedade. A 

rejeição do entesouramento aparece nas concepções ortodoxas de mercados de fundos de 

empréstimos, quando a oferta de empréstimos é igualada à poupança, ou seja, toda renda 

poupada é emprestada, o que elimina a possibilidade de entesourar (MOLLO, 2004). 

Note-se que a negação do entesouramento tem como pressuposto o pleno emprego. 

Se o produto é sempre de pleno emprego, não há como haver recursos entesourados na 

economia, não empregados ou subutilizados. Se há uma tendência no capitalismo ao 

dinheiro jamais permanecer imóvel, também é verdade que há uma série de fatores que não 

permitem que seja garantido o pleno emprego; esse último só pode ocorrer por 

coincidência, a regra é o não equilíbrio. 

É a ausência de entesouramento que torna a demanda monetária estável e então a 

velocidade de circulação da moeda estável ou previsível. É, por sua vez, a neutralidade da 

moeda que impede que variações da quantidade de moeda afetem a produção real, 

garantindo efeito proporcional sobre o nível geral de preços, ou seja, provocando inflação 

(ou deflação). Daí, se a oferta monetária é arbitrada pelo Banco Central – como vimos ser a 

hipótese do mainstream teórico – este pode provocar inflação (ou deflação) se não controlar 

a quantidade de dinheiro ao nível do produto e das flutuações (previstas) da velocidade de 

circulação (MOLLO, 2004). 

Com moeda neutra, o ajuste da demanda monetária à sua oferta é sempre 

inflacionário (ou deflacionário, se moeda for retirada da circulação). Algumas versões da 

TQM admitem até que a quantidade de moeda afeta o produto no curto prazo, mas no longo 

- quando assimetrias, falhas e contratos podem ser ajustados - jamais. Assim, o controle do 

mercado monetário, ao contrário do que se recomenda para o mercado de bens, é 

indispensável, já que a oferta cria sua própria demanda - o que parece paradoxal, pois pela 

mesma causa, é recomendado que não se intervenha no mercado de bens. Em outras 

palavras, a oferta de moeda garante por si só sua própria absorção (pois não há “furos” ou 
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entesouramento), assim o equilíbrio é sempre alcançado, não pela maior quantidade de 

bens, mas pelos seus preços maiores. 

O ajustamento do mercado monetário é passivo ao ajuste do mercado de bens. 

Igualada a oferta e a demanda pela lógica de Say e então determinado o nível do produto de 

pleno emprego, os preços relativos encontram-se dados a priori (pela quantidade relativa, 

escassez ou abundância, oferta e demanda). Os preços absolutos então se ajustam 

passivamente de acordo com a quantidade de moeda emitida exogenamente. Isso volta a 

preocupação totalmente à gestão monetária. 

Se em Marx o dinheiro também tem caráter passivo, os preços relativos não são 

dados por um ajustamento via oferta e demanda, mas anteriormente pelas condições de 

produção e concorrência. Quando chegam ao mercado, atuam as leis de oferta e demanda, 

mas de forma completamente distinta da Lei de Say. Além disso, o dinheiro é criado de 

acordo com a demanda tanto por dinheiro em si a executar suas funções típicas quanto de 

acordo com a demanda por capital na forma monetária. Uma autoridade monetária não 

aumenta ou diminui o meio circulante de maneira totalmente arbitrária.  

O conceito de neutralidade monetária é explicado por Patinkin da seguinte forma: 

“neutralidade da moeda é uma expressão curta para a proposição básica da teoria 

quantitativa de que apenas o nível de preços em uma economia, e não o nível de seu 

produto real, é que é afetado pela quantidade de dinheiro que circula” (PATINKIN, 1956, 

apud MOLLO 2004). 

Embora no capitalismo o entesouramento tenda a ser reduzido ao mínimo, ele ainda 

aparece sob a forma de fundos de reserva dos capitalistas, a exemplo do fundo de 

acumulação. O capital bancário atua de forma a mobilizar esses capitais inativos para as 

mãos de capitalistas que o colocarão em movimento. Contudo, nada garante que a 

poupança se iguale aos empréstimos, nem mesmo que parcela do dinheiro não seja retido 

para fins especulativos ou de precaução “a la Keynes”. Além disso, nada garante o pleno 

emprego, uma vez que o comportamento da economia não é planejado. 

 É complicado encaixar a teoria monetária de Marx aos conceitos de neutralidade ou 

de não neutralidade. Por um lado, em Marx a quantidade de dinheiro não afeta o nível dos 

preços, mas o contrário, o que o encaixaria numa definição de não neutralidade. Por outro 

lado, em Marx o dinheiro não afeta o nível de produto numa economia (a menos que seja 
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mobilizado a produzir mais dinheiro, ou seja, como capital), o que o encaixaria numa 

definição de neutralidade. Se Marx por um lado combate a teoria quantitativa, por outro 

considera o dinheiro em si um elemento passivo. 

O processo de formação de preços segundo Marx, da forma que foi exposto, por si 

só nega a TQM. A relação entre o valor a circular e o dinheiro necessário para circulá-lo 

toma os preços das mercadorias como dados. O somatório dos preços das mercadorias num 

dado tempo e espaço é determinado antes dessas últimas chegarem à esfera de circulação. 

Não é um mecanismo de oferta e demanda o determinante do nível de preços no agregado. 

Isso é o mais importante a ser entendido aqui. 

A TQM depende dos mesmos mecanismos da Lei de Say para funcionar, e essa 

última diz respeito a um mecanismo de ajuste de oferta e demanda. No entanto, a negativa 

de Marx à TQM independe de sua negativa à Lei de Say, embora a negativa à última 

também seja um elemento importante de sua teoria. 

 

 

3.5 TEORIAS MONETÁRIAS HETERODOXAS: A NEGAÇÃO À LEI DE SAY 

 

 

Foi dito que um traço comum às teorias monetárias ortodoxas é sua filiação à Lei de 

Say e à TQM. De maneira inversa, um traço comum entre as teorias monetárias 

heterodoxas seria a negação dessas leis, especialmente afirmando a possibilidade de 

“vazamentos” no circuito econômico. Para os heterodoxos não existe a noção de poupança 

igualando-se a investimento “ex ante” e, em geral, não existe noção de equilíbrio de pleno 

emprego como regra, mas como exceção. 

No entanto, esse panorama, embora coerente, é referente a uma noção 

contemporânea de economia, de tradição marginalista. Para uma análise dos argumentos 

marxistas, esse panorama se mostra um tanto confuso. A problemática do equilíbrio (como 

visto nesse capítulo em seções anteriores) e do excedente monetário (que causa inflação) é 

colocada sob um foco bastante distinto da tradição marginalista. 



 76 

Esse referencial faz com que muitas vezes a compreensão marxista do fenômeno 

inflacionário seja contaminada por outras tradições heterodoxas, notadamente a keynesiana. 

A análise dos parágrafos a seguir, parafraseados de Mollo (2004) deixam isso bem claro: 

O dinheiro e o crédito são capazes de potencializar a produção, dado que o dinheiro 

pode ser usado como capital e o crédito, por sua vez, potencializa a acumulação de capital 

ao permitir o aumento de ritmo e da escala da produção - ao reduzir custos de circulação e 

ao antecipar, sincronizando, tanto a etapa de produção quanto a de circulação - já que com 

o crédito não é mais necessário esperar a realização de lucros para financiar aumentos de 

capacidade10, e já que também o consumo pode ser antecipado via crédito e, com ele, a 

realização de lucros (FOLEY, 1986). A forma como o dinheiro (aqui se incluem os signos 

de valor e o dinheiro de crédito) é criado e demandado não garante que as proporções de 

sua criação sejam exatamente as adequadas e necessárias ao atendimento da demanda.  

Além disso, é possível que a moeda se destine a setores cuja resposta em termos de 

aumento da capacidade produtiva não seja imediata ou não responda às necessidades de 

demanda, em vista da chamada “anarquia da produção”, o que leva a uma pressão de alta 

nos preços. O dinheiro pode, por exemplo, fluir para setores onde não há capacidade ociosa 

ou onde os mercados estiverem saturados (DE VROEY, 1984).  

A possibilidade de crescimento dos preços a partir de um aumento de dinheiro que 

eleve a demanda (causado por uma maior facilidade de crédito, por exemplo) encontra seu 

limite nas condições de crescimento da oferta, como lembra Shaikh (1999), segundo o qual 

“se por qualquer razão o hiato entre a taxa de crescimento efetiva e os limites produtivos se 

estreita, haverá menos e menos espaço para o crescimento do produto e, conseqüentemente 

mais e mais pressão sobre os preços. A taxa de acumulação até o limite produtivo que 

chamo de coeficiente produtivo é então um índice de pressão inflacionária”.  

Segundo essa noção, a economia funcionaria como um grande conjunto de vasos 

comunicantes, que representariam seus diferentes setores. O fluido que corre entre os 

encanamentos que os ligam os diferentes vasos seria o dinheiro. Emitida determinada 

                                                 
10 Aparente, isso parece só valer para o capital individual e não para o capital em geral. No agregado, o 
crédito consiste basicamente em transferir capitais acumulados imóveis na mão de alguns capitalistas para as 
mãos de outros capitalistas em condições de mobilizá-los. Contudo, o desenvolvimento do crédito bancário e 
sua associação ao capital produtivo permitiram a função de emissão, adiantando dinheiro capital previamente 
inexistente (fictício) para ser mobilizado, a ser pago num momento futuro. Assim não é preciso mais haver 
capital acumulado para que se possa realizar inversões. 
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quantidade de dinheiro, ou enchendo o circuito de fluido, essa tende a se distribuir 

uniformemente por todos os vasos, exceto se houver algum problema de encanamento, ou 

de outra forma, um gargalo na economia. Havendo gargalos, o líquido acumula-se mais em 

alguns setores que em outros, alguns vasos podendo assim transbordar. 

Dentro dessa metáfora, os transbordamentos seriam os aumentos de preços, os 

gargalos qualquer limitação estrutural ou conjuntural que impeça com que a maior 

quantidade de dinheiro não se converta em consumo, especialmente produtivo. Falhas de 

infra-estrutura e dificuldades de acesso ao crédito são dois gargalos muito comuns. Não 

existindo condições para um setor aumentar sua oferta em resposta a um aumento da 

demanda, ao menos não num período curto de tempo, preços irão aumentar, em razão da 

pressão da demanda – mas é importante frisar que esse movimento é conjuntural, que pode 

até ser continuamente alimentado caso não se resolva o gargalo, mas que por si só não 

desencadeia um processo inflacionário. 

Ora, isso é uma percepção correta que se faz da natureza física do capital, assim 

como da própria natureza do comportamento das forças de oferta e demanda. A demanda 

não cresce (ou decresce) em “saltos”, mas de forma contínua, ainda que, é claro, seja 

possível alterar seu ritmo de crescimento de forma rápida. A oferta, por sua vez, possui 

limites para um crescimento contínuo - do ponto de vista do capital individual - pois o 

capital fixo destoa do circulante em relação ao seu consumo, reposição ou aumento. O 

aumento do capital como um todo também obedece a composições técnicas mais ou menos 

rígidas entre seus componentes constante e variável e mesmo entre seus componentes fixo e 

circulante. 

Dessa maneira, um setor pode deparar-se com um aumento de sua demanda além de 

suas expectativas, e ao mesmo tempo não ter condições de aumentar imediatamente a sua 

chamada “capacidade instalada”. É a isso que Shaikh se refere quando fala em limite 

produtivo, pressão inflacionária e coeficiente produtivo. É claro que a tendência é que os 

capitais acabem sendo atraídos para o setor, aumentando a oferta e produzindo um 

movimento compensatório, mas esse não é um ajuste automático. Quanto mais demorado o 

ajuste, maior a pressão sobre os preços. 

Essa compreensão do sistema econômico e das causas que levam a pressões de 

subida dos preços são compatíveis com o ponto de vista marxista uma vez que olhamos em 
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direção ao processo de formação dos valores de mercado em preços de produção. 

Compreende-se o processo de formação de preços, anteriormente analisado, por meio da 

constante interação entre partes e todo que caracteriza o processo. Por partir da produção e 

ser ele mesmo processo de distribuição da mais-valia produzida, o processo de formação 

dos preços em Marx jamais pode ser compreendido a partir do capital individual ou 

somente dele. 

A despeito disso, a noção de Mollo, que é igual ou semelhante à de muitos 

marxistas, compreende esse processo que pode resultar pressões de alta nos preços como 

inflação em si mesma. Essa visão possui alguns problemas elementares. Em primeiro lugar, 

como já foi argumentado, essas variações de preço causadas pelo processo anárquico de 

formação de preços em si mesmo não podem ser consideradas como inflação strictu sensu, 

tratam-se de flutuações conjunturais que podem até se tornarem um tanto persistentes, mas 

para uma análise teórica mais profunda sobre causas da inflação tem de ser abstraídos. Em 

segundo, essa descrição não delimita ou define bem a diferença entre a demanda por 

dinheiro e a demanda por capital, que é essencial em Marx.  

As variações de preço oriundas da “má sintonia” dos agentes individuais em sua 

batalha para produzir e apropriar-se de sua quota parte do produto social - ou em outras 

palavras, as flutuações de preço oriundas de causas “reais” ou “estruturalistas” - podem ser 

tomadas, na média, como iguais a zero para fins analíticos. No flutuar dos ciclos e da 

conjuntura, ajustes de preços relativos são feitos para cima ou para baixo conforme a 

possibilidade ou limitação de realizar a produção, daí ser comum a subida dos preços em 

momentos de alto crescimento, assim como a descida em períodos de recessão.  

Ainda que essa seja uma aproximação muito pouco precisa, não é difícil deduzir que 

utilizar esse tipo de diagnóstico inflacionário (as “causas reais”) traz incríveis dificuldades 

para explicar qualquer fenômeno inflacionário concreto que destoe do comportamento do 

tipo “curva de Phillips”, quando a inflação é maior quando o emprego é maior (maior 

atividade econômica, maior demanda agregada, maior possibilidade de aumentar preços 

sem prejudicar a realização da produção). 

Outro problema da análise de Mollo - e dos marxistas aderentes ou que se 

aproximam a esta - é possivelmente fruto da apropriação acrítica de teorias heterodoxas, 

mas estranhas ao marxismo. A explicação apresentada para a flutuação dos preços, apesar 
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de apresentar raciocínio compatível com o da formação de preços de Marx, não é oriunda 

da última, mas de outras abordagens, sobretudo keynesianas e estruturalistas. Isso não é de 

início um problema, mas é justamente essa influência que vai fazer com que tais marxistas 

aceitem essa explicação como uma teoria inflacionária de fato.  

Keynesianos e estruturalistas não possuem uma teoria do valor e do dinheiro com os 

mesmos fundamentos de Marx. Se o dinheiro não parte do valor, preços (enquanto forma 

monetária do último), não podem partir do valor. A noção de capital como relação social 

fundante e ativa da acumulação capitalista não existe e é substituída pelo próprio dinheiro11, 

compreendido a partir de suas funções e não a partir de sua essência (em Marx esta sim 

determina as funções do dinheiro). A demanda monetária toma lugar central nas 

determinações econômicas, o dinheiro ganha papel ativo na economia. 

Não sendo objetivo analisar toda a problemática metodológica da economia não 

marxista, é pertinente terminar as explicações a esse respeito por aqui e caracterizar 

genericamente as noções estruturalistas e keynesianas, objetivando uma explicação mais 

ilustrativa da influência “bastarda” exercida sobre os teóricos marxistas. Por enquanto, 

limitar-se-á a afirmar que um entendimento “puramente monetário” da inflação que negue a 

TQM não pode tomar o dinheiro como ativo, pois ele desloca – paradoxalmente - a análise 

do dinheiro para o funcionamento real da economia. 

Quando se entende o dinheiro como possuidor de papel ativo sobre a acumulação, 

explicar a inflação é dizer em que condições a economia real não responde às 

determinações monetárias - que seria a regra dentro dessa noção - e assim os preços sobem. 

Vejamos como isso se desdobra nas teorias estruturalista e keynesiana. 

Nas décadas de 50 e 60 surgiram novas abordagens não convencionais para 

contribuir com o debate sobre a inflação. Na América Latina, o estruturalismo ganhava 

força patrocinado pelos economistas da Cepal, que tinham como foco principal de seus 

estudos as causas estruturais do subdesenvolvimento do continente. Ao mesmo tempo, nos 

Eua, florescia o debate entre a inflação de demanda (demand pull) versus inflação de custos 

(cost-push) (SICSÚ, 2003). 

                                                 
11  Se o dinheiro toma o lugar do capital e as relações monetárias adquirem papel ativo, e não as 
capitalistas, é fácil entender o conceito de “economia monetária de produção” de origem keynesiana. O 
capital só deixa de ser mero fator de produção para ser uma relação social fundante quando se desvenda o 
“segredo” da mais-valia. 



 80 

A abordagem estruturalista afirmava que políticas de contração da oferta monetária 

eram incapazes de controlar a inflação. A expansão monetária não era causa, mas sim 

resultado da subida generalizada dos preços. A idéia básica dos estruturalistas era de que, 

quando havia crescimento econômico, as exportações não tinham como crescer ao mesmo 

ritmo das importações, pois as primeiras nos países periféricos eram compostas 

basicamente de bens primários, e portanto de elasticidade da demanda bem menor do que 

as últimas.  

Desse modo, na periferia da economia mundial, o déficit do balanço de pagamentos 

era um subproduto do crescimento. Com o déficit externo, a pressão sobre o câmbio o 

levaria à depreciação, esta, por sua vez, faria subir os preços dos produtos comercializáveis 

no exterior e estes últimos pressionariam os demais preços. Assim como o déficit seria um 

subproduto do crescimento, a inflação seria um subproduto do déficit (SICSÚ, 2003).  

Considerava-se também a oferta inelástica dos alimentos, assim como as precárias 

condições da infra-estrutura desses países, causadores de inflação. Alguns, como Ignácio 

Rangel, ainda diziam que a pressão inflacionária não advinha do puro crescimento, mas da 

vontade empresarial de manter ou elevar suas margens de lucro, o que era facilitado pela 

estrutura oligopolista da economia (BIELSCHOWSKY, 2000). 

Uma importante contribuição da abordagem estruturalista era sua insistência em 

considerar a inflação, assim como outros fenômenos econômicos somente passíveis de 

análise considerando-se condições específicas de cada economia. Nas palavras de 

Bielschowsky, analisar inflação segundo o método estruturalista consistia no seguinte: 

 

... o modelo básico consiste numa classificação dos fatores que geram ou aceleram a 

inflação de acordo com sua importância relativa. Mas, para descobrir quais são esses 

fatores, é necessário examinar as condições específicas de cada país, isto é, quais são suas 

características estruturais, institucionais e de dinâmica econômica (BIELSCHOWSKY, 

2000). 

 

Já a visão pós-keynesiana, ao contrário dos estruturalistas que viam a inflação como 

um mal inevitável do crescimento nas economias periféricas, reconhecem a necessidade de 

sufocar as pressões inflacionárias onde quer que elas surjam, porque se for permitido que 

elas floresçam, serão mais provavelmente validadas que reprimidas pelas variáveis 
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monetárias – pois é reconhecido que o sistema monetário não possui freios próprios para 

conter a inflação (CARDIM, 1992). 

Os pós keynesianos identificam sete tipos básicos de inflação, seis do lado da oferta 

e apenas um do lado da demanda. As inflações de oferta podem ser de salários, lucros, 

rendimentos decrescentes, importada, choques de custos, impostos. Resumidamente, um 

choque de oferta, coeteris paribus, aumenta os preços. Assim, uma situação de alto poder 

de barganha dos trabalhadores, ou de alto poder de mercado das empresas, crescimento da 

firma além de seu tamanho ótimo, depreciações cambiais, elevação de preços de 

“commodities” seriam causadoras da subida dos preços pelo lado da oferta (SICSÚ, 2003). 

Todas essas causas exercerão tanto mais pressão sobre os preços quanto maior o 

chamado “hiato do produto”, ou seja, a diferença entre a taxa de crescimento corrente e 

aquela possível se a economia estivesse no chamado “pleno emprego”. Quanto mais 

próxima a economia do pleno emprego (ou quanto menor o hiato do produto) mais fácil 

serão repassadas aos preços - por haver um maior nível de demanda agregada - as pressões 

do lado da oferta, como aumentos de salários ou custos (SICSÚ, 2003). 

A inflação de demanda, por sua vez, ocorreria numa situação onde o hiato do 

emprego é nulo, ou seja, quando a economia estivesse no pleno emprego. Nesse estágio, 

qualquer aumento nos gastos do governo, no consumo ou no investimento provoca, coeteris 

paribus, um aumento nos preços, devido ao “superaquecimento” da demanda. Isso segue 

que, para a ortodoxia econômica em geral, o diagnóstico de inflação é sempre “de 

demanda”, já que, a operar a Lei de Say, é impossível um hiato do produto. 

Os pós keynesianos assim afirmam que as políticas contracionistas quase sempre 

fazem a inflação baixar, no entanto elas frequentemente não atacam suas verdadeiras 

causas. Numa inflação causada por alto nível de mark-up, por exemplo, reprimir a demanda 

vai aumentar o hiato do produto a impedir os empresários de aumentarem seus preços, 

contudo, se nada for feito para diminuir o poder de mercado das empresas, a economia 

jamais poderá operar senão num crescimento menor que seu potencial (SICSÚ, 2003). 

Analisando essas duas abordagens, percebe-se a influência de ambas nas 

explicações de marxistas sobre inflação, assim como se percebe que os diagnósticos que 

envolvem pressões de oferta e problemas estruturais são perfeitamente possíveis de serem 

compartilhados pela teoria marxista. Quando uma economia funciona de forma anárquica e 
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a Lei de Say não se aplica e, mais do que isso, o processo de formação de preços é o mesmo 

processo onde se trava a luta pela apropriação do valor produzido, é fácil compreender que 

as causas apontadas por estruturalistas e pós keynesianos de fato exercem pressão sobre os 

preços. 

Enfatizando o que já foi argumentado, o grande problema dessas abordagens é que 

elas não conseguem distinguir a acomodação de novos preços relativos, que num contexto 

de crescimento geralmente ocorre por meio do aumento do nível geral de preços - e quanto 

maior a capacidade de repassar pressões de oferta, ou de forma contrária, mas análoga, 

quanto menor for a capacidade de responder o aumento da demanda, maior o aumento do 

nível geral de preços. É preciso separar os dois fenômenos. Contudo, ao negar a TQM, 

estruturalistas e keynesianos negam também o caráter monetário da inflação e é esse erro 

que o presente trabalho quer evitar. 
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4 I�FLAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DO PADRÃO DE PREÇOS 

 

 

No capítulo anterior procurou-se demonstrar que a formação dos preços numa 

economia e suas flutuações compreendem um processo anárquico. Para Marx, 

diferentemente dos demais economistas, o mercado não possui uma tendência ao equilíbrio, 

pelo contrário, a esfera da circulação é justamente aquela onde as contradições inerentes ao 

modo de produção se manifestam. Dessa forma, oferta e demanda, forças as quais 

determinam os preços de mercado não podem coincidir como regra, mas como exceção a 

esta. 

Também ao contrário da maior parte dos economistas - em especial depois da 

“revolução marginalista” - os preços de mercado na compreensão marxista não podem ser 

determinados na circulação, eles orbitam um centro determinado na esfera produtiva, os 

preços são formados a partir do valor. Vimos também que, pela própria anarquia da 

produção, esse centro o qual orbitam os preços de mercado também está sujeito a 

flutuações constantes.  

É importante separar o fenômeno da subida dos preços em dois. Um aspecto do 

fenômeno é a variação dos preços de produção ou a flutuação dos preços de mercado em 

torno deles, o qual foi analisado no capítulo anterior, e que tem como causa a própria 

natureza do capital, com suas flutuações conjunturais. Outro aspecto do fenômeno é a 

inflação propriamente dita, ou seja, a subida generalizada dos preços, independente de seu 

caráter heterogêneo. 

A subida dos preços de mercado ocorre, diferentemente da variação dos preços 

relativos, por razões estritamente monetárias. Se o entendimento da heterogeneidade da 

subida dos preços depende da análise da produção, do “lado real” da economia, a subida em 

si – excetuando as flutuações de demanda e oferta, que na média, se anulam - não depende; 

ao contrário, é preciso abstrair esse “lado real”, debruçando-se sobre o “lado monetário”. 

Nesse capítulo, procurar-se-á demonstrar por que a inflação é um fenômeno 

estritamente monetário. A análise das causas da subida generalizada e uniforme dos preços 

começa pela distinção, que se torna necessária nesse momento, entre a noção de preços 

como peso material de ouro e a noção de preços como relação quantitativa de um padrão de 
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preços (como a libra, o dólar ou o real). Até agora, a análise dos preços pôde ser feita 

abstraindo essa diferença, sem que isso comprometesse o entendimento. 

Também se torna necessária a distinção do comportamento da circulação quando 

esta é feita por meio de moeda metálica, dinheiro de crédito e signos de valor. O foco desse 

capítulo será a inflação causada pela desvalorização do padrão de preços, e essa ocorre por 

distintas razões a depender do uso generalizado do dinheiro de crédito, além da 

conversibilidade desse último. Para tanto, divide-se o capítulo dessa maneira, começando 

pela análise da circulação metálica, seguido do dinheiro de crédito conversível e, por fim, 

do dinheiro de crédito inconversível e dos signos de valor em geral. 

 

 

4.1 PREÇOS DINHEIRO E PREÇOS PADRÃO 

 

 

O preço é definido por Marx como a quantidade da mercadoria equivalente geral 

(ouro no capitalismo) paga para se adquirir uma dada mercadoria. Mais uma vez vale 

lembrar que o preço é a forma monetária do valor e, portanto, corresponde à dada 

quantidade de tempo de trabalho sob a forma de dinheiro. Abstraindo as flutuações do 

preço em torno do valor, inerentes à própria forma preço, se x quantidade de dinheiro é 

produzido em tempo de trabalho igual a A, uma mercadoria produzida nessa mesma 

quantidade de trabalho A terá preço x. 

Com o desenvolvimento das relações de produção mercantis e/ou capitalistas, 

especialmente dentro de uma dada economia local ou nacional, a mercadoria dinheiro 

geralmente converte-se num padrão de preços, em outras palavras, passa a corresponder, 

por convenção, a uma determinada quantidade da mercadoria dinheiro, tanto peso em 

dinheiro por unidade do padrão. A função de medida de valor, exclusiva do dinheiro 

mercadoria, faz emergir a partir dela, a função de padrão de preços. É a partir da função de 

padrão de preços que signos de valor podem tomar o lugar do dinheiro na circulação, não 

tendo eles mesmo valor, mas referindo-se a uma dada quantidade de dinheiro. 

Seguindo o raciocínio de Germer (1997), será chamado de preço-dinheiro aquele 

definido pela quantidade de mercadoria dinheiro (peso em ouro), enquanto aquele definido 
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em termos de padrão de preços será chamado de preço-padrão (unidades de dólar, por 

exemplo). Supondo que mercadoria A possua valor correspondente a 20g de ouro, esse será 

seu preço-dinheiro. Se o padrão for fixado, por exemplo, como 5g de ouro o dólar, a 

mercadoria terá um preço padrão de quatro dólares. 

