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Prefácio *

Deixar oLivro Segundode O Capital prontopara serimpresso, eisso demodo tal que fosse, por um lado, obra coerente e o mais possível acabada,mas também, por outro lado, obra exclusiva do Autor e não do editor, não foi trabalho
fácil. O grande número de elaborações existentes, na maioria fragmentárias, dificultou a tarefa. No máximo uma

única Manuscrito

IV! estava, até onde se esten-

dia, inteiramente redigida paraser impressa;em compensação,no entanto, a maior
parte era Qbsoleta, devido a redações posteriores. A massa principal do material,
embora completada no que tange ao conteúdo, não o estava quanto à forma;
estava redigida na linguagem em que Marx costumava fazer seus resumos: estilo
descuidado, expressões coloquiais, em geral de rude humor, termos técnicos ingleses efranceses, freqüentemente frases inteirase até mesmo páginas em inglês;
é o registro gráfico dos pensamentos na forma em que se desenvolviam na cabeça
do Autor. Ao lado de certas partes isoladas, expostas pormenorizadamente, outras, igualmente importantes, apenas esboçadas; o material de fatos ilustrativos
coletado estava quando muito, agrupado, mas longe de ser elaborado; ao final
dos capítulos, no afã de chegar ao seguinte, freqüentemente apenas um par de
frases soltascomo marcos da exposição, deixada aí incompleta; por fim, a letra,
reconhecidamente ilegível às vezes até para o próprio Autor.
Contentei-me em reproduzir os manuscritos tão literalmente quanto possível,
em modificar no estilo apenas aquilo que o próprio Marx teria modificado e inserir
apenas frasesintermediárias explicativase conectivasonde issofosse absolutamente
necessário e,além disso, onde o sentido fosse indubitável. Frases cuja interpretação deixassea mínima dúvida foram preferencialmente impressas ao pé da letra.
As reformulações e intercalações feitas por mim não atingem, ao todo, sequer 10
páginas impressas e são de natureza apenas formal.
A mera enumeração do material manuscrito deixado por Marx para o Livro
Segundo prova com que inigualável consciência, com que autocrítica rigorosa ele
se esforçavapor desenvolver, até a máxima perfeição, suas grandes descobertas
econômicas, antes de publicá-las; uma autocrítica que só raramente lhe permitia
° Estatradução foi
feita deMARX, Karl.Das Kapital
- Krítik der politischen
Õkonomíe. Zweiter
Band: DerZirkulationsprunss desKapitals. ln:
Karl Marx- Friedrich Engels Werke
ME W!.Band 24.Dietz Verlsg,
Berlim, 1977.De acordo
com a49 ediçãorevista eeditada porFriedrich Engels.
Hamburgo, 1890.N. do Ed.!
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ajustar forma e conteúdo de sua exposição a seu horizonte constantemente ampliado por novos estudos. Esse material consiste pois no seguinte:
Primeiro, um manuscrito, Para a Crítica da Economia Política de 1 472 pági;
nas in quarto, em 23 cadernos, escritas de agosto de 1861 a junho de 1863. E
a continuação do primeiro caderno,1` com o mesmo título, publicado em 1859
em Berlim. Nas páginas 1-220 cadernos l-V! e, depois, novamente nas páginas
1 159-1 472 cadernos

XIX-XXlll! trata

dos temas examinados no

Livro Primei-

ro de O Capital, desde a transformação do dinheiro em capital até o fim, sendo
a primeira redação que se dispõe deles. As páginas 973-1 158 cadernos XVIXVlll! tratam de: capital e lucro, taxa de lucro, capital comercial e capital financeiro, portanto de temas posteriormente desenvolvidos no manuscrito para o Livro
Terceiro. Os temas tratados no Livro Segundo, bem como muitos dos abordados
mais tarde no Livro Terceiro, ainda não estão, no entanto, agrupados de modo
específico. Sãotratados de passagem, asaber na seção que constitui o corpo principal do manuscrito: páginas 220-972 cadernos VI-XV!: Teorias da Mais-Valia.
Essa seçãocontém uma história crítica detalhada do cerne da Economia Política,
a teoria da mais-valia, e além disso desenvolve, em contraposição polêmica aos
antecessores, a maioria dos pontos investigados posteriormente, em particular e
no contexto lógico do manuscrito, para os Livros Segundo e Terceiro. Tenciono
publicar a parte crítica desse manuscrito, depois de suprimidas as numerosas passagens já liquidadas pelos Livros Segundo e Terceiro,2` como Livro Quarto de O
Capital. Quanto mais valioso esse manuscrito,tanto menos podia ser utilizado para a presente edição do Livro Segundo.
Pela`ordem cronológica, o manuscrito seguinte é o do Livro Terceiro. Foi redigido, ao menos em sua maior parte, em 1864 e 1865. Só depois de isso estar
essencialmente pronto é que Marx passou ã elaboração do Livro Primeiro, o volume l publicado em 1867. Estou agora preparando esse manuscritodo Livro Terceiro para

ser impresso.

Do período seguinte - depois de aparecer o Livro Primeiro - dispõe-se, para o Livro Segundo,

de uma coletânea de 4 manuscritos

in-fólio, numerados

de

l a lV pelo próprio Marx. Deles, o Manuscrito l 50 páginas!, presumivelmente
datado de 1865 ou 1867, é a primeira redação autônoma, ainda que mais ou
menos fragmentária, do Livro Segundo, em sua divisão atual. Também neste nada havia de aproveitável. O Manuscrito lll consiste, em parte, em um conjunto
de citações e de referências aoscadernos de apontamentos de Marx - a maioria
relativa à Seção l do Livro Segundo -, em parte, na elaboração de pontos isolados, a saber a crítica das proposições de Adam Smith sobre capital fixo e capital
circulante e sobre a fonte do lucro; mais adiante, uma exposição sobre a relação
entre a taxa de mais-valia e a taxa de lucro, que pertence ao Livro Terceiro. As
referências forneceram poucos resultados novos; as elaborações tanto para o Livro Segundo quanto para o Livro Terceiro estavam superadas por redações posteriores e, na maior parte, também tiveram de ser deixadas de lado. - O

Manuscrito

lV é uma redação, pronta para ser impressa, da Seção l e dos primeiros capítulos
da Seção ll do Livro Segundo, tendo portanto sido utilizado nos lugares devidos.
Embora evidenciasseter sido redigido antes do Manuscrito ll, pôde, no entanto,
porque mais completo na forma, ser utilizado, com vantagem, para a parte correspondente do livro; bastou agregar-lhe alguns adendos do Manuscrito ll. - Esse último manuscrito é a única redação até certo ponto acabada do Livro Segundo
1° VerMARX, K.Para aCrítica daEconomia Política.
Salário, Preço
e Lucro.O Rendimento
e suasFontes: AEconomia
Vulgar. OsEconomistas". Paulo.
S.
AbrilCultural, 1982.N. dosT.!
2' Engelsnão pôderealizar seu
propósito deeditar asTeorias da
Mais-Valia como
volume lVde O Capital. AsTeorias
da Mais-Valia
foram publicadas
pela primeira
vez de1905 a1910 porKarl Kautsky.
Essa edição
contém, noentanto, toda
uma série
de desvios
arbitrários em
relação ao
manuscrito de
Marx, umfalso ordenamento
do material,
bem como
freqüentes omissões
de seções
importantes. Uma
nova edição
das Teorias
da Mais-Valia
em línguaalemã foiprovidenciada pelo
Instituto deMarxismo-Leninismo Comitê
do
Central
do SEDe apareceu
de 1956a 1962. N. daEd. Alemã.!
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e data de 1870. As notas para a redação definitiva, que logo deverão ser referidas, dizem expressamente: A segunda redação deve ser tomada por base.

Depois de1870 ocorreunova pausa,determinada principalmente
por enfermidade. Como de hábito, Marx preencheu esse tempo estudando: Agronomia,
condições rurais americanas e, notadamente, russas, mercado monetário e sistema bancário; por último, Ciências Naturais:Geologia, Fisiologiae, particularmente,
trabalhos matemáticos originais constituem o conteúdo dos numerosos cadernos
de apontamentos dessa época. No início de 1877, sentiu-se suficientemente restabelecido para retomar seu verdadeiro trabalho. Do final de março de 1877 datam referências e anotações dos 4 manuscritos já referidos como base para uma
nova elaboração do Livro Segundo, cujo início está contido no Manuscrito V 6
páginas in-fólio!. Compreende os 4 primeiros capítulos e está ainda pouco elaborado; pontos essenciais sãotratados em notas de rodapé; o material está mais coletado do que peneirado, mas é a última exposição completa que se tem dessa
parte, a mais importante da Seção I. - Uma primeira tentativa de fazer disso um
manuscrito pronto para ser impresso está no Manuscrito VI depois de outubro
de 1877 e antes de julho de 1878!, apenas 17 páginas in-quarto, abrangendo a
maior parte do primeiro capítulo; uma segunda - a última -, no Manuscrito Vll,
de 2 de julho de 1878, com apenas 7 páginas in-fólio.
Por essaépoca, parece ter ficado claro a Marx que sem uma revolução completa em seu estado de saúde nunca chegaria a completar uma redação que fosse
satisfatória paraele mesmo dos Livros Se undo e Terceiro. De fato, os Manuscri-

tos V-VIII,
apresentam,
demasiada
com
lleqüência,
os vestígios
de violenta
luta
contra condições deprimentes de enfermidade. A parte mais difícil da Seção I estava reelaborada no Manuscrito V; o resto da Seção I e toda a Seção II excetuado o capítulo XVII! não ofereciam dificuldades teóricas significativas; a Seção III,

no entanto,
a reprodução
e circulação
do capitalsocial, parecia-lhe
necessitar ur-

gentemente de reformulação. No Manuscrito II, a reprodução era abordada primeiro sem considerar a circulação monetária que a intermediava e, depois, levando-a em conta. Issodeveria serconigido e, sobretudo, todaa seçãodeveria serreformulada de modo tal que viessea corresponder ao horizonte mais amplo do Autor.
Assim surgiu o Manuscrito VIII, um caderno de somente 70 páginas in-quarto;
mas o que Marx soube condensar nesse espaçoprova-o o confronto da Seção III
impressa, após

eliminar os

trechos do

Manuscrito II

aí intercalados.

Também nesse manuscrito dá-se apenas um tratamento provisório ao objeto;
tratava-se, antesde mais nada, de registrar e desenvolver os novos pontos de vista alcançadosem relação ao Manuscrito II, negligenciando os pontos sobre osquais
nada havia a dizer de novo. Também uma parte essencial do capítulo XVII da
Seção II, que, de qualquer modo, até certo ponto avança na Seção Ill, é novamente incluída e ampliada. A seqüência lógica é interrompida com freqüência,
o tratamento em certos pontos apresenta lacunas e, notadamente no final, é bastante fragmentário.Mas o que Marx queria dizerestá ditoaí de um jeito ou de outro.
Esse éo material para o Livro Segundo, com o qual, segundo uma observação de Marx a sua filha Eleanor, pouco antes de sua morte, eu deveria fazer aluma coisa. Assumi esse encargo em seus limites mais estreitos: onde quer que
osse possível,limitei minhas atividades a mera escolhaentre as diversas redações.
E de modo tal que sempre a última redação disponível, em comparação com as
anteriores, fossetomada como base. Dificuldadesreais, isto é, outras que não meramente técnicas,apresentaram aí apenas as Seções l e Ill; porém, estas também
não foram pequenas. Procurei resolvê-las exclusivamente de acordo com o espírito do

Autor.

Na maioria dos casos, traduzi as citações no texto para corroborar fatos ou
onde, como em passagensde Adam Smith, o original está à disposição de qualquer um que queira ir ao fundo da questão. Só no capítulo X isso não foi possível,
pois aí o texto inglês écriticado diretamente. - As citações doLivro Primeiro apresentam a numeração das páginas da segunda edição, a última em vida de Marx.
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Para o Livro Terceiro, há, além da primeira elaboração no Manuscrito Zur
Kritik, dois trechos referidos no Manuscrito lll e algumas notas curtas ocasionalmente lançadas nos cadernos de apontamentos; o referido manuscrito in-fólio,
de 1864/65, elaborado mais ou menos até o mesmo grau de acabamento que
o Manuscrito Il do Livro Segundo; e, finalmente, um caderno de 1875: a relação
entre a taxa de mais-valia e a taxa de lucro, desenvolvida matematicamente

em

equações!. O preparo deste livro para a impressãomarcha aceleradamente.Tanto
quanto posso julgar até agora, trará apenas dificuldadestécnicas, exceto, naturalmente, algumas seções muito importantes.
Aqui é o local para refutar uma acusação contra Marx que, primeiro sussurrada isoladamente, é agora, depois de sua morte, apregoada como fato consumado por socialistas de cátedra e do Estado,3` bem como por seu séquito - a
acusação de que Marx teria plagiado Rodbertus. Noutro lugar eu já dissel o mais
urgente quanto a isso, mas somente aqui posso apresentar as provas decisivas.
Pelo que sei, essa acusação se encontra pela primeira vez em R. Meyer,
Emancipationskamp’ des

vierten Standes,

p. 43:

Dessas publicações de Rodbertus,datadas dasegunda metadedos anos30! Marx
comprovadamente extraiu a maior parte de sua crítica.

Posso, até prova em contrário, supor que toda comprovação dessa assertiva consiste em que Rodbertus assegurou isso ao Sr. Meyer. - Em 1879 o próprio Rodbertus sobe ao palco e escreve a J. Zeller Zeitschri’t ’ür die gesammte
Staatswissenscha’t de Tübingen, 1879, p. 219!, em relação a seu escrito Zur Erkenntniss unsrer staatswirthscha’tlichen Zustände 842!, o seguinte:
Verifiquei que o mesmo a linha de pensamentos aí desenvolvida! já foi lindamente usado por Marx, sem, é óbvio, citar-me.
O que também seu editor póstumo,

Th. Kozak,

sem mais repetiu. Das Kapi-

tal, de Rodbertus. Berlim, 1884. Introdução, p. XV.! - Por fim, nas Bríe’e und
sozialpolitischen Au’sätzenvon Dr. Rodbertus-Jagetzow, editadapor R. Meyer em
1881, Rodbertus

afirma sem

rodeios:

Hoje me vejo espoliado por Schäffle e Marx, sem que meu nome seja citado Brief
nf 60, p. 134!.

E em outra passagema pretensãode Rodbertusassume umafigura maisprecisa:

1 Noprefácio de
A Misériada Filosofia.
Resposta Filosofia
ã
da
Miséria de
Proudhon, de
Karl Marx.Versão alemã
de E.
Bernstein e
K. Kautsky.Stuttgart. 1885.°
° Verv. 4 da ediçãoMEW. p.558-569. N.da Ed.Alemã.!
3° Corrente
da Economia
Política burguesa
na Alemanha
que surgiu
nos anos
70 doséculo XlX.Os socialistas
de cátedra
Gustav Schmoller.
Lujo Brentano,
Adolph Wagner,
Karl Bücher,
Werner Sombart
etc.! eramferozes inimigos
do marxismo erepresentavam um
reformismo burguês.
Propagavampaz
a declasse entre
burguesia proletariado,
e
procuravam
enfraquecerluta
a declassespropunham
e
algumas
reformas sociais,
para reduzir
a inuência
da social-democracia
revolucionária
e reconciliar
os trabalhadores
com oreacionário Estado
prussiano. Apresentavam
a estatização
das estradas
de ferro,realizada pelo
Govemo prussiano
e aintrodução do
monopólio estatal
do tabaco
e daaguardente planejada
por Bismark
como
socialismo de
Estado. Marx
e Engelstravaram uma
luta conseqüente
contra osocialismo de
cátedra edesmascararam
sua essência
reacionária anticientífica.
e
N.
da Ed.Alemã.!
4° Engels
refere-se aqui
a umacarta deRodbertus J.
a Zeller,de 14de marçode 1875,que foipublicada pela
primeira
vez naZeitschri’t für
die gesammte
Staatswissenscha’tTübingen.
de
N.da Ed.Alemã.!
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De onde se origina a mais-valia do capitalista, mostrei-o em minha terceira carta
social essencialmentedo mesmo modo que Marx, só que mais concisa e claramente".
Brief nf 48, p. 111.!

De todas essas acusaçõesde plágio, Marx nunca soube nada. Em seu exemplar do Emancipationskamp’ só estavam cortadas as folhas da parte relativa à lnternacional; o corte das restantes foi providenciado por mim só após sua morte.
Ele nunca viu a revista de Tübingen. As Brie’e etc. a R. Meyer permaneceram-lhe
igualmente desconhecidas e só em 1884, graças à bondade do próprio Sr. Meyer, fui levado a atentar para a passagem sobre a espoliação. Marx conhecia,
no entanto, a carta nf 48; o Sr. Meyer teve a gentileza de presentear a filha mais
nova de Marx com o original. Marx, a cujos ouvidos tinha, no entanto, chegado
algum misterioso falatório quanto a se encontrar em Rodbertus a fonte secreta de
sua critica, mostrou-a a mim com a observação: aqui, finalmente, ele tinha informação autêntica sobre as pretensões do próprio Rodbertus; caso ele não reclamasse mais nada, para

Marx estava tudo bem;

e se Rodbertus considerava

sua

exposição mais concisa e clara, tal prazer ele também poderia deixar-lhe. Na verdade, ele considerou por esta carta de Rodbertus toda a questão resolvida.
Tanto mais podia ele assim proceder porque, como positivamente sei, toda
a atividade literária de Rodbertus lhe era desconhecida até cerca de 1859, quando sua própria critica da Economia Politica estavapronta não apenas em seus traços básicos,mas também nos detalhes mais importantes. Ele iniciou seus estudos
econômicos em 1843, em Paris, com os grandes mestres inglesese franceses;dos
alemães, só conhecia Rau e List, e isso já lhe era mais que suficiente. Nem Marx
nem eu soubemos sequeruma palavra acerca daexistência deRodbertus, até que,
em 1848, na Neue Rheinische Zeitung tivemos de criticar seus discursos como
deputado por Berlim e seus atoscomo ministro. Era tal nossa ignorância que perguntamos aos deputados renanos quem era, afinal de contas, esseRodbertus que,
tão subitamente, se tornara ministro. Mas também estes nada souberam revelar
sobre os escritos econômicos de Rodbertus. Que, no entanto, Marx mesmo sem

a ajuda de Rodbertus, já sabia naquela época muito bem não só de onde, mas
também como se origina a mais-valia do capitalista provam-no a Mesère de la
Philosophie, 1847,5` e as conferências sobre trabalho assalariado e capital feitas
em Bruxelas em 1847 e publicadas em 1849 na Neue Rheinische Zeitung nf
264-269.°° Só por intermédio de Lassalle, por volta de 1859, é que Marx soube
que também existia um economista Rodbertuse, então, encontrou, no Museu Britânico, a

terceira carta

social do

mesmo.

Esses sãoos fatos. Mas e quanto ao conteúdo que Marx teria espoliado de
Rodbertus?

De onde se origina a mais-valia do capitalista, diz Rodbertus mostrei-o em minha terceira carta social essencialmente do mesmo modo que Marx, só que mais concisa e claramente.

Este é, portanto, o ponto crucial: a teoria da mais-valia; e, de fato, não se
pode dizer o que mais Rodbertus poderia em todo caso reclamar como sendo de
sua propriedade em Marx. Rodbertus se apresenta ai como o verdadeiro criador
da teoria da mais-valia, que Marx teria roubado dele.

5° Verv. 4 da ediçãoMEW, p.63-182. N.da Ed.Alemã.!
5' Verv. 6 da ediçãoMEW, p.397 a423. N. da Ed.Alemã.!
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E o que diz a terceira carta social7` sobre a origem da mais-valia? Simplesmente que a renda, como ele concebe conjuntamente a renda fundiária e o lucro, não provém de acréscimo de valor ao valor da mercadoria, mas
em decorrência de dedução do valor que o salário sofre ou, em outras palavras: porque o salário só representa parte do valor do produto

e, com suficiente produtividade do trabalho,
não precisa ser igual ao valor de troca natural de seu produto, a fim de que algo sobre, deste, para reposição de capital !! e renda.

Com o que não nos é dito que valor de troca natural do produto é este,
com o qual não resta nadapara a reposição do capital, portanto para a reposição
da matéria-prima, e para o desgaste dos instrumentos de trabalho.
Felizmente nos é dado-constatar qual a impressão que essa memorável descoberta causou em Marx.

No Manuscrito

Zur Kritik

etc. encontra-se,

no caderno

X, p. 4-45 et seqs.,8' uma Digressão Sr. Rodbertus. Nova teoria da renda fundiária. Somente sob esseponto de vista é considerada aí a terceira carta social.
A teoria geral da mais-valia de Rodbertus é liquidada com a irônica observação:
O Sr. Rodbertus investiga primeiro como as coisas se passam num pais em que
a posse do solo e do capital não estão separadase, então, chega ao importante resultado de que a renda na qual ele compreende toda a mais-valia! é simplesmente igual
ao trabalho não-pago ou ao quantum de produtos em que se apresenta.

Ora, a humanidade capitalista já produziu por diversos séculos mais-valia e,
aos poucos, também chegou a se preocupar com sua origem. A primeira visão
foi a que surgiu da práxis comercial imediata: a mais-valia proviria de um acréscimo do valor do produto. Ela preponderou entre os mercantilistas, mas já James
Steuart reconheceu que o que um ganha o outro necessariamentetem de perder.
Apesar disso, esse ponto de vista continuou assombrando por muito tempo, notadamente entre os socialistas;mas da ciência clássicaele é elimidado por Adam
Smith.

Diz ele, em Wealth of Nations, v. I, cap. VI:
Assim que o capital stock! tenha se acumulado nas mãos de indivíduos, alguns
deles naturalmente vão empregá-lo para pôr pessoas laboriosasa trabalhar, às quais
proverão com matérias-primas e meios de subsistência, afim de, com a venda do produto de seu trabalho ou com o que seu trabalho agregou ao valor daquelas matériasprimas, realizarum lucro. ...! O valor que os trabalhadoresagregam àsmatérias-primas
divide-se, por isso, em duas partes, das quais uma paga seu salário, a outra o lucro
do empregador sobre todaimportância por ele adiantadaem matérias-primase salários.
E adiante:

'Assim que o solo de um país tenha se tornado inteiramente propriedade privada,
os proprietários fundiários, como também as outras pessoas, adoram colher onde jamais semearam, e demandam uma renda fundiária até mesmo dos produtos naturais

7° RODBERTUS-JAGETZOW.
Sociale Briefe
an vonKirchmann. Dritter
Brief: Widerlegung
der Ricarddschen
Lehre von
der Grundrente
und Begründung
einer neuen
Rententheorie. [Cartas
Sociais von
a Kirchmann.
Terceira Carta:
Refutação
ã Doutrina
de Ricardo
Sobre Renda
a
Fundiária
e Justificação
de umaNova Teoria
da Renda.!
Berlim. 1851.
N. daEd. Alemã.!
3° Verv. 26 da ediçãoMEW.Parte ll,
p. 7 et seqs. N. daEd. Alemã.!
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do solo. . ..! O trabalhador ...! precisa ceder ao proprietário fundiário uma parcela

do que seu trabalhocoletou ou produziu. Essaparcela ou,o que dá no mesmo, o
preço dessa parcela constitui a renda fundiária.

A respeito dessa passagem,Marx observa, no citado manuscrito ZurKritik etc.,
p. 253:9`
Adam Smith concebe, portanto, a mais-valia, ou seja, o mais-trabalho, o excedente do trabalho executado e objetivado na mercadoria sobre o trabalho pago, portanto, sobre o trabalho que recebeu seu equivalente no salário, como a categoria geral,
da qual o lucro propriamente dito e a renda fundiária são apenas ramificações.

Mais adiante diz Adam Smith Livro Primeiro, cap. VIII!:
Assim que a terra se torna propriedade privada, o proprietário fundiário exige uma
participação em quase todos os produtos que o trabalhador possa criar sobre ela ou
coletar. Sua renda fundiária constitui a primeira dedução do produto do trabalho que
é aplicado ã terra. Mas o cultivador do solo raramente tem os meios de se manter
até o obtenção da colheita. Sua manutenção em geral lhe é adiantada do capital stock!
de um empregador, o arrendatário, que não teria interesse emempregá-lo se não compartilhasse com ele o produto de seu trabalho ou se seu capital não fosse reposto com
lucro. Esse lucro constitui uma segunda dedução do produto do trabalho aplicado à
terra. O produto de quase todo trabalho está sujeito ã mesma dedução para o lucro. Em todas as indústrias, a maior parte dos trabalhadores precisa de um patrão para lhes adiantar, até o térrnino do trabalho, matéria-prima, salário e meios de
subsistência. Esseempregador partilha com eles o produto do seu trabalho ou o valor
que esteagrega àsmatérias-primas processadas,
e nessaparticipação consisteseu lucro.

Diz sobre isso Marx Manuscrito, p. 2561°`!:
Aí, Adam Smith designa secamente renda fundiária e lucro do capital como meras
deduções do produto do trabalhador ou do valor de seu produto, igual ao trabalho
agregado à matéria-prima. Esse desconto só pode consistir, no entanto, como o próprio Adam Smith o discutiu anteriormente, na parte do trabalho que o trabalhador
acrescenta àsmatérias e que transcende o quantum de trabalho que apenas paga seu
salário ou que só fornece um equivalente para seu salário- portanto no mais-trabalho,
na parte não-paga de seu trabalho.

De onde se origina a mais-valia do capitalista e, ademais, a do proprietário
fundiário, já o sabia Adam Smith; é o que Marx já em 1861 reconhecefrancamente, enquanto Rodbertus e o enxame de seusadmiradores, que brotam como cogumelos sobas cálidaschuvas deverão do socialismo deEstado, parecemter esquecido
completamente.
No entanto, continua Marx, Smith não separou a mais-valia como tal, como cate-

goria própria,das. .-zn
formasespecíficas que
ela recebeno lucro
IA oe na_renda
- 0 fundiária.
~ ,I ' Dai
haver nele e, mais ainda, em Ricardo, muito erro e deficiencia na investigaçao. 11

Essa assertivase aplica literalmente a Rodbertus. Sua renda é simplesmente
a soma de renda fundiária + lucro; da renda da terra ele elabora uma teoria totalmente falsa; o lucro, ele aceita, sem examinar, como o encontra em seus antecesso-

9' Verv. 26 da ediçãoMEW. Partel, p. 53. N. da Ed.Alemã.!
*°° lb.,p. 56. N. daEd. Alemã.!
U' lb., p. 53.
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res. - A mais-valia de Marx, pelo contrário, é a ’orma geral da soma de valor de
que se apropriam, sem fornecerem equivalente, os donos dos meios de produção,
e que se divide, segundo leismuito peculiares,só descobertaspor Marx, nas formas
específicas, metamor’oseadas,de lucro e renda fundiária. Essasleis sãodesenvolvidas no Livro Terceiro, onde primeiro há de se mostrar quantos membros intermediários são necessários parapassar do entendimento da mais-valia em geral para
o entendimento de sua transformação em lucro e renda fundiária, portanto para
o entendimento das leis da repartição da mais-valia no interior da classecapitalista.
Ricardo vai significativamente maislonge do que Adam Smith. Baseia sua concepção da mais-valia em nova teoria do valor, que na verdade já se encontrava de
modo embrionário em Adam Smith, mas na exposição era quase sempre esquecida e que se tornou o ponto de partida de toda a ciência econômica posterior. Da
determinação do valor mercantil pela quantidade de trabalho realizado nasmercadorias, ele deduz a repartição do quantum de valor agregado às matérias-primas
pelo trabalho entre trabalhadorese capitalistas,sua divisão em salário e lucro isto
é, aqui, mais-valia!. Ele demonstra que o valor das mercadoriaspermanece o mesmo, como quer que varie a proporção entre essas duaspartes, lei para a qual só
admite exceções isoladas. Ele estabelece atémesmo algumas leis básicassobre a
relação recíprocaentre salário e mais-valia concebida soba forma de lucro!, ainda
que em forma demasiado genérica MARX. O Capital. v. I, t. 2, cap. XV, A!, e
demonstra que a renda fundiária é um excedente sobre o lucro, que se constitui
sob determinadascircunstâncias. Emnenhum dessespontos Rodbertus ultrapassou
Ricardo. Ascontradições internasda teoria ricardiana, que levaram suaescola ãruína, permaneceram-lhetotalmente desconhecidas
ou apenaso induziram Zur Erkenntniss etc., p. 130! a exigências utópicas e não a soluções econômicas.

A doutrina ricardiana dovalor e da mais-valianão precisava,porémkesperar
pelo Zur Erkenntniss etc.de Rodbertuspara serexplorada pelossocialistas. Ap. 609
do volume I de O Capital segunda edição!12' encontra-secitado: The possessors

of surplusproduce orcapital13`, extraído
de um escrito: TheSource and
Remedy o’
the National Di’’iculties. A Letter to Lord John Russell. Londres, 1821. Nesse escri-

to, sobre cujo significado já a expressão surplusproduce or capital deveria ter chamado a atenção, e que é um panfleto de 40 páginas, arrancado por Marx do
esquecimento, é

dito:

O que quer que caiba aocapitalista daperspectiva docapitalista! sódo mais-trabalho
surplus labour! do trabalhador é que ele pode apropriar-sem' pois o trabalhador precisa viver. p. 23.!

Como, porém, o trabalhador vive e quão grande pode ser, portanto, o maistrabalho apropriado pelo capitalista é muito relativo.
Se o capital não diminui em valor na proporção em que aumenta em massa, então
o capitalistaprocurará extorquir do trabalhador o produto de cada hora de trabalho acima do mínimo com que o trabalhador possaviver. ...! Por fim, o capitalistapoderá dizer
ao trabalhador: não deves comer pão, pois podes viver de beterrabas ebatatas; éa isso
que chegamos. p. 23, 24.! Se o trabalhador pode ser levado a se alimentar de batatas
em vez de pão, é incontestável que mais pode ser extraído de seu trabalho; isso quer
dizer que, se para viver de pão ele era obrigado para sua própria manutenção e a de
sua família, a reter o trabalho de segunda e terça-’eira, ele, ã base de batatas, sóprecisa reter para si a metade de segunda-feira; e a metade restante de segunda e toda a
W' VerMARX. OCapital. SãoPaulo, 1983.
Abril Cultural,v. l, t. 2, p. 169.
13° Os
possuidores de
mais-produto ou
capital." N.dos T.!
W Em inglês: receive
receber!: em
alemão: aneignen
apropriar-se!. N.
dos T.!
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terça-feira sãoliberadas ou para o serviço do Estado ou do capitalista. p. 26.! Admitese it is admitted! que os juros pagos ao capitalista,seja em forma de renda, juros sobre

dinheiro ou
lucros de
negócios, são
pagos com
o trabalho
de outrcäp. 23.!

Aqui está, portanto, toda a renda de Rodbertus; só que, em vez de dizer renda, diz-se juros.

Quanto a isso, Marx nota manuscrito Zur Kritik, p. 852!:
Este panfleto pouco conhecido - que apareceu a época em que o incrivel remendão MacCulloch15°começou a fazer falar de si - contém um progresso essencial em
relação aRicardo. Designadiretamente a mais-valia - ou lucro como Ricardo a denomina freqüentementetambém mais-produto,surplus produce!,ou interest,16° como0 autor do panfleto a denomina - como surplus labour, mais-trabalho, trabalho que o
trabalhador executagratuitamente, que executa alémdo quantum de trabalho por meio
do qual repõe o valor de sua força de trabalho, portanto produz um equivalente de seu
salário. Como era importante resolver o valor em trabalho, assim era importante resolver em mais-trabalho surpluslabour! a mais-valia surplusvalue!, que se apresentanum
mais-produto surplus produce!. A rigor, isso já está dito em Adam Smith e constitui
um elemento fundamental na exposição de Ricardo. Mas eles em nenhum lugar o exprimem e fixam em forma absoluta.
Mais adiante é dito, então, à p. 859 do Manuscrito:
De resto, o autor está presoàs categoriaseconômicas como ele as encontra. Assim
como em Ricardo a confusão entre mais-valia elucro leva a desagradáveiscontradições,
0 mesmo ocorre nele, já que batiza a mais-valia de juros do capital. Certamente, nisso
ele estáacima deRicardo, jáque primeiro reduz todamais-valia amais-trabalho e,quando
chama a mais-valia de juros do capital, sublinha, ao mesmo tempo, que entende por
interests ofcapital a forma geral da mais-valia, em contraposição às formas especificas:
renda, juros sobre dinheiro e lucros de negócios. Mas ele toma o nome de uma dessas
formas específicas,interest, de novo como da forma geral. E isso é suficiente para que
recaia no jargão slang diz o Manuscrito! econômico.

Essa última passagem servea nosso Rodbertus como uma luva. Também ele
está presoàs categoriaseconômicas como as encontra. Também ele batiza a maisvalia com o nome de uma de suas subformas transmutadas,que, além do mais,
torna totalmente

indeterminada: renda.

O resultado desses dois desacertos é que

ele recai no jargão econômico, não prossegue criticamenteseu progressosobre Ricardo e, ao invés disso, deixa-se induzir a

fazer de sua teoria inconclusa, antes

mesmo de ela ter saído da casca, fundamento de uma utopia, com a qual, como
sempre, chegademasiado tarde.O panfleto apareceu em1821 e antecipa totalmente
a renda

rodbertusiana.

Nosso panfleto é apenas o posto mais avançado de toda uma literatura que,
nos anos 20, volta a teoria ricardiana do valor e da mais-valia em favor dos interes-

ses do proletariado e contra a produção capitalista, combatendo a burguesia com
suas própriasarmas. Todo o comunismo de Owen, à medida que se apresent-na
polêmica econômica, apóia-se em Ricardo. A seu lado ainda há, porém, toda uma
série de escritores, dos quais, já em 1847, Marx cita apenas alguns contra Proudhon Misêre de la Philosophie. p. 49!: Edmonds, Thompson, Hodgskin etc. etc. e
mais 4 páginas de et cétera. Desses inúmerosescritos limito-me a citar um ao aca15' Thismost incredible
cobbler - Essa qualificação
foi dadapor JonhWilson aMacCulloch em
sua brochura
Some Illustrations ofMr. M'Culloch's Principles
of PoliticalEconomy, escrita
sob opseudônimo de
Mordecai Mullion.
Edimburgo,
1826. N.da Ed.Alemã.!
15' Juro.N. dosT.!
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so: An lnquiry into the Principles o’ the Distribution o’ Wealth, most Conducive to
Human Happiness, by William Thompson; a new edition, Londres, 1850. Este escrito, redigido em 1822, apareceu pelaprimeira vez em 1824. Também aía riqueza
apropriada pelasclasses não-produtorasé designadapor toda parte como dedução
do produto do trabalhador, e isso em termos bastante fortes.
O esforço constante do que chamamos de sociedadetem consistido em induzir, por
logro ou persuasão, portemor ou coação, o trabalhador produtivo a realizar o trabalho
pela menor porção possível do produto de seu próprio trabalho. p. 28.! Por que o
trabalhador não deve receber todo o produto de seu trabalho? p. 32.! Essa compen-

sação, queos capitalistas
extraem dostrabalhadores produtivos
sob o nome derenda
fundiária ou lucro, éreivindicada pelouso do solo ou de outros objetos. ...! Já que todos
os materiais físicos, com os quais ou por meio dos quais o trabalhador produtivo que
nada possui a não ser suacapacidade deproduzir, pode fazer valeressa suacapacidade
de produção,estão naposse deoutros, cujosinteresses são
opostos aosdele e cuja anuência é uma condição prévia para sua atividade - será que não depende e não tem de
depender da mercê dessescapitalistas qualparte dos ’rutos de seu próprio trabalho eles
desejam lheproporcionar como compensação por esse trabalho? p. 125.! ...! em proporção à grandeza do produto retido, quer esses desfalques ...! sejam chamados de
impostos, lucro ou furto? p. 126! etc.

Confesso queescrevo estaslin hasnão sem certa vergonha.Que a literatura anticapitalista inglesados anos 20 e 30 seja tão completamente desconhecida naAlemanha, apesarde Marx já ter, no Misêre de la Philosophie, se referido diretamente
a ela e de a ter citado várias vezes - o panfleto de 1821, Ravenstone, Hodgskin
etc. -

no volume

I de O Capital,

ainda é

admissível. Que

não só

o literatus

vulgaris,` que realmente também não aprendeu nada, se agarre desesperadamente às saias de Rodbertus, mas também o professor catedráticoem sua função
e dignidade,18`que se pavoneia ufano de seu saber e que esqueceu sua Economia clássicaa tal ponto que acusa seriamenteMarx de que ele teria surripiado coisas deRodbertus, que já podiam ser lidas em Adam Smith e Ricardo - isso comprova o quanto decaiu hoje a Economia oficial.
Mas entãoo que Marx dissede novo sobre amais-valia? Comoa teoria da maisvalia de Marx pode ter caído como um raio do céu limpo, e issoem todos os países
civilizados, enquantoas teoriasde todos os seuspredecessores socialistas,
inclusive
Rodbertus, se desvaneceram sem

surtir efeito?

A história da Química pode mostrar-nos isso com um exemplo.
Como se sabe, aindano final do século passado, predominavaa teoria flogística, segundo a qual a essênciade toda combustão consistiaem que do corpo em

combustão sedesprendia outrocorpo hipotético,um combustivelabsoluto, designado com o nome de flogisto. Essa teoriabastava paraexplicar a maioria dos fenômenos químicosentão conhecidos, ainda que, em alguns casos, de modo forçado.
Ora, pois, em 1774, Priestley obteve um tipo de ar
que considerou tão puro ou tão livre de flogisto que, comparado com ele, o ar comum
parecia viciado.

Chamou-o de ar deflogistizado. Pouco depois, Scheele, na Suécia, conseguiu
obter o mesmo tipo de ar e demonstrou sua existênciana atmosfera.Descobriu também que ele desaparecequando se queima um corpo nele ou no ar comum e, por
isso, chamou-o

de ar ígneo.