A fixação do padrão é feita pelo Estado, de maneira arbitrária12. Isso permite que o 

Estado, possuindo o poder de alterar o padrão, provoque efeitos relevantes na economia 

sem afetar os valores das mercadorias, isto é, seus preços dinheiro. Segundo o próprio 

Germer: “Esta diferença de efeitos é que torna relevante a distinção entre os conceitos de 

preço-dinheiro e preço-padrão, que apenas traduzem a diferença entre as funções do 

dinheiro como medida dos valores e padrão de preços. É com base nesta distinção que se 

pode demonstrar que os padrões monetários atuais, com o dólar, a libra, o marco, etc., não 

podem ser equiparados ao dinheiro, e se pode afirmar que estas moedas realizam funções 

de padrão de preço e não de medidas de valor” (GERMER, 1997). 

Visto isso, das três formas de inflação que se pretende explicar nesse trabalho 

(desvalorização da medida de valor, desvalorização de padrão de preços e excesso de meio 

circulante) a única que se trata de uma inflação de preços-dinheiro é aquela causada por 

influência direta da lei do valor, isto é, causada pela desvalorização relativa da mercadoria 

equivalente geral às demais mercadorias. A inflação causada pela desvalorização do padrão 

de preços ou a causada por excedente de meio circulante inconversível são claramente 

fenômenos relacionados ao padrão de preços, não ao dinheiro em si, medida dos valores. 

 

Inflação por: 

Influência direta da lei do valor > flutuação da medida do valor (queda do valor da 

mercadoria equivalente geral relativamente a todas as mercadorias) > inflação de preços 

dinheiro 

Inflação por desvalorização do padrão de preço > flutuação do padrão de preço (a 

mercadoria equivalente geral é trocada por mais unidades do padrão monetário) 

                                                 
12  Veremos que com dinheiro de crédito inconversível ou com quantidade excessiva de papel moeda 
estatal (ou outro signo de valor inconversível), a conversibilidade do padrão no mercado pode se dar numa 
relação quantitativa diferente daquela fixada pelo Estado. Mesmo assim, ainda que o padrão de mercado se 
descole do padrão oficial, o Estado permanece com o poder de influenciá-lo, principalmente por meio da 
emissão de papel moeda ou conversão de dinheiro de crédito nesse ultimo. Pormenores adiante. 
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Inflação por excedente de meio circulante > flutuação do padrão de preço (a razão de 

conversibilidade do padrão monetário com o dinheiro no mercado torna-se distinta da razão 

oficializada pelo Estado) 

 

 

4.2 O CURSO DO DINHEIRO NA CIRCULAÇÃO METÁLICA 

 

 

O movimento do dinheiro e dos signos de valor que o representam é reflexo da 

mudança de forma das mercadorias. O resultado dessa mudança de forma na circulação 

simples de mercadorias é o contínuo afastamento do dinheiro de seu ponto de partida e o 

não retorno a esse ponto; o dinheiro está sempre se deslocando das mãos do comprador 

para as do vendedor. 

Essa forma unilateral do movimento do dinheiro nasce da forma bilateral do 

movimento das mercadorias. Mas isso é ocultado, segundo Marx:  

 

“A natureza da própria circulação de mercadorias produz uma aparência contrária. 

(...) O resultado da circulação, substituição de uma mercadoria por outra mercadoria, 

aparece, portanto intermediado não pela própria mudança de forma, porém pela 

função do dinheiro como meio de circulação, o qual circula as mercadorias em si 

mesmas inertes, transferindo-as das mãos na qual elas não são valores de uso para as 

mãos na qual elas são valores de uso, sempre em direção contrária ao seu próprio 

curso” (MARX, 1985a, p. 101). 

 

O mesmo autor ainda diz:  

 

“Por outro lado, cabe ao dinheiro a função de meio circulante somente porque ele é o 

valor autonomizado das mercadorias. Por isso, seu movimento como meio circulante 

é, de fato, apenas o próprio movimento da forma delas (das mercadorias) Este deve, 

portanto, refletir-se também sensivelmente no curso do dinheiro. (...) Na repetição 

freqüente da troca de posição das mesmas moedas reflete-se não somente a série de 

metamorfoses de uma única mercadoria, mas também o entrelaçamento das 

inumeráveis metamorfoses do mundo das mercadorias, em geral” (MARX, 1985a, p. 

102). 



 87 

 

Esse raciocínio do curso do dinheiro como unilateral - ou seja, tendo uma direção 

única - só vale, é claro, para a circulação simples de mercadorias. Na circulação capitalista 

a relação se inverte e o dinheiro retorna agora sempre para seu ponto de partida.  No 

circuito M-D-M o dinheiro vai do comprador ao vendedor, unilateralmente, na circulação 

simples, já no circuito D-M-D o dinheiro retorna para as mãos de quem o adiantou. 

No entanto, mesmo com retorno do dinheiro ao ponto de partida na circulação 

capitalista, outros elementos podem explicar a inflação, que serão analisados na seção que 

se refere à circulação de crédito. Além disso, a circulação capitalista obviamente não exclui 

todos os elementos da circulação simples – a exemplo dos atos de compra e venda, a 

metamorfose das mercadorias, etc. - mas compreende o seu circuito (M-D-M) agora como 

parte de um mais amplo (D-M ... P ... M’-D’). 

Uma mercadoria sai da esfera da produção para entrar na circulação expulsando 

outra mercadoria, como reflexo da mudança de forma. A mercadoria quando muda de 

forma cai fora da circulação entrando outra em seu lugar. O dinheiro, por sua vez, reside na 

esfera da circulação, movimentando-se dentro dela. Surge, portanto, a pergunta: quanto 

dinheiro a esfera da circulação pode absorver? 

Marx responde que “de fato, o dinheiro representa apenas de modo real a soma de 

ouro já expressa idealmente na soma de preços das mercadorias. A igualdade dessas somas 

entende-se, portanto, em si mesma” (MARX, 1985a, p. 102). Esse raciocínio é simples de 

compreender quando se tem em vista que as mercadorias entram na circulação com um 

valor, e que o preço é apenas forma desse valor.  

Aqui se evidencia o caráter essencialmente monetário do fenômeno inflacionário: 

 

“Sabemos, entretanto, que permanecendo iguais os valores das mercadorias, seus 

preços variam com o valor do próprio ouro (...). Conforme a soma dos preços das 

mercadorias subir ou cair, deve o volume do dinheiro circulante subir ou cair na 

mesma medida. A mudança do volume do meio circulante origina-se aqui, na 

verdade, do próprio dinheiro, porém não de sua função como meio circulante, mas 

sim de sua função como medida de valor” (MARX, 1985a, p. 102).  

 

A esfera da circulação de mercadorias tem “um buraco por meio do qual o material 

monetário nela penetra como mercadoria de dado valor” (MARX, 1985a, p. 103). Isso só 



 88 

acontece porque o dinheiro tem caráter de mercadoria e, como tal, possui um setor que o 

produz e tem valor determinado pela quantidade de trabalho abstrato. O valor está então 

pressuposto na função do dinheiro enquanto medida de valor, portanto, na determinação de 

preços. Se o valor do dinheiro cai, isso aparece primeiro na mudança de preço das 

mercadorias que são trocadas diretamente com os produtores do material monetário, nas 

suas fontes (MARX, 1985a, p. 103).  

Parte das mercadorias de uma economia pode continuar durante muito tempo a ser 

avaliada pelo antigo valor da medida de valor, especialmente em estágios menos 

desenvolvidos da sociedade burguesa. Quanto mais desenvolvido, mais fácil é o contágio 

da subida de preços, de uma mercadoria à outra, por meio de sua relação de valor à mesma. 

Isso complementa a explicação porque os preços sobem de maneira heterogênea. 

Na mesma medida em que o ajuste dos preços se generaliza, ou em que os valores 

das mercadorias são fixados segundo o novo valor reduzido do material monetário, já está 

disponível uma massa adicional necessária à sua realização. Disso, alguns foram levados a 

crer, quando observaram unilateralmente fatos conseqüentes à descoberta massiça de ouro e 

prata, que os preços tinham se elevado porque mais dinheiro funcionava como meio 

circulante. Trata-se de um raciocínio errôneo e indutivista.  

Em suma, a variação dos preços é conseqüência da mudança de valor da mercadoria 

dinheiro (ou da desvalorização do padrão de preços, como se verá adiante), o raciocínio 

errôneo é justificar tal variação como causada pela variação quantitativa do meio circulante. 

A quantidade de meio circulante depende dos preços e da velocidade de circulação, não o 

contrário. 

 

  

4.3 DESVALORIZAÇÃO DO PADRÃO DE PREÇOS NA CIRCULAÇÃO METÁLICA 

 

 

A depreciação do padrão de preço na circulação metálica é capaz de esclarecer 

acerca dos equívocos da teoria da “medida ideal de valor”. Voltar-se-á a essa discussão 

mais adiante, mas, por ora, introduzimo-la aqui, dentro da discussão da circulação e 

desvalorização dos padrões de preço.  
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Os padrões de preço desvalorizam por meio do desgaste metálico das moedas. Marx 

relata um exemplo que é bastante didático: “Nos primeiros dias da ascensão de Guilherme 

III, o preço monetário de uma onça de prata era de 5x. 2p.; chamavam penny 1/62 de uma 

onça de prata e xelim a 12 desses pence. (...). Entretanto, o preço de venda de uma onça de 

prata ultrapassou seu preço monetário de 5x. 2p. E elevou-se a 6x. 3p. (...). Como o preço 

de venda de uma onça de prata poderia se elevar acima de seu preço monetário se esse não 

era outra coisa senão o nome contante das partes alíquotas de uma onça de prata? A solução 

do enigma é fácil. Dos 5,6 milhões de libras de moeda de prata que circulavam então, 

quatro milhões estavam gastos, corroídos, alterados. Uma experiência que se fez 

demonstrou que 57 mil libras de prata, que deveriam pesar 220 mil onças, pesavam só 141 

mil onças” (MARX, 2008. p. 105-106).  

A nomenclatura libra dada ao padrão de preço nasceu de uma referência de peso 

homônima, usada na própria Inglaterra e em outros países até hoje. Contudo, ocorriam dois 

fenômenos. O primeiro era o desgaste natural das moedas metálicas que circulavam (que 

mostra não ser necessário que o próprio dinheiro exerça sua função de meio de circulação). 

O segundo era a degradação fraudulenta da moeda, contendo menos metal precioso do que 

a lei determinava. No caso relatado por Marx na sua Contribuição para a Crítica à 

Economia Política, o secretário do Tesouro inglês decidiu, em resposta ao ocorrido – o 

desgaste metálico das moedas – padronizar a cunhagem de novas moedas à 

correspondência de 6x. 3p a onça de prata. O secretário, Lowndes, afirmava que:  

 

“já que o valor da onça havia aumentado, o de suas partes alíquotas havia diminuído. 

Contudo, sua falsa teoria não servia senão para pregar um fim prático justificado. As 

dívidas do Estado foram contraídas em xelins leves; deviam ser pagas em xelim 

pesado? (...). Praticamente Lowndes referia-se ao conteúdo metálico, enquanto que 

em teoria atinha-se ao nome contante. Seus adversários, que apenas retinham o nome 

contante e declaravam que um xelim com a perda de peso de 25% a 30% era idêntico 

ao xelim pesado, pretendiam, ao contrário, ater-se ao conteúdo metálico” (MARX, 

2008, p. 106). 

 

O caso inglês nos permite afirmar duas coisas: Em primeiro lugar, que enquanto 

moeda (meio de circulação), o dinheiro não precisa ter valor. Em segundo, que por ser o 
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padrão de preço arbitrado pelo Estado, sua desvalorização pode ser forçada pelo Estado 

para desvalorizar também suas obrigações. 

A doutrina da medida ideal de valor surge da primeira idéia afirmada acima. “O fato 

de que as mercadorias, nos preços, não são transformadas senão idealmente em ouro, e que 

o ouro, por conseguinte, se transforma em dinheiro também idealmente, deu lugar à 

doutrina (...). De acordo com isso, quando o valor de uma onça subisse, quereria dizer que 

conteria mais átomos (ideais de valor) e deveria ser cunhada em um número maior de 

xelins” (MARX, 2008, p. 106). Foi de acordo com essa idéia que procedeu Lowndes. 

A idéia da medida ideal de valor é, portanto, uma inversão. Se o preço de venda da 

onça é maior, a causa disso não é mais do que o desgaste do material monetário. A 

definição feita anteriormente entre preços dinheiro e padrão nos ajuda a enxergar 

claramente o fenômeno: O preço-dinheiro não se alterou, já que está sendo exigida a 

mesma quantidade de metal para pagar as mercadorias; a diferença é que esse peso agora é 

dividido em mais moedas. O que se alterou foi o preço-padrão. 

O Estado, quando fez da regra de mercado a regra oficial, não fez mais que ajustar 

os seus haveres e deveres contraídos à nova conversibilidade já vigente nas trocas. No 

mercado, as transações à vista continuariam sendo feitas normalmente e os contratos novos 

tenderiam a se ajustar. A inflação produzida pela depreciação da libra é uma inflação de 

preços-padrão (note-se que essa afirmação por si só é redundante).  

A inflação é capaz de, por meio dos pagamentos a prazo e dos contratos 

estabelecidos em geral, alterar a apropriação dos diferentes agentes da economia do valor 

produzido. Quando o tesouro inglês ajusta a nova fundição “oficial”, por exemplo, ele está 

mexendo no montante do lucro a ser apropriado pelos capitalistas e no montante apropriado 

pelo Estado.   

 

 

4.4 A CIRCULAÇÃO DO DINHEIRO DE CRÉDITO 

 

 

4.4.1 A natureza do dinheiro de crédito 
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Como bem apontado por Germer (1997), o dinheiro de crédito é uma categoria 

complexa, pois tem caracteres de dinheiro e caracteres de capital. O crédito tem origem na 

função de meio de pagamento do dinheiro; essa função, por sua vez, tem origem na não 

coincidência dos tempos de produção das diferentes mercadorias. 

No crédito comercial, a letra de câmbio é emitida como instrumento de contrato que 

determina o pagamento a prazo. Assim, por exemplo, se eu produzo linho e não tenho 

dinheiro em mãos, mas preciso comprar fio de A, posso dar a esse último uma letra de 

câmbio, que estabelece a minha obrigação de pagar pelo fio adquirido em prazo 

determinado, julgado suficiente para produzir minha mercadoria e vendê-la. 

Um banco, por sua vez, pode trocar com A a letra de câmbio por uma nota de sua 

emissão, que é conversível em dinheiro. As notas bancárias podem então ser usadas como 

meio de pagamento – função de sua origem – ou mesmo como meio de circulação, servindo 

de instrumento mediador de trocas. A conversibilidade é necessária para que a nota seja 

aceita, uma nota inconversível só pode entrar em circulação por força do Estado. 

Assumindo a posse da letra de câmbio, o banco se torna credor de minha dívida, em lugar 

de A. Uma das conseqüências do desenvolvimento do sistema bancário, portanto, é a 

economia do dinheiro metálico e a centralização do crédito. 

Mas o dinheiro não é demandado somente por servir de meio de pagamento ou de 

circulação. Na circulação capitalista, D-M-D’, o dinheiro é forma do capital, o que significa 

dizer que ele pode ser demandado para ser utilizado como capital (a comprar meios de 

produção e força de trabalho). É essa demanda que justifica a existência do juro. O capital é 

valor que se valoriza, e valoriza por meio do processo produtivo. A demanda por 

empréstimo tem razões na possibilidade de sua valorização. O juro é a parte do lucro 

gerado na produção que cabe ao emprestador pela posse de parte do capital que foi 

mobilizado. 

A quantidade demandada por empréstimo, relativa à oferta do mesmo, é que 

determina a taxa de juros. Entendendo o empréstimo pela lógica do capital - ou seja, 

entendendo que o juro não é pagamento pelo dinheiro em si, mas pelo seu uso como capital 

- não é preciso recorrer a “custos de oportunidade” ou “eficiência marginal” para explicar a 

determinação de sua taxa. 
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Embora seja indiferente para o emprestador se o tomador do empréstimo monetário 

vai utilizá-lo como meio de pagamento, consumo improdutivo ou produtivo, e, nesse 

sentido, ele cobre juro por qualquer empréstimo, é somente o último uso que justifica os 

juros. O capital monetário, embora antecessor do industrial, é subordinado ao último no 

modo de produção capitalista. 

A letra de câmbio não cobra juros. Essa é mais uma evidência de que o dinheiro na 

função de meio de pagamento não justifica os juros. Os juros só podem ser derivados do 

capital e entendidos a partir dele. O juro não é “natural” do dinheiro, mas do capital 

monetário. 

Assim, o dinheiro de crédito (a nota bancária, por exemplo), pode ser emprestado a 

mim, produtor de linho, pelo banco ou capitalista monetário individual, para que eu compre 

mais fio do que eu poderia comprar pelas minhas posses próprias. Ao fim do processo 

produtivo, onde produzo mais valor que eu adiantei, vendo minha mercadoria. Parte de 

minha receita com as vendas será utilizada para pagamento do montante que peguei 

emprestado, acrescido de juros. 

Assim, brevemente, foi possível expor a dupla natureza do dinheiro de crédito, 

como dinheiro (meio de pagamento e meio de circulação) e como capital (a render juros), 

sem intenção de entrar em pormenores mais complexos. Além disso, também de maneira 

simplificada, foi explicada a origem e determinação dos juros no capitalismo.  

O dinheiro de crédito surge do crédito comercial e converte-se em capital portador 

de juros quando os bancos passam a atuar não apenas na atividade de comércio de dinheiro 

– a complementar, agilizar e centralizar o crédito comercial, descontando letras ou fazendo 

empréstimos genéricos – mas também como capital bancário, adiantando somas monetárias 

buscando abocanhar, sob a forma de juro, uma fatia do lucro de quem mobiliza essas 

somas. 

O dinheiro de crédito inconversível tem a mesma origem do conversível, é derivado 

do crédito comercial, da letra de câmbio. Assim, também possui caracteres de dinheiro e de 

capital. A diferença é o que o legitima entrar na circulação. Não sendo conversível, ele não 

pode “tomar emprestado” do ouro sua função de medida de valores – que é exclusiva do 

dinheiro mercadoria – e consequentemente não pode exercer de forma ideal as funções de 

padrão de preços e de meio de entesouramento. 
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Contudo, o dinheiro de crédito, seja ele conversível ou não, possui por lógica, uma 

determinação pela demanda. O dinheiro de crédito é emitido, como vimos, a tomar lugar de 

um título de dívida (como a letra de câmbio, dívida comercial) ou para servir de capital 

monetário, a render juros. As duas formas garantem o refluxo do dinheiro emitido ao seu 

ponto de origem. Como meio de pagamento, o dinheiro de crédito é destruído assim que o 

pagamento é executado. Como capital emprestado, a natureza de seu ciclo é de retorno às 

mãos do capitalista que o emprestou.  

Não está na mão dos bancos emissores aumentar, exogenamente, o número de notas 

em circulação enquanto elas forem conversíveis em dinheiro. No caso da nota 

inconversível, por sua vez, o Banco Central pode emitir de modo excedente somente em 

condições específicas, que veremos no capítulo que trata da relação entre inflação e Estado. 

Assim, em suma, determinado pela demanda, o dinheiro de crédito seja ele 

conversível ou inconversível tende a estar de acordo com as necessidades da circulação. A 

emissão excessiva do dinheiro de crédito só pode ser executada por força do Estado, sob 

condições específicas que serão expostas em capítulo posterior. 

Por ora, o que pode ser afirmado é que, não sendo conversível, essa categoria do 

dinheiro de crédito se comporta na circulação como qualquer outro signo de valor 

igualmente inconversível. Comportando-se igual aos signos de valor, o que o diferencia é a 

sua origem: Enquanto o dinheiro de crédito inconversível tem origem na função de meio de 

pagamento, os demais signos de valor, a exemplo da moeda de curso forçado, têm origem 

na função de meio de circulação. 

 

 

4.4.2 Capital monetário e capital real 

 

 

Deve-se entender aqui a circulação do dinheiro de crédito como a circulação 

capitalista pressupondo desenvolvido o sistema de crédito. Uma primeira observação que se 

faz necessária é que, desenvolvido o sistema de crédito, mais especificamente o sistema 

bancário, o dinheiro metálico é expulso da circulação. A circulação monetária capitalista 

torna-se uma circulação de dívidas, mediadas principalmente pelo dinheiro de crédito na 
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forma de notas bancárias e depósitos à vista, além de ordens de pagamento, a exemplo dos 

cheques.  

Como afirma o próprio Marx:  

 

“Todos os meios para poupar meios de circulação baseiam-se no crédito (...). A 

velocidade, com que a nota (título de crédito, grifo meu) circula aqui, servindo para 

compras e pagamentos, mediada pela velocidade com que sempre retorna a alguém 

na forma de depósito e com que se transfere a outra pessoa na forma de empréstimo. 

A mera economia do meio de circulação aparece desenvolvida ao máximo na 

Clearing House, no mero intercâmbio de letras vencidas, e na função predominante 

do dinheiro como meio de pagamento para compensação somente dos saldos. Mas a 

existência dessas letras baseia-se, por sua vez, novamente no crédito que os 

industriais e comerciantes se concedem mutuamente” (MARX, 1985c, p. 53). 

 

A conseqüência imediata disso é que o entesouramento tende a ser reduzido às suas 

funções técnicas. No capitalismo, é natural e mesmo impositivo que capital em potência 

torne-se capital em atividade, ou seja, que o valor entre em processo de valorização. Na 

circulação capitalista, não faz sentido dinheiro parado, mas o movimento contínuo deste. 

Nesse sentido, a distinção necessária entre dinheiro e capital se evidencia: 

 

“O capital concebido como movimento contínuo e crescente implica que o objetivo 

do capitalista não pode ser entendido como o de obter mais dinheiro, mas de obter 

mais capital. O fato de que esse seja expresso em dinheiro, na função de unidade de 

conta, não significa que o capitalista objetive amontoar dinheiro. Isto, ao contrário, o 

levaria à falência. Nem significa que o capitalista exija dinheiro materialmente como 

mediação. (...) D e D’ são quantidades de valor que somente necessitam expressar-se 

em dinheiro de conta, pois o que é relevante não é que eles convertam materialmente 

em dinheiro, mas em maior massa de meios de produção do que no ciclo anterior” 

(GERMER, 1997). 

 

A função de unidade de conta é exercida predominantemente pelos depósitos à vista 

dos bancos, isso ilustra a centralização dos créditos e a economia de dinheiro realizada pelo 

desenvolvimento do sistema bancário. Usando outras palavras para expor o mesmo 

pensamento de Germer, a forma de valor se torna irrelevante para o capitalista, desde que 
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essa permita sua expansão. Na medida em que o dinheiro não precisa estar presente para 

mediação do capital em seu ciclo, o dinheiro desaparece. 

Visto que o que interessa ao capital é sua valorização e não sua paralisia, o que 

toma a forma de depósitos à vista se torna passível de ser emprestado. Essa é a natureza do 

capital monetário: como capital, ele precisa estar ativo, mobilizado. Como observado na 

seção anterior, o capital monetário atende as necessidades do capital industrial, visto que 

este último é o único capaz de criar valor. Apesar disso, a acumulação do capital monetário 

não coincide com a acumulação do capital industrial. 

Resumidamente explicou-se como o dinheiro, em particular o dinheiro de crédito, se 

converte em capital de empréstimo, valorizando-se a uma taxa de juro, que é parte do lucro 

produzido na indústria. Porém, Marx fez questão de distinguir essa conversão de dinheiro 

em capital da conversão de capital ou rendimento em dinheiro, que é transformado em 

capital de empréstimo. Diz o autor que “somente este último caso é capaz de abranger uma 

acumulação positiva do capital de empréstimo, conexa com a acumulação do capital 

industrial” (MARX, 1985c, p. 33). 

Na transformação de dinheiro em capital de empréstimo, pode haver uma relativa 

abundância de capital de empréstimo em relação ao capital produtivo na medida em que a 

primeira está em razão inversa da última. Isso é compreendido pelos ciclos da indústria. 

Numa fase, “o capital industrial se contrai em suas duas formas, a de capital produtivo e a 

de capital mercadoria, portanto no começo do ciclo, após a crise” e na outra fase, “no 

momento em que começa a melhoria, mas quando o crédito comercial ainda solicita pouco 

do crédito bancário. No primeiro caso, o capital monetário, que antes estava aplicado na 

produção e no comércio, aparece como capital de empréstimo desocupado; no segundo 

caso, aparece empregado em escala crescente, mas a uma taxa de juros muito baixa, pois 

agora é o capitalista industrial e comercial que dita as condições ao capitalista monetário” 

(MARX, 1985c, p. 33). 

Além dessas fases particulares do ciclo industrial, a acumulação de capital de 

empréstimo pode ocorrer sem qualquer acumulação real, “por meio meramente técnicos, 

como expansão e concentração do sistema bancário, economia das reservas de circulação 

ou também do fundo de reserva dos meios de pagamento particulares, que dessa maneira 
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são sempre transformados por prazos curtos, em capital de empréstimo” (MARX, 1985c, p. 

34). 

No entanto, acumulação de capital monetário a “descolar” da acumulação de capital 

real não significa necessariamente uma existência de mais dinheiro em circulação – até 

porque muitas vezes essa acumulação, paradoxalmente, se expressa em economia de 

dinheiro. Muito menos essa acumulação pode significar uma abundância relativa de meio 

circulante, para além das necessidades e assim provocar inflação. As necessidades de 

circulação são reguladas e subordinadas à contínua valorização do capital.   

O que diferencia o caráter endógeno do dinheiro em Marx do caráter também 

endógeno do dinheiro em Keynes é que em Marx, a endogeneidade é produtiva13; trata-se 

de uma economia capitalista e não monetária, como em Keynes. Em última instância, o 

dinheiro é movido pelo mundo real na visão marxista, enquanto que na visão keynesiana ou 

pós keynesiana ocorre o contrário. 

Além dos dois casos de acumulação de capital monetário apontados – causados por 

paralisação do fluxo do crédito comercial ou economia dos meios de circulação ou dos 

capitais de reserva – o capital monetário pode se acumular em virtude de um afluxo 

extraordinário de ouro, como ocorreu em 1852 e 1853 na Inglaterra, conseqüência da 

descoberta de novas minas de ouro da Austrália e Califórnia (MARX, 1985c, p. 38). Os 

depositantes tomaram em troca notas, que não voltaram a depositar diretamente com 

banqueiros. Em virtude disso, aumentou-se extraordinariamente o meio circulante. 

O afluxo de ouro favorece a acumulação de capital monetário na medida em que a 

acumulação de todos os capitais que emprestam dinheiro realiza-se obviamente sempre na 

forma direta de dinheiro. O capital industrial, por sua vez, não necessariamente se favorece 

desse afluxo de material monetário, visto que sua acumulação se dá mediante a 

multiplicação dos elementos do próprio capital reprodutivo (meios de produção e força de 

trabalho). 

O capital monetário se expande quando o crédito se expande. O desenvolvimento do 

próprio sistema de crédito e a crescente concentração do negócio de emprestar dinheiro nas 

mãos dos grandes bancos já tem, “em si e para si”, a capacidade de acelerar a acumulação 

do capital monetário como forma distinta do capital real. 

                                                 
13  Ver Germer (1998) 
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Por outro lado, por ser o lucro a fonte de acumulação dos capitais monetários, 

quanto maior for o lucro, maior será acumulação desses capitais. O rápido desenvolvimento 

do capital de empréstimo é “resultado da acumulação real, pois é conseqüência do 

desenvolvimento do processo de produção” (MARX, 1985c, p. 39). 

Mas - e aí se encontra um paradoxo - a acumulação do capital monetário ocorre à 

custa do capital produtivo. A justificativa do paradoxo é o simples fato de ser o produto do 

capital de empréstimo, o juro, parte do lucro produzido na indústria. Dessa forma, o capital 

monetário apresenta seu caráter contraditório: é dependente do capital produtivo, na medida 

em que a magnitude dos lucros determina sua acumulação, e ao mesmo tempo aparece 

como seu parasita, quando se apropria de parte do valor criado na esfera a qual depende. 

Essa natureza parasitária do capital monetário dá a ele a possibilidade de se 

expandir mesmo durante as crises. Nas fases desfavoráveis dos negócios, a taxa de juros 

sobe. Essa taxa toma conta de fatia maior do já deprimido lucro dos capitalistas industriais 

e comerciais, que reduzem suas margens para que possam realizar a produção (baixam 

preço de suas mercadorias). Ao mesmo tempo, os papéis de crédito públicos e privados têm 

seus preços em queda. Esse é o momento para os capitalistas monetários comprarem esses 

papéis, quando a expectativa é a valorização desses tão logo o ciclo se reverta. 

A massa de rendimentos que tomam a forma de dinheiro, a ser transformado 

novamente em capital, é resultado do processo de reprodução; mas, considerada per si, 

como capital monetário, não é, ela mesma, massa de capital reprodutivo. Parte do 

rendimento, que é destinada ao consumo, apresenta-se como capital monetário. “Entra, 

portanto, um momento na acumulação de capital monetário que é essencialmente diferente 

da acumulação real do capital industrial; pois a parte do produto anual destinado ao 

consumo não se torna de modo algum capital” (MARX, 1985c, p. 41). Isso acontece porque 

parte do dinheiro - que representa o rendimento, que serve como simples mediador do 

consumo - pode se transformar regularmente por algum tempo (mediante o sistema 

bancário principalmente) em capital monetário emprestável.  

Reforça-se desse modo a idéia de que o desenvolvimento do sistema de crédito faz 

com que o entesouramento seja reduzido a suas funções técnicas, colocando tudo que 

assume a forma de dinheiro a serviço do capital. 
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Se rendimentos são convertidos em capital de empréstimo, mesmo que esses não 

sejam destinados à reprodução do capital produtivo, mas somente ao consumo, então a 

acumulação de capital monetário reflete necessariamente uma acumulação maior que a 

existente na realidade. A expansão do consumo individual, por ser mediada por dinheiro, 

aparece como acumulação de capital monetário. Ainda assim, capital monetário em 

abundância relativa ao capital produtivo não significa, de forma alguma, abundância de 

dinheiro relativo às necessidades da circulação. 

 

 

4.4.3 Emissão de meio circulação e empréstimo de capital 

 

 

Explicada a lógica e o comportamento do capital de empréstimo, é preciso 

diferenciá-lo do que corresponde a mera emissão de meio de circulação. Por tomar formas 

idênticas (a forma monetária), os dois fenômenos distintos podem ser confundidos. 

O capital de empréstimo pode ele, pelas razões vistas anteriormente, ter uma 

autonomia relativa ao capital industrial; analogamente, sua quantidade não está sob 

influência somente do movimento dos negócios da economia real, da indústria e comércio, 

mas pode estar, em determinados momentos, acima do volume de negócios da economia 

real. 

O dinheiro, por sua vez, na medida em que exerce suas funções de meio de 

circulação e meio de pagamento e é forma do capital, tem sua quantidade unicamente sob 

influência das necessidades dos negócios, tanto na esfera real, quanto na esfera monetária. 

Desse ponto de vista, ele é passivo. “Ao examinar a circulação simples de dinheiro já foi 

demonstrado que a massa de dinheiro realmente circulante, supondo dadas a velocidade de 

circulação e a economia dos pagamentos, é determinada pelos preços das mercadorias e 

pela massa das transações. A mesma lei rege a circulação de notas” (MARX, 1985c, p. 54). 

Outra diferenciação que se faz relevante é a de que a quantidade de meio circulante, 

nos momentos de atividade normal do ciclo (não nas fases de crise ou de euforia), não tem 

influência sobre a taxa de juros praticada. A taxa de juros é determinada pela quantidade 

demandada de capital de empréstimo – e não de dinheiro em si, muito embora capital de 
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empréstimo tome a forma monetária - relativa à quantidade ofertada. Além disso, os preços 

das mercadorias e os juros não se acham necessariamente conectados. A crença de que os 

juros são determinados ou sofrem influência da quantidade de dinheiro em circulação é um 

equívoco da teoria monetária tradicional, que confunde dinheiro com capital.  

Em tempos de aperto, no entanto, a quantidade absoluta da circulação atua de forma 

determinante sobre a taxa de juros:  

 

“Tão logo rebenta a crise, trata-se tão somente de meios de pagamento. Mas, uma 

vez que cada um depende do outro para obter esses meios de pagamento e ninguém 

sabe se o outro será capaz de pagar no dia do vencimento, começa uma verdadeira 

correria atrás dos meios de pagamento existentes no mercado, isto é, das notas de 

banco. Cada um entesoura tantas quantas pode conseguir, e desse modo desaparecem 

as notas da circulação no mesmo dia em que mais se precisa delas” (MARX, 1985c, 

p. 58). 

 

Na crise, a demanda por empréstimos é baixa devido ao baixo nível de atividade 

econômica e ao alto nível de endividamento. Ainda que a demanda por empréstimos seja 

baixa, o juro é alto porque a procura por meios de pagamentos atinge seu nível mais alto. A 

oferta e demanda por capital de empréstimo aqui perde importância na determinação do 

juro. 

Além disso, a maior procura por meio de pagamentos pode ameaçar a 

conversibilidade das notas, o que leva a medidas coercitivas dos bancos e do governo para 

evitar a drenagem de ouro e assegurar a conversibilidade, medidas que se expressam na alta 

da taxa de juros e de redesconto, isso é mais bem tratado no capítulo posterior, quando 

estiver mais bem esclarecido o papel do Estado no sistema de crédito.  

Sobre a escassez de meio de pagamento em tempos de aperto, afirma ainda Marx: 

 

“É fundamental para a produção capitalista que o dinheiro se confronte com a 

mercadoria como forma autônoma do valor ou que o valor de troca tenha de receber 

forma autônoma no dinheiro, e isso só é possível pelo fato de que determinada 

mercadoria se torna o material, em cujo valor todas as outras mercadorias se medem 

(...). Isso tem de manifestar-se de dois modos e nomeadamente em nações com 

capitalismo desenvolvido, que substituem o dinheiro em grande medida, de um lado, 

por operações de crédito e, por outro, por dinheiro de crédito. Em tempos de aperto, 
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em que o crédito se contrai ou cessa por inteiro, o dinheiro surge repentinamente, 

como único meio de pagamento e a verdadeira existência do valor, em confronto 

absoluto com as mercadorias. Daí a desvalorização geral das mercadorias, a 

dificuldade, e até a impossibilidade de transformá-las em dinheiro, isto, é, em sua 

própria forma puramente fantástica. Em segundo lugar, porém: o próprio dinheiro de 

crédito só é dinheiro na medida em que, no montante de seu valor nominal, 

representa absolutamente o dinheiro real” (MARX, 1985c, p. 48).  

 

Por outro lado, nas fases iniciais de euforia do ciclo, a quantidade de dinheiro em 

circulação novamente influencia as taxas de juros. Apesar da demanda por capital de 

empréstimo ser enorme – incentivada pelos lucros crescentes – a taxa de juros é baixa, pois 

a quantidade de dinheiro em circulação é alta devido ao alto nível de atividade da 

economia.  

Ainda assim, em fases “normais” dos negócios, a quantidade de dinheiro não tem 

influência no juro. Superada a crise e também passada a fase inicial de euforia, a taxa de 

juro tende a subir motivada pela disponibilidade cada vez menor de capital de empréstimo a 

ser ofertado, enquanto que a procura por ele permanece crescente.  

A diferença entre emissão de meio circulante e empréstimo de capital é mais bem 

compreendida no processo real de produção. Marx, no livro segundo d’O Capital demonstra 

como se intercambiam os diversos componentes da produção. Tendo como suporte essa 

demonstração ele afirma no livro terceiro: 

 

“O capital variável, por exemplo, consiste materialmente nos meios de subsistência 

dos trabalhadores, numa parte de seu produto. Foi-lhes pago, porém, parceladamente 

em dinheiro. Este tem de ser adiantado pelo capitalista, e depende muito da 

organização do sistema de crédito se ele, na próxima semana, pode pagar mais uma 

vez o novo capital variável com o dinheiro antigo, que ele desembolsou na semana 

anterior. O mesmo ocorre nos atos de intercâmbio entre os diversos componentes de 

um capital social global (...). Com um sistema desenvolvido de crédito, onde o 

dinheiro se concentra nas mãos dos bancos, são estes que pelo menos nominalmente 

o adiantam. Esse adiantamento se refere apenas ao dinheiro que está em circulação. É 

adiantamento de circulação, e não adiantamento dos capitais” (MARX, 1985c, p. 61). 

 

A “moral da história” é que a acumulação de capital não pode provocar inflação, 

nem mesmo quando a acumulação monetária destoa da acumulação real. Uma maior 
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quantidade de meio circulante não significa necessariamente uma excessiva emissão de 

moeda, mas um crescimento do capital sob a forma monetária, ou um crescimento dos 

preços. O desenvolvimento do sistema de crédito tampouco é capaz de gerar inflação. Ao 

contrário, sua tendência a colocar tudo que assume a forma monetária a serviço do capital 

faz com que o dinheiro apenas executando suas funções próprias (a exemplo de meio de 

circulação) seja cada vez menor. Enfatiza-se aqui a necessária e fundamental distinção 

entre dinheiro e capital para se entender o fenômeno inflacionário. 

 

 

4.5 A CIRCULAÇÃO DOS SIGNOS DE VALOR E A QUESTÃO DA 

CONVERSIBILIDADE 

 

 

Signo de valor a rigor é qualquer dinheiro simbólico, que substitua o metal precioso, 

exercendo alguma função do próprio dinheiro; nesse sentido, o dinheiro de crédito é um 

signo de valor. Mas aqui nessa seção o intuito é analisar a dinâmica do papel moeda, 

distinto do dinheiro de crédito. O papel moeda é um signo inconversível e, enquanto tal, 

não entra na circulação senão por força do Estado. O papel moeda, portanto, tem curso 

forçado, representando seu valor de face não por uma relação de conversibilidade com o 

metal, mas por ordem estatal. Ainda que o Estado seja quem em última instância garanta a 

conversibilidade do dinheiro de crédito, sua legitimação se dá por uma relação econômica 

“espontânea”, não necessariamente por força legal. 

Como já apontado, o papel moeda (o nome rigorosamente correto é moeda papel 

estatal de curso forçado e inconversível, mas será abreviado), diferentemente do dinheiro de 

crédito, não surge como substituto do dinheiro em sua função de meio de pagamento, mas 

em sua função de meio de circulação – muito embora, uma vez posto em circulação, 

qualquer um dos dois possa exercer qualquer das duas funções. O papel moeda não guarda 

em sua origem uma relação de crédito, consequentemente, não há garantia de seu retorno ao 

seu ponto de partida. 

Não tendo seu refluxo ou destruição garantidos, a quantidade de papel moeda na 

economia só pode ser regulada pela própria mão do Estado que a lançou ou por meio do 
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entesouramento; contudo, pela própria inconversibilidade, o papel moeda não é meio 

adequado para a última função. Assim, o meio circulante é ajustado às necessidades de 

circulação por meio do entesouramento do dinheiro metálico e não dele próprio. Esse 

mecanismo de ajustamento por meio do entesouramento do ouro “funciona apenas 

enquanto a massa de papel moeda é inferior às necessidades da circulação, apenas 

complementando a circulação metálica” (GERMER, 1997). Caso seja emitido em excesso, 

o valor nominal do papel pode deixar de ter correspondência com seu valor real. 

Mesmo conversível, qualquer dinheiro simbólico pode, em condições específicas, 

não ter mais correspondência entre seu valor de mercado e seu valor de face. Isso será 

pormenorizado numa seção posterior. Por enquanto, é pertinente resgatar a afirmação de 

Marx: “Se são ouro ou a prata que dão ao papel sua denominação, a conversibilidade da 

nota, isto é, seu caráter de permutabilidade por ouro ou prata constitui uma lei econômica, 

seja qual for a jurídica. A nota de um thaler prussiano, embora legalmente inconversível, 

seria depreciada rapidamente se na circulação ordinária valesse menos que um thaler e, 

portanto, não fosse praticamente conversível” (MARX, 2008, p. 113). 

Ainda assim, esse fenômeno dos signos de valor inconversíveis, notadamente do 

papel moeda, não faz com que o nível de preços dependa da quantidade de meio circulante, 

como determinado pela teoria quantitativa. A TQM, segundo Germer: 

 

“(...) pressupõe que as mercadorias entram no mercado sem preço e o dinheiro sem 

valor, de modo que o nível de preços depende da relação quantitativa entre as massas 

de mercadoria e dinheiro. Na análise de Marx, ao contrário, o efeito sobre os preços, 

apontado acima, resulta precisamente do fato de que tanto as mercadorias quanto o 

dinheiro, ao ingressarem na circulação, já possuem valores, de modo que a relação de 

valor entre as mercadorias e o dinheiro não pode ser alterada pela emissão 

discricionária de papel moeda” (GERMER, 1997). 

 

A emissão excessiva de papel moeda então se constitui numa das causas que levam 

à desvalorização do padrão de preços. A inflação decorrente da emissão excessiva se 

justifica na desvalorização do signo, e não na quantidade do signo per si. Claramente, o que 

se altera não é a relação de valor entre as mercadorias e o dinheiro (medida de valor), mas 

na relação entre os signos e o dinheiro (padrão de preço). 
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Nota-se também que não se trata de uma desvalorização do padrão enquanto 

determinação estatal, como ocorreu no exemplo do Tesouro inglês, mas de uma 

depreciação “real” do padrão. A emissão excessiva de papel moeda tem o potencial de 

provocar um distanciamento do padrão de preços oficializado pelo Estado e seu valor real 

na circulação, não de desvalorizar o padrão em si, o que obviamente só pode ser realizado 

pelo próprio Estado por ato jurídico-legal. 

 

Desse modo: 

Dinheiro de crédito conversível > meio de pagamento > não é inflacionário a menos que o 

Estado altere por força de lei a razão da conversibilidade 

Dinheiro de crédito inconversível > meio de pagamento > potencialmente inflacionário 

quando o Estado força sua circulação, tornando-se papel moeda14. 

Papel moeda > meio de circulação > inflacionário se sua emissão ultrapassar as 

necessidades da circulação15 

 

 

4.6 CÂMBIO E CONVERSIBILIDADE 

 

 

A taxa ou curso de câmbio é a razão que representa os termos de troca entre os 

diferentes países. Assim, por exemplo, a taxa de câmbio brasileira determina a quantidade 

de moeda nacional (aqui, moeda no sentido de padrão de preço) necessária para se trocar 

por uma unidade de moeda estrangeira, como o dólar, a libra ou o euro. 

Quando um ou mais padrões são conversíveis, o dinheiro mundial, metal precioso, 

determina os termos de troca. Se por exemplo, o dólar é conversível, o real deve possuir 

uma razão de troca com o dólar que reflete sua conversibilidade com o ouro; o contrário 

também prevalece – para efeitos de contabilidade - assim, x reais podem ser trocados por 

um dólar ou por y peso em ouro. 

                                                 
14  O Estado força a circulação do dinheiro de crédito quando o Banco Central compra títulos públicos, 
colocando mais moeda em circulação. Pormenores na seção sobre dívida pública do capítulo posterior. 
15  As condições as quais o papel moeda pode ser emitido em excesso serão explicadas também em 
capítulo posterior. 
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A taxa de câmbio é determinada por leis econômicas que regem o mercado 

internacional. Dessa forma, as relações de troca entre os países fazem com que um 

determinado padrão seja mais demandado que outro. Essa procura corresponde, assim 

como ocorre no mercado interno, às transações entre mercadorias ou transações puramente 

monetárias, como empréstimos e comércio de dinheiro. Tais transações são contabilizadas 

no balanço de pagamentos entre os países. 

Marx diz que “o balanço de pagamentos se distingue do balanço comercial por seu 

um balanço comercial que se vence em determinado prazo” (MARX, 1985c, p. 49). A sua 

afirmação é incompleta por não ter visto o autor o pleno desenvolvimento do mercado de 

capitais em escala mundial. Contudo, a frase no sentido da essência teórica do conceito, não 

deixa de ser correta. O balanço de pagamentos contabiliza as transações reais, monetárias e 

de crédito de um país com o resto do mundo. 

Então, quando as transações correntes (soma da balança comercial, de serviços e de 

rendas) são superavitárias, o balanço de pagamentos se equilibra por meio de investimentos 

fora do país, empréstimos a países estrangeiros ou importação de divisa internacional (ouro 

ou padrão conversível). Ao contrário, quando são deficitárias, o balanço de pagamentos se 

equilibra via tomada de empréstimos estrangeiros, investimentos do resto do mundo dentro 

do país ou exportação de divisas internacionais. 

Exportação de ouro, tomadas de empréstimos e investimentos estrangeiros no país 

significam saída de padrão nacional ou entrada de dinheiro mundial ou padrão estrangeiro 

no país. O efeito disso é a desvalorização do padrão nacional frente ao ouro ou ao padrão 

estrangeiro, ou em outros termos, depreciação do câmbio. Por sua vez, importação de ouro, 

empréstimo para o estrangeiro e investimento nacional fora do país significam entrada de 

padrão nacional, ou saída de padrão estrangeiro de seu país de origem; o efeito disso é a 

apreciação do câmbio. 

É fácil compreender essa variação da taxa de câmbio (apreciação ou depreciação) 

pela lógica do valor e do mercado. Suponhamos que dois países, Brasil e Japão, exportam 

mercadoria A e com a receita das exportações esses dois países importam as mercadorias 

que precisam. Para simplificar ainda mais, digamos que as transações correntes se resumem 

à balança comercial e o balanço de pagamentos é equilibrado por meio de exportações e 

importações de ouro. Inicialmente o saldo das transações correntes dos dois países é zero. 
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Por ora, faremos outra suposição importante, o padrão dos dois países, real e iene, 

são conversíveis. Que diferença isso faz? Quando o Estado garante a conversibilidade, isso 

garante uma “âncora” no mercado, pois, se no mercado não houver mais como encontrar 

alguém que aceite trocar o padrão pelo seu valor de face em ouro, o Estado o fará, e assim o 

padrão não deprecia. O curso do câmbio jamais flutua para além da conversibilidade 

quando esta última é plena. Voltaremos adiante a essa questão. 

Continuando o exemplo, suponhamos que o setor produtor de A no Japão aumentou 

sua produtividade, passando a produzir a mesma quantidade de A em menos tempo, 

diminuindo o seu valor e, coeteris paribus, seu preço. No Brasil, o valor de A continua o 

mesmo. Com a mercadoria mais barata, o Japão pode exportar mais que o Brasil, baixando 

seu preço, ganhando o mercado internacional. Ao Brasil resta vender menos ao preço 

antigo, ou vender o mesmo, ao preço japonês, tendo um menor lucro. Em ambas as 

situações, o Brasil passará a ter déficits comerciais e terá de exportar ouro. 

Com a exportação de ouro, o câmbio brasileiro tenderá a depreciar, para compensar 

as perdas. Trata-se de uma lei de mercado, se a divisa internacional se torna mais escassa 

no país, sua procura aumenta relativamente sua oferta, fazendo com que a divisa se torne 

mais cara relativamente ao padrão nacional. Divisa internacional mais cara significa 

depreciação cambial. Todavia, como nossa suposição inicial era conversibilidade do 

padrão, o curso do câmbio permanece. 

Permanecendo o curso inalterado, a tendência é que o Brasil continue a exportar 

ouro até que possa competir com o rival comercial japonês em produtividade. Caso isso 

nunca venha a acontecer, resta ao Brasil declarar inconversibilidade para não ter de ver 

esgotar suas reservas em ouro. Com o Estado não mais garantindo a troca do padrão pelo 

metal, esse não mais necessariamente seguirá seu valor oficial. Como se disse 

anteriormente, a permutabilidade do ouro com o dinheiro de crédito e signos de valor em 

geral é uma lei econômica, seja qual for a jurídica. A manutenção do valor de face do 

padrão monetário – se o Estado garantir a razão da permuta - só pode ocorrer num contexto 

de instabilidade estrutural do sistema econômico (déficit do balanço de pagamentos). 

Se o país não se torna mais produtivo e então suspende a conversibilidade, seu 

câmbio deprecia, ao ponto de tornar suas importações mais caras e suas importações mais 

baratas, de modo a reequilibrar seu balanço de pagamentos. A causa disso foi a lei do valor 
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atuando em nível mundial. Agora, o padrão de preços brasileiro vale menos, há necessidade 

de mais moeda nacional para se comprar a mesma quantidade de mercadorias, e isso nada 

mais é que inflação. 

Restou ao Brasil em nosso exemplo hipotético, como fez a Inglaterra na época das 

guerras napoleônicas, a opção por decretar a inconversibilidade por não se ver capaz, diante 

da restrição externa, de garantir o equilíbrio do balanço de pagamentos sem que houvesse 

uma saída contínua de ouro. A Inglaterra do período não o fez por estar com seus cofres 

combalidos - mesmo com as despesas recorrentes da guerra, a Inglaterra ainda possuía 

confortáveis reservas de ouro - ou algo que o valha, mas por haver uma restrição econômica 

no que se refere às trocas internacionais, fruto do seu bloqueio à Europa ocupada por 

Napoleão. 

O próprio Marx enumerou as razões pelas quais a taxa de câmbio poderia se alterar: 

“1) em virtude do balanço de pagamentos do momento considerado, quaisquer que sejam as 

causas que o determinem: puramente mercantis, investimentos no estrangeiro, ou 

dispêndios governamentais em guerras, etc., os quais impliquem em pagamento de dinheiro 

metálico no exterior. 2) Em virtude da depreciação do dinheiro de um país, seja moeda 

metálica ou papel-moeda. Trata-se de valor nominal apenas. Se 1 libra esterlina passasse a 

representar só metade do dinheiro que representava antes seria cotada a 12 ½ francos, em 

vez de 25. 3) Quando está em jogo o câmbio entre suas nações, tendo uma por dinheiro a 

prata, e a outra, o ouro, a taxa de câmbio depende das flutuações relativas de valor de 

ambos os metais...” (MARX, 1985c, p. 105). 

Vale lembrar, como afirma Brunhoff, que “Marx não fala do sistema do padrão ouro 

internacional, que só se desenvolveu após 1870, com o fim de estabilizar as taxas de 

câmbio das diversas moedas nacionais” (BRUNHOFF, 1978, p. 113). Antes do padrão 

ouro, o câmbio flutuava apenas entre os chamados ponto ouro e ponto prata, ou quando 

algum país decretava inconversibilidade temporariamente. Como vimos, o vínculo existente 

entre câmbio e conversibilidade existe por força de uma lei econômica, não por decreto. O 

padrão ouro nada mais é que um arranjo institucional que resolve que as taxas de câmbio 

são fixas e determinadas pela conversibilidade dos padrões nacionais com o ouro.  

Germer (1999) coloca que há uma confusão no conceito de padrão ouro, a fazer 

com que muitos o vinculem à Marx, pelo fato deste, em sua teoria do valor e do dinheiro, 
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considerar a necessária natureza de mercadoria do último. Ao mesmo tempo, esses mesmo 

que vinculam o conceito à teoria de Marx se apressam em considerá-la ultrapassada pelo 

simples fato da emergência de um sistema de pagamentos internacionais que não possui 

lastro direto com o ouro. 

Diz Germer: “É surpreendente que, apesar da relevância concedida ao conceito de 

‘padrão-ouro’ como critério de validação da noção de que o ouro estaria na base do sistema 

monetário do capitalismo apenas até 1914, não se observa, na literatura marxista, qualquer 

esforço para caracterizar, com maior rigor, a conexão de tal conceito com a teoria marxista 

do dinheiro” (GERMER, 1999). E o mesmo autor aponta que o conceito de padrão-ouro é 

usado em dois sentidos diferentes, nenhum deles necessariamente vinculado com a teoria 

marxista: 

 

“um deles eminentemente histórico e descritivo, portanto concreto, ao passo que o 

outro possui um conteúdo mais marcadamente teórico. Enquanto conceito histórico - 

que aqui é mais relevante -, ele procura caracterizar uma certa configuração do 

sistema monetário capitalista, em dois diferentes níveis - nacional e internacional -, 

que apresentam algumas características distintivas. Todavia, parece poder-se dizer 

que a expressão padrão-ouro é mais comumente utilizada para designar 

especificamente o sistema monetário internacional situado pela maioria dos autores 

no período 1880-1914” (GERMER, 1999). 

 

Enquanto conceito teórico, esse não nos interessa aqui em específico, mas vale a 

consideração que tal conceito está vinculado à corrente metalista, que postula a necessidade 

de que o dinheiro possua uma base objetiva, isto é, que seja uma mercadoria16, 

caracterização que, embora strictu sensu sirva para Marx, a teoria do dinheiro desse último 

não tem como debate fundamental o fato dessa mercadoria ser um metal. A teoria marxista 

do dinheiro, como trabalhado no primeiro capítulo, possui um sentido lógico-histórico que 

a teoria burguesa, metalista ou não, não possui. 

Em relação ao conceito histórico e concreto do padrão-ouro, Germer diz que:  

 

“O que fornece caráter específico ao ‘padrão-ouro internacional’ não é o fato de o 

ouro ser a base do dinheiro, mas a sua dimensão internacional. Efetivamente, o papel 

                                                 
16  Sobre a corrente metalista e outras correntes de pensamento acerca da economia monetária ver 
SCHUMPETER, 1964. 
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monetário do ouro precede de milênios o período ao qual o conceito histórico do 

padrão-ouro se refere, tanto no interior de espaços regionais ou nacionais quanto no 

intercâmbio internacional. Na própria Inglaterra, centro do sistema do padrão-ouro 

no sentido histórico, o ouro tornou-se base oficial do sistema monetário em 1717, 

portanto bem antes da constituição do sistema internacional que recebe seu nome. 