17° Literato
vulgar R.Meyer!. N.da Ed.Alemã.!
13° A.Wagner. N.da Ed.Alemã.!
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Desses resultadosele então tirou a conclusão de que a combinação decorrente da
união do ogisto com um dos componentes do ar portanto na combustão! nada mais
seria que fogo ou calor, que escapa pelo vidroÍ'2

Tanto Priestley quanto Scheele tinham isolado o oxigênio, mas não sabiam o
que tinham nas mãos. Eles continuaram presos àscategorias flogísticascomo as
encontraram. Oelemento que deveria derrubar toda a concepção flogísticae revolucionar a Química permaneciaestéril em suas mãos.Mas Priestleylogo comunicou
sua descoberta a Lavoisier, em Paris, e Lavoisier, tendo ã mãos esse fato novo, ree-

xaminou então toda a teoria flogísticae descobriu que a nova espéciede ar era um
novo elemento químico, que na combustão o misterioso flogisto não sai do corpo
que queima, mas que este novo elemento se combina com o corpo; assim, elepôs
toda a Química, que em sua forma flogística estava decabeça parabaixo, pela primeira vezde pé. E ainda que não tenha, como afirmou mais tarde, isolado o oxigênio ã mesma época que os outros dois e independente deles, mesmo assim
permanece comoo autêntico descobridor do oxigênio em relação aosdois que apenas o isolaram, sem vislumbrar sequer o que haviam isolado.
Assim como Lavoisier estápara Priestleye Scheele,Marx estápara seuspredecessores nateoria da mais-valia. A existência da parcela do valor do produto que
agora chamamos de mais-valia havia sido detectada muito antes de Marx; igualmente havia sido expresso,com maior ou menor clareza, em que ela consiste, ou
seja, no produto do trabalho pelo qual o apropriador não pagou um equivalente.
Mas não se chegou mais longe do que isso. Uns - os economistas burguesesclássicos - no máximo investigaram a proporção em que o produto do trabalho é repartido entre o trabalhador e o possuidor dos meios de produção. Outros - os
socialistas - consideraram injustaessa repartiçãoe procuraram meios utópicospara eliminar a injustiça. Uns e outros ficaram presos às categorias econômicasque
já haviam encontrado.
Marx surgiu então em cena. E isso em antítese diretaa todos os seuspredecessores. Ondeestes haviamvisto uma solução, ele viu apenas um problema. Viu que
não havia aí nem ar deflogistizadonem ar ígneo, mas oxigênio - que não se tratava aí nem de mera constatação de um fato econômico nem de um conflito desse
fato com a justiça eterna e a verdadeira moral, mas de um fato destinado a revolucionar toda a Economia e que oferecia achave para o entendimento de toda a produção capitalista- para quem soubesseutilizá-lo. A partir desse fato, reexaminou
todas ascategorias preexistentes,como Lavoisier, a partir do oxigênio, tinha reexaminado ascategorias preexistentes
da químicaogística. Parasaber oque era a maisvalia, precisavasaber o que era o valor. A própria teoria do valor de Ricardo precisava, antesde mais nada, ser submetida à crítica. Marx examinou, portanto, o trabalho em sua qualidade de gerador de valor e estabeleceu,pela primeira vez, qual
trabalho, por que e como ele constitui valor e que valor em geral nada mais é que
trabalho cristalizadodesse modo - um ponto que, até o fim, Rodbertus não entendeu. Marx investigou, então, a relação entre mercadoria e dinheiro e demonstrou
como e por que, por força da propriedade de valor que lhe é imanente a mercadoria e o intercâmbio de mercadorias necessariamente têmde produzir a antíteseentre mercadoriae dinheiro; sua teoriado dinheiro, assim fundamentada,é a primeira
exaustiva e,agora, tacitamente aceita em geral. lnvestigou a transformação do dinheiro em capital e demonstrou que ela repousa na compra e venda da força de
trabalho. Ao colocar aí a força de trabalho, a propriedade geradora de valor, no
lugar do trabalho, resolveude um só golpe uma das dificuldades em que havia soçobrado a escola ricardiana:a impossibilidade de conciliar o intercâmbio recíproco
2 ROSCOE-SCHORLEMMER.
Aus’ührliches Lehrbuch
der Chemie.Braunschweig, 1877.
l, p. 13-18.
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de capital e trabalho com a lei ricardiana da determinação do valor pelo trabalho.
Só ao constatar a diferenciação do capital em constante evariável é que conseguiu
expor o processo de formação da mais-valia em seu curso real até nos menores
detalhes e,com isso, explicá-lo - o que nenhum de seus predecessoresconseguira; constatou, portanto, uma diferença dentro do próprio capital, com a qual nem
Rodbertus nem os economistasburgueses estavamem condição de fazer qualquer
coisa, quefornece a chave paraa solução dos problemaseconômicos maisintnncados, do que, de novo, aqui o Livro Segundo - e ainda mais, como há de mostrar,
o Livro Terceiro - fornece a mais contundente prova. Prosseguindo na investigação da própria mais-valia, descobriu suasduas formas: a mais-valiaabsoluta ea relativa, comprovando os papéisdiferentes porém, em ambos os casos,dicisivos, que
desempenharam no desenvolvimento histórico da produção capitalista. Com base
na mais-valia, desenvolveu aprimeira teoria racional que temos do salário e elaborou, pela primeira vez, os traçosfundamentais de uma história da acumulação capitalista, e um quadro de sua tendência histórica.
E Rodbertus? Depois de ler tudo isso, encontra aí - economista tendencioso
como sempre! - um ataque contra a sociedade,19' achaque ele mesmo já disse,
de modo muito mais conciso e claro, de onde provém a mais-valia e acha, finalmente, que tudo se ajusta ã forma hodierna do capital, isto é, ao capital conforme
existe historicamente,mas não ao conceito de capital, ou seja, a idéia utópica de
capital do Sr. Rodbertus. Bem como o velho Priestley que, até a hora da morte,
preservou suafé no flogisto e não queria saber do oxigênio. Só que Priestley realmente foi o primeiro a isolar o oxigênio, enquanto Rodbertus, com sua mais-valia,
ou melhor, com a sua renda, apenas descobriu novamente um lugar-comum, e
que Marx desdenhou, ao contrário do procedimento de Lavoisier, afirmar ter sido

ele o primeiro adescobrir o’ato da existência damais-valia.
O que Rodbertus realizoualém disso,em Economia, está no mesmo nivel. Sua
conversão da mais-valia em uma utopia já foi criticada por Marx não intencionalmente no Misêre de la Philosophie; o que ademais havia a dizer quanto a isso, eu
já o fiz no prefácio da 'tradução alemã daquele escrito. Sua explicação das crises
conjunturais pelo sobconsumo da classe trabalhadorajá se encontra em Nouveaux
Principes de l'Economie Politique, Livro Quarto, cap. lV,3de Sismondi. Só que Sismondi sempre tem em vista o mercado mundial, enquanto o horizonte de Rodbertus não vai além da fronteiraprussiana. Suasespeculações sobrese o salário provém
do capital ou da renda pertencem ã Escolásticae são definitivamente liquidadaspela Seção lll deste volume ll de O Capital. Sua teoria da renda continua sendo de
sua exclusivapropriedade e pode continuar dormitando até que apareça o manuscrito de Marx que a critica.2°`Por fim, suas propostaspara emancipar a velha propriedade fundiáriaprussiana dapressão docapital são,de novo, totalmente utópicas;
pois evitam a única questão prática de que ai se trata - a questão: como pode
o fidalgote da velha Prússia perceber,entra ano, sai ano, digamos, 20 mil marcos
e gastar, digamos, 30 mil marcos e, mesmo assim, não contrair dívidas?
A escola ricardiana encalhou, por volta de 1830, na mais-valia. O que ela não
soube resolvercontinuou com mais razãoinsolúvel parasua sucessora,a Economia
vulgar. Os dois pontos em que ela soçobrou foram os seguintes:
3 Assim
pois seestreita, pela
concentração das
riquezas nas
mãos deum pequenonúmero deproprietários. mercada
o
interno cada
vez mais
e aindústria se
vê cada
vez mais
obrigada procurar
a
seus
escoadouros nos
mercados externos,
onda
a esperam
ainda revolucionamentos
maiores" ou
seja ,a crisede 1817,que logoem seguida
é descrita!.
Nouu. Prlnc
Ed. 1819.l. p. 336.
W RODBERTUS-JAGETZOW.
Brie’e undSocialpolitische Au’sätze.
Editados por
Rudolph Meyer,
v. l, Berlim 881!,já
111. N.da Ed.Alemã.!
20° Verv. 26 da ediçãoMEW. Partell, p. 7-106. N.da Ed.Alemã!
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Primeiro: o trabalho é a medida do valor. Mas, agora, o trabalho vivo tem, no
intercâmbio com o capital, um valor menor que o trabalho objetivado, pelo qual
é trocado. O salário, o valor de determinado quantum de trabalho vivo, é sempre
menor que o valor do produto que é elaborado por esse mesmoquantum de trabaho vivo, ou daquilo em que este se apresenta. A questão é nessa forma efetivamente insolúvel. Ela foi adequadamente formulada por Marx, e assim respondida.
Não é o trabalho que tem um valor. Como atividade geradora devalor, ela tão pouco pode ter um valor específicoquanto a gravidade um peso especifico,o calor uma
temperatura específica,a eletricidade uma voltagem específica. Não é o trabalho
que é comprado e vendido como mercadoria, mas a ’orça de trabalho. Assim que
ela setransforma em mercadoria, seu valor se regula pelo trabalho nela corporificado, enquanto produto social, ou seja seu valor é igual ao trabalho socialmente necessário parasua produção e reprodução. A compra e venda da força de trabalho
com basenesse seuvalor não contradiz, portanto, de modo algum, a lei econômica
do valor.

Segundo: de acordo com a lei ricardiana do valor, dois capitais queempreguem
trabalho vivo em igual quantidade e com igual remuneração, em sendo equivalentes todas as demais circunstâncias, produzemem tempos iguais produtos de igual
valor e mais-valia ou lucro de igual magnitude. Mas, seempregam quantidadesdesiguais detrabalho vivo, então não podem produzir mais-valia ou, como dizem os
ricardianos, lucro do mesmo tamanho. Ora, o que acontece é o contrário. Efetivamente, capitaisiguais, sejaqual for a quantidade de trabalho vivo que empreguem.
produzem em média, em tempos iguais, lucros em média iguais. Encontra-se aí,
portanto, uma contradição à lei do valor já descoberta por Ricardo e que a escola
dele tambémnão foi capaz deresolver. Nem mesmo Rodbertuspôde deixar de perceberessa contradição; em vez de resolvê-la, fez dela um dos pontos de partida
de suautopia. Zur Erk., p. 131.! Essacontradição, Marxjá a resolvera nomanuscrito Zur Kritil a
solução se encontra, conforme o plano de O Capital, no Livro
Terceiro.22` Atéque seja publicado, ainda hão de transcorrer meses. Portanto, os
economistas quequerem descobrirem Rodbertus a fonte secreta eum predecessor
superior de Marx têm, aqui, oportunidade de mostrar o que a Economia rodbertusiana écapaz defazer. Sedemonstrarem como,não só sem ferir a lei do valor, mas,
ao contrário, fundamentando-se nela, se pode e se deve formar uma taxa média
igual de lucro então estamos dispostosa continuar a conversa. Entrementes, queiram apressar-se,por favor. As brilhantes investigaçõs desteLivro Segundo e seus
resultados totalmentenovos em domínios atéagora quaseintocados sãoapenas preliminares aoconteúdo do Livro Terceiro,que desenvolveas conclusõesfinais daapresentação marxistado processo de reprodução social em base capitalista.Quando
tiver aparecido esse Livro Terceiro, poucorestará afalar de um economista chamado Rodbertus.

Os Livros Segundo e Terceiro de O Capital, como Marx me disse várias vezes,
devem ser dedicados a sua esposa.

Londres, no

dia do aniversário de Marx, a 5 de maio de

1885.

Friedrich Engels

3° Verv. 26 da ediçãoMEW. Partell, p. 19-24, 58-65,170-234, 428-470.N. da Ed. Alemã.!
U' Ver v. 25 da ediçãoMEW. Seções
l e ll. N. da Ed.Alemã.!

Prefácio da

Segunda Edição

A presenteedição, asegunda, é
no essencial
uma reimpressão
literal daprimeira.
Foram corrigidosos erros de impressão,eliminadas algumasnegligências estilísticas,
suprimidos alguns parágrafos curtos que só continham repetições.

O Livro lll, que suscitou dificuldadesinesperadas, estáagora quase pronto no
manuscrito. Não me faltando a saúde, então a impressão já pode começar neste outono.
Londres, 15 de julho de 1893.

E Engels
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Para uma visão geral mais cômoda, aqui segue uma compilação sumária dos tre
chos extraídos

Seção I

dos manuscritos

Il a VIII:

ed. MEW!

p. 31-32, do M. II. - p. 32-42, M. VII. - p. 42-45. M. VI. - p. 45-120, M. V
- p. 120-123, nota, encontrada entre extratos de livros. - p. 124 até o final, M
IV, no entanto, inseridas: p. 131-132, passagem do M. VIII; p. 136 a 142, notas d9
M. II.

Seção Il

Início, p. 154-163, é o final do M. IV. do M.

Daqui até o final da seção, p. 350, tud9

II.

Seção I!!
Cap. 18:
Cap. 19:
Cap. 20:

Cap. 21:

p. 351-358! do M. Il.
I e II p. 359-388!, do M. VIII. - III
p. 388-390! do M. II.
I p. 391-393!, do M. II, só o parágrafo final extraído do M. VIII.
II p. 394-397! essencialmente do M. II.
III. IV, V p. 397-420!. do M. VIII.
VI, VII, VIII, IX p. 420-435! do M. II.
X, XI, XII p. 435-476!, do M. VIII.
XIII p. 476-484!, do M. II.
p. 485-518! totalmente do M. VIII.

Ln/Ro SEGUNDO

O Processo de Circulação do Capital

SEÇÃO I

As Metamorfoses do Capital e seu Ciclo

CAPÍTULQI

O Ciclo do Capital Monetário

Ô processode circulação*
do capitalocorre em3 estágios,que, segundoa exposição dovolume I, constituem aseguinte seqüência:
Primeiro estágio: o capitalistaaparece comocomprador no mercado de mercadorias e no mercado de trabalho; seu dinheiro é convertido em mercadoria ou passa pelo ato de circulação D - M.
Segundo estágio: consumo produtivo das mercadoriascompradas pelo capitaEsta. Eleatua como rodutor capitalista de mercadorias; seu capital percorre o pro-

cessoprodução.
de
resultado
Ê mercadoria
ê:
maior
de valor
do que
seus elementos
de produção.
Terceiro estágio:o capitalista retorna ao mercado como vendedor; sua mercadoria é convertida em dinheiro ou passa pelo ato de circulação M - D.
Portanto, afórmula parao ciclo do capitalmonetário é:D - M P M' - D' ,
na qual os pontos indicam que o processo de circulação está interrompido e tanto
M' quanto D' designam uma M e um D acrescidos de mais-valia.
O primeiro e o terceiro estágiossó foram aventados no volume I à medida que
isso eranecessário parao entendimento do segundo estágio, oprocesso de produção do capital. As diferentes formasde que se revesteo capital em seus diferentes
estágios, eque, ao repetir-se o ciclo, ele ora adota, ora abandona, não foram, por
äo, levadas em consideração.Elas constituemagora opróximo objetoda investigação.
Para compreender as formas em sua pureza é preciso começar por abstrair todos os momentos que nada têm a ver com a mudança e a constituição de formas
enquanto tais. Por isso supõe-se aqui não só que as mercadorias sejam vendidas
por seus valores, mas também que isso ocorra em condições constantes. Portanto,
também seabstraem asmudanças de valor que possam ocorrerdurante o processo
de circulação.

1 DoManuscrito II.
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I. Primeiro estágio. D - M2
D-

M representa a conversão de uma soma de dinheiro em soma de merca-

dorias; para o comprador, a transformação de seu dinheiro em mercadoria; para
os vendedores, a transformação de suas mercadorias em dinheiro. O que faz desse
ato da circulação geralde mercadorias ao mesmo tempo parte funcionalmente determinada do ciclo autônomo de um capital individual não é, em primeira instância,
a forma do ato, mas seu conteúdo material, o caráter especificamente útildas mercadorias que trocam de lugar com o dinheiro. São, por um lado, meios de produção; por outro, força de trabalho, fatores materiais e pessoais da produção de
mercadorias, cuja espécie particular deve, naturalmente, corresponder ao tipo de
artigo a ser produzido. Se denominarmos FT a força de trabalho, MP os meios de
produção, então a soma de mercadoriasa sercomprada é M = FT + MP ou, mais
concisamente, M D
- M, encarado por seu conteúdo, apresenta-se portanto, como D - M isto
é, D - M se decompõe em D - FTe D - MP;
a soma de dinheiro D se decompõe em duas partes, das quais uma compra força
de trabalho e a outra meios de produção. Essas duasséries decompras pertencem
a mercados totalmente distintos: uma, ao mercado de mercadorias propriamente
dito; a outra, ao

mercado de

trabalho.

Mas, além dessa divisãoqualitativa da soma de mercadorias em que D é convertido, D - M W representa também uma relação quantitativa altamente característica.

Sabemos que o valor, ou seja, o preço da força de trabalho, é pago a seu possuidor, que a oferece à venda como mercadoria, sob a forma de salário, istoé, como preço de uma soma de trabalho que contém mais-trabalho; de modo que se,
por exemplo, o valor diário da força de trabalho é = 3 marcos, igual ao produto
de 5 horas de trabalho, essasoma, no contrato entre comprador e vendedor, figura
como o preço ou salário, digamos,do trabalho de 10 horas. Casotal contrato tenha
sido firmado com, digamos, 50 trabalhadores, então eles têm de fomecer ao comprador, conjuntamente, durante 1 dia, 500 horas de trabalho, das quais metade,
250 horas de trabalho = 25 dias de trabalho de 10 horas, é constituída tão-somente

de mais-trabalho.Tanto o quantum quanto o volume dos meios de produção a serem comprados devem bastar para o emprego dessa massa de trabalho.
D- M
expressa, portanto, não só a relação qualitativa que determinada
soma de dinheiro, por exemplo 422 libras esterlinas,é convertida em meios de produção e força de trabalho mutuamente correspondentes, mastambém uma relação
quantitativa entre as partesdo dinheiro despendidas emforça de trabalho FT e em
meios de produção MP, uma relação de antemão determinada pela soma de maistrabalho excedente a ser despendido por determinado número de trabalhadores.
Se, por exemplo, numa fiação, o salário semanaldos 50 trabalhadores importa
em 50 libras esterlinas,372 libras esterlinas sãodespendidas em meios de produção, caso esse sejao valor dos meios de produção que o trabalho semanal de 3
mil horas, das quais 1 500 horas são de mais-trabalho, transforma em fio.
Em que medida, em diferentes ramosda indústria, a utilização de trabalho suplementar requer um acréscimo de valor na forma de meios de produção é aqui
totalmente indiferente. Trata-se apenasde que, em qualquer circunstância, a parte
do dinheiro gasta em meios de produção - os meios de produção comprados em
D - MP - seja suficiente,portanto calculada de antemão com essafinalidade, de-

vendo ser
conseguida naproporção
adequada. Ou
a massa
dos meios
de produção precisaser suficientepara absorver a massade trabalho, para ser transformada
em produto por intermédio dela. Caso não houvesse meios de produção suficien2 A partir daquiflilanuscrito
Vll. iniciadoa 2 de julhode 1878.
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tes, então o trabalho excedente deque o comprador dispõe não seria utilizável; seu
direito de dispor dele não levaria a nada. Caso houvessemais meios de produção
do que trabalho disponível,então não seriam saturadosde trabalho,não seriamtransformados em produto.
Assim que D - M
tenha se completado, o comprador não só dispõe dos
meios de produção e da força de trabalho necessários àprodução de um artigo útil;
dispõe de maior ativação da força de trabalho, ou de maior quantidade de trabalho
do que a necessáriapara repor o valor da força de trabalho, e, ao mesmo tempo,
dispõe de meios de produção requeridos para a realização ouobjetivação dessasoma de trabalho: ele dispõe, portanto, dos fatores de produção de artigos de valor
maior do que o de seus elementos de produção, ou uma massa de mercadorias
que contém mais-valia. O valor adiantado por ele em forma-dinheiro encontra-se
pois, agora, sob uma forma natural, em que pode ser realizado como valor que gera mais-valia na figura de mercadorias!. Em outras palavras, encontra-seno estado
ou na forma de capital produtivo, que tem a capacidade de atuar como criador de
valor e de mais-valia. Chamemos de P o capital nessa forma.
Mas o valor de P é = valor

de FT + MP,

=D

convertido em

FT e MP D

é o mesmo valor-capital que P, só que num modo diferente de existência, ou seja,
valor de capital em estado monetário ou em forma-dinheiro-capital monetário.
D- M
ou de acordo com sua forma geral, D - M, soma de compras
de mercadorias,esse atoda circulaçãogeral de mercadorias épois, ao mesmo tempo, como estágio do processo de circulação autônomo do capital, transformação
do valor-capital, de sua forma-dinheiro em sua forma produtiva ou, mais sucintamente, transformaçãode capital monetário em capital produtivo. Na figura do ciclo
aqui examinada em primeiro lugar, o dinheiro aparece pois como o primeiro portador do valor-capital e, por conseguinte, o capital monetário como a forma em que
o capital é adiantado.
Enquanto capitalmonetário, encontra-senum estado em que pode cumprir funções monetárias,as funções- como é o presente caso- de meio geral de compra
e meio geral de pagamento. Esteúltimo, ã medida que a força de trabalho se compra primeiro, porém só é paga depois de ter atuado. Na medida em que os meios
de produção não estão prontos no mercado, mastêm de ser primeiro encomendados, o dinheiro funciona em D - MP também como meio de pagamento.! Essa
capacidade não surge do fato de o capital monetário ser capital, mas do fato de
ser dinheiro.

Por outro lado, o valor-capital, em estado monetário, só pode cumprir funções
de dinheiro e nenhuma outra. O que faz destas últimas funções de capital é seu
papel determinado no movimento do capital e, dai, também a conexão do estágio
em que aparecem com os outros estágios de seu ciclo. Por exemplo, no caso que
no momento nos ocupa, dinheiro é convertido em mercadorias, cuja combinação
constitui a forma natural do capital produtivo, forma que, portanto, já abriga em si
de maneira latente, potencial, o resultado do processo de produção capitalista.
Parte do dinheiro, que em D - M cumpre
a função de capital monetário,
passa, mediantea realizaçãodessa mesmacirculação, a uma função em que desaparece seu caráter de capital e se mantém seu caráterde dinheiro. A circulação do
capital monetário D se decompõe em D - MP e D - FT, compra de meios de
produção e compra de força de trabalho. Examinemos este último ato em si. D FT é compra de força de trabalho por parte do capitalista; é venda de força de trabalho - podemos aqui dizer vendade trabalho,já que a forma de salário está pressuposta - por parte do trabalhador, do possuidor da força de trabalho. O que, para
o comprador, é D - M = D - FT!, aqui é, como em toda compra para o vendedor o trabalhador!, FT - D = M - D!, venda de sua força de trabalho. Esse é
o primeiro estágio dacirculação ou a primeira metamorfose da mercadoria volume
l, cap. III, 2a!; é, por parte do vendedor de trabalho, transformaçãoda mercadoria
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em sua forma-dinheiro. O trabalhador gasta,pouco a pouco, o dinheiro assim obtido, numa quantidade de mercadorias que satisfazem às suas necessidades, em arti-

gos de consumo. A circulação globalde sua mercadoria seapresenta, portanto,como FT - D - M, isto ê, em primeiro lugar, como FT - D = M - D! e, em segundo lugar, D - M, ou seja, na forma geral da circulação mercantil simples
M - D - M, na qual o dinheiro figura como mero meio passageirode circulação,
como mero mediador da troca de mercadoria por mercadoria.
D - FT ê o momento característico natransformação do capital monetário em
capital produtivo,porque é a condiçãoessencial paraque o valor adiantadoem formadinheiro se transforme realmente em capital, em valor que produz' mais-valia.
D - MP só é necessáriopara realizara massa de trabalho comprada por meio de
D - FIÍ D - FT foi por isso apresentado sob esse ponto de vista no volume l,

Seção ll, A Transformação
do Dinheiroem Capital.Aqui é preciso considerar
Q
assunto aindaa partir de outro ponto de vista, comespecial referência
ao capital
monetário como forma de aparição do capital.

D - FT é geralmente considerado
como traçocaracterístico do
modo deprodução capitalista.
Mas, deforma alguma,pela razãoindicada, ouseja, porser a
compra deforça detrabalho umcontrato decompra emque seestipula ofomecimento de uma quantidade maior de trabalho do que a necessária pararepor o preço da força de trabalho, ou seja, o salário; fomecimento,portanto, de mais-trabalho,
condição fundamental para a capitalização dovalor adiantado ou, o que é o mesmo, para a produção de mais-valia. Muito mais, porém, por sua forma, porque, na
forma de salário, trabalhoé comprado com dinheiro e isso vale como marca característica da

economia monetária.

Aqui, novamente, não é o irracional da forma o que se consideracaracterístico.
A irracionalidade tende antes a ser ignorada. O irracional consisteem que o trabalho, como elemento criador de valor, não pode ter, ele mesmo, nenhum valor, portanto determinado quantum de trabalho nãopode ter nenhum valor que seexpresse
em seu preço, em sua equivalênciacom determinado quantum de dinheiro. Sabemos, porém, que o salário é só uma forma disfarçada, uma forma sob a qual, por
exemplo, o preço diário da força de trabalho se apresentacomo o preço do trabalho
realizado por essa forçadurante um dia, de modo que o valor produzido por essa

força detrabalho em6 horasde trabalhoé expressocomo valorde suafunção ou
seu trabalho

de 12

horas.

D - FT vale como o característico, comoo traço distintivo da assim chamada
economia monetária, porque o trabalho aparece aí como mercadoria de seu possuidor e o dinheiro como comprador - portanto, devido ã relação monetária isto
é, compra e venda de atividade humana!. Ora, já desde muito cedo o dinheiro aparece como comprador dos assim chamadosserviços, semque D se transforme em
capital monetário ou que o caráter geral da Economia seja revolucionado.
Ao dinheiro é totalmente indiferente em que tipo de mercadoria é transformado. Ele é a forma geral de equivalente de todas as mercadorias, que já mostram
em seus preços que representam idealmente determinada soma de dinheiro, que
esperam suatransformação em dinheiro e que, só mediante suatroca de lugar com
o dinheiro, recebem aforma sob a qual podem converter-seem valoresde uso para
seus possuidores.Portanto, uma vez que a força de trabalho se encontra no mercado como mercadoria de seu possuidor, cuja venda ocorre sob a forma de pagamento pelo uabalho, nafigura de salário, entãosua comprae venda não representam
nada mais digno de atenção do que a compra e venda de qualquer outra mercadoria. Não que a mercadoria força de trabalho seja comprável, mas que a força de
trabalho apareça como mercadoria é o característico.
Por meio de D - M transformação
do capital monetário em capital produtivo, o capitalista provocaa combinação dos fatores objetivos e pessoais daprodução, na medida em que essesfatores consistemem mercadorias. Se o dinheiro
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é transformado pela primeira vez em capital produtivo ou se funciona pela primeira
vez paraseu possuidorcomo capital monetário, então este temde comprar primeiro
os meios de produção, locais de trabalho, máquinas etc., antes de comprar a força
de trabalho; pois assim que esta última fica sob seu comando, os meios de produção precisamestar disponíveispara que ela possaser utilizadacomo forçade trabalho.
Assim se apresenta a coisa do lado do capitalista.
Do lado do trabalhador: a ativação produtiva de sua força de trabalho só se
torna possívela partir do momento em que, em decorrência de sua venda, é posta
em contato com os meios de produção. Ela existe portantoantes da venda, separada dos meios de produção, das condições objetivaspara sua ativação. Nesseestado de separação, ela não pode ser utilizada diretamente para produzir valores de
uso para seu possuidor, nem para a produção de mercadorias, de cuja venda este
pudesse viver. Mas assim que, mediante sua venda, ê posta em contato com os
meios de produção, ela constitui parte integrante do capital produtivo de seu comprador, tanto quanto os meios de produção.
Embora portanto, no ato D - FT, o possuidor do dinheiro e o possuidor da
força de trabalho só se relacionem reciprocamente como comprador e vendedor,
confrontando-se como possuidor de dinheiro e possuidor de mercadorias, por esse
lado portanto só se encontrem um com o outro em mera relação monetária - ainda assim, o comprador de antemão aparece simultaneamentecomo possuidor dos
meios de produção, que constituem as condições objetivasdo dispêndio produtivo
da força de trabalho por seu possuidor. Em outras palavras:esses meiosde produção secontrapõem ao possuidor da força de trabalho como propriedade alheia. Por
outro lado, o vendedor de trabalho se confronta com seu comprador como força
de trabalho alheia, que tem de passar aseu domínio e ser incorporada a seu capital,
para que este funcione efetivamente como capital produtivo. A relação de classe
entre capitalistae trabalhador assalariado jáexiste, jáestá pressupostano momento
em que ambos sedefrontam no ato D - FT FT - D, da perspectiva dotrabalhador!. E compra e venda, relação monetária, porém uma compra e uma venda em
que se pressupõem o comprador como capitalista eo vendedor como trabalhador
assalariado, eessa relaçãoestá dadapelo fato de que as condiçõespara a realização
da força de trabalho - meios de subsistênciae meios de produção - estão separadas, como propriedade alheia, do possuidor da força de trabalho.
Como surge essa separação,não nos ocupa aqui. Ela existe,assim quese completa D - FT O que aqui nos interessa é que: se D - FT aparece como função
do capital monetário ou o dinheiro aparece aquicomo forma de existênciado capital, isso de modo algum ocorre apenas porque o dinheiro surge aqui como meio
de pagamento de uma atividade humana, que tem um efeito útil, por um serviço;
portanto, de forma alguma pela função do dinheiro como meio de pagamento. O
dinheiro só pode ser gasto dessamaneira porque a força de trabalho se encontra
num estado de separaçãode seusmeios de produção inclusive os meios de subsistência como meios de produção da própria força de trabalho!; porque essa separação sóse superapela vendada forçade trabalhoao possuidordos meiosde produção;
e porque, portanto, também a ativação da força de trabalho, cujos limites não coincidem de nenhum modo com os da massa de trabalho necessária ã reprodução
de seu próprio preço, pertence ao comprador. A relação-capital duranteo processo
de produção só apareceporque existe em si no ato de circulação,nas diferenciadas
condições econômicas de base em que comprador e vendedor se defrontam, em
sua relação de classe. A relação não é dada pela natureza do dinheiro; é antes a
existência dessarelação que pode transformar a mera função monetária em função
de capital.
Na concepção do capital monetário no momento só nos ocupamos com ele
dentro da função determinada com que aqui se nos defronta! comumente dois erros correm lado a lado ou se entrecruzam.Primeiro: as funções que o valor-capital
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exerce como capital monetário e que ele só pode executar porque se encontra em
forma-dinheiro são, erroneamente, deduzidasde seu caráter de capital, quando, de
fato, só se devem ã sua forma de manifestação comodinheiro. E, segundo, inversamente: o conteúdo específico da função monetária, que ao mesmo tempo toma-a
função de capital, é deduzido da natureza do dinheiro confundindo, assim, dinheiro com capital!, enquanto ela pressupõecondições sociais- como aqui, na realização de D - FT - que não estão dadasde nenhum modo na mera circulação de
mercadorias e na correspondente circulação de dinheiro.
Também a compra e venda de escravos é, formalmente, compra e venda de
mercadorias. Sem a existênciade escravidão,porém, o dinheiro não pode desempenhar essafunção. Havendo escravidão, entãoo dinheiro pode ser desembolsado
na compra de escravos.lnversamente, dinheiro em mãos do comprador não basta,
de maneira alguma, para tomar possível a escravidão.
Que a venda da própria força de trabalho na forma de venda do próprio trabalho ou de salário! se apresentenão como manifestação isolada,mas como o pres-

suposto socialmente
decisivo daprodução demercadorias, que,
portanto, ocapital
monetário cumpra em escala social a função D - M aqui
examinada - isso implica processos históricosmediante os quais foi dissolvida a combinação original dos meios de produção com a força de trabalho; processos em decorrência
dos quaisa massado povo, os Uabalhadores,
como não-proprietários,se defrontacom
os não-trabalhadores,como proprietários desses meiosde produção. Nisso, pouco
importa a forma que a combinação, antes de sua dissolução,possuía, seo próprio
trabalhador, como meio de produção, pertencia ao conjunto dos outros meios de
produção ou se era proprietário destes.
O fato subjacente aqui ao ato D - M
é a distribuição; não a distribuição
no sentido habitual de distribuição dosmeios de consumo, masdistribuição doselementos da própria produção, dos quais os fatores objetivos estãoconcentrados de
um lado, enquanto a força de trabalho está isolada do outro.
Os meios de produção, a parte objetiva do capital produtivo, devem, portanto,
defrontar-se como trabalhadorenquanto tais,como capital,antes queo ato D - FT
possa tornar-se um ato social genérico.
Vimos anteriormente? que a produção capitalista, uma vez estabelecida, não
só reproduzem seudesenvolvimento essa
separação, mas
a ampliaem âmbitosempre
maior, atéque setenha tomado a condiçãosocial genericamentedominante. A questão apresenta, porém, ainda outro lado. Para que o capital possa constituir-se e
apoderar-se da produção, pressupõe-secerto grau de desenvolvimento do comércio, portanto também da circulação demercadorias, ecom ela da produção de mercadorias, pois artigos não podem entrar na circulaçãocomo mercadorias enquanto
não são produzidos para a venda, portanto como mercadorias. Como caráter dominante, normal, da produção, a produção de mercadorias só aparececom a produção capitalista.
Os proprietáriosfundiários russosque, em decorrência daassim chamadaemancipação dos camponeses, fazemfuncionar agora sua exploração agrícola com trabalhadores assalariadosem vez de com trabalhadores forçadosde condição servil
queixam-se de duas coisas: primeiro, da falta de capital monetário. Assim, dizem,
por exemplo: antes de vender a colheita, há que pagar trabalhadores assalariados
em grande número e aí faltaa condiçãoprimeira, dinheirosonante. Capitalna formadinheiro precisa estar sempredisponível exatamentepara o pagamento do salário,
a fim de executara produção de modo capitalista. Porém,quanto a isso, osproprietários rurais podem consolar-se. Com o tempo, colhem-se as rosas e o capitalista
1° MARX.O Capital.v. l, t. 1, Seção Vll.
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industrâal
dispõe
não só
de seu
próprio dinheiro,
mas também
de l'argent
des
autres. `
Mais característica
é, porém, a segundaqueixa, ouseja: ade que, mesmo quando
se tem dinheiro, não se encontraforça de trabalho disponívelpara comprarem quantidade suficiente e na época desejada, já que o trabalhador agrícola russo,em decorrência da propriedade comum da comunidade aldeã sobrea basefundiária, não
está aindatotalmente separadode seusmeios de produção e, portanto, não é ainda
um trabalhador assalariado livre,no sentido pleno do termo. Mas a existênciadeste último em escala social é condição imprescindível para que D - M, a transfor-

mação dedinheiro emmercadoria, possa
apresentar-se como
transformação de
capital
monetário em capital produtivo.

Por isso,é evidente que a fórmula para o ciclo do capital monetário: D M P M' - D' é a formaevidente dacirculação docapital apenas
na baseda
produção capitalista
já desenvolvida,porque pressupõe
a existênciada classedos
trabalhadores assalariados
em escalasocial. A produção capitalista,
como vimos,
não produzapenas mercadoria
e mais-valia;reproduz, eem escalasempre ascendente, a classe dos trabalhadores assalariados

e transforma a imensa maioria dos

produtores diretos em trabalhadores assalariados. D - M
P M' - D', como
o primeiro pressuposto deseu funcionamento é a existência permanenteda classe

dos trabalhadores
assalariados, pressupõe
portanto ocapital soba formade capital
produtivo e por isso a forma do ciclo do capital produtivo.

II. Segundo estágio. Função do capital produtivo
O ciclo do capital, aqui examinado, começa com o ato de circulação D - M,
a transformaçãode dinheiro em mercadoria, compra. A circulação precisa,portanto, ser complementada com a metamorfoseoposta, M - D, transformação demercadoria em dinheiro, venda. Mas o resultado imediato de D - M é
a interrupção da circulação do valor-capital adiantado sob a forma-dinheiro. Por meio
da transformaçãodo capital monetário em capital produtivo, o valor-capital recebeu

uma formanatural, naqual nãopode continuarcirculando, mastem de ingressar
no consumo, isto é, no consumo produtivo. A utilização daforça de trabalho, o trabalho, sópode ser realizada noprocesso detrabalho. O capitalista nãopode vender
novamente o trabalhador como mercadoria, pois este não é seu escravo e aquele
não comprou apenas a utilização de sua força de trabalho por determinado tempo.

Por outrolado, sópode utilizara forçade trabalhodeixando osmeios deprodução
serem utilizados
por elacomo criadorade mercadorias.
O resultadodo primeiroestágio é, portanto, o ingresso no segundo, no estágio produtivo do capital.
O movimento se apresenta como D - M
P, onde os pontos indicam
que a circulação do capital está interrompida, mas que seu processo de circulação
continua, ao passar daesfera dacirculação dasmercadorias paraa esferada produção. O primeiro estágio,a transformaçãode capital monetário em capital produtivo,
aparece apenascomo antecessore fase introdutória do segundo, estágioda função
do capital produtivo.
D- M
pressupõe que o indivíduo que realiza esse ato não só dispõe de
valores numa forma útil qualquer, mas que possui estes valoresem forma-dinheiro,
que é possuidor de dinheiro. Mas o ato consiste precisamenteem se desfazer do
dinheiro e aquele só pode continuar a ser proprietário de dinheiro ã medida que,
2' O dinheiro dosoutros. N.dos T.!
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implicitamente, o dinheiro, mediante o próprio ato de desfazer-se, fluide volta para
ele. Dinheiro só lhe pode refluir, porém, mediante a venda de mercadorias. O ato
o pressupõe, portanto, como produtor de mercadorias.
D - FT O trabalhador assalariadovive somente da venda da força de trabalho. A manutenção desta - a automanutenção dele - exige consumo diário. Seu
pagamento precisaportanto serrepetido constantementeem prazosmais curtos,para
que ele possa repetir as compras necessárias àsua automanutenção, o ato Ff D - M ou M - D - M. O capitalista devepois defrontar-seconstantemente com
ele como capitalista monetárioe seu capital como capital monetário. Por outro lado,
porém, para que a massa dos produtores diretos, dos trabalhadores assalariados,
possa realizar o ato FT - D - M, os meios de subsistência necessáriosdevem
defrontá-los sempre em forma comprável, isto é, em forma de mercadorias. Esse
estado járequer, portanto, elevado graude circulaçãodos produtos como mercadorias, portanto também do volume da produção de mercadorias. Assimque se generaliza a produção mediante trabalho assalariado,a produção de mercadorias tem
de ser a forma geral daprodução. Sendo esta pressupostacomo genérica, condiciona por sua vez uma divisão sempre crescentedo trabalho social, isto é, uma especialização cada vez maior do produto, que é produzido como mercadoria por
determinado capitalista, separação sempremaior de processos deprodução complementares queassim seautonomizam. Nomesmo grauque D - FT, desenvolve-se
portanto D - MP, isto é, na mesma extensão a produção dos meios de produção
se separa da produção da mercadoria, da qual eles são os meios de produção, e
se defrontam com cada produtor de mercadorias como mercadorias, que ele não
produz, mas que, tendo em vista seu processoespecífico deprodução, ele compra.
Surgem de ramos da produção completamente separados do seu, exercidosautonomamente, e entram em seu ramo de produção como mercadorias: por isso, precisam ser comprados. As condições materiais da produção de mercadorias se
defrontam com ele em extensão sempremaior como produtos de outros produtores de mercadorias, como mercadorias. Na mesma extensão, o capitalista precisa
aparecer como capitalista monetárioou se amplia a escala emque seu capital deve
funcionar como capital monetário.
Por outro lado, as mesmas circunstânciasque produzem a condição básica da
produção capitalista - a existência deuma classede trabalhadoresassalariados requerem a passagemçde todaa produção de mercadorias para a produção capitalista de mercadorias. A medida que esta sedesenvolve, tem o efeito de decompor
e de dissolver cadaforma antiga de produção, a qual, orientada preferencialmente
para o autoconsumo direto, só transforma o excedente do produto em mercadoria.
Ela fazda venda do produto o interesseprincipal, primeiro sem aparentementeatacar o próprio modo de produção, como foi, por exemplo, o primeiro efeito do comércio mundial capitalista sobrepovos como os chineses,indianos, árabesetc. Mas,
em segundo lugar, onde tenha fincado raízes, eladestrói todasas formasde produção mercantil que se baseiem sejano trabalho do próprio produtor, seja apenas na
venda do produto excedente como mercadoria. Ela generalizaprimeiro a produção
de mercadoriase transforma depois gradualmentetoda a produção de mercadorias
em produção capitalista?
Sejam quaisforem asformas sociaisda produção,trabalhadores emeios deprodução continuamsempre seusfatores. Masuns eoutros sóo são em potencialquando
estão mutuamente separados. Para que haja produção ao todo, eles precisam
combinar-se. Omodo específicode levar a efeito essa combinaçãodistingue asdiferentes épocaseconômicas daestrutura social.No presentecaso, aseparação dotra3 Atéaqui Manuscrito
Vll. Daquipor diante,Manuscrito Vl.
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balhador livre de seusmeios de produ ão é o ponto de partida dado, e vimos como

e sob
quais condições
ambosuniãos
são mãos
nas capitalista
do
ou seja,
- como

modo de existência produtivade seu capital. O verdadeiro processoem que criadores pessoaise materiais de mercadorias assim reunidos ingressam conjuntamente,
o processo de produção, toma-se, pois, ele mesmo, uma função do capital - processo deprodução capitalista,cuja naturezafoi detalhadamentedesenvolvida novolume I deste escrito.Toda empresa produtora de mercadorias toma-se,ao mesmo
tempo, empresa de exploração da força de trabalho; mas só a produção capitalista

de mercadoriasé que se toma um modo de exploraçãoque marcauma época,
que, emseu desenvolvimento
histórico mediante
a organização
do processode tra-

balho e o gigantescoaperfeiçoamento da técnica, revolucionatoda a estrutura eco-

nômica dasociedade supera
e
demaneira incomparável
todas asépocas anteriores.
Pelos diferentes
papéis quedesempenham na
constituição dovalor duranteo
processo deprodução, portanto também na produção de mais-valia, meiosde produção e força de trabalho, enquanto formas de existência do valor-capital adiantado, diferenciam-seem capitalconstante ecapital variável.Como componentesdistintos
do capitalprodutivo, diferenciam-se,
além disso,porque osprimeiros continuamsendo,
nas mãosdo capitalista,seu capitaltambém fora do processode produção, enquanto só dentro dele é que a força de trabalho se toma uma forma de existência de
um capital individual. Se a força de trabalho só é mercadoria nas mãos de seu vendedor, o trabalhador assalariado,ela só se torna, no entanto, capital nas mãos de
seu comprador, o capitalista, a quem cabe sua utilização temporária. Os próprios
meios de produção só se tornam configurações objetivasdo capital produtivo, ou
capital produtivo, a partir do momento em que a força de trabalho, como forma
pessoal deexistência domesmo, setornou incorporável. A força de trabalho humana é pois tão pouco capital por sua natureza quanto o são os meios de produção.
Eles recebem esse carátersocial especifico somente sob determinadas condições,
historicamente desenvolvidas,assim comoapenas sobtais condiçõesse imprime aos
metais preciosos_o caráterde dinheiro ou mesmo ao dinheiro o de capital monetário.
Ao funcionar, o capital produtivo consome seus próprios componentes, para
convertê-los em massa de produto de valor maior. Como a força de trabalho só
opera como um de seus órgãos, também o excedente do valor do produto acima
do valor de seus elementos constitutivos,gerado por seu mais-trabalho,é fruto do
capital. O mais-trabalho daforça de trabalho é o trabalho grátis do capital e constitui, por isso, parao capitalista,mais-valia, um valor que não lhe custa nenhum equivalente. O produto não é portanto apenas mercadoria, mas mercadoria prenhe de
mais-valia. Seu valor é = P + MV, igual ao valor do capital produtivo P, que se
consumiu em sua fabricação,mais a mais-valia MV produzida por ele. Suponhamos
que essamercadoria consistaem 10 mil libras de fio, em cuja fabricação foramconsumidos meios de produção no valor de 372 libras esterlinase força de trabalho
no valor de 50 libras esterlinas.Durante o processo defiação, osfiandeiros transferiram ao fio o valor dos meios de produção consumidos por seu trabalho, no importe
de 372 libras esterlinas,assim como,ao mesmo tempo, em proporção a seu dispêndio de trabalho, elesconstituíram um valor novo de, digamos, 128 libras esterlinas.
As 10 mil libras de fio são, portanto,portadoras de um valor de 500 libras esterlinas.
III. Terceiro

estágio. M'

- D'

Mercadoria toma-secapital-mercadoria comoforma de existência funcional,surgida diretamente do próprio processo de produção, do valor-capital já valorizado.
Caso a produção de mercadorias fosseem toda a sua extensão social conduzida
de modo capitalista, então toda mercadoria já seria, desde sua origem, elemento
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de um capital-mercadoria, consistisseela em ferro fundido ou rendas de Bruxelas,
ácido sulfúrico ou charutos. O problema de saber quais espéciesdo exército das
mercadorias estão,por sua natureza, destinadasa serem promovidas ao grau de
capital, quais outras a cumprir o serviço comum de mercadorias, é uma das belas
torturas que a Economia escolástica seauto-inige.
Em forma-mercadoria, o capital tem de executar função de mercadoria. Os artigos de que é constituído, produzidos desde sua origem para o mercado, têm de
ser vendidos, transformados em dinheiro, têm de, portanto, percorrer o movimento
M-

D.

Suponha-_se quea mercadoria do capitalista consista em 10 mil libras de fio de
algodão. Se no processo de fiar, meios de produção no valor de 372 libras esterlinas foram consumidos, um valor novo de 128 libras esterlinasfoi gerado, então o
fio tem um valor de 500 libras esterlinas,que ele exprime em seu preço da mesma
denominação. Suponhamos que esse preço seja realizado pela venda M - D. O

que fazdesse simples
ato de toda circulaçãode mercadorias,ao mesmotempo,
uma função de capital? Nenhuma modificação que ocorra dentro do mesmo, seja
em relação a seu caráter útil, pois como objeto de uso a mercadoria se transfere
ao comprador, seja em relação a seu valor, pois este não sofre nenhuma variação
de grandeza,mas apenasuma variação de forma. Primeiro ele existia emfio, agora
existe em dinheiro. Assim aparece uma diferença essencialentre o primeiro estágio
D - M3` e o último, M - D Lá o capital adiantado funciona como capital monetário, porque se converte, por meio da circulação, em mercadorias de valor de
uso específico.Aqui a mercadoria só pode funcionar como capital, à medida que
já traz pronto do processo deprodução essecaráter, antesque comece sua circulação. Durante o processode fiação,os fiandeirosgeraram valor em fio num montante de 128 libras esterlinas. Deste,digamos, 50 libras esterlinasconstituem para o
capitalista apenasum equivalente para sua despesa emforça de trabalho e 78 libras
esterlinas - com um grau de exploração da força de trabalho de 156% - constituem mais-valia. O valor das 10 mil libras de fio contém, portanto, primeiro o valor
do capital produtivo P consumido, do qual a parte constanteé = 372 libras esterlinas, a variável é = 50 libras esterlinas; sua soma é = 422 libras esterlinas, = 8 440

libras defio. O valor do capital produtivo P é, porém, = M, o valor de seus elementos constitutivos,que no estágio D - M se defrontavamcom o capitalista comomercadorias nasmãos deseus vendedores.Mas, emsegundo lugar,o valor do fio contém
uma mais-valia de 78 libras esterlinas = 1 560 libras de fio. Portanto, M como ex-

pressão do valor das 10 mil libras de fio é = M +AM, M mais um incremento
de M = 78 libras esterlinas!,que resolvemos chamar de m, já que existe na mesma forma de mercadoria que assumiu agora o valor original M. Portanto, o valor
das 10 mil libras de fio = 500 libras esterlinasé = M + m = M'. O que torna M,
como expressão do valor das 10 mil libras de fio, M' não é sua grandeza absoluta
de valor 00 libras esterlinas!, poisela é, como todas as outrasM enquanto expressão de valor de qualquer outra soma de mercadorias, determinada pela grandeza
do trabalho nela objetivado. E sua grandeza relativade valor, sua grandezade valor
comparada com o valor do capital P consumido em sua produção. Essevalor está
contido nela, somado à mais-valia fomecidapelo capitalprodutivo. Seuvalor é maior,
excede essevalor-capital por essa mais-valiam. As 10 mil libras defio são portadoras do valor-capital valorizado,enriquecido por uma mais-valia, e o são enquanto
produto do processo capitalistade produção. M' expressa uma relação de valor, a
relação entre o valor do produto em mercadorias e o do capital gasto em sua produção, portanto a composição de seu valor por valor-capital e mais-valia. As 10 mil
libras defio são capital-mercadoria, M', apenas comoforma transmutada do capital
3' Na 19 e29 edições:M - D; modicadode acordocom otexto deEngels destinado
à gráfica.N. daEd. Alemã.!
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produtivo P,portanto numcontexto quede iníciosó existeno ciclo desse capital
individual, ou para o capitalista que,com seu capital, produziu fio. E, por assim dizer, uma relação interna e não externa que converte as 10 mil libras de fio, como
portadoras de valor, em capital-mercadoria; ostentamsua marcade nascençacapitalista não na grandeza absoluta de seu valor, mas em sua grandeza relativa, em
sua grandezade valor comparada com a que tinha o capital produtivo nelas contido
antes de transformar-se em

mercadoria. Por

isso, caso se vendam as 10 mil libras

de fio por seu preço de 500 libras esterlinas, entãoesse atode circulação,considerado em si mesmo, é = M - D, mera transformação, de um valor constante, de
forma de mercadoria em forma-dinheiro. Mas, como estágio específico no ciclo de
um capital individual, o mesmo ato é realizaçãodo valor-capitalincorporado na mercadoria de 422 libras esterlinas + mais-valia de 78 libras esterlinas incorporadanela, portanto M' - D' , transformação docapital-mercadoria desua forma-mercadoria
em forma-dinheiro.4.

A função de M' é, pois, a de todo produto-mercadoria: transformar-se em dinheiro, ser vendido, percorrer a fasede circulaçãoM - D. Enquanto o capital agora valorizado permanece fixado na forma de capital-mercadoria, imobilizado no
mercado, o processo de produção fica parado. Não atua nem como formador de
produto nem como formador de valor. De acordo com os diversos grausde velocidade com que o capital se desfaz de sua forma-mercadoria e assume sua formadinheiro, ou de acordo com a rapidez da venda, o mesmo valor-capital servirá em
grau muito desigual comoformador de produto e de valor e aumentará ou diminuirá a escala da produção. Foi mostrado no volume I que o grau de eficácia de um
dado capital é condicionado por potências do processo de produção que, até certo
ponto, são independentes de sua própria grandeza de valor.4` Aqui se mostra que
o processo de circulação põe em movimento novas potências, independentes da
grandeza'do valordo capital, de seu grau de eficácia, desua expansãoe contração.

A massade mercadorias
M', comoportadora docapital valorizado,
precisa, além
disso, percorrerem toda a sua extensão ametamorfose M' - D'. A quantidade do
vendido toma-se aqui determinação essencial. A mercadoria individual figura apenas como parte integranteda massatotal. O valor de 500 libras esterlinas existeem
10 mil libras de fio. Caso o capitalista consiga vender apenas 7 440 libras por seu
valor de 372 libras esterlinas, teráentão reposto apenas o valor de seu capitalconstante, o valor dos meios de produção gastos; caso consigavender 8 440 libras, só
terá reposto a grandezade valor do capital total adiantado. Ele precisavender mais
para realizara mais-valia,e precisavender todas as 10 mil libras de fio, para realizar
toda a mais-valia de 78 libras esterlinas = 1 560 libras de fio!. Recebe, portanto,
em 500 libras esterlinas,apenas um equivalente à mercadoria vendida; sua transação dentro da circulação é simples M - D. Tivesse ele pago 64 libras esterlinas a
seus trabalhadores em vez de 50 libras esterlinas de salário, então sua mais-valia

seria apenasde 64 libras esterlinasem vez de 78 libras esterlinas,e o grau de exploração seriaapenas de 100% em vez de 156%; mas tanto antescomo depois o valor
de seu fio permaneceria constante; somente a relação entre as diferentes partesé
que seria outra; o ato de circulação M - D seria, tanto antes quanto depois, a venda de 10 mil libras de fio por 500 libras esterlinas, seu valor.
M' = M + m = 422 libras esterlinas + 78 libras esterlinas!. - M é igual ao
valor de P, capital produtivo, e este é igual ao valor de D, que foi adiantado em
D - M , na compra dos elementos de produção; em nosso exemplo = 422 libras
esterlinas. Caso a massa de mercadorias seja vendida por seu valor, então M =
422 libras esterlinas e m = 78 libras esterlinas, igual ao valor do mais-produto
4 Atéaqui Manuscrito
Vl. Daquipor diante,Manuscrito V.
4' VerMARX. OCapital. V.l, t. 2, cap.XXll. item4.
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de 1 560 libras de fio. Se denominamos m, expresso em dinheiro, d, então
M' -

D' =

M+

m! -

D+

d!eocicloD -

M... P...

M' -

D'emsuaforma

explicita é, portanto, D - M
P
M + m! - D -¬ d!.
No primeiro estágio, ocapitalista retiraartigos úteisdo mercado de mercadorias
propriamente dito e do mercado de trabalho; no terceiro estágio,lança mercadorias
de volta, mas apenas em um mercado, o mercado de mercadorias propriamente
dito. Mas se ele,por meio de sua mercadoria, volta a retirar do mercado mais valor
do que originalmente lançou nele, isso apenas porque lança nele maior valor de
mercadorias do que originalmente dele retirou. Lançou nele o valor D e retirou o
equivalente M; lança M + m nele e retira o equivalente D + d. Em nosso exemplo, D era igual ao valor de 8 440 libras de fio; mas elelança 10 mil libras no mercado, dá-lhe, portanto, um valor mais alto do que dele tomou. Por outro lado, só lançou essevalor acrescidoporque, no processo deprodução, produziu mais-valia como parte alíquota do produto, expressa em mais-produto! mediante a exploração
da força de trabalho. Só como produto desse processo éque a massa demercadorias é capital-mercadoria, portadora do valor-capital valorizado. Pelaefetivação de
M' - D', é realizado tantoo valor-capital adiantado quanto a mais-valia. A realização de ambos coincide com a série de vendas ou também com a venda, feita de
uma só vez, da massa total de mercadorias que M' - D' expressa. Maso mesmo
ato de circulação M' - D' é diferente para o valor-capital e para a mais-valia ã
medida que expressa para cada um deles um estágio diferente de sua circulação,
um episódio diferente da série de metamorfoses a ser percorrida por eles dentro
da circulação.A mais-valia, m, só veio ao mundo dentro do processode produção.
Surge pois pela primeira vez no mercado de mercadorias, e o faz precisamente em
forma-mercadoria; ela é sua primeira forma de circulação, portanto também o ato
m - d é seu primeiro ato de circulação ou sua primeira metamorfose, que ainda
precisa sercomplementada mediante o ato de circulaçãooposto ou a metamorfose
inversa, d - m5.

Outra coisa ocorre com a circulação que o valor-capital M executa no mesmo
ato de circulação M' - D', que é, para ele, o ato de circulação M - D, no qual
M = P, igual ao D originalmente adiantado.Inaugurou seu primeiro ato de circulação como D, como capital monetário, e mediante o ato M - D retorna ã mesma
forma; percorreu, portanto, ambas as fasesopostas da circulação 1! D - M e 2!
M - D encontra-se de novo na forma em que pode recomeçar o mesmo processo
de circulação.O que para a mais-valia éa primeirametamorfose deforma-mercadoria
em forma-dinheiro é, para o valor-capital,retorno ou retransformação emsua formadinheiro original.
Mediante D - M o
capital monetáriofoi convertido em soma equivalente
de mercadorias, FT e MP. Essas mercadorias não funcionam novamente

como mer-

cadorias, como artigos vendáveis.Seu valor existe agoranas mãos de seu comprador, do capitalista, como valor de seu capital produtivo, P. E na função de P, do
consumo produtivo, são transformadasnum tipo de mercadoria materialmente distinto dos meios de produção, em fio, no qual seu valor não só é conservado, mas
aumentado de 422 libras esterlinas para500 libras esterlinas. Pormeio dessametamorfose real, as mercadoriasretiradas do mercado no primeiro estágio D - M são
substituídas pormercadorias diferentesem substânciae em valor, que agora funcionam como mercadoria, têm que ser transformadas em dinheiro e vendidas. Por isso, o processo deprodução só aparece comointerrupção do processo decirculação
do valor-capital do qual, até aqui, só foi percorrida a primeira fase, D - M. Este
percorre a segunda fase,conclusiva, M - D, depois que M se modificou em subs5 Issovale sejaqual foro modode separarmos
valor-capital mais-valia.
e
Em
10 millibras defio há 1 560 = 78 libras
esterlinas de
mais-valia, mas
em 1 libra defio = 1 xelimhá igualmente
2,496 onças= 1,872 pêni demais-valia.
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tância e valor. Mas, à medida que o valor-capital, tomado em si mesmo, entra em
consideração, ele apenas sofreu uma alteração em sua forma útil no processo de
produção. Ele existia como valor de 422 libras esterlinas emFT e MP; agora existe
como valor de 422 libras esterlinasem 8 440 libras de fio. Se apenas consideramos, pois, as duasfases do processo de circulação do valor-capital, pensadoseparadamente de sua mais-valia, então ele percorre 1! D - M e 2! M - D, em que
o segundo M tem uma forma útil modificada, mas o mesmo valor que o primeiro
M; portanto, D - M - D, uma forma de circulação que, mediante a dupla troca
de lugar da mercadoria em direção oposta, transformação de dinheiro em mercadoria, transformação de mercadoria em dinheiro, determina necessariamenteoretorno do valor, adiantado como dinheiro, ã sua forma-dinheiro: sua retransformação em dinheiro.
O mesmo ato de circulação M' - D' que, para o valor-capital adiantado em
dinheiro, ê a segundae conclusiva metamorfose, o retomo à forma-dinheiro, é para
a mais-valia, simultânea e conjuntamente portada pelo capital-mercadoria e realizada pelaconversão emforma-dinheiro, a primeira metamorfose,transformação de

forma-mercadoria em
forma-dinheiro, M- D, primeira faseda circulação.
E preciso,portanto, observarduas coisasaqui. Primeiro: a retransformaçãofinal
do valor-capital em sua forma-dinheiro inicial é uma função do capital-mercadoria.
Segundo: essafunção implica a primeira transformação de forma da mais-valia de
sua forma-mercadoria original em forma-dinheiro. A forma-dinheiro desempenha
aí, portanto, papel duplo: ela é, por um lado, forma a que retorna um valor originalmente adiantado em dinheiro, portanto retorna à forma de valor que inaugurou
o processo; por outro lado, é a primeira forma transmutada de um valor, que entra
originalmente na circulação em forma-mercadoria. Sendo as mercadorias de que
se constitui o capital-mercadoria vendidas por seu valor, como aqui é pressuposto,
então M + m é transformado no equivalente D + d; nessa forma D + d 22 libras esterlinas + 78 libras esterlinas = 500 libras esterlinas!,o capital-mercadoria
realizado existeagora nas mãos do capitalista. Valor-capitale mais-valia estão, agora, disponíveis como dinheiro, portanto na forma geral de equivalente.
Ao final do processo,o valor-capital encontra-se, portanto,novamente na mesma forma em que nele ingressou;pode, pois, inaugurá-lo e percorrê-lo como capital monetário. Exatamente porque a forma inicial e final do processo ê a do capital
monetário D!, essa forma do processo de circulação é designada por nós como
ciclo do capital monetário.Não a forma, mas apenas agrandeza dovalor adiantado
é modificada

no fim.

D + d nada mais é do que uma soma de dinheiro de determinada grandeza,
em nosso caso de 500 libras esterlinas. Mascomo resultado do ciclo do capital, como capital-mercadoria realizado, essasoma de dinheiro contém o valor-capital e a
mais-valia; eagora estesjá não estão confundidos,como no fio; encontram-se agora lado a lado. Sua realizaçãodeu a cada um deles forma-dinheiro autônoma. Dessa soma,211/250 são valor-capital, 422libras esterlinas,
e 39/ 250 dela são mais-valia
de 78 libras esterlinas.Essa separação
suscitada pelarealização docapital-mercadoria
não tem apenas a configuração formal de que logo falaremos; ela se toma importante no processo de reprodução do capital, conforme d se reúna totalmente, em
parte ou não se reúna a D, portanto conforme continue ou não funcionando como
parte constitutiva do valor-capital adiantado. d e D podem também percorrer circulação completamente diferente.
Em D', o capital voltou à sua forma original D, à sua forma-dinheiro; mas numa forma em que ele está realizado como capital.
Em primeiro lugar, há uma diferença quantitativa. Era D, 422 libras esterlinas;
agora é D', 500 libras esterlinas,e essa diferença é expressa emD
D', os extremos quantitativamente diversos do ciclo, cujo movimento próprio só é indicado por
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meio dospontos ... D' ~ D, D' D = MV, a maisvalia. Mas, como resultado
dessecicloD ... D', agorasó existeD'; é o produtoem que seuprocessode formação se extinguiu.D' existeagoraautonomamentepara si, independentedo movimento que o fez surgir. 0 movimento passou, D' está aqui em seu lugar.
Mas D' como D + 1, 500 libras esterlinascomo 422 libras esterlinasde capital
adiantado, mais um incremento de 78 libras esterlinasdeste, representa,ao mesmo
tempo, uma relação qualitativa, embora essarelação qualitativa só exista como relação das partes de uma soma do mesmo nome, portanto como relação quantitativa.
D, o capital adiantado, que agora está novamente a disposiçãoem sua forma original 22 libras esterlinas!,existe agora como capital realizado.Não só se conservou,
mas se realizou também como capital, a medida que, enquanto tal, se diferencia
de d 8 libras esterlinas!, com ele se relaciona como seu acréscimo, seu fruto, um

incremento gerado por ele mesmo. Está realizado como capital, porque se realizou
como valor, que gerou um valor. D' existe como relação-capital; D já não aparece
como mero dinheiro, mas está posto expressamentecomo capital monetário, expresso como valor que se valorizou, que tem, portanto, também a propriedade de
se valorizar, de gerar mais valor do que ele mesmo tem. D está posto como capital
por sua relação com outra parte de D', com a qual se relaciona como com algo
posto por ele, como efeito dele enquanto causa, como a conseqiiência da qual ele
é a razão.Assim, D' aparece como a soma de valor diferenciada em si, em si mesmo se diferenciando funcionalmente conceitua!mente! e expressando a relaçãocapital.
Isso, porém, só é expresso como resultado, sem a mediação do processo do
qual é o resultado.
Partesdo valor não se distinguem,enquantotais, qualitativamenteuma das outras,
exceto na medida em que aparecem como valores de artigos diferentes,coisasconcretas,portanto em diferentesformas úteis,portanto como valoresde diferentescorpos
mercantis uma diferençaque não se origina delas mesmasenquanto meraspartes
do valor. No dinheiro,toda a diversidadedas mercadoriasse apagaexatamenteporque
ele é a forma de equivalência comum a todas elas. Uma soma de dinheiro de 500
libras esterlinasé constituída exclusivamentepor elementos da mesma denominação de 1 libra esterlina. Já que na simples existência dessa soma de dinheiro está
apagada a mediação de sua origem e todo traço da diferença específicaque os distintos componentes do capital possuem no processo de produção desapareceu, a
diferença só existe agora sob a forma conceituai de uma soma principal em inglês,
principal! = o capital adiantado de 422 libras esterlinase uma soma de valor excedente de 78 librasesterlinas.Seja, por exemplo, D' = 110 librasesterlinas,das quais
10Q = D, soma principal, e 10 = MV, mais-valia. Reina absoluta homogeneidade,
portanto indiferenciação conceituai, entre as duas partes constitutivas da soma de
110 libras esterlinas.Quaisquer 10 libras esterlinassão sempre 1/11 da soma total
de 110 libras esterlinas,sejam elas 1/1Q da soma principal adiantada de 100 libras
esterlinasou o excedentede 10 libras acima dela. Soma principal e soma adicional,
capital e mais-soma, podem, por isso, ser expressascomo frações da soma total;
em nosso exemplo, 10/11 constituem a soma principal ou o capital e 1/11 a mais-

soma.É porconseguinte
numaexpressão
irracionalda relação-capital
que aqui,
ao final do processo, o capital realizado aparece em sua expressão monetária.
Isso também vale, aliás, para M' = M + m!. Mas com a diferençade que M',
em que M e m também são apenas partes de valor proporcionais da mesma massa
homogênea de mercadorias,faz referênciasa sua origem P, de que é produto direto, enquanto em D', uma forma diretamente derivada da circulação, desapareceu
a referência

direta a P

A diferença irracional entre soma principal e soma adicional, que esta contida
em D', a medida que expressao resultado do movimento D ... D', desaparecelo-
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go, assimque funcionede novoativamente comocapital monetário,
portanto não
seja, pelo contrário, fixada como expressãomonetária do capital industrial valorizado. O ciclo do capital monetário nunca pode começar com D' embora D' funcione
agora como D!, mas só com D; isto é, nunca como expressão da relação-capital,
mas só como forma de adiantamento do valor-capital. Assim que 500 libras esterlinas sãoadiantadas denovo como capital, parase valorizaremde novo, elas sãoponto de partida ao invés de ponto de retorno. Em vez de um capital de 422 libras
esterlinas, éadiantado agora um de 500 libras esterlinas, maisdinheiro do que antes, mais valor-capital, mas a relação entre as duas partes componentes desapareceu, exatamente como, no início, a soma de 500 libras esterlinas, em vez da soma

de 422 libras esterlinas,poderia ter funcionado como capital.
Não é função ativa do capital monetário apresentar-secomo D'; sua própria
apresentação como D' é muito mais uma função de M'. Já na circulação simples
de mercadorias, 1! M1 - D, 2! D - M2, D só funciona ativamenteno segundo ato
D - M2; sua apresentação como D é apenas resultadodo primeiro ato, por força
do qual aparece pela primeira vez como forma transmutada de Ml. A relaçãocapital contida em D', a relação de uma de suas partes, enquanto valor-capital,
com a outra, enquanto seu incremento de valor, adquire apesar de tudo significação funcional, ã medida que, com constante repetiçãodo ciclo D D', D' dividese em duas circulações, circulação de capital e circulação de mais-valia, portanto
as duas partes, D e d, exercem funçõesnão só quantitativa, mas também qualitativamente diferentes. Mas, considerada em si mesma, a forma D D' não implica
o consumo do capitalista,mas expressamenteapenas aautovalorização ea acumulação, ã medida que esta última se expressa,antes de tudo, no incremento periódico do capital monetário, que sempre é adiantado de novo.
Embora forma irracional do capital, D' = D + d é, ao mesmo tempo, pela primeira vez`o capital monetário em sua forma realizada, ou seja, como dinheiro que
gerou dinheiro. Aqui é preciso, porém, distinguir quanto ã função do capital monetário no primeiro estágio D - M '[;Ç,. Nesse
primeiro estágio,D circula como dinheiro. Ele só funciona como capital monetário porque apenas em seu estadomonetário pode executar uma função monetária, pode converter-senos elementos de
P - em FT e MP - que se defrontam com ele como mercadorias. Nesse ato de
circulação elesó funciona como dinheiro; mas porque esse atoé o primeiro estágio
do valor-capital em processo,ele é, ao mesmo tempo, função do capital monetário,
por força da forma útil específica das mercadorias FT e MP que são compradas.
D', pelo contrário, composto por D, o valor-capital, e d , a mais-valia produzidapor
este, expressavalor-capital valorizado,a finalidade e o resultado, a função do processo decirculação totaldo capital. Que expresseesse resultadoem forma monetária, como capital monetário realizado, não decorre de que seja forma-dinheiro do
capital, capital monetário, mas, inversamente, de ser capital monetário, capital em
forma monetária, que o capital, nessaforma, inaugurou o processo, foi adiantado
em forma monetária. A retransformação ãforma-dinheiro é, como vimos, uma função do capital-mercadoria M', não do capital monetário. No que tange, porém, ã
diferença de D' em relação a D, ela d! é apenas a forma-dinheiro de m, o incremento de M; D' é só = D + d porque M' era = M + m. Em M', portanto, essa
diferença e a relação do valor-capital com a mais-valia geradapor ele estão presentes e se expressam antes de ambos serem transformados em D', numa soma de
dinheiro em que ambasas partesdo valor se defrontamautonomamente e são, portanto, também utilizáveis para funções autônomas e diferentes entre si.
D' é apenas resultadoda realizaçãode M'. Ambos, tanto M' quanto D', são apenas formas distintas, forma mercantil e forma-dinheiro, do valor-capital valorizado,
ambos têm em comum que são valor-capital valorizado. Ambos são capital realizado, porque aqui o valor-capital enquanto tal existe junto com a mais-valia, como
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fruto distinto dele e conseguido por meio dele, embora essa relação só seja expressa na forma irracional da relação entre duas partes de uma soma de dinheiro
ou de um valor mercantil. Mas, como expressões do capital em relação ã maisvalia gerada por meio dele e em contraste com esta, portanto como expressões de
valor valorizado, D' e M' são o mesmo e expressam o mesmo, apenas em forma
diferente; nãose distinguemcomo capital monetário e capital-mercadoria, mascomo
dinheiro e mercadoria. A medida que representam valor valorizado, capital ativado como capital, só expressam oresultado da função do capital produtivo, a única
função em que o valor-capital gera valor. O que eles têm em comum é que ambos, capital monetário e capital-mercadoria, são modos de existência do capital.
Um é capital em forma-dinheiro; o outro, em forma-mercadoria. Por isso, asfunções específicasque os distinguem são apenas diferençasentre função monetária
e função mercantil. O capital-mercadoria, como produto direto do processode produção capitalista, relembra essaorigem, e por isso é mais racional em sua forma,
menos irracional do que o capital monetário, no qual todo vestígio desseprocesso
está apagado,assim como,em geral, no dinheiro se apagatoda forma útil específica da mercadoria. Porisso, sóonde o próprio D' funciona como capital-mercadoria,
onde ele é produto direto de um processo de produção e não forma transmutada
desse produto, é que desaparece sua forma bizarra - portanto na produção do
próprio material monetário. Para a produção de ouro, por exemplo, a fórmula seria D - M *,Ç,Ç,...
P D' D + d!, onde D' figura como produto mercantil porque
P fornece mais ouro do que havia sido adiantado para os elementos de produção
do ouro no primeiro D, no capital monetário. Aqui desaparece, portanto, o irracional da expressão D D' D + d!, em que parte de uma soma de dinheiro aparece como mãe de outra parte da mesma soma de dinheiro.
l92/Í Ociclo global
Vimos que o processo de circulação, depois de concluída sua primeira fase,
D- M
, é interrompido por P, onde as mercadoriasFT e MP compradas no
mercado, enquantocomponentes materiaise de valor do capital produtivo,são consumidas; o produto desse consumo é uma nova mercadoria, M', alterada na matéria e no valor. O processo de circulação interrompido, D - M , precisa ser
complementado por M - D. Mas, como portador dessa segundae conclusivafase
da circulação, aparece m', uma mercadoria diferente, em matéria e valor, da~primeira M. A seqüência de circulação se apresenta, portanto, como 1! D - Ml;
2! MQ - D', em que, na segunda fase a primeira mercadoria M1 é substituída por
outra mercadoria, Mg, de maior valor e distinta forma útil, o que ocorre durante
a interrupção causada pela função de P, durante a produção de M' a partir dos
elementos de M , das formas de existênciado capital produtivo P. A primeira forma
de manifestaçãoem que o capital volume I, cap. IV, 1! nos defrontou, D - M - D'
decomposta: 1! D - Ml; 2! M1 - D'! mostra a mesma mercadoria duas vezes.
E, em ambos os casos, a mesma mercadoria em que, na primeira fase, o dinheiro
se transformae, na segunda fase,ela seretransforma emmais dinheiro.Apesar dessa
diferença essencial,ambas ascirculações têmem comum que, em sua primeira fase, dinheiro é transformado em mercadoria e, na segunda, mercadoriaem dinheiro,
que o dinheiro gasto na primeira fase novamente reflui, pois, na segunda. Por um
lado, têm em comum esse refluxo do dinheiro a seu ponto de partida, mas, por
outro, tambémo excedentedo dinheiro em reuxo acima do que foi adiantado. Nessa
medida, tambémD - M M' - D' aparece condo na forma geralD - M - D'.
Daí resulta, além disso, que nas duas metamorfosespertencentes àcirculação,
D - M e M' - D', de cada vezse defrontam e sesubstituem reciprocamenteexis-
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tências de valor de igual magnitude e simultaneamentedisponíveis. A mudança de
valor pertenceexclusivamente ãmetamorfose P,ao processode produção, que aparece como metamorfose realdo capital, em face das metamorfosesmeramente formais da circulação.
Consideremos agorao movimento global D - M
P M' - D' ou sua forma explicita D - M
P M'
M + m! - D' D + d!. O capital aparece
aqui como um valor que percorre uma seqüência de transformações interligadas
e reciprocamentecondicionadas a uma série de metamorfoses,que constituem outras tantas fases ou estágios de um processo global. Duas dessas fasespertencem
à esferada circulação,uma ã esfera daprodução. Em cada uma dessas fases
o valorcapital assumeuma figura diferente, que corresponde a uma função diferente, especial. Dentro desse movimento,o valor adiantado não só seconserva, mascresce,
aumenta sua grandeza. Por fim, no estágio final, retorna ã mesma forma em que
apareceu no início do processo global.Esse processoglobal é, por isso, um processo de circulação.
As duas formas que o valor-capital adota dentro de suas fases de circulação
são as de capital monetário e capital-mercadoria; suaforma correspondente à fase
de produção é a de capital produtivo. O capital que no transcurso de seu ciclo global adota e volta a abandonar essas formas,e em cada uma cumpre a função que
lhe corresponde, é o capital industrial - industrial, aqui, no sentido de que abarca
todo ramo da produção conduzido de modo capitalista.
Capital monetário, capital-mercadoria, capital-produtivo não designam aqui tipos autônomos de capital, cujas funçõesconstituam o conteúdo de ramos de negócios igualmenteautônomos e mutuamente separados.Designam aquiapenas formas
funcionais especificas
do capitalindustrial, queassume todasas três,uma apósa outra.
O ciclo do capital só se efetua normalmente enquanto suas diferentes fasesse
desenvolvem sucessivamentesem paralisações.Se o capital se detém na primeira
fase, D - M, então o capital monetário se fixa em tesouro; se na fase daprodução,
então os meios de produção jazem sem função, de um lado, enquanto, do outro,
a força de trabalho permanece desocupada; se na última fase, M' - D' , então as
mercadorias invendáveisacumuladas obstruem o fluxo da circulação.
Por outro lado, está na natureza das coisasque o próprio ciclo requeira a fixação do capital, durante determinados prazos,nas partesindividuais do ciclo. Em cada uma de suas fases, o capital industrial está ligado a determinada forma, como
capital monetário, capital produtivo, capital-mercadoria. Só depois de ter cumprido
a função que, em cada caso, corresponde a cada uma de suas formas, recebe a
forma com a qual pode ingressar em nova fase de transformação. Paradeixar isso
claro, supusemos,em nosso exemplo, que o valor-capital da massade mercadorias
produzida no estágio da produção seja igual à soma total do valor adiantado originalmente em dinheiro; em outras palavras, que todo o valor-capital adiantado como dinheiro passa, de uma só vez, de cada estágio para o seguinte. Masjá vimos
volume l, cap. Vl! que parte do capital constante, os meios de trabalho propriamente ditos por exemplo, máquinas!, serve sempre de novo num número maior
ou menor de repetiçõesdo mesmo processo deprodução e que, por isso, transfere
apenas pouco a pouco seu valor ao produto. Em que medida essa circunstância
modifica o processo decirculação docapital há de se mostrar maistarde. Aqui basta
o seguinte: em nosso exemplo, o valor do capital produtivo = 422 libras esterlinas
apenas continhaa depreciação,calculada em média, dos prédios da fábrica, maquinaria etc., portanto apenas a parte do valor que eles, na transformação de 10 600
libras de algodão em 10 mil libras de fio, transferem a este último, ao produto de
um processo semanal de fiação de 60 horas. Nos meios de produção, em que se
transforma o capital constanteadiantado de 372 libras esterlinas, figuravamportanto também os meios de trabalho, prédios, maquinaria, etc., como se fossemapenas
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alugados no mercado contra pagamentos semanais.Porém issonão muda em absoluto a situação. Apenasprecisamos multiplicar o quantum de fio de 10 mil libras
produzido numa semana pelo número de semanas calculado para certa série de
anos, para que seja transferido a esse quantum todo o valor dos meios de trabalho
comprados econsumidos nesseperíodo. Entãoé claro que o capital monetárioadiantado tem de transformar-seprimeiro nessesmeios, isto é ter saído da primeira fase
D - M, antes de poder funcionar como capital produtivo P. Igualmente claro também é em nosso exemplo que a soma de valor-capital incorporada ao fio durante
o processode produção, de 422 libras esterlinas,não pode entrar na fase decirculação M' - D' como parte constitutiva do valor das 10 mil libras de fio antes de este
estar pronto. O fio não pode ser vendido antes de ter sido fiado.
Na fórmula geral, o produto de P é considerado como uma coisa material diferente dos elementos do capital produtivo, como um objeto que possui existência
separada do processo de produção, uma forma útil distinta dos elementos da produção. E quando o resultado do processo deprodução aparece na forma de coisa,
isso ocorresempre, inclusivequando parte do produto volta a entrar, comoelemento,
na produção renovada. Assim, os cereaisservem como semente para sua própria
produção; mas o produto consiste em tão-somente cereais e tem, portanto, uma
figura diferentedos elementosque lhe são apresentados:a força de trabalho, os instrumentos, o adubo. Existem, porém, ramos autônomos da indústria, nos quais o
produto do processo deprodução não é um novo produto material, nãoé uma mercadona. Entre eles, economicamenteimportante é apenas aindústria da comunicação, seja ela indústria de transportes de mercadorias e pessoaspropriamente dita,
seja ela apenas de transmissão de informações, envio de cartas, telegramas etc.
Quanto a isso, diz A. Tschuprow:6
O fabricante pode primeiro produzir artigos e, depois, procurar consumidores para
eles.

Seu produto, depois de ser lançado do processode produção, como acabado,
passa à circulação como mercadoria separada do mesmo.!
Produção e consumo aparecem, assim, como dois atos separados no espaço e no
tempo. Na indústria de transportes, que não cria novos produtos, mas apenas desloca
pessoas e coisas, essesdois atos coincidem; os serviços locomoção! precisam ser
consumidos no mesmo instante em que são produzidos. Por isso a área em que os
trens podem procurar clientela se estende no máximo a 50 verstas 3 quilômetros!
para cada lado.