Assim, o que especifica o ‘padrão-ouro internacional’ não é o fato de que nele o ouro 

tenha sido utilizado pela primeira vez como padrão monetário, mas o fato de que, 

nele, o ouro tornou-se pela primeira vez dinheiro mundial” (GERMER, 1999). 

  

O padrão ouro que colocamos aqui é, portanto, um conceito histórico e concreto, 

que se refere a um sistema legal formatado e adotado internacionalmente, o qual vincula a 

conversibilidade - já praticada pela maior parte dos países - aos pagamentos internacionais. 

O padrão ouro vai coroar institucionalmente a função do ouro enquanto dinheiro mundial, 

que já surgia espontaneamente por determinações econômicas. 

Sobre a relação conversibilidade e câmbio, ainda permanece algumas lacunas que 

precisam ser mais bem exploradas. No exemplo hipotético de Brasil e Japão a evasão de 

divisas não se deu por fatores somente conjunturais, mas também estruturais. Nos trabalhos 

originais de Marx, a evasão de divisas e a variação do curso do câmbio são demonstradas 

como fruto de variações bruscas e conjunturais de preços, como o caso das quebras de 

safra, por exemplo. O propósito do exemplo “estrutural” é deixar claro que o câmbio, seja 

fixo ou não, sofre pressões oriundas da própria lei do valor, assim como a conversibilidade 

das notas sofre pressão quando há escassez de meios de pagamento, as origens dos 

fenômenos são análogas. 

Os exemplos de Marx dão conta do seu objetivo fundamental, que era demonstrar a 

real natureza do fenômeno das crises internacionais: Enquanto a economia burguesa e 

mesmo os anarquistas e socialistas utópicos apontavam como de essência monetária as 

causas das crises, Marx contrapôs mostrando que os fenômenos monetários, como a própria 

variação do curso do câmbio, eram efeito, e não causa, das crises. O exemplo hipotético de 

Brasil e Japão não entra em contradição com essa lógica de Marx, mas seu objetivo é outro: 

demonstrar que se os preços aumentaram por conta do câmbio, o entendimento do 

fenômeno está relacionado à desvalorização do padrão e esta, por sua vez, está relacionada 

à lei do valor.  
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Abstraindo as mediações, os preços subiram porque, objetivamente, a mercadoria A, 

da qual dependia o comércio externo brasileiro, se tornou relativamente mais cara (o valor 

de A brasileiro se tornou maior que o japonês). O fundamento de qualquer fenômeno 

inflacionário está ligado à lei do valor. 

Para além disso, é preciso notar a inversão que a economia não marxista faz na 

compreensão do fenômeno inflacionário: A conseqüência imediata da inflação ocorrida 

pela restrição externa é a maior emissão de meio circulante, porém, a maior emissão não é a 

causa da inflação, mas resultado natural do aumento dos preços e da desvalorização do 

padrão nacional.  

Outro elemento em que nota-se a compreensão invertida é a preocupação dos 

economistas não marxistas com o escoamento de divisas de um país e de identificar as 

causas para tal. Tal preocupação é desprezada por Marx. Para começar a argumentação 

contra essa idéia fixa, é preciso notar que “a fim de que o banco envie metais preciosos ao 

exterior em caso de necessidade, não importa em que condições, é preciso que primeiro os 

acumule; e para que o exterior os aceite em troca de suas mercadorias, é necessário que seja 

mantido o seu predomínio” (MARX, 1993, p. 120). Predomínio esse que, como bem 

apontado por Germer, é inerente à natureza do capitalismo, que há sempre de necessitar, 

ainda que em última instância, de uma mercadoria que exprima, de uma forma geral, valor, 

determinada quantidade de trabalho social abstrato. Essa é uma das contradições menos 

visíveis do capitalismo (GERMER, 1999). 

A seguinte citação reforça o argumento anterior, de que é da esfera monetária a 

manifestação das contradições, não a causa delas:  

 

“O intercâmbio com o exterior pressupõe reserva metálica e a moeda metálica como 

divisa internacional (meio de pagamento) e não papéis garantidos pelo banco. 

Portanto, a aquisição de mercadoria no exterior para cobrir déficit de produtos 

internos e a aplicação de dinheiro (capital) no exterior (transnacionais) é que 

provocam a evasão de moeda do banco. A máquina de fazer dinheiro de crédito 

funciona apenas na medida em que seja uma decorrência do aumento dos preços, 

fruto da diminuição da produção interna, tese fundamental que Marx apontará nesse 

trecho, exatamente contra todos os proudhonianos, que adotam indiscriminadamente 

a teoria quantitativa da moeda aperfeiçoada por Ricardo” (SANTOS, 2001).  
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O trecho que Roberval dos Santos se refere, é o seguinte:  

 

“Suponhamos que o Banco da França não se baseie em um fundo em metal e que o 

exterior esteja disposto a aceitar o equivalente, ou o capital francês em qualquer 

forma e não só na específica dos metais preciosos (...). Ao mesmo tempo em que as 

más colheitas de trigo e de seda diminuíssem enormemente a riqueza nacional, 

diretamente intercambiável, eis que as empresas mineiras e ferroviárias no exterior 

imobilizam esta riqueza sob uma forma que não cria nenhum equivalente imediato e, 

por conseguinte, por um momento a engolem sem substituí-la! (...) Em conseqüência, 

teremos uma diminuição absoluta da riqueza nacional que poderia ser diretamente 

vendida, circulada e ser enviada ao exterior! Por outra parte, as garantias aumentando 

ilimitadamente. Conseqüência imediata: elevação dos preços dos produtos, das 

matérias-primas e do trabalho (força de trabalho); e por, outro lado, queda dos preços 

das garantias bancárias. O banco não teria então aumentado a riqueza nacional com 

um toque mágico, senão apenas desvalorizado seus próprios títulos por meio de uma 

operação muito usual! Com esta desvalorização produz-se uma súbita paralisia da 

produção!” (MARX, 1993, p. 121). 

 

Fica muito claro, assim, que o fato do ouro ser meio de pagamento internacional não 

é um privilégio dado ao metal, mas “a expressão do fato de que esse meio somente pode 

manifestar-se, em última instância – isto é, após todas as compensações entre os diferentes 

documentos ou papéis-moeda até ser alcançado o lastro em valor – mediante alguma 

mercadoria que exprima valor de modo geral e que possa ser tanto entesourada quanto 

lançada na produção para valorizar-se (capital), e não mediante um representante do 

dinheiro (metal), o dinheiro de crédito. De acordo com a hipótese acima adotada por Marx, 

esse meio até poderia ser mercadorias (força de trabalho, matéria-prima, meios de produção 

etc.), mas o fato é que, de uma forma ou de outra, se o produto físico da nação diminui, o 

que implica sobrevalorização ou aumento do preço dos produtos críticos, fará a gráfica do 

Banco Central trabalhar mais e desvalorizar os seus próprios papéis” (SANTOS, 2001). É 

essa lógica que o exemplo usado de Brasil e Japão, propôs ilustrar didaticamente. 

O desenvolvimento mais elaborado do sistema de pagamentos internacionais e sua 

influência no fenômeno inflacionário, no entanto, só pode ser feito com a análise da 

evolução dos padrões monetários e do Banco Central. Muitos elementos como a taxa de 

juros básica, as formas de reserva internacionais, a hierarquia internacional dos padrões de 
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preço são importantes para uma análise mais detalhada e ainda não foram desenvolvidos 

nesse trabalho. Ainda assim, procurou-se demonstrar aqui os elementos básicos e 

conceituais da influência do câmbio na desvalorização dos padrões de preço. 

Em suma, enquanto há conversibilidade plena e oficial (garantida pelo Estado) não 

há como haver inflação de preços padrão. Mas mesmo nesse caso, uma não 

correspondência entre o valor de face e o valor real irá ocasionar exportação de reservas, 

pressionando o Estado a desvalorizar o padrão de preços. 

Por ser a função de padrão de preços do dinheiro entendida a partir da função de 

medida dos valores, a razão quantitativa de troca entre o ouro e o dinheiro de crédito possui 

antes de uma determinação institucional, uma determinação econômica, oriunda da própria 

lei do valor. 

 

 

4.7 TEORIAS ALTERNATIVAS SOBRE INFLAÇÃO E MEDIDA DE VALOR 

 

 

Boa parte da literatura marxista tem adotado teorias alternativas para explicar a 

inflação. Entendem-se aqui como alternativas teorias que se distanciam dos conceitos 

originais de Marx, ou adotam outras correntes teóricas para explicação do mesmo 

fenômeno. Algumas se aproximam da keynesiana ou da estruturalista, como vimos 

anteriormente, mas o destaque que se dá é que quase todas elas abandonaram a tese 

marxista - exposta claramente nos Grundrisse e subentendida n’O Capital - de que o 

dinheiro enquanto medida de valor só pode ser uma mercadoria, e que essa mercadoria 

“eleita” historicamente para ser dinheiro foram os metais preciosos, o ouro e a prata, e mais 

contemporaneamente somente o ouro. 

Contudo, alguns fatos empíricos levaram à leitura apressada (e equivocada) de que a 

medida de valor não precisa ser mercadoria. O primeiro e mais óbvio é o fato do ouro não 

mais circular, nem mesmo entre os paises, servindo de referência para os pagamentos 

internacionais. O segundo é o fato de nenhum padrão de preço depois do fim de Bretton 

Woods ser conversível.  
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Além desses fatos, essas teorias se apóiam numa suposta contradição de Marx entre 

o desenvolvimento os primeiros volumes d’O Capital e o dos últimos. Esses teóricos 

enxergam que, ao considerar inflacionárias as notas conversíveis, Marx teria negado a 

suposição de que o ouro é medida de valor, pois as notas passam a determinar também essa 

medida. 

Vejamos alguns exemplos de proposição de teorias inflacionárias que ignoram o 

ouro como medida de valor, para que se possam fazer as críticas com mais pertinência, “por 

dentro”. A primeira proposição demonstrada é a de Lipietz. O autor diz que o valor do 

dinheiro, enquanto este era somente mercadoria, era dado pelo tempo socialmente 

necessário para sua produção. Com a progressiva substituição do dinheiro mercadoria por 

notas, o valor do dinheiro tem outra determinação (LIPIETZ apud FARIA, 1988). 

Lipietz parte da distinção entre valor e preço, e após uma discussão sobre o 

problema da transformação (LIPIETZ apud FARIA, 1988) propõe o seguinte esquema: 

(1) VAt = Wt 

(2) PAt = sLt + rKt 

(3) VAt =  PAt 

Onde: VA é o valor agregado, PA é o somatório dos preços individuais, W é a 

quantidade trabalho produzida em determinado tempo em toda a economia, L é a 

quantidade de trabalho empregado em toda a economia, K é a quantidade de capital 

constante empregado em toda a economia, s é a taxa de salário e r a taxa de lucro. O 

subscrito t representa dada quantidade de tempo. Assim, por manipulação algébrica: 

(4) (sLt + rKt) / Wt = 1 

Acrescentando a definição de EMVT (equivalente monetário do valor trabalho): 

(5) EMVT = PA / W 

Temos: 

(6) EMVT = (sLt + rKt) / Wt 

A crítica que se faz à solução de Lipietz, primeiramente, é que ela faz uma mistura 

teórica, já que possui pressupostos marxistas - agregado de valor igual a agregado de preços 

e valor igual ao tempo de trabalho socialmente necessário – e marginalistas – preço igual ao 

salário vezes força de trabalho mais lucro vezes capital constante empregado. O somatório 

dos preços numa proposição marxista seria apresentado de melhor forma pela soma do 
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capital constante com o variável multiplicado pela taxa de lucro (médio), algebricamente 

sendo (sL + K)r' = PA, uma vez que os preços de produção podem ser apresentados como 

pp = K + R' sendo pp o preço de produção, K o capital total adiantado (constante mais o 

variável) e R' a massa de lucro, na qual R' = K.r’. 

Em segundo lugar, a proposição de Lipietz conduz a um raciocínio circular: Foley 

chegou à mesma equação cinco de Lipietz, ou seja, sugeriu que o EMVT era determinado 

pela razão entre os preços agregados (que Foley chama de valor adicionado expresso em 

dinheiro) e a quantidade de trabalho socialmente necessário (FOLEY, 2005). No entanto, 

Marx propõe que os preços agregados são iguais aos valores agregados, e que tal grandeza 

é igual ao valor do dinheiro vezes a quantidade de trabalho produzida em toda a economia. 

Trata-se de uma relação de identidade, mas não de determinação. 

Moseley (2004) tenta adotar uma solução que dê conta da proposição de que a 

medida de valor não é mais o dinheiro mercadoria sem cair num raciocínio circular, além 

disso, sua proposição não tem o “teor” marginalista de Lipietz. Moseley começa seu 

raciocínio por uma economia que adota o dinheiro mercadoria: Determina que os preços 

das mercadorias sejam os valores de troca entre a mercadoria dinheiro e as demais 

mercadorias. 

(1) Pi = (1 / Lg ) Li 

Onde Pi é o preço de cada mercadoria, Li é a quantidade de trabalho socialmente 

necessário contido em cada mercadoria e Lg é o tempo de trabalho necessário para se 

produzir uma unidade do dinheiro mercadoria (isto é, determinado peso em ouro). 

A expressão monetária do valor trabalho (MELT, sigla em inglês) é o inverso do 

valor do dinheiro, assim: 

(2) MELT = 1 / Lg  

Reescrevendo a equação temos: 

(3) Pi = (MELT) Li 

Determinando-se que M* é a quantidade de dinheiro que está de acordo com as 

necessidades da circulação e que P é igual ao somatório dos Pi, temos: 

(4) M* = P/V, sendo V a velocidade de circulação do dinheiro. 

Marx argumenta que a quantidade de dinheiro em circulação estará sempre de 

acordo com as necessidades de circulação devido aos mecanismos de poupança e 



 114 

“despoupança”. Contudo, também argumenta que se o governo força a circulação de papéis 

inconversíveis, esses podem ser inflacionários, o que conduz à seqüência das equações de 

Moseley, que mostram dessa vez o MELT numa economia com notas inconversíveis 

circulando: 

(5) MELTp = [ 1 / Lg ] [ Mp / Mg*]  

A equação cinco demonstra que a expressão monetária do valor trabalho numa 

economia com notas inconversíveis é determinada não só pelo inverso do valor do ouro, 

mas também pela razão entre as notas e o ouro. O M* de subscrito g passa a ser aqui a 

quantidade de ouro que seria necessária se as mercadorias fossem vendidas somente em 

troca de ouro. O M de subscrito p é a quantidade total de meio circulante (o subscrito p 

significa que estamos na suposição de presença de notas inconversíveis). 

Manipulando a equação um, e supondo L o somatório dos Li temos: 

(1) Pi = Li / Lg  

(1') P = [ 1 / Lg ] [ Σ Li ] = [ 1 / Lg ] L  

Substituindo a equação (4) na equação (5), e com algumas manipulações algébricas 

chegamos a: 

(6) MELTp = [ 1 / Lg ] [ Mp V / P ]  

Finalmente, substituindo a equação (1’) na equação (6), com algumas manipulações 

algébricas chegamos a: 

(7) MELTp = Mp V / L  

A solução final de Moseley não é incorreta em termos quantitativos e pode mesmo 

ser facilmente confirmada pela empiria. No entanto, Moseley erra ao enxergar em sua 

proposição uma justificativa para o ouro deixar de ser única medida de valor. O fato de que, 

quantitativamente, o agregado de preços é igual ao agregado dos valores não faz com que a 

função de padrão de preços deixe de ser distinta da de medida de valor. 

Moseley não distingue a função de medida de valores da função de padrão de preços 

e, ao fazer isso, acaba por também não distinguir preços padrão de preços dinheiro. A nota 

inconversível determina a expressão monetária do valor trabalho em termos de padrão, ou 

seja, em libra, dólar, etc. A mesma expressão em termos de dinheiro, ou seja, em 

quantidade de ouro, só pode ser determinada pelo valor do último. Em suma, o dinheiro não 

deixa de ser mercadoria, pois, diferente da proposição de Moseley, MELT é qualitativa e 
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quantitativamente diferente de MELTp: O primeiro expressa os preços em quantidade de 

ouro, o segundo em unidades de um padrão. A proposição de Moseley, embora tenha 

sentido lógico e analítico, comete grave erro teórico, o que leva o autor a conclusões falsas. 

Tais observações reforçam a tese de que a inflação só pode ser de preços dinheiro 

quando a medida de valor se altera, ou seja, quando o valor do dinheiro (expresso em 

quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-lo) também é alterado; ao 

mesmo tempo, a inflação decorrente do excedente de meio circulante só pode ser de preços 

padrão, já que o dinheiro (ouro) em circulação jamais excede as necessidades desta. O fato 

do ouro não mais circular não quer dizer que ele deixe de ser medida de valor. Além disso, 

quando os preços expressos em unidades de um padrão sobem, não quer dizer 

necessariamente que os preços expressos em unidades de peso em ouro tenham subido. 

A solução exposta, ao determinar a expressão monetária do valor trabalha em 

termos de padrão e considerar superada a expressão monetária em termos de dinheiro 

mercadoria, corre em direção à teoria da medida ideal de valor. Os “novos” marxistas 

então, ao considerar papéis sem valor exercendo a função de medida de valor estão 

voltando às idéias proudhonistas. 

No início do capítulo sobre dinheiro nos Grundrisse, Marx “dialoga” criticamente 

com Darimon e as idéias proudhonistas de maneira geral. Os proudhonistas defendiam que 

a natureza das crises estava ao caráter monetário da economia e também defendiam, em 

decorrência do primeiro raciocínio, a abolição do ouro enquanto dinheiro e a circulação de 

cupons-trabalho, que nada mais seriam do que equivalentes monetários do valor - as notas 

não mais expressariam quantidade em ouro, mas quantidade de trabalho. Qualquer 

semelhança com a definição de MELT seria mera coincidência? 

Atentamos aqui para dois aspectos principais que aproximam os proudhonistas dos 

“novos marxistas” – a exemplo de Moseley e Lipietz. O primeiro é que pressupõe que a 

paridade entre bilhetes inconversíveis (dinheiro de crédito ou papel moeda) e determinada 

quantidade de metal expressa na face do bilhete dependem essencialmente do Banco 

Central, o que dá certo caráter exógeno ao dinheiro dentro dessas proposições. O segundo é 

a má ou nenhuma distinção qualitativa entre valor, preço e expressão monetária do valor. 

Sobre o primeiro, afirma Marx que “os bilhetes do banco da Inglaterra diziam 

oficialmente, (...) durante o período de 1799 a 1819, representar o valor de uma 
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determinada quantidade de ouro. (...) A partir do momento em que por um bilhete de cinco 

libras não era possível obter um valor em ouro igual a cinco soberanos (determinada 

parcela de uma libra de ouro) o bilhete estava depreciado apesar de sua inconversibilidade” 

(MARX, 1993, p. 131).  

Ou seja, em última instância, a referência dos bilhetes é o ouro, a mercadoria na 

qual repousa a equivalência geral do valor. Isso independe das medidas tomadas pelos 

bancos, inclusive pelo Banco Central, e independe também das normas que tentam 

assegurar as garantias sobre as emissões. “(...) a conversibilidade em ouro e prata é, por 

conseguinte, a medida prática do valor de qualquer papel-moeda que recebe seu título de 

ouro ou de prata, seja ou não legalmente conversível” (MARX, 1993, p. 132). 

Sobre o segundo aspecto, a expressão monetária do valor não pode ser, na 

compreensão marxista, nada mais que o dinheiro. Se, quantitativamente, a soma dos valores 

é igual à soma dos preços-dinheiro e o dinheiro é o equivalente geral do valor, a soma dos 

valores ou dos preços em termos de quantidade de ouro será igual ao valor do ouro vezes a 

soma dos valores de todas as mercadorias produzidas. O EMVT (ou MELT), por 

conseguinte, só pode ser o equivalente geral, e esse equivalente, por questões lógicas, 

necessariamente deve conter valor. 

O EMVT dos “novos marxistas” não possui valor, ao menos quando predomina na 

circulação os papéis inconversíveis, o que é contraditório às idéias de Marx. Por meio de 

uma boa álgebra e pouca rigidez teórica, tais autores acabam por afirmar, conscientemente 

ou não, a teoria proudhonista de que é possível expressar diretamente por dinheiro os 

tempos de trabalho. Contudo, Marx muito claramente demonstra que o dinheiro não pode 

expressar diretamente os tempos de trabalho, mas apenas indiretamente, mediado pela 

comparação com diferentes mercadorias durante a troca – daí o dinheiro, necessariamente, 

precisar ter valor.  

O capítulo primeiro demonstrou a gênese do dinheiro como resolução da 

contradição entre trabalho individual e trabalho social, por meio da adoção de uma 

mercadoria que toma o papel de equivalente geral. Essa proposição não deve ser perdida de 

vista, pois ela é parte essencial da teoria valor trabalho, que por sua vez, é base da 

compreensão de toda a obra “econômica” de Marx. Como já foi dito, é prematuro 

abandonar uma teoria com base numa observação da aparência do sistema. 
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4.8 ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

 

O presente capítulo procurou demonstrar as causas da inflação ocorrida pela 

desvalorização do padrão de preços. Para fazer isso, foi preciso distinguir os preços 

dinheiro dos preços padrão. Embora Marx em nenhum momento tenha feito essa distinção 

de forma clara, nota-se que sua compreensão dos preços levava em conta essa distinção. O 

autor só escreve a teoria do crédito de forma mais detalhada no terceiro livro, 

consequentemente só pode falar de preços antes disso como expressão do valor em termos 

de quantidade de metal precioso, ou seja, entendendo preços unicamente como preços 

dinheiro. 

A emergência do crédito e a economia de dinheiro tornam a distinção entre preços 

dinheiro e preços padrão necessária. Marx é muito claro quando demonstra que o sistema 

de crédito se ergue sobre o sistema monetário, não como algo estático e inteiramente 

subordinado ao último, mas possuindo relação de dependência em última instância com 

este, de modo que nas crises as determinações do sistema monetário afloram, apesar do 

sistema de crédito ter uma dinâmica própria. 

É preciso entender dialética e historicamente a função de padrão de preços, a 

progressiva substituição do dinheiro por signos de valor em sua função de moeda, as 

relações de conversibilidade, entre outras coisas. É preciso entender também a lógica do 

dinheiro de crédito e dos demais signos de valor. Conduzir esses entendimentos e inserí-los 

na compreensão da inflação foi o desafio do presente capítulo. 

A conversibilidade determinada pelo Estado tem papel direto, mas secundário na 

desvalorização dos padrões de preços. Tal instituição foi importante para o 

desenvolvimento do sistema de crédito, contudo, colocá-la como atriz principal na 

determinação da inflação seria inverter a ótica marxista, ser idealista. Para isso foi preciso 

demonstrar que a conversibilidade tem determinações essencialmente econômicas, não 

institucionais. 
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A desvalorização do padrão de preço não só pode ser arbitrada pelo Estado como 

pode ocorrer pela própria lógica do valor, fazendo destoar a razão de conversibilidade 

praticada no mercado da razão de conversibilidade oficializada pelo Estado. Diz o próprio 

Marx que “na realidade, o poder do banco começa somente ali onde termina o dos 

descontadores privados, em um momento pois em que seu próprio poder é 

consideravelmente limitado” (MARX, 1993, p. 124).  

Marx aponta que a emissão de notas inconversíveis, excedendo as necessidades de 

circulação, faz com que as notas passem a ter valor inferior ao original de face, 

determinado pelo Estado; isso equivale a dizer que o padrão de preço se desvalorizou “no 

mercado”, mesmo não alterando seu valor “institucional”. Essa proposição mostra como a 

conversibilidade tem papel importante, porém secundário, na determinação da inflação. O 

fundamental é a compreensão do modo como a quantidade de meio circulante pode se 

tornar excedente, ou seja, sob que condições ele não pode ser regulado espontaneamente 

pelo entesouramento ou não pode ser garantido o seu retorno ao seu ponto de origem. 

A inflação, seja ela de preços dinheiro ou padrão, tem origem na lei do valor, ainda 

que muitas vezes de forma indireta. Parece paradoxal que uma inflação de preços padrão 

possa ser compreendida por meio da lei do valor, isso levou muitos autores a abandoná-la. 

Todavia, o paradoxo é apenas aparente, pois a função de padrão de preços jamais pode ser 

entendida senão a partir da função de medida dos valores. 

Exemplos foram dados para que se entenda mais claramente a relação do valor com 

a desvalorização do padrão de preços. Como dito no capítulo anterior, jamais um fenômeno 

da circulação pode ser entendido de forma completamente independente, tais fenômenos 

sempre serão expressão de contradições existentes na esfera da produção. A emissão 

excedente de notas, a evasão de ouro ou mesmo a decretação de inconversibilidade por um 

ou mais paises jamais são fenômenos autônomos, ou causas de crise ou desequilíbrio, mas 

manifestação (ou reação da própria estrutura, de forma dialética) desses desequilíbrios e 

crises. 

Assim, o dinheiro de crédito, o papel moeda, o sistema bancário, o capital 

monetário e o próprio fenômeno inflacionário jamais podem ter autonomia que não seja 

somente relativa. Essa é a “moral da história” da inflação segundo Marx: o caráter 

fundamental da economia contemporânea não é ser monetária, mas ser capitalista. 
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5 ESTADO E I�FLAÇÃO 

 

 

No capítulo anterior procurou-se explorar os mecanismos inflacionários numa 

abordagem marxista. Viu-se que a função do dinheiro enquanto padrão de preços e a 

emergência do sistema de crédito, formatando uma circulação de valores própria do 

capitalismo, permitem que o fenômeno da alta dos preços não se explique apenas pelas 

flutuações nos valores – própria da anarquia que caracteriza o modo de produção – mas por 

fatores estritamente monetários. 

Apesar da inflação “propriamente dita” não pressupor variação dos valores, a 

desvalorização do padrão de preços não é meramente feita de forma arbitrária - como 

postulam os quantitativistas - mas são entendidas dentro da lógica de reprodução do capital 

e jamais será, em última instância, descolada da lei do valor. A questão da conversibilidade 

e mesmo da existência de excedente monetário não são oriundas da vontade das 

instituições, mas do próprio “mercado”.  

No presente capítulo pretende-se explorar a relação do Estado com o fenômeno 

inflacionário. Na abordagem marxista, o Estado não é um ente ideal. Ao contrário das 

abordagens tradicionais, tal instituição tem existência e caráter historicamente determinados 

e não atua na economia como interventor externo e neutro, mas como engrenagem no 

processo de reprodução do capital. 

Abstraindo-se sua gênese e política – Estado só pode, para Marx, ser entendido a 

partir das classes, legitimando e assegurando as relações de produção – o Estado influencia 

no fenômeno inflacionário quando está plenamente desenvolvido o sistema de crédito, 

estando no topo da pirâmide17 o Banco Central. Segundo Brunhoff (1985, p. 56-60), a 

centralização do financiamento e a concentração dos meios de pagamento em escala 

nacional se dão mediante a mais completa interação entre o sistema bancário e parte do 

aparelho de Estado, considerando, ainda, que “quaisquer que sejam as formas e circuitos 

públicos de financiamento, a gestão estatal da moeda como relação social tem como ponto 

de inserção o sistema bancário centralizado”. 

                                                 
17  Brunhoff, além de outros autores, desenvolve uma análise do crédito baseado em uma estrutura 
piramidal da forma dinheiro capitalista. 
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Portanto, neste capítulo, o Banco Central e sua atuação serão abordadas com mais 

cuidado, sendo dedicada uma seção para tratá-lo. Outra seção aborda a dívida pública, que 

no capitalismo desenvolvido adquire dimensão e importância consideráveis, sendo peça-

chave para o processo de reprodução de capital. Por conta disso, a dívida pública é de 

fundamental importância no entendimento do “excedente de meio circulante” que provoca 

inflação. Ela será tratada primeiro. 

 

 

5.1 DÍVIDA PÚBLICA 

 

 

5.1.1 Origem e conceito 

 

 

O Estado Moderno é um dos pilares de sustentação da hegemonia burguesa. Sua 

atuação legitima e institucionaliza a dominação de classe, por meios que vão desde a 

coerção ao estabelecimento de consensos e ideologias. É dentro desse parâmetro que deve 

ser entendida também a intervenção estatal na economia.  

A intervenção do Estado cresceu e se complexificou durante os anos, passando a ser 

um agente central na regulação do próprio mercado. Apesar de muitas vezes se apresentar 

complexa e até contraditória, a intervenção estatal jamais pode ser encarada como algo 

independente, mas parte integrante do próprio processo de reprodução do capital. 

A ocorrência de ciclos e crises dentro do modo de produção capitalista fez com que 

o Estado fosse mais que um executor de obras públicas e mantenedor de exércitos e 

passasse a ocupar espaços cada vez maiores no mercado. Hoje ele ocupa mesmo até alguns 

setores da produção.  

A emergência da doutrina keynesiana pós-crise de 29 conduziu a atenção para a 

importância dos gastos públicos e da assim chamada política anticíclica, inaugurando um 

período de bonança no capitalismo mundial que viria a ser longo e virtuoso, a dar a 

impressão a muitos de que estava solucionado o problema da instabilidade do capitalismo, 
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desde que se praticasse uma política macroeconômica ativa e responsável, com o Estado 

tomando partido nos momentos de elevada euforia ou pessimismo conjunturais. 

Mesmo com o forte retorno da doutrina liberal após o retorno da recessão e do 

aumento da inflação não previstos pelos keynesianos, o Estado ainda ocupa papel 

fundamental na regulação da economia. Como dito, o processo de reprodução do capital 

depende cada vez mais dessa instituição, o que torna o embate entre liberais e keynesianos, 

na essência, uma divergência mais relativa à forma de atuação do Estado do que relativa à 

sua presença em si, ainda que a retórica faça parecer diferente. 

Muito se pode falar da evolução dos mecanismos de intervenção do Estado na 

economia e como eles se articulam com o propósito de manutenção e legitimação da ordem 

burguesa e principalmente com o da acumulação de capital, regulando-a ou criando ele 

mesmo (com as empresas estatais) e destruindo (guerras, por exemplo) capital. Contudo, 

não é esse o enfoque. O objetivo aqui é esclarecer como essa intervenção – que muitas 

vezes é bastante custosa – é financiada e como esse financiamento pode influenciar a 

inflação. 

Uma das formas de intervenção na economia pelo Estado são os gastos públicos. De 

uma ação de guerra à construção de uma pracinha, um governo ao utilizar sua riqueza 

mobiliza capital, contrata trabalhadores e compra meios de produção, assim intervindo na 

economia, seja ou não produtiva essa atividade executada pelo Estado (em geral não o é). 

A riqueza do Estado é acumulada através da coleta de tributos (impostos, taxas, 

contribuições). A receita pública assim nada mais é que a quota-parte da mais-valia 

produzida pela economia como um todo que cabe ao Estado. Nenhuma renda é auferida se 

não houver valor criado, com o tributo não seria diferente. Ele não se origina do nada, ele é 

a renda que cabe ao Estado e toda renda é parcela da mais-valia. 

O sistema tributário se desenvolveu e se tornou complexo com a evolução do 

capitalismo, sendo pauta de muitas discussões que envolvem desde critérios de eficiência 

econômica a de justiça social. No entanto, para nosso propósito analítico, é fundamental ter 

em mente que toda essa complexidade não faz com que a receita tributária deixe de ser 

ligada à mais-valia - obviamente que permanecem válidas e necessárias as discussões sobre 

o sistema tributário e seus efeitos econômicos e sociais. 
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Ainda que sejam cobrados tributos sobre os salários, eles são oriundos da mais-

valia. Isso porque o valor do capital variável na teoria marxista é determinado pelo valor 

dos bens necessários à reprodução da força de trabalho. Se aos custos de reprodução da 

força de trabalho se somam tributos, o valor do salário terá de subir, reduzindo a parcela de 

trabalho não-pago e aumentando a parcela de trabalho pago (GERMER, 2009). Para o 

trabalhador tampouco significa uma vantagem, pois esse maior salário não se converterá 

necessariamente em maiores condições de vida para ele, e de forma alguma se converterá 

em consumo ou poupança. 

Assim, a receita do Estado se coloca - funcionando com sua lógica e mecanismos 

próprios, é claro – ao lado da renda da terra, dos juros e do lucro comercial como uma 

parcela da mais valia que é redistribuída a setores do capital que não criam valor, mas que 

participam do processo de reprodução como um todo. Lembrando que a receita do Estado 

não é determinada pelo lucro médio, mas, ao tomar para si uma parte dele, guarda uma 

relação de dependência (GERMER, 2009) – como também é o caso do juro. 

A receita pública, oriunda dos tributos cobrados pelo governo aos agentes 

econômicos que o legitimam é, portanto, o elemento que permite o Estado incorrer a gastos 

para exercer suas funções e, contemporaneamente, intervir diretamente na economia. Mas, 

por razões diversas, os governos às vezes gastam mais do que arrecadam, ou em outras 

palavras, lançam mão de déficits públicos. Logicamente, tais déficits têm de ser financiados 

de alguma maneira. 

Não está no escopo do trabalho analisar as razões as quais justificam um déficit 

público nem versar sobre administração pública, mas é preciso reforçar que, se a 

intervenção estatal na economia não pode ser tratada de maneira independente, o déficit 

público tampouco. As teorias tradicionais - ao colocarem o Estado como ente 

absolutamente autônomo e neutro - discutem os resultados fiscais sob a ótica da eficiência 

econômica ou responsabilidades técnicas. Ainda que a política econômica possa ser 

discutida sob a ótica marxista, ela não é questão de mera gestão, mas resultado de 

contradições inerentes à economia capitalista. A política econômica praticada por um 

governo tem apenas uma autonomia relativa, ela mais responde a uma condição estrutural 

ou conjuntural do que intervém de forma plenamente ativa. 
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O financiamento do déficit público pode ser feito contraindo dívidas junto ao 

público ou por meio de emissão monetária. Começando pelo primeiro, constituem o público 

basicamente capitalistas individuais, governos estrangeiros e organismos internacionais de 

ajuda financeira. É um crédito tomado a terceiros, e esse crédito por sua vez tem duas 

formas básicas, que são a dívida contratual e a dívida mobiliária (GIAMBIAGI; ALÉM, 

2001). 

A dívida contratual é estabelecida, como seu próprio nome diz, por um contrato 

entre as partes, credor (um banco, por exemplo) e devedor (o Estado). Uma grande obra 

pública de infra-estrutura, por exemplo, pode ser financiada por um grande banco, com o 

governo sendo o executor e responsável pela obra tendo a obrigação de pagar ao banco por 

um determinado tempo determinada quantia oriunda de suas receitas fiscais futuras. Esse 

tipo de endividamento foi bastante comum no Brasil nos anos em que se praticou o 

chamado “desenvolvimentismo” na política econômica18 (GIAMBIAGI; ALÉM, 2001). 

A dívida mobiliária, por sua vez, é uma categoria de endividamento que consiste no 

lançamento de títulos de dívida no mercado, recebendo em troca o dinheiro necessário para 

cobrir suas despesas. Esses títulos contam com a legitimidade do Estado, a garantir o 

pagamento dos juros aos detentores dos títulos, assim como o pagamento da amortização ao 

final do prazo do título. Assim como a dívida contratual, a dívida mobiliária constitui-se 

como uma promessa de pagamento pelo Estado de parte de sua receita futura, oriunda dos 

tributos. 

Mas essa dívida tem uma característica peculiar. Enquanto na dívida contratual o 

Estado recebe parte do capital disponível de um banco ou outro agente que o empresta em 

sua forma monetária, o título público pode se tornar capital fictício. Bancos ou mesmo 

capitais individuais têm parte do seu capital sob a forma de títulos públicos, e os negociam 

entre eles dando origem ao chamado mercado secundário, onde esses títulos tornam-se 

capital fictício. Então, para melhor análise da dívida mobiliária, é pertinente recapitular o 

significado de capital fictício da obra de Marx. 

 

                                                 
18  A partir do Estado Novo, o Brasil adotou uma política de industrialização que contava com a forte 
presença do Estado na execução de obras de infra-estrutura, criação de estatais para setores estratégicos e 
condução de política econômica para esse objetivo. Ainda que as políticas governamentais adotadas nas 
diferentes administrações ao longo dos anos não fossem homogêneas, predominou-se essa orientação para o 
crescimento econômico até o fim da ditadura militar. 
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5.1.2 Capital Fictício 

 

 

Os papéis de dívida pública mobiliária se constituem (no mercado secundário) como 

capital fictício, este último, por sua vez, tem origem no próprio capital portador de juros. O 

capital portador de juros existe em função da centralização do capital sob forma monetária, 

condição necessária à não interrupção do processo de valorização. Como já visto, o juro 

tem origem na própria mais-valia, não possui existência independente. O capital acumulado 

sob a forma monetária procura sempre ser emprestado, estar em movimento, ser empregado 

na produção a gerar mais valor. O juro, portanto, nada mais é que a parcela da mais-valia 

apropriada pelo capitalista monetário pelo empréstimo não do dinheiro, mas de seu valor de 

uso de ser capital potencial, gerar mais valia quando mobilizado. 

A reforçar tal idéia, recorre-se às palavras do próprio Marx:  

 

“Na produção capitalista, pode-se vender o próprio dinheiro como capital, como uma 

mercadoria sui generis (...), pois uma dada soma de valor cria o poder de extrair uma 

dada mais-valia (...). Pode-se vender dinheiro para obter lucro. Se, com o dinheiro, 

entrego a outro a capacidade de se apropriar de mais-valia, é normal que eu receba 

uma parte dessa mais-valia (...). Logo, é normal que, vendidos como capital, dinheiro 

ou mercadoria retornem ao vendedor, pois este conserva sua propriedade, não os 

aliena. Dinheiro ou mercadoria já não são vendidos nesse caso como dinheiro ou 

mercadoria, mas elevados à segunda potência, como capital, como dinheiro ou valor 

mercantil em expansão” (MARX, 2000, p. 155). 

 

O domínio dos encadeamentos de créditos e dívidas pelos capitalistas monetários 

abre uma possibilidade de uma ampla negociação e especulação sobre os títulos de 

representação de poder de compra (dinheiro de crédito, duplicatas, títulos públicos e 

privados de modo geral). As reservas monetárias que se acumulam em determinados pontos 

da circulação19 são centralizadas e dinamizam a circulação via sistema de crédito. O crédito 

é também a forma sob a qual o capital procura superar sua diversidade de capitais 

                                                 
19  Esses pontos se referem a setores do capital ou mesmo capitalistas individuais, que por razões 
técnicas e/ou conjunturais imobilizam temporariamente seu capital sob a forma de reservas. 
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individuais. Assim, o crédito, ao centralizar as reservas, deslocando-as de indivíduos para 

bancos e destes para o Banco Central, acelera o processo de reprodução. 

Contudo, o pleno desenvolvimento do sistema de crédito, ao reduzir o 

entesouramento a funções técnicas, põe em circulação – e mobiliza, coloca em processo de 

valorização – todo o capital potencial antes imóvel; abre espaço também para especulação 

e, ao mesmo tempo em que aumenta radicalmente as bases da acumulação, potencializa os 

efeitos da crise. 

A forma capital fictício tem origem no capital portador de juros e sucede da 

natureza especulativa que é inerente ao sistema de crédito. É forma do capital em função, 

pois possibilita ganhos ou rendimentos presentes e futuros. Seu valor é um clone do valor 

real já em circulação ou fixado na produção, caso das ações de empresas de capital aberto 

(sociedade anônima) e derivativos ou, como no caso da dívida pública, é capitalização de 

um rendimento de valor pretérito, já gasto na circulação reprodutiva do Estado.  

Os títulos que representam capital fictício rendem juros. Em verdade, no caso dos 

papéis da dívida pública, possuem um rendimento fixado, uma porcentagem do valor do 

título. O valor desses títulos por sua vez corresponde ao capital que os deu origem, assim, 

um déficit fiscal de $1000 pode ser financiado por 100 papéis no valor de $10 cada um. 

Porém, uma vez lançados na circulação, esses títulos adquirem uma dinâmica própria, 

tornam-se relativamente autônomos do capital original.  

Uma ação de uma empresa não necessariamente valoriza ou desvaloriza de acordo 

com o desempenho desta empresa, suas flutuações de valor mais representam a expectativa 

de desempenho da empresa no futuro que o seu desempenho presente. Um título de dívida 

pública por sua vez pode flutuar de preço de acordo com as expectativas do Estado de 

honrar seu pagamento, ou mesmo de acordo com o poder de barganha dos detentores dos 

títulos com o governo. Em suma, o clone do capital possui uma lógica de valorização e 

desvalorização não necessariamente vinculada ao capital que o originou. 

Aproveite-se o exemplo dos papéis públicos vendidos por $10 cada um. Esse é seu 

valor inicial. Suponha-se que eles possuem rendimento de $1 por ano, ou seja, 10% de seu 

valor de face e tenha prazo fixado em 10 anos. Nada garante que o detentor desse título o 

preserve em mãos até que expire o seu prazo, ele pode transferir esse direito – de receber $1 
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por ano e $10 ao final de dez anos contados da emissão do título – a um terceiro. Essa 

compra e venda de títulos já emitidos constitui o mercado secundário. 

Também não é possível garantir que o detentor do titulo consiga vendê-lo pelo 

mesmo valor que o comprou, as condições de mercado – oferta e demanda – podem fazê-lo 

vender por menor ou maior valor. Diga-se que ele vendeu numa situação de recessão, onde 

a procura por meios de pagamento cresce, e ele só consiga $5 pelo seu papel. O terceiro 

agora possuirá o direito de receber o rendimento de $1 por ano, o que corresponderá a 20% 

de juros, e não mais 10%. Vale, portanto, a regra de quanto maior o preço do título, menor 

o seu juro, e vice-versa. Essa é a dinâmica do capital fictício. 

É essa natureza especulativa, de autonomia relativa em relação ao capital de origem, 

que fez com que alguns autores, como Harvey e Brunhoff, classificarem como capital 

fictício o movimento de extensão do crédito criado em previsão de um trabalho futuro (ou 

representando um trabalho pretérito como no caso da dívida pública) como um “contra-

valor” e assim, “a circulação dos títulos de acordo com as condições específicas do 

mercado financeiro representa o passado e o futuro, mas nunca o presente da circulação do 

capital fictício” (BRUNHOFF, 1978, p. 103-104). A inclinação potencial do capital fictício 

está no interior da própria forma-dinheiro (do capital e da renda), e está relacionada 

particularmente ao aparecimento do dinheiro de crédito (HARVEY, 1990, p. 270). 

O mérito das concepções de Harvey e Brunhoff é que elas enfatizam a capacidade 

do crédito de vencer as barreiras de realização do valor, acelerando o processo de 

acumulação capitalista. No entanto, segundo essas concepções, todo crédito é, em algum 

momento, capital fictício. Elas levam à confusão ou à não distinção entre títulos 

correspondentes a valores a serem realizados, cuja origem é o circuito produtivo do capital 

(o chamado comércio de dinheiro, compensações de dívida) e títulos que não representam 

contrapartida de capital produtivo, mas especulação com valores futuros, a serem realizados 

ou não (esse sim capital fictício). 

Hilferding (1985, p. 135), por sua vez, pontua melhor essa diferenciação. Segundo 

esse autor, os títulos de crédito originários do circuito produtivo do capital ocupam o lugar 

do dinheiro pelos quais foram emitidos. Os títulos que representam capital fictício não 

significam uma quantia em dinheiro, mas seu rendimento. Compreendendo a essência desse 
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capital, torna-se fácil compreender sua dinâmica, que é a relação inversa entre preço e 

juros.  

O capital fictício é capital na medida em que produz um fluxo de rendimento, mas é 

fictício porque esse rendimento não deriva de sua função produtiva. Quando um capital é 

emprestado a juros, ele corre das mãos de quem ele é ocioso para as mãos de quem o 

mobiliza, a produzir mais-valia; o juro é a parte da última que cabe ao detentor do capital 

que foi emprestado, mas está claro que todo o capital, seja a quem pertença, foi mobilizado 

produtivamente. Ou seja, se é possível afirmar que o capital fictício tem origem no capital 

portador de juros, não é possível dizer que todo capital portador de juros é capital fictício, 

nem vice versa. 

O capital fictício tem relação com a alta ou baixa do nível geral de preços na medida 

em que a sua natureza especulativa pode “inflacionar” ou “deflacionar” 20 alguns mercados 

(como aluguéis ou ativos financeiros), mas isso segue uma dinâmica um tanto errática, 

podendo esses movimentos serem abstraídos ou tomados como compensatórios na média 

para fins de análise. 

O que interessa para análise da inflação é entender como esse capital fictício torna-

se, com o desenvolvimento do sistema de crédito, principal parcela das reservas bancárias, 

permitindo que a compra e venda desses títulos seja um instrumento do controle do meio 

circulante. Entender basicamente a lógica do capital fictício é importante para o 

entendimento desse processo. Na seção sobre Banco Central isso fica mais claro.  

 

 

5.1.3 A “monetização” dos déficits fiscais 

 

 

Em nações de sistema bancário desenvolvido, os déficits fiscais podem ser 

financiados por meio de dívidas, tenham elas a forma contratual ou mobiliária, como visto 

na seção anterior. Contudo, percebe-se no estudo da História que situações excepcionais 

obrigaram governos a lançarem mão de altos déficits fiscais, desde o surgimento do Estado. 

                                                 
20 Inflacionar e deflacionar aqui entre aspas por não se ratar do fenômeno em seu sentido estrito, mas de 
subidas e descidas de preço provocadas pela especulação. 
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Conflitos bélicos, por exemplo, demandam altas quantias de dinheiro para serem 

sustentados e nem sempre foi possível financiar esses vultosos dispêndios por meio da 

receita tributária e da dívida pública. Há limites para expansão do volume dos tributos, que 

pode comprometer a economia e a ordem social de um país. 

No capítulo anterior foi apresentada a essência e comportamento dos signos de valor 

não conversíveis em dinheiro (ouro). Durante a história do capitalismo, alguns governos 

lançaram ao público papéis a ocupar o lugar do dinheiro em sua função de meio de 

circulação. Tais papéis não eram dinheiro de crédito, pois não significavam dívida alguma, 

ou valor real ou mesmo valor a ser realizado. Como o Estado não trocava essas notas por 

dinheiro, ele garantia a circulação delas compulsoriamente. Já foi afirmado que tais papéis 

são denominados moeda papel estatal de curso forçado, e se comportam como qualquer 

signo de valor inconversível, sendo potencialmente inflacionárias. 

Foi justamente essa moeda papel (ou papel moeda, mais frequentemente chamado 

assim) que os governos lançaram a fim de financiar seus déficits fiscais em situações 

excepcionais. O Estado aumenta seus gastos emitindo esses papéis, e graças à sua 

legitimidade e poder, tais papéis podem circular como se fossem dinheiro. No entanto, não 

se pode perder de vista que é este um mecanismo precário de financiamento dos gastos 

estatais. A capacidade de criar moeda confere ao Estado o poder de interferir diretamente 

na acumulação, estimulando a atividade econômica; contudo, a própria lógica do valor e do 

dinheiro põe limites a esse poder21. Creditar à moeda a própria origem e dinâmica da 

acumulação de capital é uma inversão, explicada e criticada no capítulo anterior. 

Durante a vigência do regime de conversibilidade pela maior parte dos países, o 

papel moeda estatal possuiu forma física distinta das notas conversíveis que representavam 

os padrões de preços locais. O assignat diferenciava do franco, assim como o greenback 

diferenciava do dólar (tinha verso verde, daí o nome). Hoje, com o desenvolvimento do 

sistema de crédito e bancário e sem a vigência de um regime de conversibilidade, não 

existem notas diferenciadas, sendo assim impossível distinguir dinheiro de crédito e papel 

moeda pelas suas características físicas. Na verdade, o dinheiro de crédito torna-se ele 

                                                 
21  Está fora do escopo desse trabalho discorrer em pormenores sobre a política monetária e fiscal, sua 
lógica, efeitos e limites, mas em linhas gerais tal tema voltará a ser tratado em seção posterior, por contribuir 
para a discussão sobre Estado e inflação. 
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mesmo papel moeda (passa a se comportar como ele) quando perde sua conversibilidade e 

quando exerce a função de meio de circulação. 

Para ilustrar o mecanismo de financiamento de déficits públicos por meio de 

emissão de moeda papel de curso forçado - ou simplesmente monetização dos déficits – 

será utilizado o exemplo dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, que lançou mão dessa 

estratégia, dentre outras, para sustentar os gastos do conflito. 

Entre 1861 e 1865 os EUA viveram um conflito interno de grandes proporções. O 

protecionismo do norte industrial e o liberalismo do sul agroexportador, a questão das 

ferrovias e mesmo questões referentes à escravidão e o abolicionismo levaram o país à 

Guerra Civil. Durante esse período, o sistema bancário foi obrigado a passar por 

transformações, entre as quais, uma maior centralização, visto que os custos astronômicos 

da guerra obrigavam tanto norte quanto sul a centralizar recursos e despesas. Segundo 

Faulkner (1956, apud SIAS, 2006), os gastos do governo dos quatro anos de Guerra Civil 

superam os gastos de toda história anterior do país. 

  O chamado “legado de Jackson” - as reformas que o sistema bancário dos EUA 

adotou no sentido de descentralizar e liberalizar a atividade bancária - foi gradativamente 

extinto pelas necessidades do momento (HAMMOND, 1957 apud SIAS, 2006). Jackson foi 

ferrenho opositor do Segundo Banco (banco nacional dos EUA na época) por considerar 

um perigoso monopólio, “prejudicial à liberdade do homem comum”. Jackson era na 

realidade um partidário do numerário, receoso do poder que qualquer banco poderia 

sustentar ao lançar papel moeda. O Segundo Banco acabou por extinto em 1833 

(FAULKNER, 1956 apud SIAS, 2006). 

Sem um banco nacional, o governo passou a depositar receitas de impostos e 

repassar recursos e empréstimos em pequenos bancos privados. Os bancos privados se 

multiplicaram a partir das novas leis. Os anos de “Free Banking” ajudaram os EUA a 

expandir ao oeste por meio de crédito barato, mas prejudicaram o país na medida em que o 

deixava mais vulnerável a recessões, por conta do aumento da especulação (SIAS, 2006).  

Os enormes gastos de guerra, somados aos limites da expansão tributária e aos 

limites da emissão de títulos públicos (devido, entre outros fatores, à própria estrutura 

institucional bancária do país), levou o governo americano a emitir papel moeda em 

grandes quantidades. Os greenbacks, notas emitidas pelo governo da União sem lastro, 
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inconversíveis em ouro, foram criados a partir do Legal Tender Act de fevereiro de 1862 

para financiar os enormes déficits fiscais decorrentes do esforço de guerra. 

Segundo Davies (2002 apud SIAS, 2006), o estoque de meio circulante nos EUA 

cresceu por volta de onze vezes durante os quatro anos de Guerra Civil, enquanto que os 

preços aumentaram, nos estados do sul, por volta de vinte e oito vezes; no norte, as 

estimativas dão conta de um aumento nos preços maior que duas vezes. Segundo o mesmo 

autor, a estrutura econômica e demográfica do sul tornava impossível uma combinação 

adequada de políticas monetárias, tributárias e fiscais, o que tornou os efeitos da grande 

emissão de greenbacks mais devastadores nessa região. 

Os greenbacks foram criados como expediente temporário para financiar a guerra, 

mas tornaram-se fonte de profundas controvérsias após a Guerra Civil. Com o fim do 

conflito, o debate que emergia era a adoção do padrão ouro. Até o momento, os EUA 

usavam o ouro somente em sua função de dinheiro mundial, para transações com o exterior. 

“Em essência, existia um padrão monetário dual – o dólar greenback e o dólar ouro – um 

oficial e o outro não, e os preços de um em termos do outro era determinado pelo mercado 

– o mercado de ouro, ou equivalente, a libra esterlina” (FRIEDMAN E SCHWARTZ, 1971 

apud SIAS, 2006). 

A controvérsia sobre o resgate do padrão ouro foi tão grande que foi criado o 

“Partido Greenback”, com o intuito de manter o sistema de papel moeda sem lastro. Tal 

partido acabou por perder o debate. As autoridades políticas decidiram então substituir os 

greenbacks pelo “dólar ouro” ao longo do tempo, a fim de restabelecer o padrão ouro à taxa 

de câmbio entre dólares e ouro que prevalecia antes da guerra. O objetivo era levar o valor 

do dólar a seu nível anterior, ou seja, provocar deflação. Na medida em que os preços 

caíam, a economia experimentava o período de recessão mais longo registrado no país, de 

1873 a 1879. Em meados de 1879 os preços voltaram aos níveis anteriores à Guerra Civil, e 

o padrão ouro foi finalmente restabelecido (MANKIW, 2004 apud SIAS, 2006). 

Se a inflação foi disparada pelos enormes déficits fiscais financiados por emissão 

monetária, a deflação pretendida foi conquistada via sucessivos superávits fiscais. Por meio 

de redução drástica de despesas, aumento de tributos e radical redução (e posterior 

extinção) na emissão de papel moeda, os greenbacks voltaram para a mão do Estado e o 

estoque monetário foi reduzido. Mesmo com o fim do conflito tendo levado os EUA a um 
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bom nível de crescimento nos primeiros anos após o mesmo, a recessão foi inevitável a 

partir de 1873, devido à dureza das medidas de política econômica (SIAS, 2006). 