O resultado - que pessoas oumercadorias sejamtransportadas, - é sua existência espacialmodificada; por exemplo, o fio agora se encontra na lndia e não na
Inglaterra, onde foi produzido.
O que, porém, a indústria de transportes vendeé a própria locomoção. O efeito
útil acarretado é indissoluvelmente ligado ao processo detransporte, istoé, ao processo deprodução da indústria de transportes. Pessoase mercadorias viajam com
o meio de transporte,e sua viagem, seumovimento espacialé, precisamente,o processo deprodução efetivado por ele. O efeito útil só é consumíveldurante o processo de produção; ele não existe como uma coisa útil distinta desse processo, que
só funcione como artigo de comércio depois de sua produção, que circule como
mercadoria. Mas o valor de troca desse efeito útil é determinado, como

o das de-

mais mercadorias,pelo valor dos elementos de produção consumidos para obtê-lo
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força de trabalho e meios de produção! somados ã mais-valia, criada pelo maistrabalho dos trabalhadores empregados na indústria de transportes. Também em
relação aseu consumo,esse efeitoútil se comporta exatamentecomo as outras mercadorias. Casoconsumido individualmente, então seuvalor desaparececom o consumo; consumido produtivamente, de modo que ele mesmo é um estágio de
produção da mercadoria que se encontra no transporte, então seu valor é transferido, como valor adicional, à própria mercadoria. A fórmula para indústria de transportes seria, portanto, D - M ÇQ P - D', já que é o próprio processo de produção, não um produto separável dele,que é pago e consumido. Elatem, portanto,
quase exatamentea mesma forma que a da produção dos metais nobres,só que,
aqui, D' é forma metamorfoseada doefeito útil criado durante o processode produção e não a forma natural do ouro ou da prata produzidos durante esse processo
e expelidos por ele.
O capital industrial é o único modo de existência do capital em que não só a
apropriação demais-valia, ou,respectivamente, mais-produto,
mas, ao mesmo tempo,
também sua criação é função do capital. Condiciona, por isso, o caráter capitalista
da produção; sua existênciaimplica a contradição entre capitalistas etrabalhadores
assalariados. Namedida em que se apodera da produção social, a técnicae a organização social do processo de trabalho são revolucionadas e com elas o tipo
econômico-histórico da sociedade. As outras espéciesde capital, que apareceram
antes deleem meio a condições sociais deprodução pretéritasou decadentes, não
só lhe são subordinadas e modificadas, de acordo com ele, no mecanismo de suas

funções, massó se movimentam ainda com base nele e, por isso, vivem e morrem,
sustentam-se ecaem. Capital monetário e capital-mercadoria, na medida em que
aparecem em suas funçõesde portadores de ramos próprios de negócios, ao lado
do capital industrial são somente modos de existência, autonomizados e desenvolvidos unilateralmente pela divisão social do trabalho, das diferentes formasde função que, dentro da esfera dacirculação, ocapital industrialora adota, ora abandona.
O ciclo D
D' se entrelaça, por um lado, com a circulação geralde mercadorias, surge dela e nela ingressa,e constitui parte dela. Por outro lado, constitui um
movimento autônomo do valor-capital para o capitalista individual, um movimento
que ocorre em parte dentro da circulação geral de mercadorias, em parte fora da
mesma, mas que sempre conserva seu caráter autônomo. Em primeiro lugar, porque suas duas fases,que ocorrem na esfera da circulação,D - M e M' - D', enquanto fases do movimento do capital, possuem caracteres determinados; em
D - M, M é materialmente determinado como força de trabalho e meio de produção; em M' - D', o valor-capital é realizado + a mais-valia. Em segundo lugar,
P, o processo deprodução, inclui o consumo produtivo. Em terceiro lugar, o retorno do dinheiro a seu ponto de partida faz do movimento D D' um movimento
de circulação que se encerra em si mesmo.
Por um lado, cada capital individual constitui, portanto, em suas duas metades
de circulação, D - M e M' - D', um agente da circulação geral de mercadorias,
na qual funciona ou à qual está acorrentadocomo dinheiro ou mercadoria e constitui, assim, um membro da sériegeral de metamorfoses domundo das mercadorias.
Por outro lado, dentro da circulaçãogeral, ele descreve seupróprio ciclo autônomo,
em que a esfera da produção constitui um estágio de transição e no qual retorna
a seu ponto de partida, na mesma forma com a qual ele o deixa. Dentro de seu
próprio ciclo, que inclui sua metamorfosereal no processo deprodução, ele modifica, ao mesmo tempo, sua grandezade valor. Retorna não só como valor monetário,
mas como valor monetário

aumentado, acrescido.

Se considerarmos, por fim, D - M
P M' - D' como forma especial do
processo de circulação do capital, ao lado das outras formas a serem examinadas
posteriormente, então ela se destaca pelo seguinte:
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1! Aparece como ciclo do capital monetário, porque o capital industrial, em sua
forma-dinheiro, como capital monetário, constitui o ponto de partida e o ponto de
retorno de seu processoglobal. A própria fórmula expressa que o dinheiro não é
aqui despendidocomo dinheiro,mas sóadiantado; é,portanto, apenasforma-dinheiro
do capital, capital monetário.Além disso, expressa queo valor de troca, não o valor
de uso, é o fim último e determinante do movimento. Exatamente porque a figura
monetária do valor é sua forma autônoma, palpável, de manifestação,a forma de
circulação D D', cujo ponto de partida e ponto de chegada é o dinheiro real, expressa demodo mais palpável o motivo condutor da produção capitalista - o fazer
dinheiro. O processo de produção aparece apenas como elo inevitável, como mal
necessário, tendoem vista fazer dinheiro. Todas asnações de produção capitalista
são, por isso, periodicamenteassaltadas pelavertigem de querer fazerdinheiro sem
a mediação do processo de produção.!
2! O estágio de produção, a função de P, constitui, nesse ciclo,a interrupção
das duasfases dacirculação D - M
M' - D', que, por sua vez,são apenasmediações da circulação simplesD - M - D'. O processo de produção aparece na
forma do próprio processo de circulação formal e expressamente comoaquilo que
no modo de produção capitalista eleé, como simples meio de valorizaçãodo valor
adiantado, portanto o enriquecimento enquanto tal é um fim em si mesmo da
produção.
3! Como a seqüênciadas fasesé inaugurada por D - M, o segundo membro
da circulação é M' - D'; portanto, o ponto de partida é D, o capital monetário a
ser valorizado,e o ponto de chegada D', o capital monetário valorizadoD + d , em
que D, como capital realizado, figuraao lado de seurebento d. Issodistingue o ciclo
D dos dois outrosciclos Pe M', e de duas maneiras.De um lado, pelaforma-dinheiro
de ambos os extremos; mas dinheiro é a forma palpável e autônoma de existência
do valor, o valor do produto em sua forma autônoma de valor, em que todo e qualquer vestígiodo valor de uso das mercadoriasestá apagado.De outro, a forma P P
não se torna necessariamenteP P P + P!, e na forma M' M' não,se vêabsolutamente nenhuma diferença de valor entre ambos os extremos. - E, portanto,
mracterístico dafórmula D D' que, por um lado, o valor-capital constitui o ponto
de partida e o valor-capital valorizadoo ponto de retorno, de modo que o adiantamento do valor-capital aparececomo meio e o valor-capital valorizadocomo finalidade de toda a operação; por outro lado, que essa relação esteja expressa em
forma-dinheiro, na forma autônoma de valor, portanto o capital monetário como
dinheiro que gera dinheiro. A produção de mais-valiapor meio do valor não é apenas expressacomo alfae ômega do processo,mas expressamente
na reluzenteformadinheiro.

4! Como D', o capital monetário realizado como resultado de M' - D', da fase complementar e final de D - M , encontra-se absolutamente na mesma forma
com que inaugurou seu primeiro ciclo, ele pode, assim, como surge dele mesmo,
reinaugurar o mesmo ciclo como capital monetário aumentado acumulado!:
D' = D + d; e, ao menos na forma D D', não está expressoque, ao repetir-se
o ciclo, a circulação de d se separe da de D. Considerado na figura que assume
uma única vez, formalmente, o ciclo do capital monetário expressa,portanto, apenas o processo devalorização eacumulação. O consumo só se expressanele como
consumo produtivo mediante D - M §Ç,, e só este estáincluído nesseciclo do capital individual. Do lado do trabalhador, D - FT é FT - D ou M - D; ê, portanto, a primeira fase da circulação, a que mediatiza seu consumo individual: FT D - M meios de subsistência!. A segunda fase D - M já não cai no ciclo do capital individual; mas elaé introduzida por ele, pressuposta porele, já que o trabalhador, para encontrar-se no mercado como matéria sempre explorável à disposição
do capitalista,precisa antesde tudo viver, portanto sustentar-se medianteconsumo
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individual. Mas esse consumoé aqui apenas pressupostocomo condição do consumo produtivo da força de trabalho pelo capital, portanto também apenas ã medida
que o trabalhador mediante seu consumo individual se mantém e se reproduz como força de trabalho. Mas os MP, as mercadorias propriamente ditas, que entram
no cicloconstituem apenasmaterial quealimenta oconsumo produtivo.O -atoFT - D
medeia o consumo individual do trabalhador, transformação dos meios de subsistência em sua carne e sangue. Além disso, também o capitalista precisaestar aí,
portanto ele também tem de viver e consumir para funcionar como capitalista.Para
isso, eleprecisaria, de fato, apenas consumir como trabalhador e portanto mais do
que isso não está pressuposto nessaforma do processo de circulação. Mesmoisso
não está formalmente expresso,pois a fórmula conclui com D', um resultado, por
conseguinte, quelogo pode funcionar de novo como capital monetário aumentado.
Em M'

- D',

a venda de M' está contida diretamente; mas

M' -

D', venda

de um lado, é D - M, compra do outro, e a mercadoria é, definitivamente, comprada apenasdevido a seu valor de uso para abstraindovendas intermediárias!entrar no processo de consumo, seja este agora individual ou produtivo, conforme a
natureza doartigo comprado. Mas esseconsumo não entra no ciclo do capital individual, cujo produto é M'; esse produto é expelido do ciclo precisamentecomo mercadoria a ser vendida. M' é expressamente destinada

ao consumo alheio. Por isso

encontramos em intérpretes dosistema mercantilista ao qual subjaz afórmula D M P M' - D'! caudalosos sermões deque o capitalista individualsó deveconsumir como trabalhador, assimcomo a nação do capitalista temde ceder às outras
nações mais estúpidas o consumo de suas mercadoriase o processo de consumo
em geral e, em troca, tem de fazerdo consumo produtivo a tarefa desua vida. Esses
sermões lembramfreqüentemente, na forma e no conteúdo, análogas advertências
ascéticas dosPadres da Igreja.

O processo de circulação do capital é, portanto, unidade de produção e de circulação, incluindo ambas. A medida que ambas as fases D - M e M' - D' são
atos de circulação, acirculação do capital constituiparte da circulação geralde mercadorias. Mascomo seçõesfuncionalmente determinadas, estágios no ciclo do capital, que pertence não só à esfera dacirculação, mastambém à esfera daprodução,
o capital realiza seupróprio ciclo dentro da circulação geralde mercadorias.A circulação geral de mercadorias serve-lhe no primeiro estágio para assumir a configuração com que possafuncionar como capital produtivo; no segundo, para desfazer-se
da função de mercadoria5`com a qual não pode renovar seu ciclo; e, ao mesmo
tempo, para abrir-lhe apossibilidade deseparar seupróprio ciclo do capital da circulação da mais-valia que lhe foi acrescida.
O ciclo do capital monetário é, portanto, a mais unilateral e, por isso, a mais
contundente e característica formade manifestação do ciclo do capital industrial,
cuja meta e cujo motivo condutor - valorização do valor, fazer dinheiroe acumulação - são apresentadosde um modo que salta aos olhos comprar para vender
mais caro!. O fato de a primeira faseser D - M também revelaa origem das partes
constitutivas do capital produtivo no mercado de mercadorias, assim como em geral o condicionamento do processo deprodução capitalistapela circulação,pelo comércio. O ciclo do capital monetário não é apenas produção de mercadorias; ele
mesmo só se torna possível pela circulação, ele a pressupõe. Isso já está implícito
5' Naprimeira edição:
forma demercadoria. N.
da Ed.Alemã.!
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no fato de que a forma D, pertencente à circulação,aparece comoa primeira e pura
forma do valor-capital adiantado,o que não é o casodas outrasduas formasdo ciclo.
O ciclo do capital monetário continua sendo a expressão geraldo capital industrial, ao implicar sempre a valorização do valor adiantado. Em P P, a expressão
monetária do dinheiro só aparece como preço dos elementos da produção, portanto só como valor expresso emmoeda de conta e, nessa forma,é fixado na contabihdade.

Forma específicado ciclo do capital industrial torna-se D D' à medida que
o capital, que aparecepela primeira vez, é adiantado primeiro como dinheiro e retirado sob a mesma forma, seja na transferência de um ramo de negócios para o
outro, seja na saídado capital industrial do negócio. Issoimplica a função de capital
da mais-valia primeiro adiantada em forma-dinheiro, e se destaca de maneira mais
contundente quando esta funciona em outro negócio que não aquele do qual se
origina. D D' pode ser o primeiro ciclo de um capital; pode ser o último; pode
valer como forma do capital social total, é a forma de capital que ê novamente investido, sejacomo capital acumulado em forma-dinheiro, seja como capital antigo,
que é transformado inteiramente em dinheiro para ser transferido de um ramo da
produção para outro.
Como forma sempre incluídaem todos os ciclos,o capital monetário realizaesse ciclo exatamente paraaquela parte do capital que cria a mais-valia, o capital variável. A forma normal do adiantamento de salário é o pagamento em dinheiro;
esse processoprecisa serrenovado sempre em prazos mais curtos, porque o trabalhador vive da mão para a boca. Por isso, com o trabalhador o capitalista precisa
defrontar-se comocapitalista monetário,e seu capital como capital monetário. Aqui
não pode, como na compra dos meios de produção e na venda das mercadorias
produtivas, ocorreruma compensaçãodireta ou indireta demodo que a massamaior
do capital monetário só figura na realidade em forma de mercadorias, o dinheiro
apenas em forma de moeda de conta e, por fim, o sonante só entra para a compensação dossaldos!. Por outro lado, uma parte da mais-valia originária do capital
variável é despendida pelo capitalista paraseu consumo privado, que pertence ao
comércio a varejo e que, sejam por quais meandros forem, gasta-se efetivamente
a vista na forma-dinheiro da mais-valia. Quão grande ou quão pequena seja essa
parte da mais-valia, em nada altera a questão. O capital variável volta a aparecer
continuamente como capital monetário investido em salários D - FT! e d como
mais-valia que é gastapara cobrir as necessidadesprivadas do capitalista. Portanto,
D como valor-capital variável adiantado e d como seu acréscimo são necessariamente fixados em forma-dinheiro para serem gastos nessaforma.
A fórmula D -

M

P

M' -

D', com o resultado D' =

D+

d, encerra em

sua forma um engodo, guarda um caráter ilusório, que se origina da existência do
valor adiantado e valorizado em sua forma de equivalente, o dinheiro. O acento
não está na valorização do valor, mas na forma-dinheiro desse processo, em que,
no fim, é retirado da circulaçãomais valor em forma-dinheiro do que originalmente
lhe havia sido adiantado, portanto no aumento da massa de ouro e prata que pertence ao capitalista. O assim chamadosistema monetárioé mera expressão daforma irracional D - M - D', um movimento que transcorre exclusivamente na
circulação eque, daí, só pode explicar ambosos atos: 1! D - M; 2! M - D', pelo
fato de que no segundo ato M é vendida acima de seu valor, subtraindo por isso
mais dinheiro da circulação do que nela havia sido lançado mediante sua compra.
Pelo contrário D -

M

P

M' -

D', fixada como forma exclusiva, está na base

do sistema mercantilista maisdesenvolvido, em que não só a circulação de mercadorias, mastambém a produção de mercadorias aparececomo elemento necessário.
O caráter ilusório de D - M
P M' - D' e a interpretaçãoilusória que lhe
corresponde surgeassim que essa forma é fixada como ocorrendo uma única vez,
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não como forma fluente, que se renova constantemente;portanto, ela é considerada não uma das formas do ciclo, mas sua forma exclusiva. Ela mesma remete, porém, a outras formas.

Primeiro: todo esse ciclopressupõe o caráter capitalistado próprio processo de
produção e como base portanto esseprocesso deprodução junto com o estado social específico por ele condicionado. D - M = D - M mas
D - FT pressupõe o trabalhador assalariadoe, portanto, os meios de produção como parte do
capital produtivo e, por conseguinte, oprocesso detrabalho e de valorização,o processo de produção já como função do capital.
Segundo: caso D
D' se repita, então o retorno ã forma-dinheiro aparece como tão evanescente quantoa forma-dinheiro no primeiro estágio. D - M desaparece para dar lugar a P. A constante reiteração do adiantamento em dinheiro assim
como seuconstante retomocomo dinheiro aparecem, elesmesmos, apenasenquanto
momentos evanescentes
Terceiro:

no ciclo.

D
_M.._Â.M'D'.
_ V CD
_ M...P...1}1'
_ D'.
D _M...P...etc.
t 92
J
Já na segunda repetição
do cicloaparece ociclo P M' - D'. D - M

P,

antes que esteja completadoo segundo ciclo de D, e todos os ciclos posteriorespodem assim ser consideradossob a forma P M' - D - M
P, de maneira que
D - M, como primeira fasedo primeiro ciclo, sóconstitui a preparação evanescente do ciclo do capital produtivo, que se repete sem cessar, comoocorre, na realidade, com o capitalindustrial investidopela primeiravez soba formade capitalmonetário.
Por outro lado, antes que se complete o segundo ciclo de P, o primeiro ciclo
M' - D'.' D - M
P M' abreviado: M' M'!, o ciclo do capital-mercadoria,
está terminado. Assim, a primeira forma já contém as duas outras e, com isso, a
forma-dinheiro desapareceã medida que não é mera expressão devalor, mas expressão de valor na forma de equivalente, em dinheiro.
` Por fim: tomemos um capital individual recém-surgido, que descreve,pela pnmeira vez, o ciclo D - M
P
M' - D', então D - M é a fase preparatória, a
antecessora doprimeiro processo de produção que essecapital individual percorre.
Essa faseD - M não é, por isso, pressuposta,mas, antes, posta ou condicionada
pelo processo de produção, mas isso vale apenas para essecapital individual. Forma geral do ciclo do capital industrial é o ciclo do capital monetário ã medida que
é pressupostoo modo de produção capitalista, portantodentro de um estado social
determinado pela produção capitalista. O processo de produção capitalista é, por
isso, pressupostocomo um prius6` se não no primeiro ciclo do capital monetário
de um capital industrial recém-investido, então fora do mesmo; a existência contínua desseprocesso deprodução implicao ciclo constantemente renovadode P P.
Dentro do primeiro estágio D - M
já aparece esse mesmo pressuposto pelo
fato de que isso, por um lado, pressupõe a existência da classe dos trabalhadores
assalariados; pelofato de que, por outro, o que para o comprador dos meios de
produção é a primeira fase D - M , é M' - D' para seu vendedor e, portanto, pressupõe em M' o capital-mercadoria, ecom ele a própria mercadoria como resultado
da produção capitalista e, com ela, a função do capital produtivo.

6° Antecedente,
condição prévia.N. dosT.!
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O Ciclo do Capital Produtivo

Ô ciclodo capitalprodutivo tem
a fórmulageral: P M' - D' - M

P. Significa

a função periodicamente renovada do capital produtivo, portanto a reprodução, ou
seu processo de produção como processo de reprodução com relação ã valorização; não só produção, mas reproduçãoperiódica de mais-valia; afunção do capital
industrial que se encontraem sua forma produtiva, não como função realizadauma
única vez, mas como função periodicamente repetida, de modo tal que o reinicio
seja dado pelo próprio ponto de partida. Uma parte de M' pode reingressar diretamente em certos casos,em ramos de investimentodo capital industrial! como meio
de produção no mesmo processo detrabalho do qual saiu como mercadoria; dessa
maneira se evita apenasa tranformação de seu valor em dinheiro real ou em signo
monetário, ou só recebe expressão autônoma como moeda de conta. Essa parte
do valor não entra na circulação. Assim, entram valores no processo de produção
que não entram no processo de circulação. O mesmo vale para a parte de M' que
o capitalista consome como parte do mais-produto in natura. Esta é, no entanto,
para a produção capitalista insignificante; precisa,no máximo, ser considerada na
agricultura.
Duas coisas nessa forma saltam logo aos olhos:
Primeiro: enquanto na primeira forma D D' o processo de produção, a função de P, interrompe a circulação do capital monetário e só aparece como mediador entre as fasesD - M e M' - D', aqui todo o processo decirculação do capital
industrial, todo o seu movimento dentro da fasede circulação,constitui apenasuma
interrupção e, portanto, apenas a mediação entre o capital produtivo, que inaugura
o ciclo como primeiro extremo e que, como último, sob a mesma forma, isto é, sob
a forma de seu reinício, o encerra. A circulação propriamentedita só aparece como

mediação dareprodução periodicamente
renovada eque étornada continuapela
renovação.

Segundo: a circulação globalapresenta-se naforma oposta ã que tem no ciclo
do capital monetário. Ela era lá: D - M - D D - M -M - D!, abstraindo a determinação do valor; aqui, novamente abstraindo a determinação do valor, ela é
M - D - M M - D-D - M!, portanto a forma da circulação simplesde mercadorias.
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I. Reprodução simples
Consideremos, pois, inicialmente, o processo M' - D' - M que transcorreentre os extremos P P na esfera da circulação.
O ponto de partida dessa circulaçãoé o capital-mercadoria: M' = M + m =
P + m. A função do capital-mercadoria M' - D' a realizaçãodo valor-capital =
P nele contido, que existe agoracomo elemento mercantil M, assim como a maisvalia nelecontida, que existe comoelemento da mesma massade mercadorias,com
o valor m! foi examinada naprimeira forma do ciclo. Mas lá ela constituíaa segunda
fase da circulação interrompida e a fase conclusiva de todo o ciclo. Aqui constitui
a segunda fase do ciclo, mas a primeira fase da circulação. O primeiro ciclo conclui
com D', e como D', do mesmo modo que o D original, pode reinaugurar como
capital monetário o segundo ciclo, não era inicialmente necessário seguirverificando se D e d a mais-valia! contidos em D' continuam juntos

seu percurso ou se des-

crevem percursos diferentes. Isso só teria se tornado necessário caso tivéssemos
continuado a seguir o primeiro ciclo em sua renovação. Esseponto precisa, porém,
ser decidido no ciclo do capital produtivo, porque a determinação de seu primeiro
ciclo depende disso e porque M' - D' aparece nelecomo primeira fase da circulação, que tem de ser complementadapor D - M. Depende dessadecisão afórmula representar reprodução simples ou reprodução em escala ampliada. Conforme
sua decisão, portanto, modifica-se o caráter do ciclo.
Tomemos, pois,inicialmente, areprodução simplesdo capitalprodutivo, em que,
como no primeiro capítulo, são pressupostascondições constantese compra e venda das mercadorias por seu valor. Toda a mais-valia entra sob essespressupostos
no consumo pessoal do capitalista. Assim que tenha ocorrido a transformação do
capital-mercadoria M' em dinheiro, a parte da soma de dinheiro que representa o
valor-capital seguecirculando no ciclo do capital industrial;a outra, que é mais-valia
em forma de ouro, entra na circulação geralde mercadorias,é circulaçãomonetária
que parte do capitalista, mas tem lugar fora da circulação de seu capital individual.
Em nosso exemplo, tínhamos um capital-mercadoria M' de 10 mil libras de fio
no valor de 500 libras esterlinas;destas, 422 libras esterlinassão o valor do capital
produtivo e continuam, como forma-dinheiro de 8 440 libras de fio, a circulação
de capitaliniciada porM', enquanto a mais-valiade 78 libras esterlinas,
forma-dinheiro
de 1 560 libras de fio, a parte excedente do produto-mercadoria, sai dessa circulação e descreve uma órbita própria dentro da circulação geral de mercadorias.
M -M' +

D -M
-D' +

m --

d -m

d - m é uma série de compras por meio do dinheiro que o capitalista gasta,
seja em mercadorias propriamente ditas, seja em serviços para sua digna pessoa
ou família. Essas comprasestão dispersas,ocorrem em prazos distintos.O dinheiro
existe, portanto, temporariamente na forma de uma reserva monetária ou tesouro
destinado ao consumo corrente, já que dinheiro interrompido em sua circulação se
encontra em forma de tesouro. Sua função como meio de circulação, quetambém
inclui sua forma provisória como tesouro, não ingressana circulação do capital em
sua forma-dinheiro D. O dinheiro não é adiantado, mas gasto.
Pressupusemos queo capitaltotal adiantadosempre passapor completo de uma
1' Segundo
a ediçãoda SigloXXI, Marxacrescenta no
manuscrito: Essa
função saido ciclodo capitalindividual, mas
não reingressa
nele. N.dos T!
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de suas fases para a outra e, assim, também aqui, que o produto-mercadoria de
P porta o valor total do capital produtivo P = 422 libras esterlinas + a mais-valia
criada durante o processo de produção = 78 libras esterlinas.Em nosso exemplo,
onde temos a ver com um produto-mercadoria discreto, a mais-valia existe na forma de 1 560 libras de fio; do mesmo modo que, calculada para 1 libra de fio, ela
existe na forma de 2,496 onças de fio. Se, pelo contrário, o produto-mercadoria
fosse, por exemplo, uma máquina de 500 libras esterlinas e que tivesse a mesma
composição de valor, então parte do valor dessa máquina certamente seria = 78
libras esterlinasde mais-valia, mas essas78 libras esterlinas sóexistem na máquina
global; ela não é divisível em valor-capital e mais-valia, semque seja rebentada em
pedaços, aniquilando, assim, com seu valor de uso, seu valor. Os dois elementos
de valor podem, portanto, apenasidealmente ser apresentados comoelementos do
corpo da mercadoria, não como elementos autônomos da mercadoria M', como
cada libra de fio enquanto elemento mercantil, separável,autônomo, das 10 mil libras. No primeiro caso, a mercadoria global, o capital-mercadoria, a máquina, tem
de ser totalmente vendida antes que d possa ingressar emsua circulaçãoespecífica.
No entanto, quando o capitalista vende 8 440 libras, a venda das outras 1 560 libras representaria
uma circulaçãode mais-valiatotalmente separada
na forma m 560
libras de fio! - d 8 libras esterlinas!= m artigos de consumo!. Mas os elementos de valor de cada cota individual do produto em fio de 10 mil libras podem ser
representados empartes do produto, da mesma maneira que no produto total. Como este, 10 mil libras de fio, se deixa dividir em valor-capital constante c!, 7 440
libras de fio no valor de 372 libras esterlinas, valor-capitalvariável u!, de 1 000 libras de fio a 50 libras esterlinas, e mais-valia m!,

de 1 560 libras de fio a 78 libras

esterlinas, assimcada libra se deixa dividir em c = 11,904 onçasno valor de 8,928
pence, v = 1,600 onça de fio no valor de 1,200 pêni, e m = 2,496 onças de fio
no valor de 1,872 pêni. O capitalista também poderia, ao vender sucessivamente
as 10 mil libras, consumir sucessivamente

os elementos de mais-valia contidos nas

porções sucessivase, dessamaneira, realizarsucessivamente asoma de c + u. Mas
essa operaçãopressupõe em última instância que se vendam todas as 10 mil libras,
que, portanto, também mediante a venda de 8 440 libras o valor de c e v seja reposto. Livro Primeiro. Cap. VII, 2.!
Seja como for, por meio de M' - D' tanto o valor-capital quanto a mais-valia
contidos em M' recebem uma existência separável, a existência de somas distintas
de dinheiro; em ambos os casos,tanto D quanto d são realmenteforma transmutada do valor que originalmente só em M' como preço da mercadoria possui expressão própna, ideal.
m - d - m é circulação simples de mercadorias, cuja primeira fase m - d
está compreendidana circulação do capital-mercadoria M' - D', portanto no ciclo
do capital; sua fase complementar d - m2` pelo contrário cai fora desse ciclo,como processo separado dele, da circulação geral de mercadorias. A circulação de
M e m, de valor-capital e mais-valia, se cinde depois da conversão de M' em D'.
Daí segue que:
Primeiro: ao realizar-se o capital-mercadoria por meio de M' - D' = M' D + d!, o movimento de valor-capital e mais-valia, que em M' - D' ainda era,
no entanto, comum e portado pela mesma massade mercadorias, torna-se divisível, pois ambos possuem agora formas autônomas enquanto somas de dinheiro.
Segundo: ocorrida essa cisão,ao gastar-sed como rendimento do capitalista,
enquanto D, como forma funcional do valor-capital, continua seu percurso determinado pelo ciclo - então o primeiro ato M' - D' é, em conexão com os atos
subseqüentes D - M e d - m, representável como as duas circulações diversas:
2' Na 1? e na 29 edição: m- d. Modificado de
acordo como manuscrito
de Marx. N. da Ed. Alemã.!
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M - D - M e m - d - m, ambas, segundo a forma geral, séries pertencentes
à circulação ordinária de mercadorias.
Na prática, aliás, no caso de corpos contínuos de mercadorias que não se deixam dividir, os elementos do valor são isoladosidealmente. Por exemplo, na construção civil em Londres, que em sua maior parte trabalha a crédito, o construtor
recebe adiantamentosconforme os diferentes estágiosem que se encontre a construção da casa. Nenhum desses estágios
é uma casa, masapenas parteconstitutiva,
de fato existente, deuma casafutura em formação; portanto, apesar desua realidade, apenas uma fração ideal da casa inteira,mas, ainda assim, suficientementereal
para servirde garantiapara um adiantamento adicional. Ver quantoa issoo cap. Xll!.
Terceiro: se o movimento, ainda comum em M e D, do valor-capital e maisvalia só se separaem parte de modo que parte da mais-valia não seja gasta como
rendimento! ou não se separa ao todo, então no próprio valor-capital ocorre uma
modificação, ainda dentro de seu ciclo, antes da conclusão do mesmo. Em nosso
exemplo, o valor do capital produtivo era igual a 422 libras esterlinas.Se, portanto,
continua D - M, por exemplo, como 480 libras esterlinasou 500 libras esterlinas,
então atravessa

as últimas

fases do ciclo como

um valor

acrescido de

58 libras

ester-

linas ou 78 libras esterlinas, emrelação ao que era inicialmente. Issopode estar ao
mesmo tempo ligado à alteração de sua composição de valor.
M' - D', o segundo estágio da circulação e o estágio que conclui o ciclo I
D D'!, é, em nosso ciclo, o segundo estágiodo mesmo e o primeiro da circulação de mercadorias. A medida que a circulação é considerada, ele precisaser, por
conseguinte, complementado por D' - M'. Mas M' - D' não só já deixou para
trás o processo de valorização aqui a função de P, o primeiro estágio!, mas seu
resultado, oproduto-mercadoria M', já está realizado. Oprocesso devalorização do
capital, bemcomo a realização doproduto-mercadoria, emque seapresenta ovalorcapital valorizado, está, portanto, concluído com M' - D'.
Pressupusemos, portanto,reprodução simples,isto é, que d - m se separatotalmente de D - M . Já que ambas ascirculações, m - d - m assim como M D - M , pertencem, pela forma geral, ã circulaçãode mercadorias e portanto também não mostram diferençasde valor entre os extremos!, então é fácil, como o faz
a Economia vulgar, apreender o processo de produção capitalista como mera produção de mercadorias, valoresde uso destinados ao consumo de alguma espécie,
que o capitalista sóproduz para repô-los ou permutá-los por mercadorias de outro
valor de uso, como se sustenta erroneamente na Economia vulgar.
M' surge de antemão como capital-mercadoriae a finalidade de todo o processo, o enriquecimento valorização!,não exclui, de modo nenhum, um consumo do
capitalista que cresça com a grandeza da mais-valia portanto também do capital!,
mas antes, pelo contrário, o inclui.
Na circulação do rendimento do capitalista, a mercadoria produzida m ou a
fração do produto-mercadoria M' que lhe corresponda idealmente!só servede fato
para convertê-laprimeiro em dinheiro e de dinheiro em uma série de outras mercadorias que servem para o consumo privado. Mas não se deve deixar de ver o pequeno detalhe de que m é valor mercantil, que nada custou ao capitalista,
corporificação de mais-trabalho e que portanto entra em cena originalmente como
elemento do capital-mercadoria M'. Essa mesmam já é, pois, por sua existência,
ligada ao ciclo do valor-capital em processo, e se este entra em estagnação ou é
perturbado de algum outro modo, então não só o consumo de m se restringe ou
cessa completamente,mas com ele, ao mesmo tempo, a venda da série de mercadorias que constitui o substituto de m. O mesmo ocorre se M' - D' malogra ou
apenas uma parte de M' se mostra vendável.
Vimos que m - d - m, como circulação dorendimento do capitalista, sóentra na circulação de capital enquanto m é parte do valor de M', do capital em sua
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forma funcional de capital-mercadoria:mas assimque se toma autônoma por meio
de d - m,

isto ê, em toda a forma m -

d-

m, ela não entra no movimento

do

capital adiantado pelo capitalista, embora surja do mesmo. Está ligadaa essemovimento ã medida que a existência do capital pressupõe a existência do capitalista
,e esta é determinada por seu consumo de mais-valia.
Dentro da circulação geral,M', por exemplo fio, só funciona como mercadoria;
mas, como um momento da circulaçãodo capital,funciona como capital-mercadoria,
uma figura que o valor-capital alternativamenteadota e abandona. Depois de sua
venda ao comerciante, o fio se distancia do processo de circulação do capital, do
qual é produto, encontrando-se,porém, continuamente como mercadoria na esfera
da circulação geral. A circulação da mesma massade mercadorias perdura, ainda
que tenha deixado de constituir um momento no ciclo autônomo do capital do fiandeiro. A metamorfose realmente definitiva da massa de mercadorias lançada pelo
capitalista na circulação, M - D, sua queda final no consumo, pode, por isso, ser
completamente separada,
no tempo e no espaço, dametamorfose emque essamassa
de mercadoriasfunciona como seu capital-mercadoria.A mesma metamorfose que
na circulação do capital está completada está ainda para ser realizada na esfera da
circulação geral.
Nada altera a coisa se o fio reingressano ciclo de outro capital industrial. A circulação geralcompreende tanto o entrelaçamento dos ciclos das diferentesfrações
autônomas do capital social,isto é, a totalidade dos capitaisindividuais, como a circulação dos valores não lançados no mercado como capital, ou seja, que entram
no consumo

individual.

A relação entre o ciclo do capital, ã medida que constitui parte da circulação
geral e ã medida que constitui membros de um ciclo autônomo, mostra-se, além
disso, quando examinamos a circulação de D' = D + d. D, como capital monetário, continua o ciclo do capital. d, como gasto de rendimento d - m!, ingressa na
circulação geral, mas sai do ciclo do capital. Só ingressa nesse último ciclo a parte
que funciona como capital monetário adicional. Em m - d - m, dinheiro só funciona,como moeda; a finalidade dessa circulaçãoé o consumo individual do capitalista. Ecaracterístico docretinismo da Economia vulgar que ela procure fazerpassar
essa circulação que não ingressa no ciclo do capital - a circulação da parte do
produto-valor consumida como rendimento - como sendo o ciclo característicodo
capital.
Na segunda fase, D - M , o valor-capital D = P o valor do capital produtivo
que inaugura aqui o ciclo do capital industrial! está novamente disponível, desembaraçado da mais-valia, portanto na mesma grandeza devalor que no primeiro estágio do ciclo do capital monetário D - M . Apesar do lugar diferente, a função do
capital monetário, no qual o capital-mercadoria agora se transformou, é a mesma:
sua transformação em MP e FT, meios de produção e força de trabalho.
Ao mesmo tempo que m - d, o valor-capital percorreu, pois, na função do
capital-mercadoria M' - D, a faseM - D' e ingressa agorana fase complementar
D- M
sua circulação global é, portanto, M - D - M QL.
Primeiro: o capital monetário D aparecia no forma l ciclo D
D'! como forma
original em que o valor-capital é adiantado; apareceaqui, de antemão, como parte
da soma de dinheiro em que o capital-mercadoria se transformou na primeira fase
de circulação M' - D', portanto de antemão como conversão de P, o capital produtivo, mediada pela venda do produto-mercadoria, em forma-dinheiro. O capital
monetário existe aqui de antemão como forma não-original e não-final do valorcapital, já que a fase D - M , que põe termo ã fase M - D, só pode se completar
mediante novo abandono da forma-dinheiro. A parte de D - M , que, ao mesmo

tempo, éD - FT, jánão aparece
portanto apenas
como meroadiantamento de
dinheiro para a compra da força de trabalho, mas como adiantamento em que são
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adiantadas em

forma-dinheiro as

mesmas 1

000 libras

de fio

no valor

de 50

libras

esterlinas, queconstituem parte do valor mercantil criado pela força de trabalho. O
dinheiro que aqui é adiantado ao trabalhador é apenas forma equivalente transmutada departe dovalor mercantilpor ele mesmo produzido.E, jápor isso,o ato D - M,
ã medida que é D - FT, não é, de modo algum, apenas substituiçãode mercadoria em forma-dinheiro por mercadoria em forma útil, mas inclui outros elementos
independentes da circulação geral de mercadorias enquanto tal.
_ D' aparece comoforma transmutada de M', que é, ela mesma,produto da função pretérita de P, do processo de produção; a soma total de dinheiro D' portanto
é expressão monetária de trabalho pretérito. Em nosso exemplo: 10 mil libras de
fio = 500 libras esterlinas, produto do processo de fiação; desse total,7 440 libras
de fio = o capital constante adiantado c = 372 libras esterlinas; 1 000 libras de
fio = o capital variável adiantado v = 50 libras esterlinas, e 1 560 libras de fio =
a mais-valia m = 78 libras esterlinas. Sede D' só se volta a adiantar o capital original =

422 libras esterlinas, sob circunstâncias em tudo o mais constantes, então o

trabalhador receberáem D - FT apenas parte das 10 mil libras de fio produzidas
nessa semana

o valor monetário de

1 000 libras de fio! como

adiantamento na

semana seguinte.Çomo resultado de M - D, o dinheiro é sempre expressão de
trabalho pretérito.A medida que o ato complementar D - M se cumpre imediatamente no mercado de mercadorias, portanto que D é permutado por mercadorias
existentes eencontráveis no mercado, ele é novamente conversão de trabalho passado, de uma forma

dinheiro! em

outra forma

mercadoria!. Mas

D-

M é, no

tempo, diferentede M - D. Pode ser,excepcionalmente, simultâneose, por exemplo, o capitalista que realiza D - M e o capitalista para o qual esse ato é M - D
remetem ao mesmo tempo,um ao outro, suasmercadorias e,então, D apenas compensa o saldo. A diferença temporal entre a execução de M - D e a de D - M
pode ser mais ou menos considerável.Embora, como resultado do ato M - D, D
represente trabalhopassado, poderepresentar parao ato D - M a forma transmutada de mercadorias que nem sequer são encontráveis no mercado, mas que só
no futuro nele hão de se encontrar, já que D - M só precisa ocorrer depois que
M tenha sido novamente produzido. Da mesma maneira, D pode representar mercadorias que são produzidasao mesmo tempo que M , do qual é expressãomonetária. Por exemplo, na transação D - M compra de meios de produção!, o carvão
pode ser comprado antes mesmo de ter sido extraído da mina. A medida que d
figura como acumulação dedinheiro, nãosendo despendidocomo rendimento,pode
representar algodão que só será produzido no ano que vem. O mesmo no gasto
de rendimento do capitalista,d - m. O mesmo com o salário FT = 50 libras esterlinas; esse dinheiro não é apenas forma-dinheiro do trabalho passado dos trabalhadores, mas simultaneamente consignaçãosobre trabalho simultâneo ou futuro,
que estásendo realizadoou que será realizadono futuro. O trabalhador pode comprar com ele um casaco quesó seráfeito na próxima semana. Esse éespecialmente
o casoem relaçãoao grande número de meios de subsistência necessários,
que.precisam serconsumidos quaseimediatamente-no momentode suaprodução para que
não se estraguem. Assim, o trabalhador recebe, no dinheiro em que ele recebe o
pagamento de seu salário, a forma transmutada de seu próprio trabalho futuro ou
o dos outros trabalhadores. Com parte de seu trabalho passado, o capitalista lhe
dá uma consignação sobreseu próprio trabalho futuro. E seu próprio trabalho presente ou futuro constitui a provisão ainda não disponivel com que seu trabalho passado lhe é pago. Aqui desaparececompletamente aidéia da constituição dereserva.
Segundo: na circulação M - D - M
o mesmo dinheiro muda duas vezes de lugar: o capitalista recebe-oprimeiro como vendedor e o gasta como comprador; a transmutação de mercadoria em forma-dinheiro serve tão-somente para
transmutá-la de forma-dinheiro novamente

em forma-mercadoria;

a forma-dinheiro
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do capital,sua presençacomo capitalmonetário, é,por isso,nesse movimento,apenas
um momento evanescente; ouo capital monetário, ã medida que o movimento flui,

aparece apenas
como meiode circulação,quando servecomo meiode compra;
aparece como meio de pagamento propriamente dito quando capitalistas compram

uns dosoutros, sendo
portanto apenas
necessário compensar
o saldodos pagamentos.
Terceiro: a função do capital monetário, sirva ele como mero meio de circulação ou como meio de pagamento, só mediatiza a substituição de M por FT e MP,
isto é, a substituiçãodo fio, do produto-mercadoria, em que o capital produtivo resulta depois da dedução da mais-valia a ser usada como rendimento! por meio
de seus elementos de produção, portanto retransformação do valor-capital de sua
forma-mercadoria noselementos constitutivosdessa mercadoria;ele mediatiza,portanto, apenas a retransformação do capital-mercadoria em capital produtivo.
Para que o ciclo se realizenormalmente, M' precisa servendido por seu valor

e emsua totalidade.
Além disso,M - D - M nãosó implicaa substituição
de uma
mercadoria por outra, mas substituição nasmesmas relaçõesde valor. E nossa suposição que isso ocorra aqui. Mas, de fato, os valores dos meios de produção variam; o especíco daprodução capitalista
é exatamentemudança contínuadas relações
de valor, desde logo devido à constante mudança na produtividade do trabalho,
que caracterizaa produção capitalista. Aqui só assinalamosessa mudançade valor
dos fatores da produção, a qual deverá ser examinada posteriormente.3`A transformação dos elementos daprodução em produto-mercadoria, de P em Nf , ocorre
na esferada produção; a retransformaçãode M' em P, na esfera da circulação.Ela
é mediada pela simplesmetamorfose dasmercadorias. Masseu conteúdoé um momento do processo de reprodução visto como um todo. M - D - M, enquanto
forma de circulação do capital, inclui um metabolismo funcionalmente determinado. A transação M - D - M requer, além disso, que M = os elementos da produção do quantum de mercadorias M'e que estes confirmemsuas relaçõesoriginais
de valor reciprocamente; supõe-seportanto que não só as mercadoriassejam compradas por seu ~valor,mas também que durante o ciclo elas não sofram alteração
de valor; onde isso não se dá, o processo não pode transcorrer normalmente.
Em D D', D é a forma original do valor-capital, que é abandonada para ser
novamente assumida.Em P M' - D' - M
P, D é forma só assumida noprocesso, que ainda dentro do mesmo é novamente abandonada. A forma-dinheiro
aparece aqui apenas como forma de valor evanescenteautônoma do capital; o capital como M' está tão ansioso para assumi-laquanto para, como D', abandoná-la,
tão logo a tenha envergado, para reconverter-se ãforma de capital produtivo. Enquanto permanece na configuração monetária, não funciona como capital e, portanto, não se valoriza; o capital permanece em alqueive. D atua aqui como meio
de circulação, mas como meio de circulação de capital.4` A aparência de autonomia que a forma-dinheiro do valor-capital, na primeira forma de seu ciclo do capital monetário!, possui, desaparece nessa segundaforma, que, com isso, constitui
a críticada forma l e a reduz a uma forma apenasespecífica. Casoa segunda metamorfose D - M tropece em obstáculos sefaltam, por exemplo, meios de produção no mercado!, entãoo ciclo,o fluxo do processode reproduçãoestá interrompido,
da mesma maneira que quando o capital está imobilizado na forma de capitalmercadoria. Masa diferençaé a seguinte: naforma-dinheiro ele pode perdurar mais
tempo do que na perecível forma-mercadoria. Não deixa de ser dinheiro quando
não funciona como capital monetário; mas deixa de ser mercadoria e, ao todo, valor de uso quando é retido por demasiado tempo em sua função de capital-

3' Verneste volume
p. 213-218.
4' Aqui,anotado nomanuscrito de
Marx: ContraTooke. N.da E. Alemã.!
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mercadoria. Em
segundo lugar,
na forma-dinheiroé capazde assumiroutra forma,
em vez de sua forma original de capital produtivo, enquanto como M' não se move
ao todo.

M' - D' - M implica só para M', por sua forma, atos de circulação quesejam
momentos de sua reprodução; mas a verdadeira reprodução de M, em que M' se
converte, é necessária paraa execuçãode M' - D' - M ; esta é, porém, condicionada por processos dereprodução fora do processo de reprodução do capital individual representado em MC
Na forma l, D - M apenas
prepara a primeira transmutação do capital
monetário em capital produtivo;na forma ll, a retransformação docapital-mercadoria
em capital produtivo; portanto, ã medida que o investimento do capital industrial
permanece o mesmo, retransformaçãodo capital-mercadoria nos mesmos elementos de produção dos quais proveio. Por isso,aqui, como na forma l, aparece como
fase preparatóriado processo de produção, mas além disso como retorno ao mesmo, renovação do mesmo, daí como antecessora doprocesso de reprodução, portanto, também como repetição do processo de valorização.
E preciso pois observar novamente que D - FT não é simples intercâmbio de
mercadorias, mascompra de uma mercadoria FT, que deve servirpara a produção
de mais-valia, assim como D - MP é apenas procedimento que, para a consecução desse objetivo, é materialmente imprescindível.
Com a realização de D - M
D é retransformado em capital produtivo,
em P, e reinicia o ciclo.

A forma explicita de P

M' M-

D' -

M

P é, portanto:

D -M

PM'
+ {Í}}+
md

m

A transformação do capital monetário em capital produtivo é compra de mer-

cadorias para
produção| demercadorias. Só
ã medidaque o consumo éesse consumo produtivo, cai ele dentro do ciclo do próprio capital; sua condição é que,
mediante as mercadorias assimconsumidas, seja gerada mais-valia. E isso é algo
muito diferente de produção e mesmo de produção de mercadorias,cuja finalidade
é a existência dosprodutores; uma substituição de mercadoria por mercadoria, assim condicionada pela produção de mais-valia,é algo totalmente diferentedo intercâmbio de produtos - apenas mediadopor dinheiro. Mas a coisa éenfocada assim
pelos economistas para provar que nenhuma superprodução é possível.
Fora o consumo produtivo de D, que se transforma em`FT~eMP, o ciclo contém o primeiro membro de D - FT, que é, para o trabalhador, FT - D = M D. Da circulação do trabalhador, FT - D - M, que inclui o consumo dele,'só o
primeiro membro como resultado de D - FT cai no ciclo do capital. O segundo
ato, ou seja, D - M , não cai na circulação do capital individual, embora provenha
dela. Mas a existência contínua da classe trabalhadoraé necessária para a classe
dos capitalistas, daí também o consumo do trabalhador mediado por D - M .
O ato M' - D' pressupõe, para a continuação do ciclo do valor-capital, bem
como para o consumo da mais-valiapelo capitalista,que M' tenha se transformado
em dinheiro, tenha sido vendido. Naturalmente é apenascomprado porque o artigo
é um valor de uso e que, portanto, serve paraalguma espéciede consumo, produtivo ou individual. Mas se M' continua circulando, por exemplo, nas mãos do comerciante quecomprou o fio, issonão ange, inicialmente, demodo algum, a continuação

do ciclodo capitalindividual queproduziu ofio e o vendeuao comerciante.
O pro-
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cesso todocontinua seu curso e, com ele, também o consumo individual do capitalista edo trabalhador,condicionado por ele. Um ponto importante ao seexaminarem
as crises.

Assim que M' tenha sido vendido, ou seja, transformado em dinheiro, pode ser
retransformado nos fatores reais do processo de trabalho e, por isso, do processo
de reprodução. Que M' tenha, então, sido comprado pelo consumidor definitivo ou
pelo negociante que queira revendê-lo, nada altera de imediato na coisa. O tamanho da massa demercadorias criadaspela produção capitalista édeterminado pela
escala dessaprodução e pela necessidadeda constante ampliação desta última, e
não por um círculo predestinado de procura e oferta, de necessidades-a serem
satisfeitas. A produção em massa podeter como seu comprador imediato, além de outros capitalistasindustriais, somente o atacadista. Dentro de determinados limites,
o processode reprodução pode transcorrer na mesma escala ou em escalaampliada, embora as mercadoriasexpelidas porele não tenham realmenteentrado no consumo individual ou produtivo. O consumo das mercadoriasnão está implicado no
ciclo do capital do qual provieram. Assim que, por exemplo, o fio tenha sido vendido, o ciclo do valor-capital representadono fio pode recomeçar, independente do
que venha a ocorrer com o fio vendido. Enquanto o produto continuar sendo vendido, da perspectiva doprodutor capitalistatudo continua seu cursoregular. O ciclo
do valor-capital que ele representa não é interrompido. E caso esse processoseja
ampliado - o que implica consumo produtivo ampliado dos meios de produção
- então essa reproduçãodo capital pode ser acompanhada por um consumo individual ampliado também demanda! dos trabalhadores,já que ele é introduzido e
mediado por consumo produtivo. Assim, a produção de mais-valia, e com ela o
consumo individual do capitalista,pode crescer,todo o processo dereprodução pode encontrar-seno estado mais florescentee, ainda assim, grandeparte das mercadorias pode ter apenasaparentemente entradono consumo, mas, na realidade, não
ter sido vendida, estando armazenada nasmãos de revendedores, e, portanto, de
fato ainda no mercado. Agora, fluxo de mercadorias segue fluxo de mercadorias
e, por fim, verifica-se que o fluxo anterior só aparentemente havia sido engolido
pelo consumo. Os capitais-mercadoriasdisputam entre si o lugar no mercado. Os
que chegam depois paravender, vendem abaixo do preço. Osfluxos anterioresainda não foram liquidados, enquanto vencem os prazosde seu pagamento. Seusproprietários têm de declarar-seinsolventes ouvender a qualquer preço, para poderem
pagar. Essa venda não tem absolutamente nada a ver com a verdadeira situação
da demanda. Só tem a ver com a demanda por pagamento, com a necessidade
absoluta de

transformar mercadoria

em dinheiro.

Então eclode

a crise. Ela se torna

visível nãona diminuição imediata da demanda de consumo, dademanda paraconsumo individual, mas na diminuição do intercâmbio de capital por capital, do processo de reprodução do capital.
Se as mercadorias MP e FT, em que D se converte para realizar sua função
de capitalmonetário, comovalor-capital destinadoa retransformar-seem capitalprodutivo - se essasmercadorias devemser compradas ou pagas em prazos diferentes e,portanto, D - M representa umasérie decompras epagamentos queocorrem
sucessivamente, entãouma parte de D realiza o ato D - M, enquanto outra parte

permanece em
estado monetário,
a fimde servirpara atosD - M, simultâneosou
sucessivos, numprazo determinadopelas condiçõesdo próprio processo. Eleé subtraído à circulação apenastemporariamente, a fim de entrar em ação em determinado momento e desempenhar sua função. Essa estocagemdo mesmo é, então,

propriamente uma
função determinada
por suacirculação epara acirculação. Sua
existência comofundo de compra e de pagamento, a suspensãode seu movimento, a situação de sua circulação interrompida é, então, uma situação em que o dinheiro desempenha uma de suas funçõescomo capital monetário, pois nesse caso
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o próprio dinheiro que temporariamente semantém parado é uma parte do capital
monetário D de D' - d = D!, parte do valor do capital-mercadoria, queé = P, o
valor do capital produtivo, do qual o ciclo parte. Por outro lado, todo o dinheiro
retirado da circulação encontra-sena forma de tesouro. A forma de tesouro do dinheiro torna-se, aqui, função do capital monetário, exatamente como em D - M
a função do dinheiro como meio de compra ou de pagamento toma-se função do
capital monetário,e issoporque o valor-capital existeaqui na forma-dinheiro, sendo
o estado de dinheiro aqui um estado do capital industrial, prescrito pela conexão
do ciclo num de seus estágios.Mas aqui novamente seconfirma, ao mesmo tempo,
que o capital monetário executa apenas,dentro do ciclo do capital industrial, funções monetárias e que essas funçõesmonetárias só em conexão com outros estágios do ciclo é que têm, ao mesmo tempo, o significado de funções do capital.
A apresentação de D', como relação entre d e D, como relação-capital, não
é diretamentefunção do capital monetário, mas do capital-mercadoria M', que, por
sua vez,como relação entre m e M , tão-somente expressa oresultado do processo
de produção, a autovalorização do valor-capital nele ocorrida.
Se a continuidade do processo de circulação tropeçaem obstáculos, de modo
que D, por circunstânciasexternas, situaçãodo mercado etc., tenha de suspender
sua função D ¬ M e, por isso, permanece, durante um periodo maior ou menor,
em seu estado monetário,este énovamente um estado de tesouro do dinheiro, que
também ocorrena circulaçãosimples demercadorias, assim
qge atransição deM - D
para D - M é interrompida por circunstâncias externas. E formação involuntária
de tesouro. Em nosso caso, o dinheiro tem assim a forma de capital monetário em
alqueive, latente. Por enquanto, não aprofundaremos mais essa questão.
Em ambos os casos, no entanto, a permanência do capital monetário em seu
estado monetário aparece comoresultado de um movimento interrompido, seja ele
adequado ou contrário ao objetivo, voluntário ou involuntário, funcional ou antifuncional.

II. Acumulação e reprodução em escala ampliada
Como as proporções em que o processo de produção pode ser ampliado são
prescritas nãoarbitrária mastecnicamente, entãoa mais-valiarealizada, emboradestinada ã capitalização, freqüentementesó mediante a repetição de vários ciclos pode crescer até alcançar o volume tem pois de ser acumulada até esse ponto! em
que realmentepossa atuarcomo capital suplementar ou ingressar nociclo do valorcapital em processo. A mais-valia se imobiliza, pois, tornando-se tesouro e, nessa
forma, constitui capital monetário latente. Latenteporque, enquanto permanece na
forma-dinheiro, não pode atuar como capital.Õl°lAssim, o entesouramento aparece aqui como um momento compreendido dentro do processo deacumulação capitalista que o acompanha, mas que é, ao mesmo tempo, essencialmente distinto
dele. Pois,pela formação de capital monetário latente, o próprio processo dereprodução não é ampliado. Pelo contrário. Capital monetário latente é aqui constituído
porque o produtor capitalista não pode ampliar de modo imediato a escala de sua
produção. Caso ele venda seu mais-produto a um produtor de ouro ou de prata,
que lança ouro ou prata novos na circulação ou, o que acaba dando na mesma,
a um comerciante que importa, por parte do mais-produto nacional, ouro ou prata
°l°l A expressão latente
é emprestada
da concepção
física decalor latente
que, agora,com ateoria datransformação
da energia,
tem sidodeixada delado. Porisso, naSeção lll redigida posteriormente!,
Marx empregava
a expressão
emprestada da
concepção de
energia potencial:
potencial ou,
por analogia
às velocidades
virtuais deD7-92lembert: capital
virtual. - F. E.
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suplementares do exterior, então seu capital monetário latente constitui um incremento do tesouro nacionalde ouro ou de prata. Emtodos osoutros casos,por exem-

plo as78 librasesterlinas que,
nas mãosdo comprador,eram meiosde circulação,
nas mãosdo capitalistasó adotaram a forma de tesouro; só ocorreu, portanto, outra
repartição do tesouro nacional de ouro ou de prata.
Caso o dinheiro funcione nas transaçõesde nossocapitalista comomeio de pagamento de tal modo que a mercadoria sóé paga pelo comprador em prazo maior
ou menor!, então o mais-produto destinado à capitalizaçãonão se converte em dinheiro, mas em obrigações, em títulos de propriedade sobre um equivalente que
o comprador talvez já possua, ou apenas tenha em perspectiva. Não entra no processo dereprodução do ciclo, como tampouco o faz o dinheiro aplicado em títulos
que rendem juros etc., embora possa entrar no ciclo de outros capitais industriais
individuais.

Todo caráter da produção capitalista é determinado pela valorização do valorcapital adiantado,portanto, em primeira instância,pela produção do máximo possível de mais-valia; em segundo lugar, no entanto Ver Livro Primeiro. Cap. XXII!,
pela produção de capital, portanto pela transformação de mais-valia em capital. A
acumulação ou produção em escala ampliada, que aparece como meio de produção sempre mais extensade mais-valia, portanto de enriquecimento do capitalista,
como finalidade pessoal deste,estando incluídana tendência geral da produção capitalista, torna-se,porém, depois, como foi mostrado no volume I, mediante seudesenvolvimento, umanecessidade para
todo capitalistaindividual. O aumento constante
de seu capital torna-secondição para a conservaçãodo mesmo. Não temos, no entanto, necessidade de voltar ao que foi desenvolvido anteriormente.
Consideramos primeiro a reprodução simples, em que foi suposto que toda a
mais-valia égasta como rendimento. Na realidade, em condições normais,parte da

mais-valia_sempre tem
de sergasta comorendimento eparte temde sercapitalizada, sendo inteiramente indiferentese, dentrode determinadosperíodos, a mais-valia
ê totalmente consumida ou totalmente capitalizada.

Na média do movimento

-e

a fórmula geral só pode apresentar esta - ambos ocorrem. Para não complicar a
fórmula, é melhor supor que toda a mais-valiaseja acumulada.A fórmula P M' D' - M' j,
P' expressa: capital produtivo, que seja reproduzido em escala
maior e com valor maior, e que começa seu segundo ciclo como capital produtivo
acrescido ou, o que é o mesmo, que renova seu primeiro ciclo. Assim que começa
esse segundo ciclo, temos novamente P como ponto de partida; só que P é um
capital produtivo maior do que era o primeiro P. Assim, quando na fórmula D D'
o segundociclo começacom D' , U funciona como D, como capital monetárioadiantado de determinada grandeza;é capital monetário maior do que aquele com que
foi aberto o primeiro ciclo, mas toda a relação com seu crescimentomediante a capitalização da mais-valia desapareceassim que se apresenta na função de capital
monetário adiantado. Essa origem está apagadaem sua forma de capital monetário, que inicia seuciclo. Igualmentecom P , assimque funciona como ponto de partida de

um novo

ciclo.

Comparemos P P com D D' ou com o primeiro ciclo, entãoeles nãotêm,
de modo algum, o mesmo significado.D
D' tomado em si como ciclo individualizado tão-somente expressa que D, o capital monetário ou o capital industrial em
seu ciclo como capital monetário!, é dinheiro que gera dinheiro, valor que gera valor, que põe mais-valia. No ciclo de P, ao contrário, o próprio processo devaloriza-

ção, com o transcursodo primeiro estágio do processo deprodução, já está
consumado, e depois de atravessar osegundo estágio o primeiro estágio da circulação! M' - D' , valor-capital + mais-valia já existem como capital monetário realizado, como D , que apareceucomo último extremo no primeiro ciclo. Que se tenha

produzido mais-valia
está representado
na formade P P' considerada inicialmen-
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te ver fórmula explícita à p. 475`! mediante m - d - m, que, em seu segundo
estágio, caifora da circulação de capital e representa acirculação da mais-valia como rendimento. Nessa forma, em que todo o movimento se representa em P P
e, portanto, não ocorre nenhuma diferença de valor entre ambos os pontos extremos, a valorização do valor adiantado, a produção de mais-valia, está, por conse-

guinte, representada
como emD

D'; só que oato M' - D' aparece como
último

estágio em D
D' e como segundo do ciclo, primeiro da circulação em P P.
Em P P' , P não expressaa produção de mais-valia, mas a capitalização da
mais-valia produzida, portanto a acumulação de capital e, por isso, P' em face de
P consiste no` valor-capitaloriginal mais o valor do capital acumulado por meio do
movimento do primeiro.
D', como mera conclusão de D D', bem como M', como aparece dentro de
todos essesciclos, não expressam, emsi, o movimento, mas seu resultado:a valorização do valor-capital realizadaem forma-mercadoria ou forma-dinheiro e, daí, do
valor-capital como D + d ou como M + m, enquanto relação entre valor-capital
e sua mais-valia, como seu rebento. Eles exprimem esse resultadocomo diferentes
formas de circulação do valor-capital valorizado. Mas nem na forma M', nem na
forma D', a valorizaçãoocorrida é propriamente uma função, sejado capital monetário, sejado capital-mercadoria. Enquanto formas, maneiras deexistência específicas, distintas,que correspondema funções específicas docapital industrial,o capital
monetário só pode executar funções monetárias, o capital-mercadoria apenas funções mercantis;a diferença entre eles é somente a que existe entredinheiro e mercadoria. Da mesma maneira,o capital industrial, em sua forma de capital produtivo,
só pode ser constituido pelos mesmos elementos, como qualquer outro processo
de trabalho formador de produtos: por um lado, condições objetivas de trabalho
meios de produção!; por outro, força de trabalho que se ocupa produtivamente
tendo em vista um fim!. Assim como o capital industrialdentro da esfera daprodução só pode existir na composição correspondente ao processo de produção em
geral, portanto também ao processo de produção não-capitalista, assim na esfera
da circulação ele só pode existir nas duasformas que lhe correspondem: mercadoria e dinheiro. Mas como a soma dos elementos da produção se anuncia de antemão como capital produtivo,pelo fato de que a força de trabalho é força de trabalho
alheia, que o capitalistacomprou de seu próprio proprietário exatamentecomo comprou seus meios de produção de outros proprietáriosde mercadorias;como portanto também o próprio processo deprodução surgecomo função produtiva do capital
industrial, tambémdinheiro emercadoria surgem
como formasde circulaçãodo mesmo
capital industrial, portanto também suas funçõescomo suas funções de circulação,
que introduzem as funçõesdo capital produtivo ou delas surgem.Só mediante sua
conexão como formas funcionaisque o capital industrialtem de realizar nosdiferen-

tes estágios
de seuprocesso de
circulação, função
monetária efunção mercantil
são
aqui, ao mesmo tempo, função de capital monetário e de capital-mercadoria. E,
portanto, um erro querer derivar aspropriedades efunções específicasque caracterizam o dinheiro enquanto dinheiro e a mercadoria enquanto mercadoria de seu
caráter de capital, e é igualmente errôneo derivar inversamente aspropriedades do
capital produtivo de seu modo de existência em meios de produção.
Assim que D' ou M' sejam fixados como D + d, M + m, ou seja, como relação do valor de capital para com a mais-valia como sua cria, essa relaçãoestá expressa em ambos, uma vez em forma-dinheiro, outra vez em forma-mercadoria, o
que em nada altera a própria coisa. Essarelação não surge, por isso, nem de propriedades e funções que advenham do dinheiro enquanto tal, nem da mercadoria
5` Verp. 56desta edição.
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enquanto tal. Em ambos os casos,é a propriedade caracterizadorado capital, o ser
valor que gera valor, expressa apenascomo resultado. M' é sempre o produto da
função de P, e D' é sempre apenasa forma de M' transformada no ciclo do capital
industrial. Assim que, portanto, o capital monetário realizado reassume suaforma
especifica enquanto capital monetário, deixa de expressar arelação-capital contida
em D' = D + d. Quando D D' está percorrido e D' recomeça o ciclo, ele não
figura como D' , mas como D, mesmo quando toda a mais-valiacontida em D' seja
capitalizada. Osegundo ciclo começa em nosso casocom um capital monetário de
500 libras esterlinas, emvez de,como o primeiro, com 422 libras esterlinas. Ocapital monetário que inaugura o ciclo é 78 libras esterlinasmaior do que antes; essa
diferença existe na comparação de um ciclo com o outro; mas essa comparação
não existe

dentro de

cada ciclo

individual. As

500 libras

esterlinas adiantadas

como

capital monetário, do qual 78 libras esterlinas existiamantes como mais-valia, não
desempenham nenhum outro papel senão o de 500 libras esterlinascom que outro
capitalista inauguraseu ciclo.Assim também no ciclo do capital produtivo. O P' aumentado apareceno reiníciocomo P, tão bemquanto Pna reproduçãosimples P P.
No estágio D' - I*/Il a
grandeza acrescidasó é indicada por M', mas não
por FT' e MP . Como M é a soma de FT e MP, já se indica por M' que a soma
de FT e MP nele contida é maior do que o P original. Mas, em segundo lugar, a
designação FT' e MP seria falsa porque sabemos que ao crescimento do capital
está ligada uma alteração em sua composição de valor; no progresso da mesma
cresce o valor de MP, o de FT sempre diminui relativamente e, com freqüência,
também absolutamente.

III. Acumulação de dinheiro
Que d, a mais-valiaconvertida em ouro, possalogo ser somado ao valor-capital
em processo e, assim, junto com o capital D, na grandeza D', possa ingressarno
processo decirculação, dependede circunstânciasque são independentes da mera
existência ded. Caso d deva servir como capital monetário num segundo negócio
autônomo, a ser criado ao lado do primeiro, então é claro que ele só é utilizável
para tanto se possuir a grandeza mínima exigida para tal negócio. Caso deva ser
empregado para ampliar o negócio original, então as relações dosfatores materiais
de P e suas relações de valor exigem igualmente certa grandeza mínima para d.
Todos os meios de produção em uso nessenegócio têm uma relação não só qualitativa, mas determinada relação quantitativa entre si, um volume proporcional. Essas relaçõesmateriais e as relações de valor, de que as primeiras são portadoras,
dos fatores que entram no capital produtivo determinam o volume mínimo que d
deve possuir para poder ser convertido em meios de produção e força de trabalho
adicionais, ou só nos primeiros, como acréscimo aocapital produtivo. Assim, o fiandeiro não pode aumentar o número de seus fusos sem encomendar, ao mesmo
tempo, ascardadoras eas máquinasque preparamo fio correspondentes, abstraindose o gasto aumentado em lã e salário que tal ampliação do negócio condiciona.
Para levar esta a cabo, a mais-valia precisa,portanto, constituir certa soma em regra, calcula-se 1 libra esterlina para cada novo fuso que se adquira!. Enquanto d
não alcança esse volume mínimo, o ciclo do capital precisarepetir-se váriasvezes,
até que a soma de d sucessivamente criadopor ele, junto com D, possa, por conse-

guinte, funcionarem D' - M'

Já simplesmudanças dedetalhe, porexem-

plo, na maquinaria de fiar, na medida em que a torna mais produtiva, exigem maior

gasto emmaterial defiar, ampliaçãoda maquinariade pré-fiaçãoetc. Nesseínterim, pois, d é acumulado e sua acumulação não é sua própria função, mas o resultado de repetidos P P. Sua própria função consiste em manter-se no estado de
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dinheiro até que, dos repetidos ciclosde valorização,portanto de fora, tenha recebido suficiente acréscimo paraalcançar agrandeza mínimarequerida para sua função
ativa, a grandeza coma qual apenas realmentepossa, como capital monetário, no
caso dado como parte acumulada do capital monetário funcionante D, entrar na
função deste último. Entrementes, ele é acumulado e só existena forma de um tesouro em processo deformação, em crescimento. Acumulaçãomonetária, entesouramento apareceaqui, portanto,como um processo quetransitoriamente acompanha
a verdadeira acumulação, a ampliação da escala em que opera o capital industrial.
Transitoriamente, pois,enquanto o tesouro permanece em seu estado de tesouro,
não funciona como capital, não toma parte no processo de valorização, continua
sendo uma soma de dinheiro que só cresceporque, sem sua colaboração,dinheiro
existente é jogado no mesmo baú.
A forma de tesouro é apenasa forma-dinheiro que não se encontraem circulação, dinheiro que está interrompido em sua circulaçãoe que, por isso, é guardado
em sua forma-dinheiro. No que tange ao próprio processo de entesouramento, ele
é comum a toda a produção de mercadorias e desempenha, como fim em si mesmo, um papel apenasnas formaspré-capitalistas nãodesenvolvidas damesma. Aqui,
porém, o tesouro aparece como forma do capital monetário e o entesouramento
como um processo queacompanha transitoriamentea acumulação do capital, porque e na medida em que o dinheiro figura aqui como capital monetário latente;
porque o entesouramento, o estado de tesouro da mais-valia existenteem formadinheiro é um estágio preparatório, funcionalmente determinado, que ocorre fora
do ciclo,do capital, para a transformação da mais-valia emcapital realmentefuncionante. E, portanto, capitalmonetário latentepor essa sua determinação,sendo também por isso ovolume que tem de alcançar paraentrar no processo determinadopela
composição de valor apresentadade cada vez pelo capital produtivo. Mas, enquanto permanece em estado de tesouro, ainda não funciona como capital monetário,
ainda é capital monetário em alqueive; não como antes, interrompido em sua função, mas ainda incapaz para sua função.
Tomamos aqui a acumulação de dinheiro em sua forma original real como tesouro real em dinheiro. Ela também pode existir na forma de mero crédito, títulos
de crédito do capitalistaque vendeu M'. No que se refere àsoutras formasem que,
nesse ínterim, esse capitalmonetário latente existe na figura de dinheiro que gera
dinheiro, por exemplo como depósito que rende juros num banco, como letras de
câmbio ou titulos de qualquer espécie,não cabe estudá-las aqui.A mais-valia realizada em dinheiro executa, então, funçõesespecificas decapital fora do ciclo do capital industrial de que surgiu; funções que, em primeiro lugar, nada têm a ver com
esse cicloenquanto tal, mas que,em segundo lugar, supõemfunções de capital que
diferem dasfunções do capital industriale que aqui ainda não foram desenvolvidas.
IV Fundo

de reserva

Na forma recém-examinada, o tesouro, forma de existência da mais-valia, é um

fundo de acumulação de dinheiro, a forma-dinheiro que a acumulação de capital
possui transitoriamente
e, nessamedida, elamesma écondição daúltima. Essefundo
de acumulação pode, no entanto, também prestar serviçosacessórios específicos,
isto é, ingressar noprocesso decirculação do capital, sem que este possua a forma
P P' , portanto sem que a reprodução capitalista seja ampliada.
Se o processo M' - D' se prolonga além de sua medida normal, sendo, portanto, o capital-mercadoria anormalmenteretido em sua transformaçãoem forma-dinheiro; ou se, quando esta última se completou, o preço, por exemplo, dos meios
de produção em que o capital monetário deve ser convertido tiver subido acima

o cicLo
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do nível que tinha no início do ciclo, então o tesouro, que funciona como fundo
de acumulação, pode ser utilizado para tomar o lugar do capital monetário ou de
parte do mesmo. O fundo de acumulação monetária serve, portanto, como fundo
de reserva para fazer face a perturbações do ciclo.
Enquanto fundo de reserva, ele é diferente do fundo de meios de compra ou
de pagamento considerados no ciclo P P. Estes últimossão parte do capital monetário em funcionamento portanto formas de existência emgeral de parte do valor-capital queestá emprocesso!, cujaspartes sóentram em função sucessivamente,
em prazos distintos. Na continuidade do processo de produção constitui-se constantemente capital monetário de reserva, pois hoje entraram pagamentos que só
precisarão serfeitos em data posterior, hoje são vendidas grandesmassas demercadorias e só em dias posterioreshá que comprar grandes massas demercadorias;
nesses intervalos,existe, portanto,constantemente partedo capital circulante emforma-dinheiro. O fundo de reserva, pelocontrário, não é elemento do capital em funcionamento, ou melhor, do capital monetário, mas do capital que se encontra em
estágio preliminar de sua acumulação, da mais-valia ainda não transformada em
capital ativo.E aliás,evidente que o capitalistaem apuros não pergunta, de nenhum
modo, qual é a função específica do dinheiro que ele tem em mãos, mas aplica
o que tem para manter em andamento o processo decirculação de seu capital.Se-

ja, emnosso exemplo,
D a 422 librasesterlinas, D'= 500 libras esterlinas.
Se parte do capital de 422 libras esterlinas existecomo fundo para meios de pagamento
e de compra, como provisão de dinheiro, ele está calculadopara, em circunstâncias
constantes, entrartotalmente no ciclo, sendo também suficiente para isso. O fundo
de reserva, porém, é uma parte das 78 libras esterlinasde mais-valia; ele só pode
ingressar noprocesso decirculação do capital de 422 libras esterlinas ãmedida que
esse cicloé realizado em circunstânciasque não permaneçam constantes;pois ele
é partedo fundo de acumulaçãoe figuraaqui semampliação daescala dereprodução.
O fundo de acumulação em dinheiro já é existência docapital monetário latente; portanto, transformação de dinheiro em capital monetário.
A fórmula geral do ciclo do capital produtivo, que reúne reprodução simples
e reprodução em escala ampliada, é:
1

/'Â fã

P M' _
Se P = P,

então D em 2!

D4 D _ M

= D'

- d;

P
se P = P',

P!
então D em 2! é maior

do que D' - d; ou seja, dfoi totalou parcialmentetransformado emcapital monetário.
O ciclo do capital produtivo é a forma na qual a Economia clássica examina
o processo de circulação do capital industrial.

CAPÍTULO III

O Ciclo do Capital-Mercadoria

A fórmula geral parao ciclo do capital-mercadoria
é:
M'-D'-M...P...M'

M' aparece não só como produto, mas como pressuposto dosdois ciclos anteriores, pois o que D - M é para um capital já implica M' - D' para o outro, ã medida que ao menos parte dos próprios meios de produção é produto-mercadoria
de outros capitais individuais que se encontram em seu ciclo. Em nosso caso, por
exemplo, carvão, máquinas etc. são o capital-mercadoria do explorador da mina,
do construtor capitalista de máquinas etc. Além disso, já foi mostrado, no capítulo
l, 4, que já na primeira repetição de D
D', antes mesmo de ter-se completado
o segundo ciclo do capital monetário, é pressupostonão só o ciclo P P, mas também o

ciclo M'

M'.

Se ocorre reprodução em escala ampliada, então o M' final será maior que o
M' inicial e por isso será designado aqui por M".
A diferença entre a terceira forma e as duas primeiras aparece, primeiro, em
que aqui a circulaçãoglobal, com suas duasfases opostas,inaugura o ciclo, enquanto
na forma I a circulação é interrompida pelo processo de produção; na forma ll, a
circulação global, com as duas fasescomplementares, só aparece como mediação
do processode reproduçãoe constitui,portanto, o movimento mediadorentre P P.
EmD
D',aformadecirculaçãoéD M... M' - D' = D - M - D. EmP
P
ela ê aforma inversa M' - D. D - M = M - D - M. Em M' M' ela tem igualmente essa

última forma.

Segundo: na repetição dosciclos Ie II, mesmo seos pontosnais D' - P constituem os pontos iniciais do ciclo renovado, desaparecea forma em que foram produzidos. D' = D + d, P = P + p recomeçam o novo processo como D e P.
Mas, na forma III, o ponto de partida M precisa ser designado como M', mesmo
com a renovação do ciclo na mesma escala, e isso pela seguinte razão. Na forma
I, assim que D' enquanto tal inaugura novo ciclo, ele funciona como capital monetário D, adiantamento, emforma-dinheiro, do valor-capital a ser valorizado.A grandeza docapital monetárioadiantado, acrescida
pela acumulaçãoexecutada noprimeiro
ciclo, aumentou. Mas, se 422 libras esterlinas ou 500 libras esterlinas forema grandeza do capital monetário adiantado, nada altera no fato de que ele apareça como
mero valor-capital. D' já não existe como capital valorizado ou prenhe de mais-valia, como relação-capital. Poisele deve valorizar-se apenasno processo. O mesmo
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vale para P P' ; P' tem de continuar funcionando e renovar o ciclo sempre como
P, como valor-capital, que deve produzir mais-valia. O ciclo do capital-mercadoria
no entanto não se abre com valor-capital, mascom valor-capital aumentado em forma-mercadoria; implica pois de antemão o ciclo não só do valor-capital existente
em forma-mercadoria,

mas também da mais-valia. Nessa forma, caso ocorra repro-

dução simples,então entra um M' de igual grandeza noponto final como no inicial.
Se parte da mais-valiaentra no ciclo do capital, então aparece efetivamenteno fim,
em vez de M', M", um M' maior, mas o ciclo subseqüenteé reaberto com M', que
é apenasum M' maior do que o do ciclo anterior e que começa com um valor-capital acumulado maior, e por conseguinte também com mais-valia recém-produzida
relativamente maior, seu novo ciclo. Em todos os casos, M' inaugura o ciclo sempre
como um capital-mercadoria que é = valor-capital + mais-valia.
M' como M aparece no ciclo de um capital industrial individual não como forma dessecapital, mascomo forma de outro capital industrial,à medida que os meios
de produção são produto deste. O ato D - M isto é,D - MP! do primeiro capital
é M' - D' para esse segundo capital.
No ato de circulação D - M §§,, FTe MP comportam-se de maneira idêntica à medida que são mercadoriasem mãos de seus vendedores: aqui, o trabalhador que vende sua força de trabalho; lá, o possuidor dos meios de produção que
os vende. Para o comprador, cujo dinheiro atua aqui como capital monetário, eles
só funcionam como mercadorias enquanto ele ainda não os comprou, enquanto
se defrontamcom seu capital existenteem forma-dinheiro como mercadoriasde outros. MP.e FT só se diferenciamaqui à medida que MP, nas mãos de seu vendedor,
é = M', portanto seu capital, forma-mercadoria de seu capital, enquanto FT, para
o trabalhador, sempre é mercadoria e só se torna capital nas mãos do comprador,
como elemento

de P

M' nunca pode, por isso, como mero M , como mera forma-mercadoria do valor-capital, inaugurar um ciclo. Como capital-mercadoria, é sempre algo duplo. Do
ponto de vista do valor de uso, é o produto da função de P, aqui fio, cujos elementos, FT e MP, que como mercadorias provêm da circulação, só1` funcionaramcomo formadoresdesse produto.Do ponto de vistado valor, é o valor-capital Psomado
à mais-valia mv gerada na função de P.
Só no ciclo do próprio M' é que M = P = valor-capital2` podee deve separar-se daparte de M' em que existemais-valia, do mais-produto em que está contida a mais-valia, sejamambos efetivamenteseparáveis, comono fio, ou não, como
na máquina. São separáveis cada vez que M' é transformado em D'.
Se o produto-mercadoria total é divisível em produtos parciais, homogêneos
e autônomos, como, por exemplo, nossas10 mil libras defio, e o ato M' - D' pode
se representarportanto em uma soma de vendas realizadas sucessivamente,
então
o valor-capital pode funcionar em forma-mercadoria como M , separar-sede M' antes dea mais-valiarealizar-se, portantoantes queM' como um todo esteja realizado.
Das 10 mil libras de fio a 500 libras esterlinas, o valor de 8 440 libras é = 422

libras esterlinas = valor-capital, separado da mais-valia. Caso o capitalista venda
apenas 8 440 libras de fio por 422 libras esterlinas,então essas8 440 libras de fio
representam M, o valor-capital em forma-mercadoria; o mais-produto de 1 560 libras de fio =

mais-valia de 78 libras esterlinas contido em M' só circulou mais tarde;

o capitalista poderia executar M -

D antes

da circulação do mais-produto

m-d-m.

l' Na 19 e29 edições:
agora emalemão, nun= agora;nur = só, apenas!.
Modificado de
acordo como manuscrito
de Marx. N. da Ed. Alemã.!
Z' Na19 edição
figuram aqui
palavras omitidas
na 29edição: ou
seja, oproduto-mercadoria que
em existe
o valor-capital
etc. Segundo
a ediçãoSiglo XXI. N. dosT.!
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Ou, se ele primeiro vendesse 7 440 libras de fio no valor de 372 libras esterlinas e, depois, 1 000 libras de fio no valor de 50 libras esterlinas,com a primeira
parte de M poder-se-iam repor os meios de produção a parte constante do capital
c! e com a segunda parte de M, a parte variável do capital v, a força de trabalho
e então prosseguir como

antes.