A adoção do padrão ouro, como visto no capítulo anterior, impossibilita a inflação 

por desvalorização do padrão de preços, pois o Estado garante a conversibilidade, tornando 

a emissão monetária regulada pela razão de troca entre dólar e ouro (a chamada política 

monetária endógena). Contudo, as políticas recessivas e adoção da conversibilidade 

também contribuíram para o agravamento da crise financeira, incentivando a corrida aos 

bancos. Em 1875, o governo se vê obrigado a autorizar o reinício dos pagamentos em 

espécie com cédulas de papel moeda (SIAS, 2006). 

Pode-se afirmar que a emissão excessiva de papel moeda, para além das 

necessidades da circulação, predominantemente ocorrem em meio às crises fiscais dos 

estados, que se vêem obrigados a monetizar seus déficits para evitar o crescimento 

descontrolado da dívida pública. Assim, a emissão de moeda (meios de circulação) não 

pode ser considerada, strictu sensu, exógena, como concebe a economia monetária 

ortodoxa, filiada à teoria quantitativa. 

 

 

5.2 BANCO CENTRAL 

 

 

5.2.1 Gênese 

 

  

A substituição progressiva do dinheiro metálico pelo dinheiro de crédito não ocorre 

no capitalismo à toa. Há razões objetivas para que o dinheiro de crédito viesse a substituir o 

ouro na circulação, exercendo suas funções (exceto medida de valor). Germer (1994) 

considera duas delas como fundamentais, devendo ser destacadas: a primeira é que “a 

expansão do crédito comercial apóia-se no encadeamento técnico existente entre as 

unidades de produção e o comércio, decorrente da divisão social e técnica do trabalho. (...) 

Há, assim, um fluxo contínuo de mercadorias e pagamentos entre unidades no interior de 

cada cadeia produtiva, que é o fundamento para os laços de confiança baseados na 
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interdependência mútua e no intercâmbio repetido, que estão na base do sistema de 

crédito”.  

A segunda é que a generalização do dinheiro de crédito decorre de uma das funções 

essenciais do crédito, que é a economia de meios de circulação, a qual, por meio deste, são 

substituídos pelo dinheiro como meio de pagamento. Por conta dessa economia, o 

capitalismo adquire ampla – apesar de relativa - liberdade para se expandir para além das 

limitações impostas pela base monetária. 

Como vimos no capítulo anterior, o crédito bancário surge do desconto das letras de 

câmbio, articulando-se assim a partir do crédito comercial e exercendo a função primordial 

dos bancos, o comércio de dinheiro. A associação entre crédito comercial e bancário, e a 

conseqüente difusão do dinheiro de crédito sob a forma de notas bancárias, abriram um 

imenso campo de expansão do sistema capitalista em relação à barreira metálica 

(GERMER, 1994). 

A centralização das reservas monetárias aumenta a eficiência, flexibilidade e escala 

dos negócios de empréstimo. A centralização do dinheiro parado, não mobilizado como 

capital ou meio de circulação, catalisa o desenvolvimento do crédito: quanto mais 

centralizadas as reservas monetárias, maior a capacidade de transferência de dinheiro 

imóvel para as mãos de quem o mobiliza.  

Um banco sistematicamente converte as suas próprias reservas de acumulação em 

ativos que constituirão parte da reserva de outro banco (como passivos), assim generalizada 

e progressivamente até a emergência de um banco que monopolize tal conversão. Esse 

processo é análogo ao da formação de fundos (depositados nos bancos) por parte dos 

capitais industriais e comerciais e se apresenta como mais uma etapa na economia do 

dinheiro. A mais elementar função de um Banco Central, portanto, é guardar a reserva 

monetária do sistema bancário como um todo, daí ser o ápice do sistema de crédito 

capitalista. 

O Banco Central surge portanto de um processo espontâneo, como auge e conclusão 

do desenvolvimento do sistema de crédito e centralização das reservas monetárias. No 

capitalismo avançado, a economia de dinheiro (ouro) é realizada por meio das notas do 

Banco Central, que tomam lugar das notas dos bancos individuais e, de forma definitiva, 
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coloca o ouro a assumir seu caráter de reserva monetária nacional, centralizando-o em suas 

mãos. 

Como vimos no capítulo anterior, o dinheiro de crédito surge enquanto meio de 

pagamento, a partir das letras de câmbio, evoluindo para formas mais desenvolvidas e 

possíveis de serem difundidas, como as notas bancárias e, no ápice, os depósitos à vista, 

precedidos da nota do Banco Central. Vimos também que a função de meio de pagamento 

passa a ser a principal função do dinheiro no capitalismo, pois o desenvolvimento do 

sistema de crédito diminui a necessidade de presença do dinheiro na circulação, limitando 

essa à compensação de saldos credores e devedores.  

A evolução das formas do dinheiro de crédito e sua difusão marcam a necessidade 

da ação do Estado como legitimadora dessas novas formas de dinheiro22. De início, por 

meio da garantia de conversibilidade, passando pela centralização gradual das reservas num 

banco nacional e concluindo com a compulsoriedade da aceitação de suas notas, em 

especial quando inexiste conversibilidade.  

Apesar da evolução e difusão do dinheiro de crédito, prevalece a questão da 

dependência entre ele e sua base metálica. A reserva em ouro do Banco Central atua como 

reflexo tão bem como pivô para extensão do crédito bancário, contudo, não parece haver 

nenhuma regra, institucional ou econômica, que regule as emissões de modo a assegurar o 

valor do dinheiro de crédito. 

A maioria dos autores considera não só que o ouro desapareceu da circulação, mas 

também que ele não mais exerce de modo direto ou indireto suas funções enquanto 

dinheiro. Paulani (1991, p. 144), expõe com clareza a esse pensamento, que ela mesma 

adotou:  

 

“(...) o dinheiro é essencialmente forma, porque é forma autonomizada do valor, é a forma 

que o valor encontra para se libertar, em sua apresentação, da corporeidade diferenciada das 

mercadorias (que só o punha de modo limitado, que o fazia correr incessantemente de um 

lado a outro), guardando delas apenas sua realidade fenomênica. Daí que, no que tange ao 

dinheiro, pouco importa qual o corpo que carrega essa forma, se ouro ou bilhete de papel, 

desde que ele continue sendo percebido como a mercadoria por excelência, aquela que 

                                                 
22  Vale dizer que isso não contradiz a natureza espontânea do surgimento do dinheiro de crédito. O 
Estado veio a legitimar e acelerar um processo de determinação econômica, de necessidade do próprio 
sistema. 
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legitimamente representa todas as demais: sua aparência de mercadoria dissimula assim sua 

essência formal". 

 

Essa afirmação pode ser criticada porque confunde forma de valor com signo de 

valor. O dinheiro de crédito ou o papel moeda de curso forçado carrega um direito a valor, 

mas não um valor em si. A essência formal do dinheiro jamais pode ser o próprio valor em 

sua dimensão subjetiva, o dinheiro é valor objetivado e autonomizado, que nasce para a 

resolução de uma contradição entre o caráter individual e social do trabalho, entre o caráter 

qualitativo e o quantitativo, como visto no primeiro capítulo.  

Não considerar a natureza de mercadoria que o dinheiro possui, assumindo que 

formas sem valor “intrínseco” podem substituir todas as suas funções, é dar ao dinheiro o 

caráter essencial de moeda. O dinheiro já está presente mesmo na troca direta, em sua 

função essencial de medida de valor - desde que se caracterize uma economia mercantil, 

cujo sociometabolismo23 é regulado pelo mercado, pelas trocas.  

O dinheiro “aparece” como moeda, mas essa não é sua essência, tanto é que 

“desaparece” com o desenvolvimento do crédito. Se o caráter essencial do dinheiro, a 

resolver as contradições do valor citadas, é o de ser equivalente geral, ter a função de 

medida dos valores, a questão que fica para os que pensam como Paulani é: como medir 

valor (quantidade de trabalho abstrato) de maneira objetiva, se não por meio de uma 

mercadoria? Vale a lembrança do debate marxiano contra os proudhonistas. 

Mas se ouro é dinheiro, permanece o problema do limite das emissões de notas para 

além da base metálica. Com pleno desenvolvimento do sistema de crédito capitalista, tendo 

o Banco Central no ápice da pirâmide, a capacidade de emissão de notas está ligada 

umbilicalmente à credibilidade dessa instituição. Isso corresponde a dizer que o limite para 

emissão de notas pelo Banco Central é proporcional à sua capacidade de garantir a 

conversibilidade das notas em dinheiro. Sob um regime de inconversibilidade, o 

equivalente seria a capacidade do Banco Central em preservar a estabilidade do padrão de 

preço. Baseado nisso, Marx (1985a) criticava a lei inglesa de 1844, que estabelecia limites 

às emissões, apontando a importância do Banco da Inglaterra no papel chamado hoje de 

emprestador de última instância, que será explicado mais adiante. 

                                                 
23  Sociometabolismo se refere aqui a caracteres das relações sociais de produção como a produção, 
divisão e consumo do produto social gerado. 
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Além da função de centralizar as reservas metálicas e a função de emissão, o Banco 

Central cumpre outra função essencial para o capitalismo desenvolvido, ser o Banco do 

Estado Nacional. Diferentemente do estado feudal, que comandava trabalho e produtos de 

maneira direta, o estado burguês usa o dinheiro para empregar pessoas e fazer tais 

operações.  

A finança do estado burguês emerge lentamente, na base da tentativa e erro e tem 

três pré-requisitos: O primeiro é um sistema de tributação nacional aplicado contra o 

comércio exterior (importações e exportações) e contra os rendimentos gerados na 

economia (lucros, rendas, salários, etc.). O sistema incorpora tributos diretos e indiretos e 

opera sob relativa previsibilidade de regras, se tornando sujeito do processo democrático 

burguês. O segundo é um cálculo sistemático dos gastos do Estado no exercício posterior, 

ou seja, um orçamento planejado para o exercício de suas funções. O terceiro é um 

mecanismo que financie a diferença entre gastos e receitas através da tomada de 

empréstimos (ITOH; LAPAVITSAS, 1999, p. 158). 

A partir dessa estrutura, o sistema de crédito e o próprio Banco Central podem atuar 

como financiador do Estado burguês. Como visto em seção anterior, o Estado pode tomar 

emprestado recursos para exercício de suas funções diretamente dos bancos ou de outras 

instituições, constituindo assim dívida contratual; pode também levantar recursos no 

mercado, trocando dinheiro por títulos que garantem pagamento de juros por determinado 

período, constituindo assim dívida mobiliária. 

Indo em direção ao ápice da pirâmide do crédito, o dinheiro é cada vez mais 

centralizado nas reservas de alguns bancos, até chegar ao Banco Central, que passa a ser o 

guardador de toda a reserva metálica e ter o monopólio da emissão de notas. Os demais 

bancos nesse momento convertem suas reservas principalmente em títulos públicos, que 

podem ser negociados conforme sua necessidade de liquidez. A acumulação de reservas 

bancárias sob a forma de títulos de dívida pública permitirá o exercício da política 

monetária por meio das chamadas operações de mercado aberto - que será vista adiante. 

O Banco Central pode comprar os títulos do Tesouro na mão dos bancos e 

capitalistas individuais por meio de emissão de notas, assim indiretamente monetizando o 

déficit fiscal. Foi visto que se pode monetizar o déficit de forma direta, criando papel 
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moeda; aqui, diferentemente, o Banco Central está emitindo suas notas (dinheiro de crédito) 

para comprar títulos de dívida pública, transformando-as assim em papel moeda.  

As notas emitidas dessa forma não correspondem a uma contrapartida a uma dívida 

presente, real, mas a uma dívida passada, fictícia. Isso é fundamental para compreender a 

possibilidade dessas notas de excederem as necessidades da circulação. O Estado, por meio 

do Banco Central, agora não de forma imediata, mas mediada, lançou mão de uma despesa 

sem acumulação prévia de dinheiro para tal. 

Quando um banco (inclusive o Central) emite uma nota contra uma dívida de 

terceiro, ou empresta dinheiro para ser mobilizado como capital, a nota reflui para o banco, 

assim, a emissão responde às necessidades da circulação, não pode exceder as últimas. 

Quando o Banco Central compra um título público, por sua vez, põe em circulação uma 

nota que não vai necessariamente voltar às suas mãos, podendo exceder as necessidades da 

circulação e causar inflação. Dessa forma, a nota do Banco Central, apesar de manter sua 

forma, não mais se comporta como dinheiro de crédito, mas como papel moeda.  

Hilferding observou tal vínculo entre capital fictício, dinheiro de crédito e papel 

moeda.   Nas crises ocorre contração dos preços e das vendas, o que ameaça a conversão 

das letras de câmbio e desvaloriza o dinheiro de crédito que tem como base esse crédito 

comercial. Nesse momento, o dinheiro e o papel moeda de curso forçado adquirem um 

ágio. Nota-se que as notas de curso forçado, emitidas por uma autoridade central, são 

depreciadas de forma distinta do dinheiro de crédito, criado a partir de obrigações de 

particulares (HILFERDING, 1985, p. 70).  

O autor considerava a nota do Banco Central como um intermediário entre o papel 

moeda estatal e o dinheiro de crédito. O monopólio da emissão de notas bancárias surge na 

tentativa de assegurar a conversibilidade destas. As notas bancárias e as notas promissórias 

não podem ser emitidas em excesso, uma vez que a nota que deixa de ser necessária retorna 

ao banco, seja ela conversível ou não. Mas durante a crise, o crédito entra em colapso, os 

títulos de dívida de muitos particulares tornam-se inseguros. Nesse momento é preciso que 

meios de circulação adicionais sejam emitidos. Se as promissórias e notas de bancos 

particulares passam a ser recusadas, as notas emitidas pelo Banco Central são aceitas 

devido ao seu crédito inabalável. (HILFERDING, 1985, p. 88). 
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A tomar o lugar das promissórias (e títulos de dívida em geral) a nota do Banco 

Central se iguala ao dinheiro de curso forçado. Os títulos que tiveram seu crédito abalado 

não mais podem cumprir a função de meio de circulação. As notas emitidas pelo Banco 

Central, gozando de crédito inabalável, ocupam seus espaços.  

O título de dívida pública, por sua vez, possui uma peculiaridade, representa um 

“dinheiro entregue definitivamente, consumido há tempo, improdutivamente, ou seja, pode 

ter desaparecido por completo” (HILFERDING, 1985, p. 135). É assim que a emissão das 

notas do Banco Central pode ultrapassar as necessidades da circulação se elas tomam lugar 

não de uma contrapartida de uma dívida presente (que não pode mais ser realizada), mas de 

dinheiro já consumido, dívida pretérita. 

 

 

5.2.2 O papel do Banco Central como guardador do dinheiro mundial e suas 

implicações 

 

 

Uma precondição para um capital individual entrar e competir no mercado mundial 

é ter acesso aos meios de pagamento aceitáveis internacionalmente. Mais que isso, é 

precondição para a defesa de interesses de uma burguesia nacional diante do mercado 

mundial possuir uma reserva de dinheiro mundial. Se o dinheiro mundial é ouro ou um 

padrão conversível em ouro (isso requer condições especiais e um arranjo institucional 

montado em nível internacional), a centralização do dinheiro metálico nas mãos do Banco 

Central passa a ter não só importante função no crédito nacional, mas também na inserção 

do capital de um país no mercado mundial. 

Marx assim enumerava as funções da reserva metálica do banco nacional: (1) fundo 

de reserva para pagamentos internacionais, isto é, fundo de reserva de dinheiro mundial; (2) 

fundo de reserva para alternadamente expandir e contrair a circulação metálica doméstica; 

(3) fundo de reserva para pagamentos de depósito e conversibilidade de notas. Nota-se que 

se notas são emitidas para ocupar o lugar do dinheiro metálico na circulação doméstica a 

segunda função desaparece. Nota-se também que a terceira função não tem nada a ver com 
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a função do dinheiro como simples dinheiro, mas está conectada com a função primordial 

dos bancos (MARX, 1985c, p. 105). 

Quanto mais o dinheiro metálico é expulso da circulação doméstica, as flutuações 

da reserva do Banco Central mais correspondem ao movimento da balança comercial, bem 

como o movimento dos empréstimos de capital para além das fronteiras nacionais - em 

suma, correspondem ao movimento do balanço de pagamentos. Assim, as flutuações na 

reserva do Banco Central são acompanhadas por flutuações no curso do câmbio. Nas 

palavras do próprio Marx: “O barômetro do movimento internacional dos metais 

monetários é reconhecidamente o curso do câmbio” (MARX, 1985c, p. 93). 

Quando há déficit no balanço de pagamentos, há uma tendência de desvalorização 

da taxa (ou curso) do câmbio e, caso haja conversibilidade, há também uma tendência à 

exportação de dinheiro mundial, como se viu no capítulo anterior. Os capitalistas nacionais 

sob pressão tentam ter acesso ao dinheiro mundial para pagar seus débitos com o 

estrangeiro, vendendo títulos e ativos ao Banco Central ou tomando emprestado do mesmo. 

O Banco Central defende suas reservas suspendendo a conversibilidade de suas notas e 

assim desvalorizando o padrão de preço nacional. Uma medida menos drástica é limitar 

seus empréstimos e o acesso ao dinheiro mundial, ou ainda, aumentar o preço de seus 

empréstimos, o que pode resultar numa elevação da taxa de juros doméstica. 

A imperatividade na defesa das reservas do Banco Central entra em conflito com a 

noção horizontalista de determinação exógena das taxas de juro. O aumento dos juros por 

parte do Banco Central muitas vezes é feito como reflexo de uma conjuntura da economia 

real, o que dá limites à política monetária. Ao contrário do pensamento keynesiano da 

“economia monetária de produção”, a atividade econômica não é basicamente influenciada 

pelos juros, mas o contrário. 

O juro é parte do lucro, e nesses termos, não há grande espaço para intervenção do 

Banco Central na determinação de sua taxa, ele é determinado pela oferta e demanda de 

capital de empréstimo. A demanda corresponde obviamente às chamadas necessidades da 

circulação e da produção, mas a oferta por sua vez geralmente independe da preferência 

pela liquidez, possuindo base objetiva na rotação do capital social. A criação regular de 

dinheiro ocioso durante a reprodução econômica - sob a forma de fundos de depreciação, 

de salários e de acumulação ou capital de giro - é o fundamento do sistema de crédito 
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capitalista. Os fundos de reserva (dinheiro temporariamente ocioso) tomam a forma de 

depósitos e constituem a base das reservas do sistema bancário (SAAD; LAPAVITSAS, 

1999). 

Sendo assim, o conceito de endogeneidade monetária toma uma dimensão muito 

além daquela que Keynes tinha em mente. A capacidade do Banco de influenciar as taxas 

de juro depende de determinações reais. Em primeiro lugar, se o padrão for conversível em 

ouro, depende do tamanho e das flutuações das reservas, como vimos. Se o padrão for 

inconversível, as reservas serão determinantes na medida em que haja interesse ou 

necessidade de manutenção da estabilidade da taxa de câmbio. Um câmbio instável pode 

trazer inflação ou se tornar vulnerável à especulação, o que é nocivo para a economia.  

Um déficit na balança de pagamentos pode ser resultado de uma desigualdade de 

valor entre duas mercadorias vendidas por dois países distintos e de padrões de preço 

distintos24, que, se não corrigida por flutuação cambial, provocará dreno de reservas, que 

por sua vez pode ser estancado por meio do aumento da taxa de juros, atraindo capital 

estrangeiro e assim fechando o balanço de pagamentos pela chamada conta capital.  

O fim do padrão monetário de Bretton Woods, ao tornar o valor de todas as moedas 

nacionais flutuantes, inclusive a de referência25 (o dólar), abriu espaço para a especulação 

no mercado de “moedas”, tornando as taxas de câmbio mais instáveis. Dessa forma, nem o 

Fed – na posição de Banco Central que administra o padrão de preço hegemônico - tem 

completa liberdade para determinar suas taxas de juro, em virtude do seu impacto no 

câmbio e consequentemente nos custos de insumos e receita de exportações. 

O segundo fator do qual depende a capacidade do Banco Central de influenciar as 

taxas de juro é o estágio do ciclo de negócios. Durante a recessão, capital emprestável é 

abundante, mas as oportunidades de investimento são baixas. Se as últimas são baixas, o 

Banco Central encontrará dificuldades de influenciar as taxas de juro do mercado, pois o 

custo de se tomar emprestado se torna irrelevante quando ninguém quer fazê-lo.  

No auge da prosperidade, inversamente, a demanda por capital de empréstimo é 

alta, tornando fácil a intervenção do Banco Central no sentido de subir as taxas e conter a 

                                                 
24  Ver exemplo ilustrativo no capítulo anterior, mostrando o comércio entre dois países. 
25  Isso por si só não tira do ouro seu papel como medida de valor. Se padrões de preço flutuam, 
continuam dependendo de uma referência de valor objetiva – para ser coerente com a teoria marxista - ainda 
que a conexão entre a base metálica do sistema monetário e o sistema de crédito tenha se tornado sem dúvida 
mais complexa. 
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euforia. No ponto de fosso, na crise, o crédito pode sofrer um colapso por conta do forte 

aumento da procura por meios de pagamento - ninguém quer tomar novos empréstimos, 

mas pagá-los. Nesse estágio, o Banco Central deve aumentar sua taxa de juros, 

influenciando as do mercado e freando a corrida aos bancos (ITOH; LAPAVITSAS, 1999, 

p. 199). 

A possibilidade de crise econômica e financeira, endêmica no capitalismo, limita a 

capacidade do Banco Central influenciar as taxas de juro, na medida em que é 

responsabilidade dele manter a ordem no sistema bancário e evitar o colapso do crédito. 

Sua atuação diante dessa possibilidade não é uma questão de opção de política econômica, 

mas um imperativo. A economia capitalista é intrinsecamente instável devido às forças 

conflitantes da extração, realização e acumulação de mais-valia sob condições de 

competição; nesse contexto, o papel do sistema de crédito é mais complexo do que pode ser 

deduzido das análises tradicionais (SAAD; LAPAVITSAS, 1999). 

O avanço do crédito envolve a formação de expectativas sobre o futuro, e o tempo é 

irreversível e unidirecional, o passado é imutável e o futuro incerto – diferentemente do que 

pressupõe a teoria neoclássica. A abordagem pós keynesiana, a exemplo de Davidson (1990 

apud SAAD; LAPAVITSAS, 1999), afirma que a função do dinheiro como reserva de valor 

decorre do fato de que a melhor maneira de ligar o passado inalterável ao futuro 

desconhecido é via contratos monetários. Contudo, existem fortes argumentos contra essa 

crença: 

 

“É evidente que incerteza e irreversibilidade do tempo são aspectos inescapáveis da 

condição humana. Entretanto, é errado concluir que a forma mais racional de se 

conviver com eles é mediante contratos monetários. Todas as sociedades tem leis, 

hierarquias, costumes e crenças religiosas que reduzem a incerteza a respeito do 

futuro (...). Muitas sociedades não mercantis se comprovaram extraordinariamente 

resistentes, e duraram muito mais tempo que seus equivalentes capitalistas. A 

presunção de que a moeda é a melhor (ou pior ainda, a única) forma de reduzir a 

incerteza é um exagero sem qualquer base histórica” (SAAD; LAPAVITSAS, 1999). 

 

Mais ainda, a presença do dinheiro pode mesmo aumentar a incerteza. Em 

economias mercantis, a conexão indireta por meio do dinheiro substitui as ligações diretas e 

consuetudinárias entre os produtores. A incerteza aumenta ainda mais quando se inicia o 
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comércio de dinheiro, o crédito bancário e o uso de instrumentos financeiros. Tais 

atividades possuem natureza especulativa e criam incertezas adicionais mesmo para aqueles 

que não estão diretamente envolvidos em seus negócios. Na economia capitalista 

propriamente dita, surge mais um tipo de incerteza, ligado à extração e distribuição de mais 

valia, que envolve simultaneamente a produção, circulação e distribuição - processo 

mediado pelo dinheiro. 

Alguns economistas keynesianos, destacadamente Minsky, trabalharam em cima da 

chamada “hipótese da instabilidade financeira”, fornecendo insights e modelos importantes. 

É notório que Minsky percebe bem a relação entre ciclos e instabilidade, dando papel 

importante à capacidade dos agentes de honrar seus pagamentos. Mais que isso, a hipótese 

da instabilidade financeira o permitiu desenvolver uma teoria consistente do investimento 

no ciclo de negócios e da finança do investimento.  

No entanto, Minsky comete uma inversão: para ele “o comportamento de nossa 

economia, contudo, depende do ritmo dos investimentos" (MINSKY, 1982, apud 

CORAZZA, 1994), mas, por outro lado "é a finança que governa tanto as contrações como 

as ampliações do investimento. Como resultado, a finança dá o ritmo para a economia" 

(MINSKY, 1975 apud CORAZZA, 1994). 

A teoria marginalista, mesmo em suas formulações heterodoxas, possui limitações 

ligadas a sua base metodológica, que confere ao valor e ao dinheiro uma determinação 

subjetiva. A contribuição minskyana, nas palavras de Corazza é a seguinte: 

  

“A análise dos bancos, da finança e do dinheiro de crédito, bem como a visão 

integrada que Minsky apresenta das dimensões financeira e produtiva, é de 

fundamental importância para se entender o funcionamento e a instabilidade da 

economia capitalista contemporânea. No entanto sua análise do dinheiro de crédito, 

enquanto apenas relações financeiras, e, portanto, sua ‘hipótese da instabilidade 

financeira’ carecem de uma teoria da gênese do dinheiro que esteja articulada com 

uma teoria do valor e com uma teoria do capital. A instabilidade poderia ser 

estabelecida, então, em outros fundamentos que não apenas no tipo de relações 

financeiras predominantes na economia, mas essa tarefa exige um retorno a Marx” 

(CORAZZA, 1994). 
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5.3 A POLÍTICA MONETÁRIA E A INFLAÇÃO 

 

 

As políticas macroeconômicas ganharam importância no debate teórico e na prática 

da administração pública no período pós crise de 29-33. A crise, que atingiu dimensões 

nunca antes vistas, colocou em cheque as teorias liberais que defendiam a idéia de que a 

economia capitalista tendia a uma perfeita auto-regulação, de modo que crises estruturais 

seriam impensáveis. A mais rápida recuperação das economias que adotaram medidas 

intervencionistas, assim como a ascensão de Keynes e a difusão de sua teoria, inaugurou 

uma era – principalmente após a Segunda Guerra Mundial – de capitalismo “regulado”, 

onde o Estado passava a ser agente fundamental e ativo. 

Os Bancos Centrais nesse novo modelo institucional de acumulação tinham papel 

de incentivar ou desincentivar os investimentos pela via monetária, ou seja, aumentando ou 

reduzindo a liquidez de modo a suavizar os ciclos econômicos, a evitar recessões ou 

pressões de alta nos preços. Embora a estagflação dos anos 60 e principalmente dos anos 70 

tenham ressuscitado as teorias liberais - colocando o keynesianismo e a intervenção direta 

do Estado na economia em baixa - nenhum governo contemporaneamente abre mão 

totalmente de políticas anticíclicas, sejam fiscais ou monetárias. 

Os marxistas sempre constituíram um grupo a parte do grande debate que se travava 

entre intervencionistas e liberais. Isso se deve em parte pelo fato de que, embora tenham 

muito a contribuir para o entendimento do funcionamento estrutural da economia, 

entendem a crise não como problema de um modelo de gestão, mas como algo intrínseco ao 

sistema. Sob um olhar marxista, uma política macroeconômica pode agravar, acelerar ou 

retardar os efeitos de uma crise, mas jamais evitá-la. Em parágrafos anteriores foram 

enumeradas razões que reduzem a capacidade do Banco Central de influenciar no 

comportamento da economia via taxa de juros, justamente no sentido de reforçar a idéia 

marxista sobre a instabilidade estrutural do sistema. 

É pertinente agora, analisar quais os mecanismos que o Banco Central possui e 

utiliza para exercício da política monetária, com o objetivo de continuar o exercício de 

tentar compreender a posição e o papel dessa instituição dentro da dinâmica do capitalismo 
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e, claro, para o exercício principal de fornecer caminhos para o desenvolvimento de uma 

teoria marxista da inflação. 

Dada sua posição dentro do sistema de crédito, o Banco Central entra no mercado 

monetário como comprador ou vendedor de títulos e outras obrigações, respectivamente 

baixando ou aumentando a taxa de juros de mercado. Quando o Banco Central compra 

obrigações do público (em geral de bancos), esse adquire suas notas; quando o Banco 

Central vende obrigações (em geral títulos públicos, seus ou do Tesouro), o público perde 

notas do primeiro. Na linguagem keynesiana, quando há mais notas do Banco Central nas 

mãos do público, há maior liquidez e vice versa. Essas são as chamadas operações de 

mercado aberto. 

O movimento das taxas de juro do mercado expressa as condições mais “frouxas” 

ou “apertadas” que os bancos enfrentam para ofertar crédito à acumulação real. Então, as 

operações de mercado aberto são um modo indireto de controle da disponibilidade de 

crédito na economia. O Banco Central pode ainda empregar um modo mais direto para 

alcançar o mesmo resultado alterando os termos que regulamentam seus empréstimos aos 

bancos, de modo a tornar o crédito mais escasso. Fazendo suas notas mais ou menos 

disponíveis aos bancos, o Banco Central pode fazer subir ou descer a taxa de juros (ITOH; 

LAPAVITSAS, 1999, p. 163). 

As operações de mercado aberto são em geral o mecanismo mais utilizado de 

intervenção do governo na disponibilidade de crédito na economia. Como já foi visto, ele é 

potencialmente inflacionário: ao emitir notas em lugar dos títulos de dívida pública, as 

primeiras podem exceder as necessidades da acumulação. No mundo contemporâneo, os 

Bancos Centrais reduzem ou aumentam a liquidez alterando sua taxa de juro, que passa a 

ser referência para o mercado – ou em outras palavras, a taxa de juro básica da economia - 

pois estabelece o custo que os bancos têm de incorrer para captar liquidez. Dessa forma, o 

Banco Central quando intervém no mercado monetário comprando e vendendo obrigações, 

não tem mais como meta uma determinada quantidade de meio circulante, mas uma 

determinada taxa de juros.  

O governo ainda pode intervir na disponibilidade de crédito estabelecendo um piso 

para as reservas dos bancos, o chamado depósito compulsório. Ao aumentar o piso dos 

depósitos, o Banco Central diminui o chamado multiplicador bancário, reduzindo a 
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quantidade de meio circulante. Percebe-se facilmente a limitação desse mecanismo na 

própria natureza da demanda por empréstimos, que atende as necessidades de circulação. 

Na fase de recessão ou da crise propriamente dita, diminuir o depósito compulsório não 

fará com que os bancos reduzam suas reservas e aumentem seus empréstimos, pois os 

capitalistas não os demandam – já que pouco ou nada investem. 

No período do pós Segunda Guerra, quando o Estado passou a intervir na economia 

por meio de políticas anticíclicas, verificou-se uma forte correlação inversa entre 

desemprego e inflação, que passou a ser um termômetro para essa intervenção estatal. Do 

que foi desenvolvido até agora, podemos dizer que esse comportamento dos preços não é 

inflação propriamente dita. São oscilações conjunturais que pressionam os preços pra cima, 

que podem ser entendidos nos movimentos de oferta e demanda e na formação dos preços 

de produção.  

É preciso lembrar de que nessa época vigorava o acordo de Bretton Woods, que 

entre outras coisas, estabelecia o dólar como padrão de preço referência para os pagamentos 

internacionais, tendo ele uma relação de conversibilidade fixa com o ouro, enquanto os 

demais padrões de preço nacionais possuíam uma relação de conversibilidade com o dólar, 

que em geral era fixa. As reservas internacionais dos países eram compostas por ouro e 

títulos de dívida do governo dos EUA. 

Com conversibilidade, o câmbio era regulado por essas relações institucionais, 

desse modo não havendo desvalorização de padrão de preço - salvo na possibilidade de 

algum acordo que alterasse quantitativamente a relação de troca entre algum padrão com o 

dólar. A inflação, portanto, só poderia ocorrer por fortes oscilações do valor do ouro, de 

forma díspare das demais mercadorias. Alterações nos preços relativos geram um conflito 

distributivo entre trabalhadores e capitalistas e entre setores do capital, que pressionam para 

manter sua quota parte do produto gerado, via aumento de seus preços.  

A pressão sobre os preços causada por tal conflito precisaria, para que se concretize 

enquanto inflação, de uma desvalorização na medida dos valores ou no padrão dos preços. 

Como o Estado mantinha o valor de seu padrão, as subidas e descidas de preço seguiam as 

oscilações conjunturais, seguindo o nível de atividade econômica – ou dito forma análoga, 

o nível de emprego, não havendo strictu sensu inflação. 
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Numa conjuntura de recessão (e conseqüente desemprego baixo) os preços tendem a 

cair, pois a baixa demanda em termos relativos coloca em xeque a realização da produção, 

pressionando os preços para baixo. Ainda que haja alteração dos preços relativos e conflito 

distributivo, esse último não tem condições de se acirrar, uma vez que não é possível 

aumentar preço. Nesse cenário, o Estado deveria aumentar seus gastos e baixar os juros, 

injetando mais dinheiro na economia, estimulando os empresários a investir e aumentando 

a chamada demanda agregada. 

Numa conjuntura de alta atividade econômica, desemprego baixo e alta demanda 

relativa à oferta, os preços sofrem pressão pra cima. Os salários tendem a aumentar devido 

a maior demanda por mão de obra, os capitalistas, por sua vez, tentam abocanhar maiores 

lucros aumentando seus preços, aproveitando a alta procura por seus produtos. Nesse 

cenário, por sua vez, o Estado deveria atuar diminuindo déficits fiscais e aumentando juros, 

desestimulando os investimentos e dificultando o acesso ao crédito. 

Dessa forma, o mundo passou cerca de trinta anos sob relativa estabilidade e com 

inflação em níveis controláveis. A atuação do Estado atenuava os ciclos, e a 

conversibilidade evitava que os conflitos distributivos desencadeassem uma inflação. A 

monetização de déficits fiscais num regime de conversibilidade pode fazer o padrão valer 

menos que o determinado institucionalmente, o que levaria uma corrida ao ouro; contudo, 

essa corrida pode ser contida se mantida a monetização em níveis baixos e adotadas 

medidas restritivas do Banco Central. Esse padrão de acumulação capitalista, todavia, 

tardou mas não falhou a demonstrar suas limitações. 

Com o crescimento econômico em queda, se tornava impossível manter a subida 

dos salários e o Estado de Bem Estar Social, benesses do padrão de acumulação do pós 

Guerra, que, juntamente com outros elementos, assegurou a dominação e controle social 

capitalistas no período, respondendo a ameaça da via revolucionária adotada pela URSS e 

países sob sua influência. O esgotamento das oportunidades de investimento e a queda 

tendencial dos lucros reduziram o ritmo da acumulação. As medidas anticíclicas não mais 

produziam resultados significativos na atividade econômica, somente onerando e 

endividando o Estado. 

A queda da taxa de lucro fazia com que a pressão sobre os preços gerada pelo 

conflito distributivo – ou dito de outro modo, pelas forças conflitantes da extração, 



 146 

realização, acumulação e apropriação da mais-valia – se retroalimentassem, configurando-

se como um fator permanente de pressão sobre os preços. 

Para manter o nível dos lucros seria preciso uma forte contratendência que 

ampliasse significativamente a extração de mais valia. Após a crise de 29-33, o capitalismo 

encontrou uma conjuntura amplamente favorável para o retorno da acumulação em níveis 

elevados. Em primeiro lugar, a Segunda Guerra destruiu bastante capital, o que 

contrabalançou a excessiva capacidade instalada herdada da crise. Em segundo, a indústria 

bélica puxou a demanda da economia, por meio dos investimentos necessários para essa 

empreitada. Terceiro, uma nova revolução industrial estava em curso, tendo como base a 

indústria automobilística e o petróleo como nova fonte de energia. Abria-se portanto uma 

nova e gigantesca oportunidade de investimento, além disso, as inovações tecnológicas 

provocaram um salto na produtividade da economia, aumentando a mais valia relativa. 

No fim dos proclamados “anos dourados” do pós-guerra, por sua vez, as grandes 

inovações tecnológicas da indústria não corresponderam às expectativas em termos de 

ganhos de produtividade. Os novos setores que surgiam na economia não conseguiram 

superar a base do padrão antigo de acumulação - baseado nos bens duráveis, veículos e 

petróleo, que continuaram a ser o principal alvo dos investimentos. A chamada Guerra Fria 

manteve os investimentos bélicos, mas o endividamento dos Estados limitava seu uso como 

“locomotiva” da economia. A manutenção dos lucros num cenário de menor crescimento 

do produto só poderia então ocorrer com centralização dos capitais e a criação e 

liberalização de novos negócios na esfera fictícia. 

A redução de direitos dos trabalhadores e a repressão de seus movimentos 

organizados contribuíram para uma maior desigualdade na distribuição funcional da renda, 

em favor dos lucros. A redução do Estado de Bem Estar Social contribuiu para diminuir o 

endividamento dos Estados. Mas, para o enfoque desse trabalho, a inflação, a alteração 

mais significativa do padrão de acumulação capitalista do pós-guerra foi o fim do acordo de 

Bretton Woods, a pôr fim na conversibilidade e a desregulamentar a atividade bancária e 

financeira. Também emergia uma nova compreensão do funcionamento da economia, com 

a ascensão das idéias liberais. Essas alterações deram origem a uma nova atuação do Banco 

Central e do Estado como um todo. 
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Se antes o Estado atuava de forma a contrapôr-se aos ciclos, a queda da taxa de 

lucro colocou em xeque esse papel, visto que a demanda não respondia às políticas de 

estímulo, e a inflação e recessão começaram a conviver. Passou-se daí para a crença de que 

a principal função da intervenção estatal na economia era combater a inflação. Segundo a 

nova crença liberal que tomou força a partir desse período, déficits fiscais não teriam 

resultado sobre a atividade econômica, só deslocando investimento dos agentes privados 

para o governo, sendo o efeito líquido da política igual a zero. Crédito escasso e caro não 

seriam prejudiciais à atividade econômica, ao contrário, teriam a virtude de selecionar os 

investimentos mais sólidos e rentáveis. 

A suspensão do regime de inconversibilidade permite que a emissão de meio 

circulante seja potencialmente inflacionária, além disso, não havendo intervenção direta no 

mercado de modo a estabilizar o câmbio, esse último encontra liberdade para oscilar, e, 

como visto no capítulo passado, ajusta-se de modo que o valor real passa a destoar do valor 

de face do padrão, provocando inflação. O câmbio flutuante assim passa a ter a capacidade 

de corrigir os desequilíbrios externos, mas desvaloriza o padrão de preços “real”, a despeito 

do “institucional”. 

Apesar das novas idéias econômicas defenderem uma redução da intervenção estatal 

na economia, as novas condições estruturais e conjunturais paradoxalmente reforçaram a 

posição do Banco Central e a importância de sua atuação para o funcionamento do sistema. 

A ausência de conversibilidade não faz com que o Banco Central tenha mais liberdade na 

defesa de suas reservas.  

O Banco Central, sob regime de inconversibilidade, atrela seu papel de guardião das 

reservas com o de guardião da estabilidade de preços, num sentido muito mais abrangente 

que outrora. É importante lembrar que a inflação jamais se apresentou em níveis tão 

elevados e numa variedade tão grande de países como os apresentados a partir da década de 

197026 - alguns países inclusive tendo a inflação como problema crônico de suas 

economias. A flutuação do câmbio tem efeitos sobre a economia de um país, e estes podem 

assumir grandes proporções, já que seus efeitos sobre os custos de insumos e sobre a 

                                                 
26  Exemplos como a inflação espanhola da época da descoberta de prata nas Américas (embora tenha 
se alastrado para toda a Europa) e a inflação alemã do período entre guerras constituem fatos isolados, 
pontuais. Nos anos 1970, a inflação foi um fenômeno mundial. 
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balança comercial podem reverberar sobre todos os setores do capital e da sociedade em 

geral. 

Manter o curso do câmbio relativamente estável se tornou uma tarefa essencial dos 

bancos centrais, a fim de manter estáveis as condições de acumulação e os preços. No 

entanto, essa tarefa tornou-se mais árdua na medida em que o câmbio passou a ser ele 

mesmo alvo de especulação. Títulos de dívida de diversos países são negociados no 

mercado mundial. A menor ou maior procura por títulos cotados em padrões de preço 

nacionais provoca a baixa ou alta do valor dos últimos, alterando o câmbio. O Banco 

Central para manter estável a taxa de câmbio, intervém no mercado internacional 

comprando ou vendendo reservas, fazendo com que o padrão nacional se ajuste ao nível de 

conversibilidade desejado com o padrão de referência internacional. 

As condições para defender o padrão monetário nacional de um ataque especulativo 

também dependem de condições estruturais e conjunturais. Um saldo positivo no balanço 

de pagamentos pode permitir um país acumular mais reservas e evitar a desvalorização 

cambial. Ainda assim, dada a instabilidade do sistema como um todo e da especulação em 

cima do câmbio, não existe regra que estabeleça um nível de reservas ótimo que não seja a 

mais elementar que é a de ser maior que os débitos no exterior. A posição de um país na 

hierarquia internacional de “conversibilidade” também influencia decisivamente. No topo 

da hierarquia está o dólar americano, o padrão de referência, estando a maior parte das 

reservas internacionais dos países sob a forma de títulos públicos dos EUA. 

Quanto maior a crença na conversibilidade de seus títulos em dinheiro, ou de outra 

forma, na capacidade de um Estado Nacional de honrar suas dívidas, mais alto estará um 

padrão monetário na hierarquia de conversibilidade. Se todos acreditam no valor de um 

título, no valor de uma determinada nota, ninguém vai especular contra ela. Isso implica 

que economias mais frágeis, periféricas, sejam mais vulneráveis a especulação cambial. A 

especulação contra o seu padrão pode causar efeitos inflacionários num país e quanto maior 

a inflação, menos confiável será o valor do padrão, o que cria um ciclo perverso.  

Padrões monetários pouco confiáveis - ou dito de outra maneira, inconversíveis - 

precisam oferecer altas taxas de juro em seus títulos para que se mantenha a procura pelos 

mesmos no mercado internacional. Taxas altas de juro significam condições apertadas de 

financiamento de dívidas públicas, o que pode comprometer as funções do Estado num país 
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e até obrigá-lo a monetizar a dívida - criando inflação e alimentando o ciclo -, sem contar a 

restrição interna de crédito que tal medida (a subida dos juros) provoca. 

Como já citado, saldos positivos no balanço de pagamentos podem acumular 

reservas de modo a criar uma defesa contra fortes flutuações cambiais oriundas de ataques 

especulativos, além disso, podem ajudar a conter o endividamento público. Contudo, as 

economias periféricas possuem déficits estruturais em seu balanço de pagamentos, 

acumulando passivos externos. Uma estratégia que reverta esses déficits depende muitas 

vezes da manutenção de um câmbio artificialmente depreciado, o que diminui o poder de 

compra dos residentes no país, afetando especialmente a classe trabalhadora. 

Mesmo países centrais, que possuem padrões conversíveis, não têm total liberdade 

de política monetária e não estão imunes às flutuações cambiais (e consequentemente à 

inflação). Além disso, sua política monetária interna tem consideráveis efeitos na economia 

como um todo. Um nível insatisfatório de inflação pode levar o Banco Central de um país a 

aumentar os juros, mas isso significa valorizar seu padrão de preço, com conseqüências em 

seu balanço de pagamentos. Mais do que isso, uma alteração na taxa de juros não apenas 

reduz a disponibilidade de crédito internamente, mas pode resultar numa restrição de 

liquidez em diversos outros países; no caso dos EUA, cujos títulos fazem parte da reserva 

de todos os demais países, todo o globo é afetado. 

Sem referência direta num ativo real, numa medida de valor propriamente dita, a 

mediação do processo integrado de produção, circulação e distribuição de mais valia – que 

é feita por meio do dinheiro - se torna ainda mais instável. Em realidade, a medida de valor 

está lá, invisível, mas os contratos passaram a se guiar numa referência indireta, o padrão 

de preço e, desde o fim de Bretton Woods, tal referência é ela mesma flutuante, acentuando 

a natureza especulativa dos lucros - extraídos numa realidade de mais lenta acumulação real 

– e evidenciando sua origem fictícia. 

 O aumento da especulação e da incerteza impera e urge a presença do Banco 

Central também por ser o elemento de racionalidade27 em meio à essência irracional do 

modo de produção. Goodhart (1985 apud ITOH; LAPAVITSAS, 1999, p. 167) teoriza que 

a origem do Banco Central está ligada ao alto custo da informação sobre as 

                                                 
27  Importante lembrar que a racionalidade do Banco Central não o dá poder de regular a atividade 
econômica de forma ilimitada. Fatores estruturais e inerentes à própria natureza do Banco Central o impedem, 
como é bastante mencionado durante o capítulo. 
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disponibilidades de crédito no sistema, caso ela fosse coletada pelos bancos individuais; 

além disso, segundo o autor, há uma assimetria de informação entre os emprestadores e os 

tomadores de empréstimo acerca do emprego dos recursos emprestados.  

Sem dúvida, a origem do Banco Central está ligada a diversos outros fatores, e a 

gênese de uma coisa não pode ser entendida a partir de sua função, mas o oposto; ainda 

assim, a proposição de Goodhart ilustra um importante papel exercido pelo Banco Central, 

o de emprestador de última instância. 

O Banco Central é capaz de afetar decisivamente os resultados de uma crise 

originária da imprudência de decisões dos bancos, por meio de seu papel regulador do 

sistema bancário. Numa crise propriamente dita - que tenha origem na interação do sistema 

bancário com a acumulação real no curso dos ciclos dos negócios - o Banco Central é o 

natural provedor de meios de pagamento, dado que ele é o possuidor da reserva do sistema 

bancário como um todo (ITOH; LAPAVITSAS, 1999, p. 167-168). O Banco Central assim 

pode “socorrer” bancos ameaçados de quebra, evitando o colapso do sistema de crédito 

como um todo, embora possua limites e de maneira alguma consiga ele mesmo levar os 

níveis de produção e realização dos capitalistas industriais e comerciais para os níveis pré 

crise.  

O Banco da Inglaterra, já no século XIX, tinha capacidade e habilidade para 

satisfazer as pressões por meio de pagamentos em algumas ocasiões, socorrendo 

banqueiros, mercadores e eventualmente industriais. Essa capacidade do Banco da 

Inglaterra deriva da posse das reservas bancárias de última instância dos bancos e do acesso 

ao crédito do Estado inglês, virtudes dos bancos centrais modernos (ITOH; LAPAVITSAS, 

1999, p. 169). 

 

 

5.4 ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

 

Esse capítulo procurou demonstrar que no capitalismo moderno o Estado é 

diretamente responsável pelo fenômeno inflacionário. Certamente, não se trata de uma ação 

exógena, como quer a teoria neoclássica e monetarista, mas de uma articulação estrutural 
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da instituição com o fenômeno. O Estado moderno cada vez mais cumpre uma função 

central na economia, numa ação relativamente coordenada e autônoma, mas em última 

instância apenas a reproduzir a lógica espontânea das determinações econômicas do modo 

de produção capitalista e suas contradições. 

Dessa forma, a dívida pública e o Banco Central são resultados naturais e últimos 

do sistema de crédito capitalista, não invenções ideais que cumprem uma função. As 

funções que tais instituições cumprem não dizem muito sobre a essência ou sobre suas 

gêneses. O método de Marx sempre leva em conta a história e assim se deve proceder para 

o entendimento das instituições e fenômenos. 

O Banco Central é, grosso modo, resultado da tendência de centralização das 

reservas monetárias nas economias capitalistas, a permitir o desenvolvimento pleno do 

sistema de crédito e a acelerar a acumulação quando diminui ao mínimo possível a 

quantidade de capital real e potencial imobilizado. É resultado também da evolução do 

Estado como instituição de classe, a operar em mais e mais setores da sociedade e da 

economia, na defesa da ordem capitalista. 

A inflação é geralmente um fator de instabilidade da economia, prejudicando seus 

contratos, ampliando a incerteza e distorcendo a produção e distribuição de mais-valia. 

Porém, a inflação pode ter efeitos relativamente benéficos, justificando uma opção do 

governo de induzí-la: ela pode equilibrar as transações correntes, financiar a dívida pública 

e transferir funcionalmente a renda (diminuindo, por exemplo, salários reais). 

O governo no capitalismo moderno pode ainda influenciar a atividade econômica e 

o ritmo da acumulação, via política fiscal – operando déficits ou superávits – e/ou política 

monetária – alterando a disponibilidade do crédito. Porém, o resultado da política 

econômica dependerá decisivamente dos ciclos de negócio e outros fatores (conjunturais e 

estruturais) da economia dos países, como sua posição na hierarquia da divisão do trabalho 

internacional – que reflete em seu balanço de pagamentos – e na hierarquia de 

conversibilidade – que reflete no grau de vulnerabilidade e dependência do seu mercado 

monetário. 

Desde alguns séculos atrás podemos observar o Estado provocando inflação para 

evitar impactos negativos no seu ritmo de acumulação e na sua vulnerabilidade a crises. 

Restrições conjunturais, como o bloqueio inglês à Europa Napoleônica (citado no capítulo 
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anterior) e a Guerra Civil dos EUA, levou os respectivos governos declarar 

inconversibilidade de seus padrões monetários e aumentar o seu meio circulante, 

desvalorizando seus padrões de preço nacionais. Dessa forma, a Inglaterra pôde diminuir os 

impactos do bloqueio em seu comércio internacional e os EUA, por sua vez, puderam 

custear as enormes despesas de seu conflito interno sem levar o Estado à falência. 

Hoje, principalmente após a abolição de um padrão conversível mundial, a política 

monetária rompeu ainda mais suas amarras, ocupando uma posição destacada na discussão, 

teoria e gestão da economia. Além disso, a não conversibilidade significou um maior 

atrelamento entre a função de guardião da estabilidade de preços à função de guardião das 

reservas, pois, mais do que nunca, ter mais reservas significa mais possibilidade de manter 

o curso do câmbio estável. 

Ao mesmo tempo, a relativa autonomia (agora significativamente ampliada) de 

intervenção no mercado monetário contribuiu para a sensação de que se havia descoberto 

um arranjo institucional que fazia do capitalismo um sistema altamente flexível e imune a 

crises estruturais. As razões de uma possível crise sempre estariam ligadas à 

irresponsabilidade da gestão da política monetária.  

O debate polarizou-se entre liberais e intervencionistas, entre os crentes na 

racionalidade do mercado - que reduziam a função do Banco Central a combater a inflação 

- e os crentes no mercado igualmente virtuoso, mas dependente da racionalidade do Estado 

para a estabilidade de seu funcionamento. Mesmo os que teorizaram uma instabilidade 

intrínseca ao sistema (a exemplo de Minsky), invertiam a determinação entre as esferas, 

defendendo que as crises e ciclos tinham origem em problemas estruturais localizados no 

mercado monetário. 

A abolição da conversibilidade do padrão de referência mundial não contribuiu para 

diminuição das desigualdades entre os países, ao contrário, ampliou a instabilidade de suas 

economias, tornando-as alvos de especulação cambial e mais vulneráveis a crises de 

endividamento e descontrole inflacionário. Também permitiu a presença do fenômeno 

inflacionário mesmo em conjunturas recessivas, a chamada estagflação. 

Além disso, a restrição externa dos países periféricos condiciona sua política 

macroeconômica. Nos países centrais prevalece a lógica contrária, sua política 
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macroeconômica influencia decisivamente a disponibilidade de crédito em nível global e 

portanto de financiamento do desenvolvimento das economias menores.  

Em suma, o fato de que o Estado adquiriu maior espaço na administração da 

economia e consequentemente maior responsabilidade sobre fenômenos econômicos como 

inflação e recessão, não significa de maneira alguma que os ciclos e crises tenham se 

tornado fenômenos originários da má gestão estatal. A economia capitalista, embora 

apresente modificações em sua face, mantém sua lógica e suas contradições essenciais, 

oriundas das relações sociais de produção tipicamente capitalistas, que permanecem 

basicamente intactas. 

Da mesma forma, o fim do regime de conversibilidade acordado em Bretton Woods 

não significa uma autonomia ilimitada, mesmo da economia central – possuidora do padrão 

monetário de referência internacional – para operar sua política monetária. A manutenção 

do dólar como referência vai depender da capacidade da economia dos EUA de manter a 

crença no valor de seu padrão, isso equivale a dizer de alguma forma que vai depender de 

determinações da economia real. Como a política monetária tem limites e não evita crises 

originárias de contradições inerentes ao processo de extração e distribuição de mais valia e 

sua conexão com o sistema de crédito, nada garante, como que por mágica, que a confiança 

no dólar se mantenha, ou que esse arranjo institucional pós Bretton Woods seja irredutível. 

Aqui se impõe a visão marxista de que o Estado jamais poderá ser um ente ideal e 

independente. É imperativo que o Estado capitalista seja compreendido em simbiose com 

as relações sociais de produção capitalistas, compreendendo sua dinâmica a se adequar à 

evolução do capitalismo e à lógica do sistema, não o contrário. A teoria burguesa supõe o 

sistema econômico a se moldar a partir de instituições, o que demonstra o caráter idealista e 

apologético de suas formulações. 
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6 CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 
 
 
 

Longe de apresentar uma teoria fechada e sistematizada sobre a inflação, o presente 

trabalho pretendeu apontar horizontes, idéias e desenvolver e adequar intuições aos marcos 

teóricos da teoria do valor trabalho de Karl Marx. Muitas lacunas são deixadas, algumas até 

de modo proposital, além de algumas das idéias apresentadas carecerem de critérios 

empíricos de prova. Contudo, o trabalho esforçou-se em extrair da obra de Marx uma base 

lógica e metodológica para explorar mais profundamente as razões do fenômeno 

inflacionário. 