Se tais vendas sucessivasocorrem e as condições do ciclo o permitem, então
o capitalistatambém pode, em vez de separarM' em c + v + m, fazer essa separação em partes alíquotas de M'.
Por exemplo, 7 440 libras de fio = 372 libras esterlinas, que, como partes de
M' 0 mil libras de fio = 500 libras esterlinas!,representam a parte constante do
capital, sãopor suavez decomponíveisem 5 535,360 librasde o no valor de 276,768
libras esterlinas,que apenasrepõem a parte constante,o valor dos meios de produção consumidos em 7 440 libras de fio; 744 libras de fio no valor de 37,200 libras
esterlinas quesó repõemo capitalvariável; 1 160,640 librasde fio no valor de 58,032
libras esterlinas
que, como mais-produto, sãoportadoras demais-valia. Comas 7 440
libras vendidas, ele pode, portanto, repor o valor-capital nelas contido mediante a
venda de 6 279,360 libras de fio ao preço de 313,968 libras esterlinas e gastar o
valor do mais-produto de1 160,640 libras = 58,032 librasesterlinas comorendimento.
Do mesmo modo ele pode ainda decompor 1 000 libras de fio = 50 libras esterlinas = valor-capital variável e vendê-las de acordo com essa proporção; 744
libras de fio por 37,200 libras esterlinas, valor-capitalconstante de 1 000 libras de
fio; 100 libras de fio a 5,000 libras esterlinas, valor do capital variável do mesmo;
portanto, 844 libras defio a 42,200 libras esterlinas, reposiçãodo valor-capital contido em

1 000 libras de fio; finalmente,

156 libras de fio no valor de 7,800

libras

esterlinas que representam o mais-produto nele contido e que, como tais, podem
ser consumidas.

Finalmente, pode ainda decompor as restantes1 560 libras de fio no valor de
78 librasesterlinas, casoconsiga vendê-las,de tal maneira quea venda de 1 160,640
libras defio por`58,032 libras esterlinasreponha o valor dos meios de produção contidos nas 1 560 libras de fio e que a de 156 libras de fio no valor de 7,800 libras
esterlinas reponhao valor-capital variável; tudo somado, 1 316,640 libras de fio =
65,832 libras esterlinas, reposiçãodo valor-capital total; por fim, o mais-produto de
243,360 libras = 12,168 libras esterlinasfica para ser gasto como rendimento.
Assim como cada elemento c, u, mv existenteno fio pode ser novamente dividido nos mesmos componentes, assim também cada libra isolada de fio no valor
de 1 xelim = 12 pence.

C+U+mU=

c = 0,744 libras de fio
v = 0,100 libras de fio
mu = 0,156 libras de fio
1 libra
de fio

= 8,928
= 1,200
= 1,872
= 12

pence
pêni
pêni
pence

Se somamos as 3 vendas parciaisacima, obtemos o mesmo resultado que na
venda das

10 mil

libras de

fio de

uma só

vez.

Temos, no capital constante:
na 1? venda: 5 535,360 libras de fio = 276,768 libras esterlinas
na 2? venda: 744,000
libras de fio =
37,200 libras esterlinas
na 3? venda: 1 160,640 libras de fio = 58,032
libras esterlinas
Total 7

440 libras

de fio = 372

libras esterlinas
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Em capital variável:
na 19' venda 74-4,000
na 2? venda 100,000
na 3? venda 156,000
Total 1
Em mais

libras de fio 37,200
libras de fio 5,000
libras de fio 7,800

000 libras

de fio

libras esterlinas
libras esterlinas
libras esterlinas

50 libras

esterlinas

valia:

na 1? venda' 1

160,640 libras de fio

na 2? venda 156,000
na 3? venda 243,360
Total 1

58,032 libras

libras de fio 7,800
libras de fio 12,168

560 libras

de fio

esterlinas

libras esterlinas
libras esterlinas

78 libras

esterlinas

Summa summarum:3`

capital constante:
capital variável:
mais-valia: 1
Total 10

7 440 libras de fio 372
1 000 libras de fio 50

libras esterlinas
libras esterlinas

560 libras

de fio

78 libras

esterlinas

000 libras

de fio

500 libras

esterlinas

M' - D' não é, em si, mais que uma venda de 10 mil libras de fio. As 10 mil
libras de fio são mercadoria, como qualquer outro fio. Ao comprador interessa o
preço de 1 xelim por libra ou de 500 libras esterlinas por 10 mil libras. Se na negociação ele entra na composição do valor, é só com a insidiosa intenção de provar
que a libra poderia ser vendida abaixo de 1 xelim e que, ainda assim, o vendedor
faria um bom negócio. Mas o quantum que ele compra depende de suas necessidades; seele é, por exemplo, proprietário de uma tecelagem,então depende da composição de seu próprio capital que funciona na tecelagem, não da do fiandeiro do
qual ele compra. As proporções em que M', por um lado, tem de repor o capital
ou seus distintos elementos!que se desgastou emsua produção e, por outro, tem
de servir como mais-produto, seja para o gasto de mais-valia, seja para a acumulação de capital, existem apenas no ciclo do capital, cuja forma mercantil são as 10
mil libras de fio. Elas nada têm a ver com a venda enquanto tal. Além disso, aqui
se supõe que M' seja vendido por seu valor, que, portanto, se trata apenas de sua
transformação deforma-mercadoria em forma-dinheiro. Para M', como forma funcional no ciclo desse capital individual, do qual o capital produtivo tem de ser reposto, é naturalmente decisivose e em que proporção preço e valor divergem entre
si na venda, mas com isso nada podemos fazer aqui,no exame de meras diferenças
formais.

Na forma l, D D', o processo de produção aparece no meio, entre as duas
fases dacirculação do capital mutuamente complementares eopostas uma à outra;
aquele processo passou antes que se abra a fase conclusiva M' - D' . Dinheiro é
adiantado como capital, transformado primeiro nos elementos de produção, destes
em produto-mercadoria e esseproduto-mercadoria é novamente convertido em dinheiro. E um ciclo de negócios plenamente concluído, cujo resultado é o dinheiro
que se pode utilizar para toda e qualquer coisa. Assim, o reinício só é potencialmente dado. D P D' pode ser tanto o último ciclo que conclui a função de um
capital individual quando este se retira do negócio, como o primeiro ciclo de um
3' Somadas somas.N. dosT.!
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capital que acaba de entrar em função. O movimento geral é aqui D D'. de dinheiro para mais dinheiro.
Na forma II, P M' - D' - M
P P!, o processoglobal de circulação sucede ao primeiro P e precede o segundo; ele ocorre, porém, numa ordem oposta ã
da forma I. O primeiro P é o capital produtivo e sua função é o processode produção, como condição prévia do processo de circulação subseqüente. O P final não
é, no entanto, o processo de produção; é apenas a existência renovadado capital
industrial em sua forma de capital produtivo. E precisamente o é como resultado
da transformação realizada na última fase da circulação, do valor-capital em
FT + MP, nos fatores subjetivose objetivos que, em sua reunião, constituem a forma de existência docapital produtivo. O capital, seja Pou P , estáno fim novamente disponivel na forma em que deve funcionar de novo como capital produtivo, para
realizar o processo de produção. A forma geral do movimento, P P, é a forma
de reprodução e não mostra, como o faz D D', a valorização como finalidade
do processo.Por isso,ela torna ã Economia clássica tantomais fácil abstrair aforma
capitalista determinadado processo de produção e apresentara produção enquanto tal como finalidade do processo, de modo a produzir tanto e tão barato quanto
for possível e trocar o produto pela maior variedade possívelde outros produtos,
em parte para a renovação da produção D - M!, em parte para o consumo d m!. Assim, como D e d só aparecem aqui como meio evanescentede circulação,
as peculiaridadestanto do dinheiro quanto do capital monetário podem ser ignoradas e o processo todo aparece como simples e natural, isto é, com a naturalidade
do racionalismo superficial. O lucro também é ocasionalmente esquecido no capital-mercadoria, e este só figura, assim que se fala do ciclo de produção como um
todo, apenas como mercadoria; assim que se fala dos elementos do valor, figura
como capital-mercadoria. A acumulação aparece naturalmente do mesmo modo
que a produção.
Na forma lll, M' - D' - M
P M', as duas fases do processo de circulação inauguram o ciclo, e isso na mesma ordem que na forma ll, P P; segue então P, e isso como na forma l, com sua função, o processo de produção; com o
resultado do último, M', fecha-se o ciclo. Como na forma ll com P, como mera exis-

tência renovadado capital produtivo, conclui aqui com M', como existência renovada do capital-mercadoria; como na forma ll o capital, em sua forma P, tem de
recomeçar o processo enquantoprocesso deprodução, assimaqui, com o ressurgimento do capital industrial na forma de capital-mercadoria,o ciclo precisa reiniciarse com a fase de circulação M' - D'. As duas formas do ciclo são incompletas,
porque não se encerramcom D', com o valor-capital valorizadoretransformado em
dinheiro. Portanto, ambos precisam ser continuados e implicam, por isso, a reprodução. O ciclo global na forma Ill é M'
M'.
O que distingue aterceira formadas duasprimeiras éque só nesse cicloo valorcapital valorizado,não o valor-capital original ainda a ser valorizado,aparece como
ponto de partida de sua valorização.M' como relação-capital é, aqui, o ponto de
partida e funciona como tal de modo determinante sobre todo o ciclo ao implicar,
já em sua primeira fase, tanto o ciclo do valor-capital quanto o da mais-valia, e a
mais-valia deve - ainda que não em cada ciclo individual, mas em sua média ser gastaem partecomo rendimento,percorrer acirculação m- d - m e, em parte,
funcionar como elemento da acumulação do capital. °
Na forma M'
M', o consumo do produto-mercadona total é pressupostocomo condição do próprio transcurso normal do ciclo do capital. O consumo individual do trabalhador eo consumo individual daparte não-acumuladado mais-produto
abarcam a totalidade do consumo individual.

Portanto, o consumo em sua totalidade

- como consumo individual e produtivo - entra como condição no ciclo M'. O
consumo produtivo que inclui, do ponto de vista do conteúdo, o consumo indivi-
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dual do trabalhador, já que a força de trabalho é produto permanente, dentro de
certos limites,do consumo individual do trabalhador! ocorre por meio de cada capital individual mesmo. O consumo individual

- salvo

na medida em que é necessá-

rio para a existência do capitalista individual - só se pressupõe como ato social,
de modo algum como ato do capitalista individual.
Nas formas I e II, o movimento global se apresenta como movimento do valor-capital adiantado.Na forma III, o capital valorizadoconstitui, na figura do produto-mercadoria total, o ponto de partida e possui a forma do capital que se move,
do capital-mercadoria.Só depois de sua transformação emdinheiro essemovimento se ramifica em movimento de capital e movimento de rendimento. A repartição
do produto social total, assim como a repartição específica do produto para cada
capital-mercadoria individual, por um lado em fundo de consumo individual, por
outro em fundo de reprodução, está implicada, dessa forma, no ciclo do capital.
Em D D' está implicada uma possível ampliação do ciclo, de acordo com o
volume de d, que entra no ciclo renovado.
Em P P, P pode começar o novo ciclo com o mesmo valor, talvez com um
valor menor e, ainda assim, representarreprodução em escala ampliada,por exemplo, devido ã produtividade aumentada do trabalho, elementosde mercadoriasbarateiam. Inversamente,o capitalprodutivo, tendo crescido emvalor, pode representar
uma reprodução em escalamaterialmente maisestreita se,por exemplo, elementos
da produção encarecem. O mesmo vale para M' M'.
Em M' M', capital em forma-mercadoria é pressuposto daprodução; ele reaparece como pressuposto dentro desse ciclo,no segundo M . Se esseM ainda não
está produzido ou reproduzido, então o ciclo está inibido; esse M precisa ser reproduzido, na maior parte como M' de outro capital industrial. Nesse ciclo, M' existe
como ponto de partida, ponto de transição, pontode encerramento do movimento,
está, portanto, sempre aí. E condição constante do processo de reprodução.
M'
M' se distingue dasformas I e II por outro momento. Todos os três ciclos
têm em comum que a forma em que o capital inaugura seuciclo também é a forma
com que ele o encerra e,com isso,encontra-se novamentena forma inicial em que
reinaugura o mesmo ciclo. A forma inicial D, P, M' é sempre a forma em que o
valor-capital em III, com a mais-valia que lhe é acrescida! é adiantado, portanto
sua forma original em relação ao ciclo; a forma final D', P, M' é, toda vez, forma
transmutada de uma forma funcional que transcorre no ciclo, que não é a forma
original.
Assim, em I, D' é a forma transmutada

de M'; o P final em II é a forma trans-

mutada de D e em I e II essa transformaçãoé provocada por um simples ato da
circulação de mercadorias, por troca formal de lugar entre mercadoria e dinheiro!;
em III, M' é a forma transmutada de P, do capital produtivo. Mas, aqui em III, a
metamorfose não atinge, em primeiro lugar, apenas a forma funcional do capital,
mas também sua grandezade valor; em segundo lugar, a transformação é, porém,
o resultado não de mera troca formal do lugar pertencente ao processo de circulação, mas uma verdadeira transformação que a forma útil e o valor dos elementos
mercantis do capital produtivo sofreram no processo produtivo.
A forma do extremo inicial D, P, M' está pressupostaem cada um dos ciclos
I, II e III; a forma que reapareceno extremo final está posta e, por isso, condicionada pela série de metamorfoses do próprio ciclo. MÇ como ponto final de um ciclo
de um capital industrial individual, apenas pressupõe aforma P que não pertence
à circulação! do mesmo capital industrial, do qual é produto. D', como ponto final
em I, como forma transmutada de M' M' - D'! pressupõe D na mão do comprador, como existente fora do ciclo D D' e trazido para dentro dele pela venda de
M', tornando-se sua própria forma final. Assim, em II, o P final pressupõe FTe MP
M! como existentes externamentee incorporados a ele por D - M como forma
final. Mas, abstraindo o último extremo, nem o ciclo do capital monetário individual
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pressupõe aexistência docapital monetário em geral, nem o ciclo do capital produtivo individual a do capital produtivo em seu ciclo. Em l, D pode ser o primeiro capital monetário, em Il, P pode ser o primeiro capital produtivo que apareça no palco
da História,

mas em III
M- D-M

M/ -zzf
m- d-m

M é pressuposto duasvezes externamenteao ciclo. Uma vez no ciclo M' - D' M
Esse M, à medida que é composto de MP, é mercadoria em mãos do vendedor; ele mesmo é capital-mercadoria enquantoproduto de um processo de produção capitalista;e, ainda que não o seja, aparece comocapital-mercadoria nasmãos
do comerciante. A outra vez, no segundo m em m - d - m, que igualmente deve existircomo mercadoria para poder ser comprado. Em todo caso, secapital-mercadoria ou não, FT e MP são tão mercadorias como M' e se comportam como
mercadorias um em relação ao outro. O mesmo vale para o segundo m em m d - m. Por conseguinte, à medida que M' = M FT + MP! tem mercadorias como seus elementos constitutivose precisa ser substituídona circulação por mercadorias iguais; assim como em m - d - m, o segundo m precisa ser reposto na
circulação por outras mercadorias iguais.
Além disso, na base do modo de produção capitalista como dominante, toda
mercadoria nas mãos do vendedor precisa ser capital-mercadoria. Ela continua a
sê-lo nas mãos do negociante ou se torna se ainda não o era. Ou, então, precisa
ser mercadoria- por exemplo, artigosimportados - que repõe capital-mercadoria
original, só lhe tendo dado, por isso, outra forma de existência.
Os elementos mercantis FT e MP, em que consiste o capital produtivo P, não
possuem, enquantoformas de existência deP, a mesma configuraçãoque nos diferentes mercadosde mercadoriasem que são buscados.Estão agorareunidos e, em
sua ligação, podem funcionar como capital produtivo.
Que só nessa forma lll, dentro do próprio ciclo, M apareça como pressuposto
de M, deve-se aofato de que o ponto de partida ê o capital em forma-mercadoria.
O ciclo ê iniciadocom a conversão deM' à medida que funciona como valor-capital,
seja aumentado ou não por adição de mais-valia! nas mercadoriasque constituem
seus elementosde produção. Mas essaconversão compreendetodo o processo de
circulação M - D - M = FT + MP! e é seu resultado. Aqui está, pois, M em
ambos os extremos, mas o segundo extremo, que recebe a sua forma M por meio
de D - M

de fora, do mercado de mercadorias, não é o último extremo do ciclo,

mas só de seusdois primeiros estágios, queabarcam o processo decirculação. Seu
resultado éP, cuja função, o processo deprodução, então começa. Só como resultado deste,portanto não como resultado do processo de circulação,aparece M' como conclusão do ciclo e na mesma forma que o extremo inicial M'. No entanto,
em D D' e P P, os extremos finais D' e P são resultadosdiretos do processo
de circulação. Portanto, só no fim é que aqui são pressupostos uma vez D', outra
vez P, em outras mãos. A medida que o ciclo ocorre entre os extremos, nem D
num caso, nem P no outro - a

existência de D como dinheiro alheio, a de P como

processo deprodução alheio - aparecem como pressupostosdesses ciclos.No entanto, M' M' pressupõe M = FT + MP! como mercadorias alheias em mãos
alheias e que, mediante o processo de circulação introdutório, são trazidas ao ciclo
e transformadasem capital produtivo, de cuja função resulta que M' volta a tornarse agora forma final do ciclo.
Mas, precisamenteporque o ciclo M' M' pressupõe, dentrode seu curso, outro capital industrial em forma de M = FT + MP! e MP abarca outros capitais
de diversos tipos, por exemplo, em nosso caso, máquinas, carvão, óleo etc.!, ele
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mesmo incita que seja considerado sócomo forma geral do ciclo, istoé, como uma
forma social sob a qual cada capital industrialisolado excetoem sua primeira inversão! pode ser considerado,por isso, não só como forma de movimento comum a
todos os capitais industriaisindividuais, mas, ao mesmo tempo, como forma de movimento da soma dos capitais individuais,portanto do capital total da classecapitalista, um movimento em que cada capital industrialindividual aparece apenas como
um movimento parcial que se entrelaça com os outros e é condicionado por eles.
Consideremos, por exemplo, o produto-mercadoria total anual de um país e analisemos o movimento, pelo qual uma parte desterepõe o capital produtivo em todos
os negóciosindividuais, outraparte entrano consumo individual dasdiferentes classes,
então consideramosM' M' como fonna de movimento tantodo capitalsocial quanto
da mais-valia ou do respectivo mais-produto produzidos por ele. Que o capital social seja = soma dos capitaisindividuais inclusive dos capitaispor ações ou respectivamente do capital do Estado, ã medida que governos empregam trabalho assalariado produtivo em minas, estradas de ferro etc., funcionando como capitalistas individuais! e que o movimento global do capital social seja = soma algébrica
dos movimentos dos capitais individuais, isso não exclui de modo algum que esse
movimento, enquanto movimento do capital individual isolado, apresentaoutros fenômenos que o mesmo movimento, quando é considerado da perspectivade uma
parte do movimento global do capital social, portanto em sua conexão com os movimentos de suas outras partes, e que, ao mesmo tempo, resolve problemas cuja
solução deve ser pressupostana consideraçãodo ciclo de um capital individual isolado, em vez de resultar dele.

M'
M' é o único ciclo em que o valor do capital originalmenteadiantado constitui apenas parte do extremo inaugural do movimento e em que o movimento se
anuncia de antemão como movimento total do capital industrial; tanto da parte do
produto que repõe o capital produtivo, quanto da parte do produto que constitui
mais-produto e que, em média, é gasta em parte como rendimento, em parte tem
de servir como elemento da acumulação. A medida que o gasto de mais-valia como rendimento

está incluído nesse ciclo, nessa medida também é consumo indivi-

dual. Este último é, porém, também incluído pelo fato de que o ponto de partida
M, mercadoria, existe como um artigo útil qualquer; todo artigo produzido de modo capitalistaé, porém, capital-mercadoria, não importa se sua forma útil o destine
ao consumo produtivo ou individual, ou a ambos. D D' apenas aponta para o
lado do valor, da valorização do valor-capital adiantado como finalidade de todo
o processo;P P P'!, do processo de produção do capital enquanto processode
reprodução com grandeza constanteou crescente do capital produtivo acumulação!; M' M', ao anunciar-se já em seu extremo inicial como figura da produção
capitalista demercadorias, abrangede antemão o consumo produtivo e individual;
o consumo produtivo, e a valorizaçãonele implícita, só aparececomo ramo de seu
movimento. Por fim, como M' pode existir em forma útil, que não pode entrar novamente em qualquer processo de produção, então está indicado de antemão que
os diferentes elementos de valor expressosem partes do produto de M' precisam
ocupar outro lugar, conforme se considereM'
M' como forma do movimento autônomo do capital socialtotal ou como movimento autônomo de um capital industrial individual. Em todas essas suaspeculiaridades, esseciclo aponta para além de
si mesmo como ciclo isolado de um capital meramente individual.
Na figura M'
M', o movimento do capital-mercadoria, istoé, do produto total
produzido de modo capitalista, aparece tantocomo pressupostodo ciclo autônomo
do capital individual quanto, por sua vez, como condicionado por ele. Caso essa
figura seja captada em sua peculiaridade, já não basta dar-sepor satisfeito com o
fato de que as metamorfoses M' - D' e D - M são, por um lado, seções funcionalmente determinadasna metamorfose do capital e, por outro, membros da circu-
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lação geralde mercadorias.Torna-se necessáriotrazer à luz os entrelaçamentos das
metamorfoses deum capital individual com as de outros capitais individuais e com
a-parte do produto total destinada ao consumo individual. Ao analisar o ciclo do
capital industrial individual, tomamos por isso preferencialmente asduas primeiras
formas por base.
Como forma de um capital individualisolado, ociclo M' M' aparece, porexemplo, na agricultura, onde se calcula de colheita para colheita . Na figura ll parte-se
da semeadura; na figura III, da colheita ou, como dizem os fisiocratas,na primeira
parte dos avances;4' nasegunda, dasreprises.5` Omovimento do valor-capital aparece em lll, de antemão, apenascomo parte do movimento da massageral de produtos, enquanto em l e ll o movimento de M' constitui somente um momento no
movimento de um capital isolado.
Na figura Ill, as mercadorias quese encontram no mercado constituem o pressuposto permanente do processo de produção e de reprodução. Portanto, caso se
fixe essa figura, todos os elementos do processo de produção parecem provir da
circulação de mercadorias esó consistiremem mercadorias. Essa concepçãounilateral ignora os elementos do processo de produção independentes dos elementos
mercantis.

Como em M'
M' o produto total o valor total! é ponto de partida, então se
mostra aqui que abstraindo o comércio exterior! só pode ocorrer reprodução em
escala ampliada com produtividade constante se na parte do mais-produto a ser
capitalizado oselementos materiaisdo capital produtivo adicional já estão contidos;
que, portanto, à medida que a produção de um ano serve de pressuposto para a
do ano seguinte ou à medida que issopode acontecer simultaneamente como processo dereprodução simplesdentro de um ano, logo é produzido mais-produto na
forma que lhe possibilitafuncionar como capital adicional. Produtividade incrementada só pode aumentar a matéria do capital, sem elevar seu valor; mas, com isso,
constitui material adicional para a valorização.
M'
M' está*na base do Tableau Economiquede Quesnay, o qual mostra seu
grande e certeiro tato ao ter escolhido, em antítese aD
D' a forma isoladamente
fixada do sistema mercantilista!,

4' Adiantamentos.
avanços. N.dos T.!
5° Retornos.N. dosT.!

esta forma e não P

P.

CAPÍTULO IV

As Três Figuras do Processo Cíclico

As trêsfiguras podemser representadas,
Ck representando
o processoglobal
da circulação:
l!D-M...P...M'-D'
ll! P Ck
P
Ill! Ck
P M'!

Se captamos as trêsformas em conjunto, então todos os pressupostos doprocesso aparecemcomo seu resultado, como pressuposto produzidopor ele mesmo.
Cada momento se apresentacomo ponto de partida, ponto de passagem eponto
de retorno. O processoglobal seapresenta comounidade de processo deprodução
e processo de circulação; o processo de produção torna-se mediador do processo
de circulação e vice-versa.
Aos três ciclos é comum: a valorização do valor como objetivo determinante,
motivo impulsor. Em l isso seexpressa naforma. A forma ll começa com P, o próprio processo de valorização.Em Ill, o ciclo começa com o valor valorizado e conclui com valor novamente valorizado, mesmo quando o movimento é repetido em
escala constante.
A medida que M - D é D - Mpara o comprador e D - M é M - D para
o vendedor, a circulação do capital só representaa metamorfose ordinária de mercadorias e vigem as leis desenvolvidasem relação ã mesma Livro Primeiro. Cap.
lll, 2! sobre amassa dedinheiro circulante. Caso, porém, não nos detivermos nesse
aspecto formal, mas considerarmosa conexão real entre as metamorfosesdos diferentes capitaisindividuais, portanto de fato a conexão entre os ciclos dos capitais
individuais como os movimentos parciais do processo dereprodução do capital social total, então esta não pode ser explicada pela mera mudança de forma do dinheiro e

da mercadoria.

Num círculo em constante rotação, cada ponto é, ao mesmo tempo, ponto de
partida e ponto de retomo. Caso interrompamos a rotação, então nem todo ponto
de partida é ponto de retomo. Assim vimos que não só cada ciclo particular pressupõe implicitamente! o outro, mas também que a repetição do ciclo numa forma
compreende a descrição dociclo em outras formas.Assim, a diferença todase apresenta como sendo apenas formal ou, também, como sendo meramente subjetiva,
como diferença que existe tão-somente para o observador.
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À medidaque cadaum dessesciclos éconsiderado como
forma particulardo
movimento em que se encontram diferentes capitais industriais individuais, então
existe tambémessa diversidadesempre apenascomo diferença individual. Na realidade, porém,cada capitalindustrial individualencontra-se emtodos ostrês aomesmo
tempo. Os três ciclos, as formas de reprodução das três configurações do capital,
realizam-se continuamenteem paralelo.Parte dovalor-capital que,por exemplo,funciona agora como capital-mercadoria transforma-se em capital monetário, mas, ao
mesmo tempo, outra parte sai do processo deprodução e entra na circulação como
capital-mercadoria novo. Assim, a forma circular M'
M' é continuamente descrita, assim como as duas outras formas. A reprodução do capital em cada uma de
suas formase em cada um de seus estágios étão continua como as metamorfoses
dessas formase o percurso sucessivodos trêsestágios. Aqui,portanto, o ciclo global
é a verdadeira unidade

de suas

três formas.

Em nosso exame foi pressuposto queo valor-capital, com sua grandeza devalor total, aparece integralmentecomo capital monetário, como capital produtivo ou
como capital-mercadoria.Assim, tínhamos,por exemplo, as 422 libras esterlinasprimeiro totalmente como capital monetário, depois as tínhamos também, em todo o
seu volume, transformadas emcapital produtivo, por fim, como capital-mercadoria:
fio no valor de 500 libras esterlinas das quais, 78 libras esterlinasde mais-valia!.
Aqui os diferentes estágios
constituem outrastantas interrupções.Enquanto, porexemplo, as 422 libras esterlinas permanecemem forma-dinheiro, isto é, até que tenham
sido realizadasas comprasD - M FT + MP!, o capital total existee funciona apenas como capital monetário. Assim que é transformado em capital produtivo, não
funciona nem como capital monetário nem como capital-mercadoria.Seu processo
global de circulação estáinterrompido, assimcomo, por outro lado, está interrompido seu processo globalde produção, quando funciona em um dos dois estágios de
circulação, sejacomo D ou como M'. Assim, portanto, o ciclo P P não se apresentaria apenascomo renovaçãoperiódica docapital produtivo,mas igualmentecomo
interrupção de sua função,do processode produção, até tersido completado o processo de circulação; a produção não se efetuaria continuamente mas aos empurrões, só se renovando depois de periodos de duração aleatória, conforme os dois
estágios do processo de circulação fossemvencidos mais depressa ou mais devagar. Isso, por exemplo,

no caso de um artesão chinês que trabalha

apenas para

clientes privadose cujo processo deprodução cessaaté que encomendas sejamnovamente feitas.

De fato, isso valepara cada uma das partes do capital que se encontra em movimento, e todas as partes do capital, uma após outra, realizam essemovimento.
As 10 mil libras de fio, por exemplo, são o produto semanal de um fiandeiro. Essas
10 mil libras defio saem totalmente da esfera daprodução para a esferada circulação; o valor-capital nelascontido tem de ser inteiramente transformado em capital
monetário e, enquanto permanece na forma de capital monetário, não pode reingressar noprocesso deprodução; precisaentrar antesna circulaçãoe ser retransformado nos elementos do capital produtivo FT + MP. O processo de circulação do
capital é interrupção contínua,abandono de um estágio,ingresso noseguinte; abandono de uma forma, existência emoutra; cada um dessesestágios nãosó condiciona o seguinte, mas simultaneamente o exclui.
Continuidade é, porém, o traço característicoda produção capitalista, condicionada por sua base técnica, ainda que ela nem sempre seja alcançável. Vejamos,
pois, como isso ocorre na realidade. Enquanto, por exemplo, as 10 mil libras de fio
se apresentamno mercado como capital-mercadoria e realizam sua transformação
em dinheiro seja estemeio de_pagamento,meio de compra ou tão-somente moeda de conta!, novo algodão, carvãoetc. tomam seu lugar no processode produção,
por conseguinte já se retransformam da forma-dinheiro e da forma-mercadoria na
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forma de capital produtivo e iniciam sua função enquanto tal; ao mesmo tempo
em que as primeiras 10 mil libras de fio são convertidas em dinheiro, 10 mil libras
de fio anteriores já descrevem o segundo estágiode sua circulação e se retransformam de dinheiro nos elementos do capital produtivo.Todas aspartes do capital percorrem sucessivamenteo processode circulação,encontrando-se ao mesmo tempo
em diferentes estágios do mesmo. Assim, o capital industrial se encontra, na continuidade de seu ciclo,simultaneamente emtodos os seus estágiose nas distintas formas funcionais que lhes correspondem. Para a parte que pela primeira vez se
transforma de capital-mercadoria em dinheiro, o ciclo M' M' começa, enquanto,
para o capital industrial como totalidade em movimento, o ciclo M'
M' está percorrido. Com

uma das mãos dinheiro é adiantado, com a outra é recebido; a inau-

guração do ciclo D D' num ponto é, ao mesmo tempo, seu retorno em outro.
O mesmo vale para o capital produtivo.
Por isso, o verdadeiro ciclo do capital industrial é, em sua continuidade, não
só unidade do processode circulaçãoe de produção, mas unidade de todos os seus
três ciclos.Tal unidadeele sópode ser, no entanto, à medida que cada parte distinta
do capital pode percorrer, sucessivamente, asfases consecutivasdo ciclo, podendo
passar de uma fase, de uma forma funcional a outra, encontrando-se, portanto, o
capital industrial, como totalidade dessas partes,ao mesmo tempo nas diversas fases efunções, descrevendosimultaneamente todosos trêsciclos. A sucessão decada parte está aqui condicionada pela justaposição das partes, isto é, pela partição
do capital. Assim, no sistema fabrilarticulado, o produto se encontra continuamente
tanto nas diversas etapasde seu processo de criação quanto na passagemde uma
fase de produção a outra. Como o capital industrial individual representa determinada grandeza,que depende dos meios do capitalistae que tem determinada grandeza mínima para cada ramo industrial, sua partição tem de proceder segundo
determinadas proporções. A grandeza do capital disponível condiciona o volume
do processo de produção, este o volume do capital-mercadoria e o do capital monetário, à medida que funcionam ao lado do processo deprodução. A justaposição,
pela qual a continuidade da produção é condicionada, só existe,porém, pelo movimento das partes do capital em que elas descrevem sucessivamenteos diferentes
estágios. Ajustaposição é,ela mesma, apenas resultadoda sucessão.Se, por exemplo, M' - D' se paralisapara uma parte, sendo a mercadoria invendável, então o
ciclo dessaparte está interrompido e a reposição por seus meios de produção não
se realiza;as partesseguintes, quesurgem do processo deprodução como M', encontram sua mudança de função bloqueada por suas antecessoras. Casoisso perdure algum tempo, então a produção é reduzida e todo o processo é levado ã
imobilidade. Todaparalisação dasucessão levaa justaposiçãoà desordem; toda paralisação numestágio provocauma paralisaçãomaior ou menor no ciclo global não
só da parte paralisada do capital, mas também do capital individual inteiro.
A forma seguinte em que o processo seapresenta éa de uma sucessãode fases, detal modo que a passagem docapital para nova fase esteja condicionadapelo abandono de outra. Todo ciclo específico tem,por isso, também uma das formas
funcionais do capital como ponto de partida e como ponto de retorno. Por outro
lado, o processo global é, de fato, a unidade dos três ciclos, que são as diferentes
formas em que se expressa acontinuidade do processo. Ociclo global apresenta-se
para cada forma funcional do capital como seu ciclo específico e cada um desses
ciclos condiciona na verdade a continuidade do processo global; o circuito de uma
forma funcional determina o outro. E uma condição necessária parao processo de
produção global, especialmente parao capital social, que ele sejaao mesmo tempo
processo dereprodução e portanto ciclo de cada um de seus momentos.Diferentes
frações do capital percorremsucessivamente osdiferentes estágiose formas funcionais. Cada forma funcional, embora sempre outra parte do capital se apresentene-
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la, percorre por causa disso, com as outras,seu próprio ciclo. Uma parte do capital,
mas uma parte sempre em mutação, sempre reproduzida,existe como capital-mercadoria que se transformaem dinheiro; outra, como capital monetário que se transforma em capital produtivo; uma terceira,como capital produtivo que se transforma
em capital-mercadoria. A presença permanente de todas as três formas ê mediada
pelo ciclo do capital total exatamente por essas três fases.
Como um todo, o capital seencontra, então, ao mesmo tempo, espacialmente
justaposto, emsuas diferentesfases. Mascada parte passa constantemente,pela ordem, de uma fase,de uma forma funcional para outra, funcionando assim, sucessivamente, em todas. As formas são, portanto, formas fluidas, cuja simultaneidade
é mediada por sua sucessão. Cadaforma segue a outra e a precede, de modo que
o retorno de uma parte do capital a uma forma ê condicionado pelo retorno da
outra a outra forma. 'Cada parte descreve continuamente seu próprio giro, mas é
sempre outra parte do capital que se encontra nessa forma, e essesgiros particulares constituem apenas momentos simultâneos e sucessivos do giro global.
Só na unidade dos três ciclosé que se realizaa continuidade do processoglobal
em vez da interrupção anteriormente descrita. O capital social total sempre possui
essa continuidade e seu processo possui sempre a unidade dos três ciclos.
Para capitaisindividuais, a continuidade da reprodução é mais ou menos interrompida. Primeiro, as massasde valor são distribuídascom freqüência em épocas
diferentes, emporções desiguaisnos diferentesestágios eformas funcionais.Segundo,
conforme o caráter damercadoria a ser produzida,portanto de acordo com a esfera
especifica deprodução em que o capital estejainvestido, essasporções podem distribuir-se diferentemente. Terceiro, a continuidade pode ser menos ou mais interrompida em ramos da produção que dependam da estação do ano, seja em
decorrência de condições naturais agricultura, pescado arenque etc.!, seja em decorrência de circunstâncias convencionais,como, por exemplo, nos assim chamados trabalhossazonais. Oprocesso transcorrede modo mais regular e uniforme na
fábrica e na mineração, mas essadiversidade dosramos de produção não provoca
uma diversidade nas formas gerais do processo de circulação.
O capital, enquanto valor que se valoriza, abrange não só relações de classe,
mas determinado caráter social que repousa sobre a existência do trabalho como
trabalho assalariado.E um movimento, um processo de circulação por diferentes
estágios que, por sua vez, novamente abrange três formas diferentes do processo
de circulação.Só pode, por isso, ser entendido como movimento e não como coisa
em repouso. Aqueles que consideram aautonomização dovalor como mera abstração esquecem que o movimento do

capital industrial

é essa abstração in actu. O

valor percorre aqui diferentesformas, diferentesmovimentos, nos quais semantém
e, ao mesmo tempo, se valoriza, aumenta. Como

só temos a ver aqui com a mera

forma de movimento, não são levadasem consideração as revoluçõesque o valorcapital pode sofrer em seu processode circulação; mas é claro que, apesar detodas
as revoluçõesde valor, a produção capitalista sópode existir e continuar existindo
enquanto o valor-capital for valorizado, ou seja, enquanto,como valor autonomizado, percorre seu processo de circulação, portanto enquanto

as revoluções de valor

são, de algum modo, superadas ecompensadas. Osmovimentos do capital aparecem como ações do capitalista industrialisolado, de modo que este funciona como
comprador de mercadorias ede trabalho,vendedor de mercadorias ecapitalista produtivo, mediando, por conseguinte, o ciclo por sua atividade. Caso o valor-capital
sofra uma revolução de valor, então pode ocorrer que seu capital individual sucumba ante ela e submerja por não poder preencher as condições desse movimento
de valor. Quanto mais agudas efreqüentes setornam as revoluções de valor, tanto
mais seimpõe, atuando com a violência de um processonatural elementar,o movimento automático do valor autonomizado em face da previsão e do cálculo do ca-

AS TRÊSFIGURAS DOPROCESSO CÍCLICO

79

pitalista individual, tanto mais se torna o curso da produção normal vassalo da
especulação anormal, tanto maior se torna o perigo para a existência dos capitais
individuais. Essasperiódicas revoluções de valor confirmam, portanto, o que pretensamente devem refutar: a autonomização que o valor enquanto capital experimenta e que por meio de seu movimento conserva e acentua.
Essa seqüênciadas metamorfoses do capital em processo implica a contínua
comparação dasalterações nagrandeza dovalor do capital, ocorridas no ciclo, com
o valor original. Se a autonomização do valor em relação ã força constituinte do
valor, a força de trabalho, é introduzida no ato D - FT compra de força de trabalho! e realizada duranteo processo de produção como exploração da força de trabalho, então essa autonomizaçãodo valor não aparecede novo nesse ciclo,no qual
dinheiro, mercadoria e elementos de produção são apenas formas alternantes do
valor-capital emprocesso, ea pretéritagrandeza devalor se compara com a grandeza atual, modificada, do capital.
92/alue, diz
Baileyl' contra a autonomizaçãodo valor que caracterizao modo de produção capitalista e que ele trata como ilusão de certos economistas, is a relation bet-

ween
Êotemporary
commodities, because
such only
admit being
of
exchanged
with each
other. °
Ele diz isso contraa comparação de valores de mercadoriasem diferentesépocas, uma comparação que, uma vez fixado o valor monetário para cada época, significa apenasuma comparaçãoentre o gasto detrabalho exigidonas diferentesépocas
para a produção do mesmo tipo de mercadoria. lsso se origina de seu equívoco
geral, segundo o qual valor de troca = valor, como se a forma de valor fosse o
próprio valor; valores de mercadorias não são, portanto, comparáveis, quando já
não funcionam ativamente como valores de troca e, por conseguinte, não podem

ser realiterf*intercambiados entre
si. Elenão suspeitade quevalor sófunciona como valor-capital ou capital à medida que, nas diferentes fasesde seu ciclo que,
de jeito nenhum, são cotemporary,4` masse sucedemumas às outras!, ele permanece idêntico

a si mesmo e é comparado

consigo mesmo.