No debate atual sobre economia em geral e sobre inflação em específico nota-se 

relativa ausência de um campo teórico fundamental, que é o marxismo. Isso, além de 

significar um espaço vazio que deveria ser ocupado, faz com que muitos autores marxistas 

incorporem de forma acrítica teorias alheias, pertencentes a outro campo metodológico. 

Não existem, strictu sensu, espaços vazios num debate, se não os ocupamos logo eles são 

tomados por outro. 

O rigor metodológico é imprescindível. Esse rigor que delimita e defende nossos 

espaços. A ciência não é neutra ou independente, toda descoberta científica pressupõe uma 

posição política e resulta numa ação prática. Uma teoria da inflação marxista deve portanto 

ser construída a partir dos conceitos de Marx – entendendo, claro, suas próprias 

determinações históricas, pois nenhum conceito é perene – e superando o raciocínio 

mecanicista das correntes teóricas hegemônicas. 

É esse princípio que norteou o presente texto, a ortodoxia do método ao qual falava 

Lukacs. No primeiro capítulo procurou-se compreender fundamentais conceitos que seriam 

úteis à investigação, e grande atenção foi dada à gênese do dinheiro e o entendimento de 

suas formas e funções. 

Se se propõe a desenvolver uma explicação da inflação marxista, é preciso que ela 

se apóie na teoria do valor trabalho e do dinheiro. Há elementos que dificultam e 

confundem a compreensão da teoria de Marx, confusões que se ampliam ainda mais pela 

difusão de métodos e análises não compatíveis com a última. 

A teoria marxista do valor vai muito além do postulado de que é o trabalho que cria 

valor. Além de descobrir um elemento perene que seja base objetiva da produção de bens 
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pelo ser humano sob qualquer condição social e qualquer contexto histórico, é preciso – 

como procedeu Marx – desvendar o caráter e determinações do valor na concretude 

histórica do capitalismo. A questão “qual a base objetiva do valor?” é insuficiente, 

necessitando questionar qual a natureza do valor nesse contexto específico, dentro de tal 

modo de produção. 

A forma como se produz e distribui as necessidades sociais é determinante para 

compreensão do valor. Sob relações mercantis de produção, o valor aparece portando dupla 

natureza. No capitalismo, a relação capital-trabalho, a separar proprietários de meios de 

produção e proprietários somente de sua força de trabalho, desvenda o segredo da 

acumulação. 

O dinheiro, analogamente, é elemento anterior às relações capitalistas de produção, 

mas dentro dessas adquire novas determinações. Para entender o significado e dinâmica do 

dinheiro é preciso entender sua gênese e natureza, e mais que isso, entender sua inserção 

como elemento fundamental do modo de produção capitalista, do qual não é originário.  

Nesse sentido, o entendimento do dinheiro e mesmo do valor como elementos 

puramente abstratos, que simplesmente desmaterializam-se, necessita de suporte lógico 

mais objetivo e consistente. Dialeticamente, é possível um descolamento relativo de um 

elemento inserido num modo de produção de sua origem. Porém, é cair num raciocínio 

mecânico ou mesmo subjetivista crer numa separação total de um objeto de sua essência.  

Segundo a Dialética, contrários não são excludentes, se interpenetram. Contradições 

são resolvidas, mas só são superadas quando superadas também todas as relações sociais 

que as sustentam. Dentro dessa lógica, dinheiro que se desmaterializa de modo a não 

possuir mais sua natureza original não pode ser dinheiro, carecendo de uma nova teoria que 

apresente e sustente a tese de que mudanças dentro do sistema conduziram a uma nova 

lógica monetária. 

Assim dessa forma, o dinheiro precisa ser compreendido com respeito rigoroso ao 

Materialismo Histórico e à Dialética. O dinheiro não surge da função de meio de circulação 

e daí desenvolve seus caracteres de “dinheiro como dinheiro”. Seria idealismo determinar a 

natureza de um objeto a partir de sua função. O dinheiro apresenta sua natureza dialética 

quando surge sem nem mesmo estar presente, mas sendo objetivado numa mercadoria, num 
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produto do trabalho. A primeira função do dinheiro não é a de meio de circulação, mas a de 

medida dos valores. 

O dinheiro precisa surgir na circulação, é certo, para que desenvolva sua função de 

dinheiro como dinheiro. Contudo, desde que consolidado, o dinheiro pode desaparecer 

novamente, sem que nem por isso tenha perdido sua natureza de mercadoria. Embora os 

vestígios de sua origem pareçam desaparecer, suas determinações continuam se fazendo 

presentes. O dinheiro mercadoria desse modo vê uma a uma suas funções sendo exercidas 

por símbolos que são seus representantes, mas jamais deixa de ser dinheiro, pois a função 

que é base para todo o desenvolvimento das relações monetárias e creditícias é a única que 

permanece de sua exclusividade, a medida de valor. Somente trabalho objetivado pode 

portar tal função. Signo de valor não é forma de valor. 

Caminhando em direção a teoria da inflação, compreendeu-se que a oscilação do 

nível geral de preços é, em si, somente um dado estatístico. Há de separar o que é fenômeno 

inflacionário (ou deflacionário) do que corresponde a flutuações nos preços relativos e do 

que corresponde a flutuações conjunturais nos preços de mercado, por pressões de oferta e 

demanda. A teoria do valor permite o entendimento das flutuações de preços decorrentes de 

causas reais. Um conceito análogo ao conceito mais moderno de preços relativos, é o que 

os clássicos chamavam de preço natural e Marx de preço de produção.  

Importante frisar que embora análogo, os significados dos dois conceitos possuem 

uma importante divergência de fundo, ligada à própria noção de preços e de sua formação 

dos clássicos em relação à teoria econômica moderna.  

Os clássicos não entendem os preços formados puramente no mercado, mas a partir 

de uma base objetiva – o valor – inerente à esfera da produção. Marx, indo mais além que 

as intuições dos clássicos, sistematizou uma teoria dos preços dentro de um processo 

concorrencial, onde os vários setores capitalistas lutam para receber sua quota parte da 

mais-valia gerada no processo de produção. Embora didaticamente Marx tenha ilustrado a 

formação de preços numa economia equilibrada, fazendo uso da cláusula “coeteris 

paribus”, o mesmo compreendia o processo de formação dos preços como necessariamente 

caótico, partindo da produção do valor ao conceito de preços de mercado, passando pelo 

valor de mercado e pelos preços de produção. 
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As causas reais assim não seriam inflacionárias propriamente ditas, mas fruto da 

natureza não equilibrada da formação dos preços de produção, em especial frente a 

constantes flutuações nas condições de produção de valores, concorrência e flutuações nos 

preços de insumos. Assim, estruturalistas e parte dos keynesianos tem razão ao apontar 

problemas de oferta e conflitos distributivos como causadores de aumento dos preços. 

Todavia falham, primeiramente ao não compreender a real natureza do conflito e suas 

causas como inerentes ao modo de produção, segundo, ao não compreender as causas 

puramente monetárias da inflação. 

Para entender a inflação em seu sentido estrito, é imperativo que se compreenda o 

sistema de crédito capitalista e a criação de meio circulante. Além disso, é preciso 

compreender a evolução da função de padrão de preços. O dinheiro sai da circulação para 

que sejam evitados desgastes e principalmente para que ele não se constitua um limite para 

a acumulação capitalista. Com a substituição na circulação do dinheiro por signos de valor, 

os preços padrão descolam-se dos preços dinheiro. Contudo, o descolamento não significa 

comportamento independente, pois o valor ainda é a base dos preços e os signos nada mais 

fazem que representar o dinheiro em algumas de suas funções, não sendo eles próprios 

dinheiro. 

Portanto, a distinção entre preços dinheiro e preços padrão permite compreender o 

fenômeno inflacionário não só a partir das flutuações dos valores, mas também como 

resultado da perda de valor dos padrões de preço. Uma mercadoria que vale um grama de 

ouro, paradoxalmente, inflaciona sem alterar seu preço - continuando a valer um grama - 

desde que o padrão de preços desvalorize, ou seja, seja trocado por menor quantidade de 

ouro por unidade que outrora. 

Essa lógica tem duas implicações importantes: A primeira que o comércio de 

dinheiro passa a influenciar ainda mais os resultados da acumulação e repartição da mais-

valia. A segunda que, centralizado o crédito e unificando os signos num único dinheiro de 

crédito do Banco Central, o Estado ganha o poder de provocar inflação ou deflação sob 

algumas condições específicas (sob algumas outras, é praticamente mais um refém de 

determinações estruturais). 

As preocupações de uma teoria marxista da inflação, assim, voltam-se para 

desvendar em que condições ocorrem as depreciações dos padrões. Por jamais livrar-se das 
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determinações da lei do valor, um padrão de preço pode variar simplesmente quando ele 

deixa de corresponder ao seu valor real. Marx já havia atentado para isso quando estudou o 

comércio externo da Inglaterra e a conversibilidade dos padrões de preço nacionais. 

Paradoxalmente, a relação de conversibilidade guarda dentro de si a possibilidade 

de não conversibilidade. Uma nação que procura garantir a troca de seus signos de valor 

por uma quantia de dinheiro superior ao seu valor real de mercado enfrenta uma sangria de 

reservas metálicas, seja para seu próprio público, seja para outros países, nos balanços de 

pagamentos. Embora já bastante distante, indireta e aparentemente sem vestígios, a 

natureza do valor e do dinheiro se fazem presentes como base do sistema de crédito e do 

próprio sistema de preços. Nas crises, a procura por meios de pagamento evidencia o 

mesmo, e agora de forma ainda mais clara; é a luta pela honra das dívidas e, mais ainda, 

pela preservação do valor de seu capital. 

A oferta e demanda de dinheiro no capitalismo moderno também são fatores 

fundamentais na determinação da inflação. Diferente das demais teorias, a teoria de Marx 

procura distinguir claramente dinheiro de capital em sua forma monetária. O dinheiro em 

si, portanto, é passivo. Mas, sendo uma das formas do capital, a economia capitalista possui 

uma endogenia monetária que vai muito além do conceito em Keynes.  

No capitalismo, a função principal do dinheiro passa a ser a de meio de pagamento. 

O entesouramento limita-se a suas funções técnicas, trabalhando o sistema bancário, e o de 

crédito mais amplamente, de modo a manter o capital em constante mobilização. O 

dinheiro a cumprir sua função de meio de circulação, e mesmo sua função de dinheiro, é 

economizado o quanto possível. Sendo o dinheiro valor autonomizado, ele é 

potencialmente capital e deve ser efetivado como tal. O dinheiro aparece como dinheiro 

somente nos saldos e compensações. 

Mas como, dentro desse conceito de endogenia e da lógica da acumulação, pode 

haver excedente de oferta monetária? O segredo poderia estar na conversibilidade, ou 

melhor, em sua ausência. Quando não mais pode ser trocado por dinheiro, o próprio padrão 

de preço tem de desvalorizar. Ainda assim, uma maior quantidade de meio circulante – já 

que é preciso mais signos para se comprar as mesmas quantidades de mercadorias – não 

podem ser causa, mas resultado da inflação. 
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Marx em momento algum deu razão ao pensamento quantitativista do dinheiro, ao 

contrário, sempre o combateu. O autor já identificava que signos inconversíveis poderiam 

superar as necessidades de circulação, provocando desvalorização real dos mesmos e 

conseqüente subida dos preços. Faltava, entretanto, explicar com mais detalhes de que 

forma e sob que condições esses signos são ofertados numa quantidade, por assim dizer, 

excessiva. 

A resposta é encontrada na ação do Estado como sujeito econômico ativo. 

Primeiramente, como detentor de todas as reservas de dinheiro metálico de uma nação e 

ápice da pirâmide do sistema de crédito, representado na figura do Banco Central. 

Centralizadas as reservas sob sua posse e exercendo monopólio da emissão de dinheiro de 

crédito, um Banco Central pode intervir na disponibilidade de crédito, tendo, dito de outra 

maneira, poder, ainda que limitado, de determinar a oferta monetária. 

Segundo, como executor de obras. O Estado Moderno tem de defender os interesses 

da burguesia e sustentar seu aparato que legitima a ordem burguesa. Desde manter exércitos 

a oferecer bens públicos, o Estado lança mão de gastos, financiados por parte da mais-valia 

produzida, da qual se apropria por meio de tributos. O Estado pode aumentar ou reduzir 

seus déficits como opção de política econômica, ou mesmo ser obrigado a fazê-lo em 

condições especiais (como uma guerra).  

Déficits são financiados por capital fictício ou por emissão monetária. Nesse último 

caso, o Estado executa um gasto não usando dinheiro existente, ou adquirindo uma dívida, 

mas “pintando papel”. Esse papel emitido nem sempre reflui à sua origem, pois não guarda 

uma relação de crédito. Tampouco esse papel possui valor próprio, pois não é forma de 

valor, mas mero representante do valor da mercadoria equivalente geral. Não havendo 

conversibilidade, o papel emitido pelo Estado pode constituir-se como um excedente de 

meio circulante, se as necessidades de circulação permanecerem as mesmas. 

Os títulos de dívida pública, diferentemente do simples papel moeda estatal, 

guardam uma relação de crédito. Contudo, representam valor já realizado, fictício, não um 

valor real a ser realizado. Uma vez que o próprio Estado, por meio do Banco Central, 

compre esses títulos, estará consolidando na prática mais uma potencial via de emissão 

inflacionária. 
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Na economia capitalista contemporânea, na qual muitas barreiras dos mercados de 

bens e serviços e do mercado monetário e financeiro foram derrubadas e na qual nenhum 

Estado mais garante a conversibilidade, o capital fictício atingiu proporções nunca antes 

vistas. Além disso, a livre flutuação dos padrões de preços e a liberalização do mercado de 

câmbio abriram portas para especulação em cima dos próprios padrões monetários 

nacionais.  

A dimensão crescente do capital fictício torna o sistema mais vulnerável a crises. 

Mas, de outro lado, a inflação tornou-se um mecanismo de “socialização dos prejuízos”. 

Quando a economia entra em recessão, desvalorizar o padrão de preços permite que se 

estanque a perda de reservas, uma vez que favorece a balança comercial, e permite que 

lucros não sejam de todo perdidos, uma vez que salários reais caem. Com isso, recessão e 

inflação podem conviver. 

Ainda que a inflação não seja desejável por seus impactos nocivos na economia 

real, consolida-se como mecanismo de última instância para enfrentamento de situações de 

recessão ou crise, especialmente em países periféricos, que são mais sensíveis a flutuações 

da conjuntura internacional. 

Desde os anos 1980, crises de dívida e crises cambiais assolam periodicamente 

economias periféricas, que apresentam déficits estruturais em seu balanço de pagamentos. 

Muitas delas têm como resultado inevitável dessas crises um surto inflacionário, o que seria 

uma contradição lógica tempos atrás, quando crises invariavelmente tinham efeitos 

deflacionários. Tais surtos podem ter efeitos consideráveis no lado real da economia, visto 

que a noção marxista de formação dos preços compreende um processo caótico de criação e 

distribuição do valor. 

Sendo a liberalização comercial e financeira e o fim da presença de um padrão 

conversível de referência para os pagamentos internacionais uma resposta ao esgotamento 

de um padrão de acumulação, com vistas a recuperar os lucros do capital, pode-se afirmar 

que a inflação tornou-se um fenômeno comum a partir das novas necessidades do próprio 

capital, na conjuntura contemporânea.  

Conclui-se que para a compreensão da natureza do fenômeno inflacionário o campo 

marxista não precisa abrir mão de sua teoria e método, tampouco adotar acriticamente 

teorias alheias.  Ao contrário, é preciso resgatar de Marx o que o diferencia dos demais 
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teóricos, o caráter materialista histórico de sua análise. A inflação não contradiz a teoria do 

valor. 

Para que o campo teórico marxista formule sua própria teoria da inflação é preciso 

voltar-se para o processo de formação dos preços e para o significado do dinheiro e do 

valor. Só a partir dessas bases é possível ser rigoroso com o método proposto por Marx. 

Partindo dessa base, a inflação tem de ser definida como fenômeno puramente monetário, 

abstraindo os fenômenos intrínsecos à própria natureza concorrencial do modo de 

produção. Dialeticamente, os fenômenos mesmo possuindo bases objetivas diferentes, 

articulam-se.  

A chave para a determinação da inflação está nos mecanismos de desvalorização 

dos padrões de preço. A desvalorização do padrão de preço, embora fenômeno monetário, 

tem determinações oriundas da própria lei do valor, mediadas pelo sistema de crédito 

contemporâneo. É para essa direção que devemos olhar. 

 



 162 

REFERÊ�CIAS 

 

 

BIELSCHOWSKY,  R.   Pensamento  Econômico  Brasileiro  1930-1964 . Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2000. 4 ed. 

 

BLOCK, H. Die Marxschen Geldtheorie. Iena: (S.n), 1926. 

 

BRUNHOFF, Suzanne de. A moeda em Marx. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

 

BRUNHOFF, Suzanne de. Estado e Capital: uma análise da política econômica. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1985. 

 

CARDIM de Carvalho, F. Alta Inflação e hiperinflação: uma visão pós-keynesiana. In: 

BELLUZZO, L.G.; BATISTA Jr., P.N. (org.).  A luta pela Sobrevivência da Moeda 

�acional.  São  Paulo:  Paz  e  Terra, 1992. 

 

CHUMVICHITRA, Pichai. Demanda por moeda, algumas formulações teóricas. 1999. 

18p. Texto para Discussão N°183. Caen - UFC. Fortaleza, 1999. 

 

CORAZZA, Gentil. Dinheiro, Instabilidade e Gestão Monetária: De Minsky a Marx. 

Ensaios Fee. Porto Alegre, v. 15, n.1, pp. 111-131, 1994. 

 

DAVIDSON, Paul. Why money matters: lessons from a half-century of monetary theory. 

Journal  of  Post-Keynesian  Economics,  1978.  Reprinted  in:  Money  and employment, 

the Collected Writings of Paul Davidson. London: Macmillan, 1990.  

 

DAVIES, Glyn. A History of Money from Ancient Times to the Present Day. Cardiff: 

University of Wales Press, 2002. 2 ed. 

 

DENIS, Henri. La monnaie. Paris: Editions Sociales, 1951. 



 163 

 

DE VROEY, M. Inflation: A Non-Monetarist Monetary Interpretation. Cambridge 

Journal of Economics n. 8, pp.381-399, 1984. 

 

FAULKNER, Harold U. Historia Economica de los Estados Unidos. Buenos Aires: 

Editora Nova, 1956 

 

FARIA, Luís Augusto. Moeda e Inflação numa Visão Marxista Contemporânea. Ensaios 

FEE, Porto Alegre, v. 9, n.2, pp. 80-96, 1988. 

 

FOLEY, Duncan. Money Accumulation and Crisis. Chur, London, Paris, New York: 

Harwood Academic Publishers, 1986. 

 

FOLEY, Duncan. Marx’s theory of money in historical perspective. In: MOSELEY, Fred 

(ed.). Marx’s Theory of Money: Modern Appraisals. London: Palgrave, 2005 

 

FRIEDMAN, Milton; SCWHARTZ, Anna J. A Monetary History of the United States, 

1867-1960. Princeton: Princeton University Press, 1971.  

 

GERMER, Claus M. O sistema de crédito e o capital fictício em Marx. Ensaios Fee. Porto 

Alegre, v. 15, n.1, pp. 179-201, 1994. 

 

GERMER, C. M. O dinheiro de crédito e as funções do dinheiro no capitalismo.  In: XXV 

Encontro de Economia. Anais... Anpec. Recife, 1997. 

 

GERMER, C. M. Endogeidade Produtiva, um Enfoque Alternativo da Hipótese da 

Endogeneidade da Oferta Monetária. In: Encontro Nacional d Economia. Anais... Anpec. 

Vitória, 1998. 

 

GERMER, Claus M. Elementos Para uma Crítica Marxista ao Conceito de Padrão-Ouro. 

Estudos Econômicos, São Paulo, v. 29, n.4, pp. 575-600, out-dez, 1999. 



 164 

 

GERMER, Claus M. Receita Pública e Circulação Monetária na Teoria de Marx. Revista 

da Sociedade Brasileira de Economia Política. Rio de Janeiro, ano 11, n.25, pp. 5-31, 

dez, 2009. 

 

GIAMBIAGI, Fábio. ALÉM, Ana Cláudia. Finanças Públicas: Teoria e Prática no 

Brasil. São Paulo: Campus, 2001, 2 ed. 

 

GOODHART, C. A. E. The evolution of Central Banks. Cambridge: MIT Press, 1985 

 

HAMMOND, Bray. Banks and Politics in America: From the Revolution to the Civil 

War. New Jersey: Princeton University Press, 1957  

 

HARVEY, David. Los Límites Del Capitalismo Y La Teoría Marxista. México: Fondo 

de Cultura Económica, 1990. 

 

HILFERDING, Rudolf. O Capital Financeiro. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

 

ITOH, Makoto, LAPAVITSAS, Costas. Political Economy of Money and Finance. New 

York: St. Martin’s Press, 1999. 

 

KLAGSBRUNN, Victor Hugo. Considerações sobre a categoria dinheiro de crédito. 

Ensaios FEE. Porto Alegre, v. 13, n. 2, p. 592-615, 1992. 

 

LIPIETZ, Alain. Le monde echanté: de le valeur à l’envolv inflationiste. Paris, Le 

Découvert, 1983 

 

MANKIW, N. Gregory. Macroeconomia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2004. 5 ed. 

 

MARX, Karl (a). O Capital – Crítica da Economia Política. Volume I. Livro Primeiro. 

São Paulo: Abril Nova Cultural, 1985. 2 ed. 



 165 

 

MARX, Karl (b). O Capital – Crítica da Economia Política. Volume IV. Livro 

Terceiro. São Paulo: Abril Nova Cultural, 1985. 2 ed. 

 

MARX, Karl (c). O Capital – Crítica da Economia Política. Volume V. Livro Terceiro. 

São Paulo: Abril Nova Cultural, 1985. 2 ed. 

 

MARX, Karl. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril Nova Cultural, 1986. 

2. ed. 

 

MARX, Karl. Grundrisse – Foundations of Political Economy. London: Penguin Books, 

1993.  

 

MARX, Karl. Theories of Surplus Value. Books I, II and III. Amherst: Prometheus 

Books, 2000. 

 

MARX, Karl. O Capital – Crítica da Economia Política. Livro Segundo. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003. 9. ed. 

 

MARX, Karl. Contribuição para a Critica da Economia Política. São Paulo: Expressão 

Popular, 2008. 2 ed. 

 

MINSKY, Hyman P. John Maynard Keynes. New York: Columbia University, 1975. 

 

MINSKY, Hyman P. Inflation, recession and economic policy. Armonk: M. E. Sharpe, 

1982. 

 

MOLLO, Maria de Lourdes R. A relação entre moeda e valor em Marx. Revista de 

Economia Política, São Paulo v. 11, n. 2, abr-jun, 1991. 

 



 166 

MOLLO, Maria de Lourdes R. Ortodoxia e Heterodoxia Monetárias: A Questão da 

Neutralidade da Moeda. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 24, n. 3, pp. 323-

343, jul-set, 2004. 

 

MOSELEY, Fred. The “Monetary Expression” of Labor in the Case of �on-

commodity Money. 2004, 13p. Working Paper. Mount Holyoke College. South Hadley, 

2004. Disponível em www.mtholyoke.edu/~fmoseley/#working. 

 

MOSELEY, Fred. Money has no price: Marx´s theory of money and the Transformation 

Problem. Mount Holyoke College. South Hadley, (S.d.), 38p.  Working Paper (não 

publicado em revista). Disponível em www.mtholyoke.edu/~fmoseley/#working. 

 

PAULANI, Leda Maria. Do conceito de dinheiro e do dinheiro como conceito. São 

Paulo: Abril Cultural, 1991 (Tese de doutoramento Faculdade de Economia e 

Administração AJSP; mimeo). 

 

PATINKIN, D. Money Interest and Prices. New York: Harper and Row, 1956. 

 

PRADO, Eleutério F. S. Formação de Preços como Processo Complexo. Estudos 

Econômicos. São Paulo, vol.37 no.4, Oct./Dec. 2007. 

 

RICARDO, David. Princípios de Economia Política e Tributação. São Paulo: Abril, 

1982. 

 

ROSDOLSKY, Roman. Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Rio de Janeiro: 

Contraponto, UERJ, 2001. 

 

SAAD Filho, Alfredo; LAPAVITSAS, Costas. A Teoria Horizontalista da Moeda e do 

Crédito: Uma Análise Crítica. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 29, n.1, pp. 23-45, jan-

mar, 1999. 

 



 167 

SAMUELSON, Paul A. Understanding the Marxian Notion of Exploitation: A Summary of 

the so-called Transformation Problem between Marxian Values and Competitive Prices.  

Journal of Economic Literature, Pittsburgh, v. 9, n. 2, pp. 399-431, jun, 1971 

 

SANTOS, Roberval dos. Marx, Proudhon e Darimon: diálogos sobre o dinheiro. Crítica 

Marxista, Campinas, n. 13 pp. 45-68, jul-dez, 2001. 

 

SCHUMPETER, J. A. História da análise econômica. Segunda parte. Volume 1. Rio de 

Janeiro: Fundo de Cultura, 1964 

 

 

SHAIKH, Anwar M.  Marx’s Theory of Value and the Transformation Problem. In: 

SCHWARTZ, Jesse (ed.). The Subtle Anatomy of Capitalism. [S.l.]: Goodyear 

Publishing Co., 1977. 

 

SHAIKH, Anwar M.  Explaining Inflation and Unemployment: An Alternative to 

Neoliberal Economic Theory. Contemporary Economic Theory – Radical Critiques of 

�eoliberalism, London and New York: Andriana Vlachou (Ed.), Macmillan Press and 

St.Martin Press, 1999. 

 

SIAS de Azevedo, Rodrigo. A Formação do Sistema Bancário nos EUA: da 

Colonização à Criação do Fed 1619-1913. 2006, 116p. Monografia de Bacharelado. IE – 

UFRJ. Rio de Janeiro, 2006. 

 

SICSÚ, João. Políticas Não-Monetárias de Controle da Inflação: uma proposta pós-

keynesiana. Análise Econômica, Rio de Janeiro, ano 21, n. 39, pp. 115-136, jan-mar, 2003 

 

TEIXEIRA, Francisco J. S. Pensando com Marx; uma leitura crítico-comentada de o 

capital. São Paulo: Ensaio, 1995. 



 168 

�OTA 
 

 

As citações em português de obras em língua inglesa são traduções livres da minha autoria 

ou cópia de fonte secundária em português, devidamente conferida com a fonte primária em 

inglês – quando não conferidas lancei mão da cláusula “apud”. As traduções mais utilizadas 

de fontes secundárias foram dos Grundrisse, feitas por Rosdolsky (2001) e Santos (2001), a 

quem devo esse crédito, muito embora eu tenha feito pequenas modificações quando achei 

conveniente. Vale ressaltar também que as traduções feitas pelos dois autores são de obras 

originais em alemão, enquanto eu as conferi a partir da obra em inglês.  

 

 

 