Para considerara fórmula do ciclo em sua pureza, não basta suporque as mercadorias sejamvendidas por seu valor, mas que isso ocorrecom as demais circunstâncias constantes. Tomemos, por exemplo, a forma P P, abstraindo todas as
revoluções técnicasdentro do processo deprodução que possam desvalorizaro capital produtivo de determinado capitalista; abstraindoigualmente toda repercussão
de alguma alteração nos elementos de valor do capital produtivo sobre o valor do
capital-mercadoria disponível,que pode ser aumentado ou diminuído, caso exista
provisão dele. Seja M', as 10 mil libras de fio, vendido por seu valor de 500 libras
esterlinas; 8 440 libras = 422 libras esterlinasrepõem o valor-capital contido em
M'. Caso, porém, o valor do algodão, do carvão etc. tenha subido já que abstraímos merasoscilações depreços!, então essas 422libras esterlinastalvez nãobastem
para repor totalmente oselementos do capital produtivo; é necessáriocapital monetário adicional.capital monetárioé imobilizado.lnversamente, seaqueles preçoscaíram:
capital monetário é liberado. O processo só transcorre de modo inteiramente normal seas relaçõesde valor permanecem constantes;ele transcorre,de fato,enquanto
as perturbaçõesna repetição do ciclo se compensarem; quanto maiores as perturl' [BAlLEY]. A CriticalDissertation on
the Nature.
Measures. and
Causes of
Value: chiefly
in reference
to thewritings of
Mr. Ricardo
and hisfollowers. Bythe authorof essays
on theformation and
publication of
opinions. Londres,
1825. N.
da Ed.Alemã.!
2' Valoré umarelação entre
mercadorias contemporâneas.
pois somente
es ras
são passíveis
de serem
trocadas umas
pelas outras."N. dosT.!
3' Realmente.N. dosT.!
4° Contemporâneas.
N. dosT.!
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bações, tantomais capital monetário o capitalista industrialprecisa possuirpara poder aguardar a compensação;e como no progressoda produção capitalista aescala
de cada processo individual de produção se amplia e, com ele, a grandeza minima
do capital a ser adiantado, essacircunstância soma-seàs outras que convertem a

função docapitalista industrial
mais emais emmonopólio degrandes capitalistas
monetários, isolados

ou associados.

Aqui é preciso assinalar,de passagem:caso ocorra mudança de valor nos elementos da produção, então se revela uma diferença entre a forma D D' de um
lado e

PPe

M'

M' de

outro.

Em D D', como fórmula do capital recém-investido, quesurge pela primeira
vez comocapital monetário,uma quedano valor dos meiosde produção,por exemplo,
matérias-primas, materiaisauxiliares etc.,vai exigir um dispêndio de capital monetário menor do que antes da queda para abrir um negócio de determinado volume,
porque o volume do processo deprodução com desenvolvimento constante
da força
de produção! depende da massa e do volume dos meios de produção que dada
quantidade de força de trabalho pode dominar; mas não depende nem do valor
desses meiosde produção nem do da força de trabalho esta última só tem influência sobre a grandezada valorização!. Pelo contrário. Caso ocorra uma elevação do
valor nos elementos de produção das mercadorias, que constituem os elementos
do capital produtivo, então é necessáriomais capital monetário para fundar um negócio de dado tamanho. Em ambos os casos,apenas a quantidade do capital monetário novo a ser investido é afetada; no primeiro, capital monetário torna-se
excedente; no segundo, capital monetário é imobilizado sempre que o acréscimo
de novos capitais industriaisindividuais se dê da maneira habitual em dado ramo
da produção.

Os ciclos P P e M'
M' só se apresentam, eles mesmos, como D D' à
medida que o movimento de P e M' é, ao mesmo tempo, acumulação, portanto,
que d adicional, dinheiro, é transmutado em capital monetário. Abstraindo isso, eles
são afetadosde outro modo que D D' pela mudança de valor dos elementos do
capital produtivo; abstraímos aqui,novamente, a repercussão detal alteraçãode valor sobre os elementos do capital engajados no processo de produção. Aqui não
é o desembolso original que é afetado diretamente, mas um capital industrial engajado em seu processo de reprodução, não em seu primeiro ciclo; portanto,
M'
M QQ, areconversão docapital-mercadoria emseus elementosde produção,
à medida que estessão constituídospor mecadorias. Com queda de valor respectivamente queda de preço!, três casossão possíveis:o processo de reprodução é
continuado na mesma escala;então, partedo capital monetário atéo momento existente é liberada e ocorre acumulação

de capital monetário sem que a acumulação

real produção em escalaampliada! ou a transformação - que a introduz e acompanha - de d mais-valia! em fundo de acumulação tenha ocorrido; ou o processo de reprodução é ampliado, atingindo escala maior do que nas circunstâncias
ordinárias, se as proporções técnicas o permitirem; ou,

então, ocorre maior estoca-

gem de matérias-primas etc.
Dá-se o contrário, com a subida do valor dos elementos de reposição do capi-

tal-mercadoria. A reprodução então não ocorre mais em seu volume normal por
exemplo, trabalha-seem jornada reduzida!; ou capital monetário adicional precisa
ingressar paracontinuá-la em seu volume anterior imobilização de capital monetário!; ou o fundo monetário de acumulação, casoexista, serve,total ou parcialmente
não para a ampliação do processo de reprodução, mas sim para sua condução na
escala antiga.Isso tambémé imobilizaçãode capital monetário, só que aqui o capital monetário adicional não provém de fora, do mercado de dinheiro, mas dos recursos do próprio capitalista industrial.
Mas, emP P, M' M', podem ocorrercircunstâncias modificadoras.
Se nosso
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fiandeiro de algodão tem, por exemplo, grande estoquede algodão por conseguinte, grande parte de seu capital produtivo em forma de estoque de algodão!, então
parte de seu capital produtivo é desvalorizada poruma queda dos preços do algodão; caso, porém, estestenham subido, então ocorre uma elevação no valor dessa
parte de seu capitalprodutivo. Por outro lado, caso tenhaimobilizado grandesmassas naforma de capital-mercadoria, porexemplo em fio de algodão, entãocom uma
queda do algodão parte de seu capital-mercadoria, portantogenericamente seucapital que se encontrano ciclo, é desvalorizada;o contrário, no caso de elevaçãodos
preços do algodão. Por fim, no processo M' - D -M se
M' - D, realização
do capital-mercadoria, ocorreu antes da alteração do valor nos elementos de M,
então o capital só será afetado da maneira examinada no primeiro caso, ou seja,
no segundo ato de circulação D - M
se, porém, ocorre antes de M' - D, a
queda do preço do algodão acarreta,com as demais circunstânciasconstantes, uma
queda correspondentedo preço do fio, e a elevação do preço do algodão provoca,
pelo contrário, elevação do preço do fio. O efeito sobreos diferentescapitais individuais, que se encontram investidos no mesmo ramo da produção, pode ser muito
diferente conforme as diferentescircunstâncias emque eles podem encontrar-se. Liberação e imobilização de capital monetário podem, igualmente, originar-se das
diferenças naduração temporal do processode circulação,portanto também da velocidade de circulação. Issopertence, porém, ao exame da rotação. Aqui só nos interessa adiferença realque se mostra em relação àalteração devalor dos elementos
do valor do capital produtivo entre D D' e as duas outras formas do processo
de circulação.
Na seção de circulaçãoD - M ,'QÇ,, na
época do modo capitalistajá desenvolvido, portanto dominante, grande parte das mercadorias em que consiste MP, os
meios de produção, será,ela mesma, capital-mercadoria alheioem funcionamento.
Da perspectivado vencedor, ocorre pois M' - D', transformação de capital-mercadoria em capital monetário. Isso não é, porém, válido de modo absoluto. Pelo Contrário. Dentro de seu processo de circulação, em que o capital industrial funciona
ou como dinheiro ou como mercadoria, o ciclo do capital industrial se entrelaça,
seja comocapital monetário,seja comocapital-mercadoria, coma circulaçãode mercadorias dosmais diversosmodos sociaisde produção, desde que estes sejamtambém produção de mercadorias. Seja a mercadoria o produto da produção baseada
na escrayidãoou de camponeses chineses,ryots indianos!, ou de sistemas comunitários lndiasOrientais holandesas!,ou da produção do Estado como aquela, com
base na servidão, que tem lugar em épocas anteriores da história russa!, ou de povos caçadoressemi-selvagens etc.:como mercadorias e dinheiro defrontam-se com
o dinheiro e as mercadorias em que o capital industrial se apresenta e ingressam
tanto no ciclo do mesmo quanto no da mais-valia portadapelo capital-mercadoria,
ã medida que esta é gastacomo rendimento; portanto, em ambos os ramos de circulação do capital-mercadoria. O caráter do processo deprodução do qual provêm
é indiferente; como mercadoriasfuncionam no mercado; como mercadorias ingressam po ciclo do capital industrialbem como na circulaçãoda mais-valiaportada por
ele. E, portanto, o caráter multilateralde sua origem, a existência domercado como
mercado mundial, que caracterizao processo de circulação do capital industrial. O
que vale para mercadorias alheias vale para o dinheiro alheio; assim como o capital-mercadoria sófunciona em relação aele como mercadoria, tambémesse dinheiro
funciona em relação aele só como dinheiro; o dinheiro funciona aqui como dinheiro mundial.

Aqui há, no entanto, duas coisas a observar.
Primeiro: assimque o ato D - MP tenha se consumado, as mercadorias MP!
deixam de ser mercadoriase se tornam um dos modos de existência do capital industrial em sua forma funcional como P, capital produtivo. Com isso, porém, está
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extinta suaorigem; elastomam-se apenasformas de existência docapital industrial,
estão incorporadas nele. Não obstante, continua sendo certo que para sua reposição é necessária suareprodução, e nessa medida o modo de produção capitalista
está condicionado por modos de produção que se encontram fora do nível de desenvolvimento do primeiro. A tendência dele é, porém, transformar o mais possível
toda a produção em produção de mercadorias; seuprincipal meio para isso é essa
atração dasmesmas paraseu processode circulação; e a própria produção desenvolvida de mercadorias éprodução capitalistade mercadorias.A intervenção do capital industrialpromove, emtodas aspartes, essatransformação, mascom ela também
a transformação de todos os produtores diretos em trabalhadores assalariados.
Segundo: as mercadorias que ingressam no processo de circulação do capital
industrial ao qual também pertencem os meios de subsistência necessários
em que
o capital variável, depois de seu pagamento aos trabalhadores, seconverte em prol
da reprodução da força de trabalho!, qualquer que seja suaorigem, a forma social
do processo de produção do qual provenham, defrontam-se com o próprio capital
industrial já na forma de capital-mercadoria, na forma de capital de comércio de
mercadorias ou comercial; isso abarca, porém, por sua natureza, mercadoriasde
todos os modos de produção.
O modo de produção capitalista pressupõe produção em larga escala, e necessariamente vendaem larga escala; portanto,venda ao comerciante, não ao consumidor individual. A medida que essemesmo consumidoré consumidor produtivo,
portanto capitalistaindustrial, portanto ã medida que o capital industrial de um ramo da produção fornece meios de produção a outro ramo, ocorre sob a forma de
encomendas etc.!também venda direta de um capitalistaindustrial a muitos outros.
Nessa medida,cada capitalistaindustrial é vendedor direto, seu próprio comerciante, o que ele, aliás, também é ao vender ao comerciante. ç
O comércio de mercadoriascomo função do capital comercial estápressuposto
e se desenvolve cadavez maiscom o desenvolvimento da produção capitalista.Por
isso, opressupomos ocasionalmentepara ilustraçãode aspectosisolados doprocesso de circulação capitalista;se porém supomos, na análise geraldeste, avenda direta, sem intermediação do comerciante, é porque esta última encobre diversos
momentos do

movimento.

Veja-se Sismondi, que expõe a coisa um tanto ingenuamente:
Le commerce emploie un capital considérablequi parait, au premier coup d'oeil, ne
point faire partie de celui dont nous avons détaillé la marche. La valeur des draps accumulés dansles magasinsdu marchand-drapiersemble d'abordtout-ã-fait étrangèreã cette
partie de la production annuelle que le riche donne au pauvre comme salaire pour le
faire travailler. Ce capital n'a fait cependant que remplacer celui dont nous avons parlé.
Pour saisiravec clarté le progrès de la richesse, nousl'avons priseã sa création, et nous
l'avons suivie jusqu'ã sa consommation. Alors le capital employé dans la manufacture
des draps, par exemple, nous a paru toujours le même; échangé contre le revenu du
consommateur, il ne sestpartagé quen deux parties: l'une a servi de revenu au fabricant
comme produit, l'autre a servi de revenu aux ouvriers comme salaire, tandisqu'ils fabriquent de nouveau drap.
Mais on trouva bientôt que, pour l'avantage detous, il valait mieux que les diverses
parties de ce capital se remplaçassantl'une l'autre, et qui, si cent mille écus suffisaient
ã faire toute la circulation entre

le fabricant et le consommateur, ces

cent mille écus se

partageassent égalemententre le fabricant, le marchand en gros, et le marchand en détail. Le premier, avec le tiers seulement, fit le même ouvrage qu'il avait fait avec la totalité, parcequ'au moment oü sa fabrication était achevée,il trouvait le marchand acheteur
beaucoup plus tôt qu'il n'aurait trouvéle consommateur. Le capital du marchand en gros
se trouvait de son côté beaucoup plus tôt remplacé par celui du marchand en détail.
...! La differénce entre les sommes des salaires avancés et le prix d'achat du demier
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consommateur devaitfaire le profit des capitaux. Ellese répartitentre le fabricant, le marchand et le détaillant, depuis qu'ils eurent divisé entre eux leurs fonctions, et l'ouvrage
accompli fut le même, quiqu'il eüt employé trois personnes ettrois fractionsde capitaux,
au lieu d'une. Nouveaux Principes. l, p. 139-140.! - Tous os comerciantes! concouraient indirectement à la production; car celle-ci, avant pour objet la consommation,
ne peut être considérée comme accomplie que quand elle a mis la chose produite à
la portée du consommateur.5' Ib., p. 137.!

Tomamos, no exame dasformas geraisdo ciclo e em geral em todo este Livro
Segundo, dinheiro como sendo dinheiro metálico,com exclusãodo dinheiro simbólico, mero signo de valor, que só constitui especialidade decertos Estadose do dinheiro decrédito, queainda nãoestá desenvolvido.
Primeiro éesse ocurso daHistória;
o dinheiro de crédito não desempenhapapel algum, ou só insignificante, naprimeira época da produção capitalista. Segundo,a necessidadedesse cursoestá demonstrada tambémteoricamente pelofato de que tudo o que, até agora,foi desenvolvido
criticamente porTooke e outros sobrea circulaçãodo dinheiro de crédito obrigou-os
sempre de novo a voltarem ao exame de como as coisas seapresentariam nabase
da mera circulação metálica.Não se deve, porém, esquecer de que o dinheiro metálico pode funcionar tanto como meio de compra quanto como meio de pagamento. Tendo em vista a simplificação, ele nos vale, em geral neste Livro Segundo, só
na primeira forma funcional.
O processo de circulação do capital industrial, que só constitui uma parte de
seu processode circulação individual, está determinado. ã medida que representa
apenas uma série de atos dentro da circulação geral de mercadorias, pelasleis gerais queforam desenvolvidasanteriormente LivroPrimeiro. Cap.lll!. A mesma massa
de dinheiro, por exemplo 500 libras esterlinas, põe sucessivamente emcirculação
tanto mais capitais industriais ou também capitais individuaisem sua forma de capitais-mercadorias! quanto maior for a velocidade de circulação do dinheiro, portanto quanto mais rapidamente cada capital individual percorrer a série de suas
metamorfoses mercantisou monetárias. A mesma massa de valor de capital exige,
de acordo com isso, tanto menos dinheiro para sua circulação quanto mais o dinheiro funcionar como meio de pagamento, quanto mais, por exemplo, na reposição de um capital-mercadoriapor seusmeios deprodução sóprecisam poisser pagos
meros saldos, e quanto mais brevesforem os prazos de pagamento, por exemplo
no pagamento do salário. Por outro lado, pressupondo a velocidade de circulação
e todas as demaiscircunstâncias constantes,a massade dinheiro que precisa circular como capital monetário é determinada pela soma dos preços das mercadorias
preço multiplicado pela massade mercadorias! ou, dados a massae os valores das
mercadorias, pelo valor do próprio dinheiro.
5' O comércio emprega
um capitalconsiderável que.
à primeiravista, parece
não fazer
parte daquele
cuja marcha
detalhamos. Ovalor dospanos acumulados
nas lojas
do comerciante
parece, ao
primeiro exame.
nada tera vercom aparte
da produção
anual queo ricodá aopobre como
salário para
fazê-lo trabalhar.
Esse capital.
no entanto,apenas substitui
aquele doqual falamos.
Para apreender
com clareza
o progresso
da riqueza.
a tomamos
quando desua criação
e aseguimos atéseu consumo.
Então. ocapital empregado
na fabricação
de tecidos.
por exemplo.
pareceu-nos ser
sempre omesmo; trocado
pela renda
do consumidor.
só sedividiu emduas partes:
uma serviu
de rendaao fabricante
como produto;
a outra.de saláriopara ostrabalhadores enquanto
produziam novo
pano.
Mas logose verificou
que, paravantagem de
todos. eramelhor queas diversas
partes desse
capital se
repusessem
umas àsoutras eque, se100 milescudos chegassem
para todaa circulação
entre ofabricante oe consumidor,
estes se
repartissem igualmente
entre ofabricante. comerciante
o
no
atacado e
o comerciante
no varejo.O primeirocom 1/3somente fazia
a mesmaobra quehavia feitocom atotalidade. pois.
no momentoem quesua produção
estava acabada.
ele encontrava
o comerciante
comprador muito
mais rapidamente
do queteria encontrado
o consumidor.
O capitaldo
comerciante atacadista
era muitomais rapidamente
reposto porsua vezpelo capitaldo retalhista....! A diferença entre
a somados salários
adiantados oe preçode comprado últimoconsumidor devia
constituir olucro doscapitais. Ela
se
reparte entre
o fabricante.
o atacadista
e o varejista. depois
de teremdividido entre
si suasfunções ea tarefacumprida
ter sidoa mesma.embora tenha
empregado três
pessoas três
e frações
do capitalem vezde uma.Nouveaux Principes.
l, p.139-140.! Todos
os comerciantes!
concorriam indiretamente
para af
produção; pois
esta, tendo
por objetivo
o consumo. nãopode seconsiderada concluída
a nãoser quando
tenha posto
a coisaproduzida ao
alcance do
consumidor." lb.,
p. 137.!
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Mas as leis da circulação geral de mercadorias só são válidas à medida que o
processo de circulação do capital constitui uma série de atos de circulação simples,
não, porém, ã medida que estes constituem seçõesfuncionalmente determinadas
do ciclo de capitais industriais individuais.
Para esclarecerisso, o melhor é examinar o processo de circulação em sua conexão ininterrupta, como ela aparece nas duas formas:

Il! PM, 'M
E, 'D- M
_m -

çd -

P P'!

m

'M- ÍD-M
Ill! M'9

-D'9
_m -

.d -

m

Enquanto série de atos de circulação em geral, o processo de circulação seja
como M - D - M ou como D - M - D! só representa as duas séries contrapostas de metamorfoses demercadorias, dasquais cada uma implica, por sua vez,
a metamorfosecontraposta do lado da mercadoria alheiaou do dinheiro alheio que
com ela

se defronta.

M - D do lado do possuidor de mercadorias é D - M do lado do comprador; a primeira metamorfose da mercadoria em M - D é a segunda metamorfose
da mercadoriaque se apresenta comoD; inversamenteem D - M. Portanto, oque
se mostrousobre oentrelaçamento dametamorfose damercadoria numestágio com
a de outra mercadoria em outro estágio éválido para a circulação de capital, à medida que o capitalista opera como comprador e vendedor de mercadoria, funcionando seu capital, portanto, como dinheiro em face da mercadoria alheia ou como
mercadoria em face do dinheiro alheio. Mas esseentrelaçamento nãoé, ao mesmo
tempo, expressão do entrelaçamento das metamorfoses dos capitais.
Em primeiro lugar, como vimos, D - M MP! pode representar um entrelaçamento das metamorfoses de diferentes capitaisindividuais. Por exemplo, o capitalmercadoria do fiandeiro de algodão, fio, é, em parte, reposto por carvão. Parte de
seu capitalse encontraem forma-dinheiro e é convertida em forma-mercadoria, enquanto o capital do produtor capitalista de carvão se encontra em forma-mercadoria e, por isso,é convertidoem forma-dinheiro; o mesmo ato de circulação representa
aqui metamorfosescontrapostas dedois capitaisindustriais pertencentesa distintos
ramos da produção!, portanto entrelaçamento dasérie de metamorfoses dessescapitais. Noentanto, comovimos, osMP em que D se convertenão precisamser capitalmercadoria em sentido categórico,isto é, forrna funcional de capital industrial, não
precisam serproduzidos por um capitalista. E sempre D - M de um lado, M - D
de outro, mas nem sempre entrelaçamentode metamorfoses de capital. Além disso, D - FT, a compra de força de trabalho, nunca é entrelaçamento de metamorfoses decapital, já que a força de trabalho efetivamenteé mercadoriado trabalhador,
mas só se torna capital assimque é vendida ao capitalista. Poroutro lado, no processo M' - D',

D' não precisa ser capital-mercadoria transmutado;

pode ser mo-

netarização damercadoria força de trabalho salário! ou de um produto produzido
por trabalhador autônomo, escravo, servo ou comunidade.
Em segundo lugar, para o papel funcionalmente determinado que, dentro do
processo decirculação deum capital individual, desempenhatoda metamorfoseque
nele ocorra, não é, de modo algum, válido que ela represente, no ciclo do outro
capital, ametamorfose contrapostacorrespondente, sepressupomos quetoda a produção do mercado mundial seja conduzida de modo capitalista. Por exemplo, no
ciclo P P, o D' que monetarizaM' pode ser, da parte do comprador, apenasmonetarização desua mais-valia quando a mercadoria é artigo de consumo!; ou, em
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D' - M
onde, portanto, o capital já entra acumulado!, pode entrar, para o
vendedor de MP, apenas como reposição de seu adiantamento de capital ou nem
sequer reingressar
em suacirculação decapital, sese desviapara ogasto derendimento.
Portanto, como os diferenteselementos do capital socialtotal, do qual os capitais individuais são apenas elementos que funcionam autonomamente, se repõem
reciprocamente no processo de circulação - em relação tanto ao capital quanto
à mais-valia - não se mostranos simplesentrelaçamentos demetamorfoses dacirculação de mercadorias, que os atos de circulação do capital têm em comum com
toda a circulação restantede mercadorias, mas exige outro modo de investigação.
Até agora, todos têm-se contentado com frases que,analisadas maisde perto, contêm apenas concepções indefinidas,tomadas unicamente dos entrelaçamentosde
metamorfoses pertencentesa toda circulação de mercadorias.

Uma das peculiaridades mais evidentes do processo de circulação do capital
industrial, portanto também da produção capitalista, é a circunstância de que, por
um lado, os elementos constitutivos do capital produtivo provêm do mercado de
mercadorias eprecisam serconstantemente renovadospor sua compra no mesmo
como mercadorias; por outro, o produto do processode trabalho surge destecomo
mercadoria e precisa ser constantemente vendido de novo como mercadoria.
Compare-se, por exemplo, um moderno arrendatário das terras baixas da Escócia
com um antiquado pequeno agricultor continental. O primeiro vende todo o seu
produto e, por isso, tem de repor também todos os elementos do mesmo, inclusive
a semente,no mercado; o outro consome a maior parte de seu produto diretamente, compra e vende o mínimo necessário, faz,na medida do possível, ele mesmo
ferramentas, roupas etc.
Em decorrência disso, foram contrapostas entre si a economia natural,
mia monetária

e a economia creditícia

como as

três formas

de movimento

a econoeconô-

mico característicasda produção social.
Primeiro: essastrês formas não representamfases dedesenvolvimento equivalentes. A assim chamada economia de crédito é, ela mesma, apenas uma forma
da economia monetária, ã medida que ambas asdenominações expressamfunções
ou modos de intercâmbio entre os próprios produtores. Na produção capitalista desenvolvida, a economia monetária aparece apenascomo base da economia creditícia. Assim,a economiamonetária ea economiacreditícia sócorrespondem aestágios
diferentes de desenvolvimento da produção capitalista, mas não são, de modo algum, formas de tráfico autônomas em face da economia natural. Com o mesmo
direito poder-se-iamcontrapor as formas muito diversas daeconomia natural como
equivalentes àquelas duas.
Segundo: como nas categoriaseconomia monetária e economia creditícia não
se enfatizaa economia, isto é, o próprio processo deprodução, nem ele é sublinhado como traço distintivo, mas o modo de intercâmbio, correspondenteã economia,
entre osdiferentes agentes
da produção ou produtores,então o mesmo teriade acontecer em relação ã primeira categoria. Portanto, em vez de economia natural, economia de escambo. Uma economia natural completamente cerrada, por exemplo
o Estado inca peruano,Õ`não se enquadraria em nenhuma dessas categorias.
Terceiro: a economia monetária é comum a toda produção de mercadorias e
o produto aparece como mercadoria nos mais diversosorganismos sociaisde pro°' Estadoescravocrata com
significativos restos
da sociedade
primitiva. Abase daorganização social
e econômica
era a
tribo oua comunidade
camponesa aylla
que possuía
comunitariamentesolo
o eo gado.O Estado
inca gozou
seu período
de maioresplendor do
final doséculo XVaté aconquista espanhola
e seutotal aniquilamento
nos anos30 do século
XVI; ã época eleabrangia os
territórios dos
atuais Peru,
Equador. Bolívia
e nortedo Chile. N. da Ed. Alemã.!
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dução. O que caracterizaria a produção capitalista seria apenas a amplitude com
que o produto é produzido como artigo comercial,como m_ercadoria,portanto também seuspróprios elementos constitutivos deveriamtambém reingressarcomo artigos de comércio, como mercadorias, na economia da qual eles provêm.
De fato, a produção capitalista éa produção de mercadorias como forma geral
da produção, mas ela o é, e se toma cada vez mais em seu desenvolvimento, porque o próprio trabalho aparece aquicomo mercadoria, porque o trabalhador vende
o trabalho, isto é, a função de sua força de trabalho, e isso, conforme admitimos,
pelo valor determinado por seus custosde reprodução. Na medida em que o trabalho se torna trabalho assalariado, oprodutor torna-se capitalista industrial;por isso
a produção capitalista portanto também a produção de mercadorias! só aparece
em toda a sua amplitude quando inclusive o produtor direto do campo for assalariado. Na relação entrecapitalista etrabalhador assalariado,a relação monetária, a relação entrecomprador evendedor, toma-seuma relaçãoimanente àprópria produção.
Essa relaçãorepousa, porém, por sua base, no caráter socialda produção, não no
modo de intercâmbio; pelo contrário, esteé que se origina daquele. lsso corresponde, além do mais, ao horizonte burguês, no qual o fazer negóciosocupa a cabeça
inteira, sem ver no caráter do modo de produção o fundamento do modo de intercâmbio que lhe corresponde, mas o inverso.7

O capitalistalança menos valor, em forma-dinheiro, na circulação do que retira
dela, porque lança mais valor em forma-mercadoria do que dela retirou em formamercadoria. A medida que ele funciona meramente como personificação do capital, como capitalista industrial,sua ofertade valor mercantil é sempre maior do que
sua demanda

de valor mercantil. A

esse respeito, a cobertura de sua oferta e de

sua demanda equivaleria à não-valorização deseu capital;não teria funcionado como capitalprodutivo; o capital produtivoter-se-ia transformadoem capital-mercadoria
não prenhe de mais-valia; ele não teria, durante o processo de produção, extraído
mais-valia sobforma-mercadoria da força de trabalho, portanto não teria funcionado ao todo como capital; ele precisa, de fato, vender mais caro do que comprou,
mas issosó lhe é possivelporque, medianteo processode produção capitalista, transformou a mercadoria mais barata, porque de menor valor, que comprou, em mercadoria de maior valor, portanto mais cara. Ele vende mais caro não porque vende
acima do valor de sua mercadoria, mas porque vende uma mercadoria com um
valor acima da soma de valor de seus elementos de produção.
A taxa pela qual o capitalista valoriza seu capital é tanto maior quanto maior
for a diferença entresua ofertae sua demanda, isto é, quanto maior for o excedente
do valor mercantil que ele tenha ofertado acima do valor de mercadoria que tenha
demandado. Ao invés da cobertura de ambos, o objetivo dele é o mais possivel a
não-cobertura, a supercobertura de sua demanda por sua oferta.
O que vale para o capitalista individual, vale para a classe dos capitalistas.
A medida que o capitalista apenaspersonifica o capital industrial, sua própria
demanda só consiste na demanda de meios de produção e de força de trabalho.
Sua demanda de MP, considerada do ponto de vista de seu valor, é menor do que
seu capital adiantado; ele compra meios de produção por um valor menor do que
o valor de seu capital e, portanto, de valor ainda muito menor do que o do capitalmercadoria que oferece.
7 Atéaqui Manuscrito
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No que se refere a sua demanda de força de trabalho, do ponto de vista de
seu valor, é determinada pela relação entre seu capital variável e seu capital total,
portanto = u : C e, por isso, na produção capitalista, elaé crescentementemenor,
do ponto de vista da proporção, do que sua demanda de meios de produção. Ele
é, cada vez mais, maior comprador de MP do que de FT.
A medida que o trabalhador quase sempre converte seu salário em meios de
subsistência, na maior parte em meios de subsistência necessários, a demanda do

capitalista deforça de trabalho é,indiretamente, aomesmo tempodemanda de meios
de consumo que entram no consumo de classe trabalhadora. Mas essa demanda
é = u, e nenhum átomo maior se o trabalhador poupa parte de seu salário deixamos de considerar aqui, necessariamente, todasas relaçõesde crédito -, isso
significa que ele transforma parte de seu salárioem tesouro e, protanto,7`não aparece como agente da demanda, como comprador!. O limite máximo da demanda
do capitalista é = C = c + v, mas sua oferta é = c + v + mu; portanto, se a
constituição de seu capital-mercadoria é 80¬ + 20, + 20,,,,,, então sua demanda
é = 80¬ + 20,,, portanto, considerada do ponto de vista de seu valor, 1/5 menos
do que sua oferta. Quanto maior a porcentagem da massa mv produzida por ele
a taxa de lucro! tanto menor será sua demanda em relação a sua oferta. Embora
a demanda pelo capitalistade força de trabalho e, portanto, indiretamente, de meios.
de subsistêncianecessários, como progressoda produção se torneprogressivamente
menor do que a sua demanda de meios de produção, não se deve, por outro lado,
esquecer que sua demanda de MP é sempre menor do que seu capital, calculado
dia após dia. Sua demanda de meios de produção tem de ser, portanto, sempre
de valor menor do que o produto-mercadoria do capitalista que,trabalhando com
igual capital e sob demais circunstânciasidênticas, lhe fornece essesmeios de produção. Que sejam muitos capitalistas enão apenas um, não muda nada na coisa.
Suponha-se queseu capitalseja de 1 000 libras esterlinas,a parte constante domesmo = 800 libras esterlinas; entãosua demanda dirigida à totalidade dos capitalistas
= 800 libras esterlinas;juntos fornecem para cada 1 000 libras esterlinas quanto
quer que corresponda a cada um deles dessevalor e seja qual for a parte de seu
capital total constituida pelo quantum que lhe corresponde!, com a mesma taxa de
lucro, meios de produção no valor de 1 200 libras esterlinas; portanto,sua demanda cobre apenas 2/3 de sua oferta, enquanto sua demanda global é apenas = 4/5
de sua própria oferta, considerada do ponto de vista de sua grandeza de valor.
Precisamos agora,de passagem, antecipar o exame da rotação. Suponhamos
que seu capital total seja de 5 mil libras esterlinas,das quais 4 mil libras esterlinas
fixas e 1 000 libras esterlinascirculantes; essas1 000 = 800, + 200,,, de acordo
com a suposição acima. Seu capital circulante precisa girar 5 vezes ao ano, para
que seu capital total gire 1 vez ao ano; seu produto-mercadoria ê então = 6 mil
libras esterlinas,
portanto 1 000 librasesterlinas maiselevado doque seucapital adiantado, o que resulta novamente na mesma relação de mais-valia como acima:
5 000 C : 1 000,,,,,= 100,C + U,: 20,,,,,.Essa rotação nada altera, portanto, na
proporção de sua demanda global para com sua oferta global: a primeira permanece 1/5 menor do que a última.
Suponha-se queseu capitalfixo deva renovar-se em10 anos. Ele amortiza,portanto, anualmente 1/10 = 400 libras esterlinas. Com isso, ele só tem ainda`valor
de 3 600 libras esterlinas emcapital fixo + 400 libras esterlinasem dinheiro. A medida que são necessáriosconsertos eestes nãovão além da média, são apenasinvestimento decapital, que ele só faz posteriormente.Podemos consideraro assunto
como se ele tivesseincluído osgastos dereparação logona avaliaçãodo valor de seu

7' Nessamedida. N.dos T.!
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capital investido,
ã medidaque esteentra noproduto-mercadoria anual,
de modoque
estão compreendidos no 1/10 de amortização. Se sua necessidade dereparação
está defato abaixo da média, isso é um ganho para ele, assim como seria uma perda se estivesse acimada média. Mas issose compensapara a classe inteirados capitalistas ocupados no mesmo ramo industrial.! Em todo caso embora com uma
rotação única de seu capital total por ano sua demanda global permaneça = 5 mil
libras esterlinas,igual a seu valor-capitaladiantado originalmente, ela cresceem relação à parte circulante do capital, enquanto, em relação ã parte fixa do mesmo,
ela sempre decresce.

Passemos agorapara a reprodução. Suponhamos que o capitalista consuma
toda a mais-valia d e só converta a grandeza do capital original C novamente em
capital produtivo.Agora a demanada docapitalista temo mesmo valor que sua oferta.
Mas não em relação ao movimento de seu capital; mascomo capitalistaele só exerce uma demanda igual a 4/5 de sua oferta segundo a grandeza do valor!; 1/5
ele consome como não-capitalista, não em sua função de capitalista,mas para sua
necessidade ou diversão privada.
Sua conta é, então, calculada em porcentagens:
como capitalista, demanda = 100, oferta

= 120.

como boa-vida,

=-

demanda =

Demanda total

20, oferta
= 120,

oferta =

120.

Essa pressuposiçãoequivale à pressuposição dainexistência daprodução capitalista e,portanto, da inexistência dopróprio capitalistaindustrial. Poiso capitalismo
já está superado em seus fundamentospelo pressuposto que o gozo, e não o próprio enriquecimento, atua como motivo impulsionador.
Tal pressupostotambém é, tecnicamente, impossivel.O capitalista precisa não
só constituir um capital de reservacontra oscilaçõesde preços e para poder aguardar as conjunturas maisfavoráveis paraa compra e venda; precisa tambémacumular Capitalpara, com isso, ampliar a produção e incorporar os progressostécnicos
a seu organismo produtivo.

Para acumularcapital, eleprecisa retirarinicialmente dacirculação parteda maisvalia em forma-dinheiro, que lhe adveio da circulação,deixá-la crescercomo tesouro até que este adquira as dimensões necessáriaspara ampliar o antigo negócio ou
para abrir um negócio acessório. Enquantoperdura o entesouramento, ademanda
do capitalista não aumenta; o dinheiro está imobilizado,ele não retira do mercado
de mercadoriasnenhum equivalenteem mercadoriapelo equivalentemonetário que
dele retirou

em troca

de mercadoria

fornecida.

Aqui é totalmente abstraídoo crédito; e de crédito é que setrata quando o capitalista, por exemplo, depositao dinheiro, ã medida que se acumula, num banco em
conta corrente que renda juros.

CAPÍTULO V

O Tempo de Circulação*

Ô movimentodo capitalpela esferada produçãoe pelasduas fasesda esfera
da circulação se completa, como se viu, numa seqüência temporal. A duração de
sua permanênciana esferada produção constitui seu tempo de produção, a de sua
estada naesfera dacirculação, seutempo de circulação ou de giro. O tempo global,
em que descreve seuciclo, é igual à soma do tempo de produção com o tempo
de circulação.
O tempo de produção abarca naturalmenteo período do processode trabalho,
mas não é abarcadopor ele. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que parte do capital constanteexiste em meios de trabalho, como máquinas, construçõesetc., que,
até o fim de sua vida útil. servem no mesmo processo detrabalho semprerepetido.
Interrupção periódica do processo de trabalho, à noite por exemplo, interrompe a
função dessesmeios de trabalho, mas não sua permanência no local de produção.
Pertencem aele não só enquanto estão, mastambém enquanto não estão funcionando. Por outro lado, o capitalista precisa ter disponível determinada provisão de
matérias-primas ede matériasauxiliares, paraque o processo deprodução prossiga
na escalapreviamente determinada,durante períodosmaiores ou menores, semdepender dos acasos dosupnmento diário no mercado. Essa provisãode matérias-primas etc.só pouco a pouco é consumida produtivamente. Verifica-se,portanto, uma
diferença entre seu tempo de produçãog e seu tempo de função. Por conseguinte,
o tempo de produção dos meios de produção em geral abarca: 1! o tempo durante
o qual funcionam como meios de produção, servindo no processo de produção;
2! as pausas duranteas quais o processo de produção, assim como também a função dos meios de produção nele incorporados, é interrompido; 3! o tempo durante
o qual eles estão disponíveis como condições do processo, já representando, portanto, capital produtivo, mas ainda não entraram no processo de produção.
A diferença até agoraconsiderada éa diferençaentre o tempo de permanência
do capital produtivo na esfera da produção e seu tempo de permanência no processo de produção. Mas o próprio processo de produção pode exigir interrupções

8 A partir daqui.Manuscrito IV.
9 Tempo
de produção.
aqui. emsentido ativo:
o tempode produção
dos meios
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de produçãode umproduto-mercadoria. F.
- E.
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no processode trabalhoe portanto no tempo de trabalho,intervalos duranteos quais
o objeto de trabalho é exposto ao efeito de processosfísicos, semcolaboração adicional de trabalho humano. O processode produção e portanto a função dos meios
de produção, continua, nesse caso, embora o processo de trabalho, e portanto a
função dos meios de produção enquanto meios de trabalho, esteja interrompido.
Assim, por exemplo, o grão que é semeado,o vinho que fermenta na adega, o material de trabalho de muitas manufaturas,

como curtumes,

sujeito a processos quí-

micos. O tempo de produção é aqui maior que o tempo de trabalho. A diferença
entre ambos consiste num excedente do tempo de produção sobre o tempo de trabalho. Esseexcedente sempre se baseiano fato de que o capital produtivo se encontra latentena esferada produção,sem funcionarno próprio processo deprodução,
ou que funciona no processo deprodução semse encontrarno processode trabalho.
A parte do capital produtivo latente, que só está disponívelcomo condição para o processo de produção, como algodão, carvão etc. na fiação, não atua como
geradora devalor nem de produto. E capitalem alqueive,embora seualqueive constitua uma condição para o fluxo ininterrupto do processo deprodução. Os prédios,
aparelhos etc.,necessários paraservirem como recipiente do estoque produtivo do
capital latente!,são condiçõesdo processode produção e constituem, portanto, elementos componentes do capital produtivo adiantado. Preenchem sua função conservando oselementos produtivosem estágioprovisório. Namedida emque processos
de trabalho são necessáriosnesse estágio,eles encarecema matéria-prima etc., mas
são trabalhosprodutivos e constituem mais-valia, porque parte desse trabalho,como de qualquer outro trabalho assalariado,não é paga. As interrupções normais
de todo processo de produção, portanto os intervalos em que o capital produtivo
não funciona, não produzem valor nem mais-valia. Daí o anseio de fazer também
trabalhar à noite Livro Primeiro. Cap. Vlll, 4!. - Os intervalos no tempo de trabalho, pelos quais o objeto de trabalho precisa passar por si durante o processo de
produção, nãoconstituem valornem mais-valia;mas fazemprogredir oproduto, constituem parte de sua vida, um processo pelo qual ele tem de passar. O valor dos
aparelhos etc.é transferidoao produto em proporção a todo o tempo em que atuam;
o produto é posto nesse estágiopelo próprio trabalho e o uso desses aparelhosé
tanto condição da produção quanto a transformação em pó de parte do algodão
que não entra no produto, mas ainda assim transfere-lhe seu valor. A outra parte
do capital latente, como rádios, máquinasetc., istoé, os meios de trabalho cuja função só é interrompida pelas pausasregulares doprocesso deprodução - interrupções irregularesdevidas àredução daprodução, crisesetc. sãopuras perdas- agrega
valor sem entrar na constituição do produto; o valor total que agrega ao produto
é determinado por sua duração média; perde valor, por ser valor de uso tanto durante o tempo em que funciona quanto durante o tempo em que não funciona.
Por fim, o valor da parte constante do capital que continua no processo deprodução, embora o processo de trabalho esteja interrompido, aparece novamenteno
resultado do processo de produção. Mediante o próprio trabalho, os meios de produção estão aqui colocados sob condiçõesem que percorrem por si certosprocessos naturais, cujo resultado é um determinado efeito

útil ou uma forma alterada de

seu valor de uso. O trabalho sempre transfereo valor dos meios de produção ao
produto, à medida que de fato os consome de um modo adequado a seusfins como meios de produção. Nisso nadaé alterado se o trabalho, paraalcançar esseefeito, precisaatuar continuamentepor intermédio dos meiosde trabalho sobre o objeto
de trabalho, ou só precisa dar o impulso pondo os meios de produção sob condições taisque, sem mais colaboraçãodo trabalho, os meios de produção por si mesmos, devido a processos naturais, sofrem a modificação intencionada.
Qualquer que seja arazão do excedente dotempo de produção sobre o tempo
de trabalho - seja porque os meios de produção constituam apenas capitalprodu-
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tivo latente, portanto se encontrem ainda numa fase anterior ao verdadeiro processo de produção, seja porque dentro do processo de produção as pausas deste
interrompam sua própria função, seja porque finalmente o próprio processode produção determina interrupções no processo de trabalho -, em nenhum desses casos os meios de produção funcionam como absorvedores de trabalho. Se não
absorvem trabalho,então também não absorvem mais-trabalho. Nãoocorre portanto nenhuma valorização do capital produtivo enquanto ele se encontra na parte de
seu tempo de produção que excede o tempo de trabalho, por mais inseparável que
seja a execução doprocesso devalorização dessassuas pausas.E claro que quanto
mais o tempo de produção e o tempo de trabalho coincidirem, tanto maior a produtividade e a valorização de dado capital produtivo em dado espaço de tempo. Daí
a tendência da produção capitalista de encurtar o quanto possível o excedente do
tempo de produção sobre o tempo de trabalho. Embora o tempo de produção do
capital possa divergir de seu tempo de trabalho, aquele sempre abrange este e o
próprio excedente é condição do processo de produção. O tempo de produção é,
portanto, sempre o tempo durante o qual o capital produz valores de uso e valoriza
a si mesmo, funcionando assim como capital produtivo, embora inclua tempo em
que é latente ou produz sem se valorizar.
Dentro da esfera da circulação, o capital se radica como capital-mercadoria e
capital monetário. Seus dois processos de circulação consistemem se transformar
da forma-mercadoria

em forma-dinheiro

e da forma-dinheiro em

forma-mercadoria.

A circunstância de que a transformação da mercadoria em dinheiro seja, ao mesmo tempo, realização da mais-valia incorporada ã mercadoria e de que a transformação do dinheiro em mercadoria seja, ao mesmo tempo, transformação ou
retransformação dovalor-capital nafigura de seus elementosde produção em nada
altera que esses processos,enquanto processos de circulação, sejam processosda
metamorfose simples de mercadorias.
Tempo de circulação e tempo de produção excluem-se mutuamente. Durante
seu tempo de circulação,o capital não funciona como capital produtivo e, por isso,
não produz mercadoria nem mais-valia. Consideremoso ciclo na forma mais simples, de modo que o valor-capital todo passa de cada vez, de um só golpe, de uma
fase para a outra, então é evidente que o processo de produção está interrompido,
portanto também a autovalorizaçãodo capital, enquanto persistir seu tempo de circulação e que, conforme sua duração, a renovação do processo de produção será
mais rápida ou mais lenta. Se, em troca, as diferentespartes do capital percorrem
sucessivamente ociclo, de modo que o ciclo de todo o valor-capital se realizesucessivamente no ciclo de suas diferentesporções, então é claro que quanto mais prolongada for a permanênciacontínua de suas partesalíquotas naesfera dacirculação,
tanto menor tem de ser suaparte que funciona de modo contínuo na esferada produção. A expansão ea contração do tempo de circulação atuam como limite negativo sobre a contração ou a expansão do tempo de produção ou da amplitude em
que um capital de dada grandeza funciona como capital produtivo. Quanto mais
as metamorfosesde circulação do capital forem apenas ideais, isto é, quanto mais
o tempo de circulação for = zero ou se aproximar de zero, tanto mais funciona o
capital, tanto maior se torna sua produtividade e autovalorização. Se,por exemplo,
um capitalistatrabalha por encomenda, de modo a receber o pagamento ao entregar o produto e sendo o pagamento efetuadoem seuspróprios meios de produção,
então o tempo de circulação se aproxima de zero.
O tempo de circulaçãodo capital limita, portanto,em geral seu tempo de produção e, por isso, seu processode valorização.E limita o mesmo especificamente em
proporção a sua duração.Esta pode,porém, aumentar ou diminuir de modo muito
diferente delimitar, por conseguinte, otempo de produção do capital emgraus muito
diferentes. Maso que a Economia Política enxergaé aquilo que aparece, ou seja, o
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efeito do tempo de circulação sobreo processo de valorização do capital em geral.
Ela entende essa influêncianegativa como sendo positiva, porque suasconseqüências são positivas. E mais se aferra a essa aparênciaporque ela parece fomecer a
prova de que o capital possui uma fonte mística de autovalorização independente
de seu processo de produção, e, por isso, da exploração do trabalho, que lhe advém da esfera dacirculação. Maistarde veremoscomo até mesmo a Economia cientifica se deixa enganar por essa aparência. Como também há de se mostrar, ela
é reforçadapor diferentes fenômenos: 1! o modo capitalista decalcular o lucro, em
que a razão negativafigura como positiva, em que tempo de circulação maior funciona para capitais emdiferentes esferasde investimento,onde apenas difere o tem-

po decirculação como
causa doaumento depreço, emsuma, comouma dasrazões

da equiparação dos lucros; 2! o tempo de circulação constituiapenas um momento
do tempo de rotação; este último inclui, porém, o tempo de produção ou, respectivamente, de reprodução. O que se deve a este último parece ser devido ao tempo
de circulação; 3! a conversão dasmercadorias em capital variável salário! é condicionada por sua transformação prévia em dinheiro. Na acumulação de capital, a
conversão emcapital variávelsuplementar severifica na esfera dacirculação ou durante o tempo de circulação. Aacumulação assimdada parecedever-se aeste último.
Dentro da esfera da circulação, o capital percorre - seja em uma seqüência
ou em outra - as duasfases contrapostasM - D e D - M. Seu tempo de circulação sedivide, portanto,também em duas partes:o tempo que precisapara setransformar de mercadoria em dinheiro e o tempo que precisa para se transformar de
dinheiro em mercadoria. Já se sabepela análiseda circulação simples de mercadorias Livro Primeiro, Cap. Ill! que M - D, a venda, é a parte mais difícil de sua
metamorfose, constituindo,por isso, sob circunstânciasordinárias, a maior parte do
tempo de circulação. Comodinheiro, o valor se encontra em sua forma sempre conversível. Como mercadoria, tem de obter, primeiro pela conversão em dinheiro, essa figurade conversibilidadedireta e portanto essaconstante capacidadede atuação
imediata. No entanto, no processo de circulação do capital em sua fase D - M,
trata-se de sua transformaçãoem mercadorias que constituem elementos determinados do capital produtivo em dado investimento. Osmeios de produção talveznão
estejam disponíveisno mercado, tendo de ser primeiro produzidos ou trazidos de
mercados distantesou, então, pode ser que ocorram falhas em sua oferta habitual,
mudanças de preços etc.,em suma, uma porção de circunstânciasque não são reconheciveis na simples mudança de forma D - M, mas que também exigem, ora
mais, ora menos tempo para essaparte da fase de circulação. Assimcomo no tempo, M - D e D - M também podemestar separados
no espaço,mercado decompra
e mercadode venda sendo mercadosespacialmente distintos.
Em fábricas,por exem-

plo, compradores
e vendedores
são atécom freqüência
pessoas diferentes.
A circulação é tão necessária na produção de mercadorias quanto a própria produção,
portanto os agentes dacirculação sãotão necessáriosquanto os agentes deprodução. O processo de reprodução implica as duas funções do capital, portanto também as necessidades derepresentação dessasfunções, seja por meio do próprio
capitalista, seja por meio de trabalhadores assalariados, agentes do mesmo. Esta é,

porém, tão pouco uma razão paraconfundir os agentes dacirculação com os agentes daprodução, quantoé uma razão paraconfundir asfunções docapital-mercadoria
e capital monetário com as do capital produtivo. Os agentesda circulaçãoprecisam
ser pagos pelos agentesda produção. Mas se os capitalistas,que compram e vendem entre si, não criam produtos nem valor, isso não se altera quando o volume
de seu negócio os capacita eobriga a transferir essafunção a outros. Em vários negócios, compradores e vendedores são pagos por meio de uma porcentagem do
lucro. A frase de que são pagos pelosconsumidores nãoajuda em nada. Os consumidores só podem pagar à medida que eles mesmos, como agentes daprodução,
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produzem para si um equivalente em mercadorias ou se apropriam de tal equivalente dos agentes da produção, seja mediante direito legal como seus associésf
etc.!, seja mediante serviços pessoais.
Existe uma diferença entre M - D e D - M que nada tem a ver com a diferença de forma entre mercadoria e dinheiro, mas que se origina do caráter capitalista da produção. Emsie para si, tantoM - D quanto D - M são meras transposições
de um valor dado de uma forma para outra. Mas M' - D' é, ao mesmo tempo,
realização da mais-valia contida em M'. Não assim em D - M . Por isso a venda
é mais importante do que a compra. D - M é, sob condições normais, ato necessário para a valorização do valor expresso em D, mas não é realização de maisvalia; é introdução à sua produção, não adendo a ela.
Para a circulação do capital-mercadoria M' - D' há determinados limites traçados pelaforma de existência daspróprias mercadorias,sua existênciacomo valores de uso. Elassão, por natureza, perecíveis.Por isso,se dentro de certo prazo não
entram no consumo individual ou produtivo, de acordo com sua destinação, se,em
outras palavras,não são vendidas em determinado prazo,então se estragam eperdem, junto com seu valor de uso, a propriedade de serem portadoras de valor de
troca. O valor-capital contido nelas, respectivamentea mais-valia acrescida nelas,
se perde. Os valoresde uso só permanecem como portadores do valor-capital, que
se pereniza e valoriza, ã medida que são constantemente renovadose reproduzidos, sendo repostos por novos valoresde uso da mesma ou de outra espécie. Sua
venda em sua forma acabada de mercadoria, portanto seu ingressomediado pela
mesma no consumo produtivo ou individual é, porém, a condição sempre renovada de sua reprodução. Precisam mudar, dentro de determinado tempo, sua velha
forma útil para continuarem a existir numa nova. O valor de troca só se mantém
por meio dessa renovaçãoconstante de seu corpo. Os valores de uso de diferentes
mercadorias deteriorammais depressaou mais devagar; pode transcorrer, portanto,
um intervalo de tempo maior ou menor entre sua produção e seu consumo; eles
podem, portanto, sem perecer,permanecer um tempo maior ou menor na fase de
circulação M - D como capital-mercadoria, suportar um tempo maior ou menor
de circulação como mercadorias. O limite do tempo de circulação do capitalmercadoria pela deterioração do próprio corpo da mercadoria é o limite absoluto
dessa partedo tempo de circulaçãoou do tempo de circulação queo capital-mercadoria enquanto capital-mercadoria podedescrever. Quantomais perecíveluma mercadoria, quanto mais imediatamentedepois de sua produçãofor preciso consumi-la
e, portanto, também vendê-la, tanto menos ela pode se distanciar de seu local de
produção, tanto mais estreita,portanto, sua esfera decirculação espacial,tanto mais
local a natureza de seu mercado de venda. Portanto, quanto mais perecível uma
mercadoria, tanto maior, por sua condição física, o limite absoluto de seu tempo de
circulação enquantomercadoria, tantomenos elase adequaa ser objeto da produção
capitalista. Sópoderá ser objeto desta última em lugares densamentepovoados ou
ã medida que as distâncias locaisse encurtarem pelo desenvolvimento dos meios
de transporte. A concentração da produção de um artigo em poucas mãos e num
lugar densamente povoado pode, porém, criar um mercado relativamente grande
também para artigos tais como os de grandes cervejarias, laticínios etc.

l' Sócios. N dos T.!

CAPÍTULO VI

Os Custos de Circulação

I. Custos puros de circulação
1. Tempo de compra e de venda

As transformações
formais docapital, demercadoria em
dinheiro ede dinheiro
em mercadoria, são ao mesmo tempo transações do capitalista, atosde compra e
de venda. O tempo em que essas transformaçõesformais do capital ocorrem são,
subjetivamente, daperspectiva do capitalista, tempode venda e tempo de compra,
tempo durante o qual ele funciona no mercado como vendedor e como comprador.
Assim como o tempo de circulaçãodo capital constitui uma parte necessáriade seu
tempo de reprodução, assimtambém o tempo durante o qual o capitalista compra
e vende, anda pelo mercado, é uma parte necessária deseu tempo funcional como
capitalista, istoé, como capital personificado.Constitui uma parte do tempo que dedica aos negócios.

{ Comose pressupôs
que asmercadorias são
compradas vendidas
e
porseus valores, só se trata nestes atosda uansposição do mesmo valor de uma forma para
ounra, da forma-mercadoria para a forma-dinheiro - de uma mudança de estado.
Sendo as mercadorias vendidaspor seus valores, então a grandeza de valor, tanto
nas mãosdo comprador quanto nas do vendedor, permanece inalterada;só suaforma de existência semodificou. Se as mercadoriasnão são vendidas por seus valores,
então a soma dos valores transpostospermanece inalterada; o que é plus de um
lado, do outro é minus.

As metamorfosesM - D e D - M são, porém, transaçõesque ocorrem entre
comprador e vendedor; elesprecisam detempo para se porem de acordo,tanto mais
que aí ocorre uma luta em que cada lado procura tirar vantagens do outro, e são
homens de negócios que se enfrentam: when Greek meets Greek then comes the

tug of war'Í2` Amudança deestado custa
tempo eforça detrabalho, nãopara criar
valor, mas para realizar a conversão de uma forma em outra, e a tentativa mútua
de, nessaocasião, apropriar-sede uma quantidade extra de valor nada altera. Esse
1° Plus- mais; minus =-menos. N.dos T.!
Z' Quandogrego encontra
grego, édura aguerra, citação
livre deLEE, Nathanael.
Rival Queens.
ln: TheDramatical
Works. Londres,
1734. v.lll. p. 266.
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trabalho, aumentado pela más intenções de ambos os lados, cria tão pouco valor
quanto o trabalho realizadonum processo judicial aumenta a grandezade valor do
objeto em litígio. Ocorrecom essetrabalho - que é um momento necessário doprocesso capitalistade produção em sua totalidade, que implica também a circulação
ou sendo implicado por ela - algo similarao que ocorre com o trabalho de combustão de uma substânciaque se utilize para gerar calor. Esse trabalhode combustão
não cria calor, emboraconstitua um momento necessáriodo processode combustão.
Para usar,por exemplo, carvão como material deaquecimento, tenhode combiná-lo
com oxigênio e, para isso, fazê-lopassar doestado sólidopara o gasoso poisno gás
ácido carbônico,resultado da combustão, o carvão estáem estado gasoso!, acarretando, portanto, uma alteraçãode forma de existênciaou de estado físico.A separação das moléculas de carbono, que estão unidas num todo sólido, e o rompimento
da própria molécula de carbono em seus átomosindividuais devemanteceder anova combinação e issocusta certogasto de energia que, portanto, não se transforma
em calor, mas que se perde deste. Por isso, seos possuidoresde mercadorias não
são capitalistasmas produtoresdiretos autônomos, então o tempo empregado para
comprar e vender é uma dedução de seu tempo de trabalho e eles sempretêm procurado tanto na Antiguidade quanto na Idade Média! relegar tais operações para
feriados.

As dimensõesque a conversão demercadorias assumenas mãosdos capitalistas
não podem,naturalmente, transformar
esse trabalho
que nãocria valor,mas queapenas
intermedeia atroca de forma do valor, em trabalho que cria valor. Tampouco o milagre dessatransubstanciação podeocorrer por meio de uma transposição,isto é, pelo
fato de que os capitalistas industriais,em vez de efetuaremeles mesmosaquele trabalho de combustão, otornarem negócio exclusivo deterceiros, pessoaspagas por
eles. Essasterceiras pessoasnão lhes colocarão ã disposição suaforça de trabalho
por amor a seus beaux yeux.3' Ao coletor de rendas de um proprietário fundiário
ou ao serviçal deum banco, é igualmenteindiferente que seu trabalhonão aumente
em um tostão a grandeza devalor seja da renda, seja dasmoedas de ouro levadas
em sacos a outro banco] 0
Para o capitalista, quefaz outrostrabalharem paraele, compra e venda tornamse uma função primordial. Como ele se apropnado produto de muitos numa escala
social maior, também tem de vendê-lo nessa escala e mais tarde retransformá-lo de

dinheiro em elementos deprodução. Tantodepois quantoantes, otempo de compra
e venda não cria valor. Ai surge uma ilusão devida à função do capital comercial.
Mas, sem entrar aqui em maiores detalhes a respeito, jáestá desdeo início claro o
seguinte: se,pela divisãodo trabalho,uma função que em si e para si é improdutiva,
mas um momento necessárioda reprodução, se transforma de atividade acessória
de muitos em atividade exclusiva de poucos, em negócio particular destes, não se

transforma ocaráter daprópria função.Um comercianteaqui comomero agente
da transmutaçãoformal das mercadorias, vistocomo mero comprador e vendedor!
pode encurtar, mediante suasoperações, otempo de compra e de venda de muitos
produtores. Ele deve ser considerado entãocomo uma máquina que diminui o dispêndio inútil de energia ou que ajuda a liberar tempo de produção.
1° Oque estáentre chaves
provém deuma notaao finaldo Manuscrito
Vlll. - F. E.
ll Os custos de
comércio, embora
necessários. devem
ser considerados
uma despesa
onerosa. QUESNAY.
Analyse du

Tableau Économique.
ln: DAIRE.
Physiocrates. Paris,
1846. Parte
Primeira.71.!
p. - Segundo Quesnay,
o lucro
acarre-

tado pelaconcorrência entre
os comerciantes,
isto é.que obrigaos mesmos
a reduzirsua remuneração
ou seuganho
...!, é,a rigor,apenas uma
perda evitada
para ovendedor em
primeira mão
e parao comprador
que consome.
Ora, uma
perda evitada
nos custos
do comércionão éum produtoreal ouum acréscimo
de riquezaobtido pelocomércio, se
se
consideracomércio
o
em
si mesmo
apenas como
intercâmbio, independentemente
dos custos
de transporte,
ou juntamente
3° Belosolhos. N.dos T.!
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Para simplificara coisa como só mais tardeconsideraremos ocomerciante como
capitalista, bemcomo o capital comercial!,vamos admitir que esseagente decompra
e venda seja um homem que vende seutrabalho. Eledespende suaforça detrabalho
e seutempo de trabalho nessasoperações M - D e D - M. Vive disso,como, por
exemplo, ouufo
de fiarou de fazer pílulas.Executa umafunção necessária,
pois o próprio
processo dereprodução implicafunções improdutivas.Trabalha tãobem quanto outro, maso conteúdo de seutrabalho nãogera valornem produto. Ele mesmopertence aos ’aux ’rais4` da produção.

Sua utilidade

não consiste em transformar

uma

função improdutiva em produtiva, ou trabalho improdutivo em produtivo. Seria um
milagre sesemelhante transformaçãopudesse serefetuada mediantetal transferência
de função. Sua utilidade consiste muitomais em que uma parte menor da força de
trabalho e do tempo de trabalho da sociedadeseja imobilizadanessa funçãoimprodutiva. Maisainda. Suponhamosque ele seja um mero assalariado,por mim até mais
bem pago.Seja qualfor seu pagamento, comoassalariado trabalhaparte de seu tempo gratuitamente.Recebe, talvez,a cada dia, o produto-valor de 8 horas de trabalho
e funciona durante 10. As 2 horas de mais-trabalho queexecuta produzemtão pouco valor quanto suas8 horas de trabalho necessário, emborapor meio destas últimas
seja transferidapara eleparte do produto social.Primeiro, continua,depois como antes, do ponto de vista social,a utilizar-sedurante 10 horas umaforça de trabalho nessa mera função de circulação. Elanão é usável paranada mais, nem para trabalho
produtivo. Segundo, a sociedade porém não paga essas2 horas de mais-trabalho,
embora sejamdespendidas peloindividuo que o executa.A sociedade não se apropria assimde nenhum produto ou valor excedente.Mas os custos decirculação que
ele representadiminuem em 1/ 5, de 10 horas para 8. A sociedade não paga nenhum equivalentepor 1/5 desse tempoativo de circulação deque ele é agente.Mas
se é o capitalistaquem emprega esse agente,então diminuem pelo não-pagamento
das 2 horas os custos decirculação deseu capital, que constituem uma redução de
sua receita.Para ele,é um ganho positivo, pois se estreita maiso limite negativo da
valorização deseu capital.Enquanto pequenosprodutores autônomosde mercadorias gastamparte de seu próprio tempo em comprar e vender, isso só se apresenta
para elecomo tempo gasto nosintervalos desua funçãoprodutiva ou como interrupção de seu tempo de produção.
Em qualquer circunstãncia, otempo empregado nisso é um custo de circulação
que nada agrega aosvalores convertidos;E o custo necessáriopara transpô-los da
forma-mercadoria paraa forma-dinheiro.A medida que o produtor capitalistade mercadorias aparececomo agente da circulação,ele só se diferenciado produtor direto
de mercadoriaspelo fato de vender e comprar em escalamaior e, por isso,funciona
num âmbito maior como agente da circulação. Noentanto, assimque o volume de
seu negócioo obriga ou habilita a comprar contratar! agentespróprios da circulação
como assalariados,então o fenômeno não se altera quanto a seu conteúdo. Força
de trabalhoe tempo de trabalhoprecisam, emcerta medida,ser despendidosno processo decirculação enquantomera transformaçãodeforma!. Mas isso apareceagocom oscustos de
transporte' p.
145. 146!.Os custos
do comércio
são sempre
suportados pelos
vendedores dos
produtos.
que receberiam
o preçointegral. pago
pelos compradores,
caso nãoexistisse nenhum
gasto deintermediação" 163!.
p.
Os propriétaires
e producteursb
são saiariantsf
os comerciantes
são salariésd
p. 164.QUESNAY. Dialogues
sur leCommerce etsur lesTravaux des
Artisans".° ln:
DAIRE. Physiocrates.
Paris. 1846.Parte Primeira.!.
° ProprietáriosN. dosT.!
b Produtores.N. dosT.!
C Pagadores
de saláriosN. dosT.!
d Assalariados.
N. dosT.! _
° Na 19 ena 29 edição:ProblëmesEconomiques. N.
da Ed.Alemã.!.
4' Falsoscustos. N.dos T.!
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ra como gasto adicionalde capital; parte do capital variávelprecisa serinvestida na
compra dessasforças detrabalho que só funcionam na circulação.Esse adiantamen-

to de capital nãogera produtonem valor.Ele diminuipro tanto5`o âmbitoem que
o capital adiantado funciona produtivamente. Seria o mesmo se parte do produto
fosse transformadanuma máquina que compra e vende a parte restante doproduto.
Essa máquinaocasiona umadedução do produto. Não participa no processo deprodução, emborapossa reduzira força de trabalho despendida nacirculação etc.Constitui tão-somente parte dos custos de circulação.
2. Contabilidade

Além da compra e venda efetivas,gasta-se tempode trabalho na contabilidade,
em que, além disso,entra trabalhoobjetivado: caneta,tinta, papel, escrivaninha, custos de escritório. Nessafunção gasta-seportanto, por um lado, força de trabalho e,
por outro, meios detrabalho. Com isso ocorreexatamente omesmo que com o tempo de compra e venda.
Como unidade dentro de seus ciclos,como valor em processo,seja dentro da
esfera da produção, sejadentro das duas fasesda esfera da circulação,o capital só
existe idealmentena figura da moeda de conta, inicialmente na cabeça do produtor
de mercadorias, respectivamente, doprodutor capitalistade mercadorias. Por meio
da contabilidade,que também compreende a determinação de preços ou o cálculo
dos preçosdas mercadorias cálculo de preço!, essemovimento é fixado e controlado. O movimento da produção, esobretudo oda valorização- em que asmercadorias só figuram como portadoras de valor, como nomes de coisas, cuja existência
ideal de valor estáfixada em moeda de conta -, recebe assimuma imagem simbólica na representação. Enquantoo produtor individual de mercadorias apenascontabiliza emsua cabeça como, porexemplo, ocamponês; sóa agriculturacapitalista produz
o arrendatárioque contabiliza!ou só contabiliza demodo acessório,fora de seu tempo de produção, seusgastos, receitas,prazos depagamento etc.,é evidenteque essa
sua função e os meios de trabalho que ele por acaso gastanela, como papel etc.,
represe itamum gastoadicional detempo de trabalho emeios detrabalho, gastoque
é necessário,mas que constitui uma dedução tanto do tempo que ele pode gastar
produtivamente, como dos meios de trabalho que funcionam no processo real de
produção e que entram na formação do produto e do valor. 12
A natureza da própria função não se modifica pelo volume que adquire ao ser concentradanas mãos
do produtor capitalista demercadorias e,em vezde função de muitos pequenos produtores de mercadorias, ao aparecer como função de um capitalista,como função
dentro de um processo de produção em larga escala; nem por sua separação das
funções produtivas,das quais constituía um acessório; nempor sua autonomização
como função de agentes especiais, exclusivamenteencarregados dela.
A divisão do trabalho, a autonomização de uma função não a torna geradora
de produto e de valor seela já não o é por si, antes,portanto, de sua autonomização.
lz Naldade Média
só encontramos
contabilidade agrícola
nos monastérios.
No entanto,
viu-se LivroPrimeiro. p.
343°!
que jánas antiqüíssimas
comunidades indianas
figura umcontador para
a agricultura.
A contabilidade
foi autonomizada,
tornando-se função
exclusiva de
um funcionário
comunal. Por
essa divisão
de trabalho,
são poupados
tempo, esforços
e
gastos. mas
a produção
e acontabilidade da
produção continuam
sendo coisas
tão distintas
quanto acarga deum barco
e o conhecimento da
carga. Nocontador. parte
da forçade trabalhoda comunidade
está subtraída
dela e92os
custos de
sua função
não sãorepostos por
seu próprio
trabalho, mas
por umadedução do
produto dacomunidade. O
que ocorre
com ocontador da
comunidade indiana
também ocorre,
mutatis mutandis.
com ocontador do
capitalista. Do
Manuscrito ll.!
° Ver MARX. OCapital. OsEconomistas". Abril
S.A. Cultural.São Paulo.1984. v.l. t. 1. p.281.
5° Proporcionalmente.
N. dosT.!
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Se um capitalista investeseu capitalpela primeira vez, entãoprecisa investirparte na
compra de um contador etc., e em meios para a contabilidade. Seseu capitaljá está
em função, se já está empenhado em seu contínuo processode reprodução, então
ele precisa,mediante transformaçãoem dinheiro, retransformar continuamenteparte
do produto-mercadoria em contador, auxiliares esemelhantes. Essaparte do capital
está subtraídaao processode produção e pertenceaos custosde circulação,às deduções do rendimento global. Inclusive a própria força de trabalho que ê empregada
exclusivamente nessa função.!

Há, no entanto, certadiferença entreos custosderivados da contabilidade, respectivamente do gasto improdutivo de tempo de trabalho, e os custos derivadosdo
mero tempo gasto em compra e venda. Os últimos se originam apenas da forma
social determinadado processo de produção, do fato de ser processo deprodução
de mercadorias.A contabilidade como controle e sínteseideal do processo torna-se
tanto maisnecessária quantomais o processo transcorreem escalasocial eperde seu
caráter puramenteindividual; é, portanto, maisnecessária naprodução capitalistado
que na produção dispersado empreendimento artesão ecamponês, maisnecessária
na produção comunitária do que na capitalista. Masos custos da contabilidade se
reduzem coma concentraçãoda produção e quanto mais setransforma emcontabilidade social.

Aqui só se trata do caráter geral dos custos de circulação que se originam na
simples metamorfoseformal. E supérfluo entrar aqui em todas as suas formaspormenorizadas. Como esses enormescustos de circulação, pertencentesà pura transformação formaldo valor - portanto, formas quesurgem daforma socialdeterminada
do processode produção e que, no caso do produtor individual de mercadorias, são
apenas momentos evanescentes e quase imperceptíveis - correm

ao lado de suas

funções produtivas ou se entrelaçam com elas; como saltam à vista é algo que se
nota no simples atode cobrare de pagar dinheiro,assim quese tornafunção exclusiva de bancos etc. ou de caixeiros em negócios individuais,sendo autonomizado e
concentrado em larga escala.O que é precisonotar é que essescustos decirculação
não alteram seu caráter pela modificação de sua figura.
3. Dinheiro

Se um produto é produzido ou não como mercadoria, ele é sempre configuração material de riqueza, valor de uso, destinado a ingressarno consumo individual
ou produtivo. Como mercadoria, seu valor existe idealmenteno preço, que em nada
modifica suareal figura útil. Que, no entanto, determinadas mercadorias,como ouro
e prata, funcionem como dinheiro e que, enquanto tais, habitem exclusivamente o
processo decirculação tambémcomo tesouro, reserva etc.elas permanecemainda
que de modo latente na esferada circulação!é puro produto de determinada forma
social do processo deprodução, do processo de produção de mercadorias. Como,
na base da produção capitalista, amercadoria setorna a configuração geraldo produto e a maior massa doproduto é produzida como mercadoria e, por isso, tem de
assumir a forma-dinheiro, como,

portanto, a massa de mercadorias, a parte da ri-

queza social que funciona como mercadoria cresce continuamente - então também aqui cresce o volume de ouro e de prata que funcionam como meios de
circulação, meiosde pagamento, reserva etc.Essas mercadoriasque funcionam como dinheiro não entram no consumo individual nem no produtivo. São trabalho
social fixado numa forma em que serve como mera máquina de circulação. Além
de parte da riqueza social estarconfinada nessaforma improdutiva, o desgastedo

dinheiro exigeconstante reposição
do mesmoou 'conversão
de maistrabalho social

- sob
formaproduto
de em
- mais
ouroprata.
e
Esses
custosreposição
de
`:
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países capitalistas
desenvolvidos sãosignicativos, poisgeralmente évolumosa aparte
da riquezaconfinada soba forma-dinheiro.Ouro e prata, enquanto mercadorias monetárias, constituem,para a sociedade, custosde circulaçãoque derivamtão-somente
da forma social de produção. São ’aux ’rais da produção de mercadorias em geral,
que crescemcom o desenvolvimento da produção de mercadorias esobretudo da
produção capitalista. E uma parte da riqueza social que precisa ser sacrificada ao
processo de circulação. 13
II. Custos

de conservação

Custos de circulação quederivam da mera mudança de forma do valor, da circulação consideradaidealmente, nãoentram no valor das mercadorias. Aspartes do
capital nelesgastas constituemmeras deduçõesdo capital gasto produtivamente,no
que conceme ao capitalista. De outra natureza sãoos custosde circulaçãoque ora
consideramos. Podem
originar-se deprocessos deprodução quesó sãolevados avante
na circulação,cujo caráterprodutivo portanto é apenasocultado pelaforma de circulação. Poroutro lado, considerados socialmente,podem ser meros custos,dispêndio
improdutivo de trabalho sejavivo, seja objetivado, masexatamente por isso podem
atuar como formadores de valor para o capitalistaindividual, constituindo um acréscimo ao preço de venda de sua mercadoria.lsso jásegue dofato de que essescustos
nas diferentesesferas daprodução e, ocasionalmente, tambémpara diferentescapitais individuais dentro da mesma esferada produção são diferentes.Mediante seu
acréscimo ao preço da mercadoria são distribuidos ã medida que recaem sobreos
capitalistas individuais.
Mas todonabalho queagrega valorpode tambémagregar maisvalia e, na basecapitalista, semprehá de agregar mais-valia,já que o valor que gera
depende desua própriagrandeza, amais-valia queconstitui dependeda quantiacom
que o capitalista opaga. Por conseguinte, custosque encareçama mercadoria, sem
lhe acrescentarvalor de uso, que pertencem, portanto,do ponto de vista da sociedade, aos ’aux ’rais da produção, podem constituir para o capitalista individualfonte
de enriquecimento.Por outro lado, à medida que o acréscimoque adicionamao preço da mercadoria apenas distribui essescustos de circulação de modo uniforme,
nem por isso seucaráter improdutivo cessa. Porexemplo, companhiasseguradoras
distribuem as perdas de capitalistas individuais

entre a classe dos capitalistas. lsso

não impede, no entanto, que as perdas assimcompensadas, considerando-seo capital social total, continuem sendo perdas.
1. Formação de estoque em geral
Durante suaexistência comocapital-mercadoria ousua permanênciano mercado, portantoenquanto seencontra no intervalo entreo processode produçãodo qual
egressa eo processo de consumo, no qual ingressa, oproduto constitui estoque de
mercadorias. Comomercadoria nomercado e,portanto, nagura de estoque, ocapitalmercadona apareceduplamente em cada ciclo, uma vez como produto-mercadoria
do próprio capital em processo, cujociclo seconsidera; outravez, pelo contrário, co13 Odinheiro circulante
num paísé certaporção docapital dopaís. totalmente
subtraída de
propósitos produtivos,
para
facilitar ouincrementar produtividade
a
do
resto; certo
montante da
riqueza é
por issotão necessário
para fazer
do ouro
meio decirculação como
é necessário
para construir
uma máquina
que devefacilitar toda
produção restante
. Economist.
V. p. 520!
6° Afrase prossegue
assim nomanuscrito: constituem
e
um
gasto improdutivo
da forçade trabalho
no queconcerne à
sociedade em
conjunto". Observação
da Ed.Siglo XXI. N. dosT.!
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mo produto-mercadoria de outro capital que precisa seencontrar no mercado para
ser comprado e aansformado em capital produüvo. Em todo caso, é possível que
esse últimocapital-mercadoria só
venha aser produzidopor encomenda.Então ocorre
uma interrupção até que ele esteja produzido. O uxo do processo de produção e
de reprodução exige, no entanto, que uma massade mercadorias meios de produção! se encontre constantementeno mercado, formando, portanto, estoque. Assim
também o capital produvo abrange acompra daforça detrabalho, ea forrna-dinheiro
é aqui apenas aforma-valor dosmeios desubsistência que,em grandeparte, o trabalhador precisaencontrar no mercado. Na continuação desteparágrafo analisaremos
isso maisde perto. Aqui já se esclareceuesse ponto.Coloquemo-nos da perspectiva
do valor-capitalem processo,que se transformou emproduto-mercadoria eque agora precisaser vendido ou retransformado em dinheiro, que portanto funciona agora
como capital-mercadoriano mercado,então o estado emque constituiestoque éuma
permanência involuntáriae inconvenienteno mercado. Quanto mais rapidamente se
vende, tanto mais fluente o processode reprodu ão. A permanência na transforma-

ção formal
M' - D' perturba
o metabolismo
realque ocorrer
deve ciclo
no capido
tal, assim como sua função posterior como capital produtivo. Por outro lado, para
D - M, a disponibilidade constanteda mercadoria no mercado, o estoque de mercadorias, aparececomo condição para o fluxo do processo dereprodução assimcomo para o investimento de capital novo ou adicional.
A imobilizaçãodo capital-mercadoriacomo estoquede mercadoriasno mercado
exige prédios,armazéns, reservoirs7`
de mercadorias,depósitos demercadorias, portanto desembolsode capitalconstante; tambémpagamento deforças detrabalho para o armazenamento das mercadorias em seus reservoirs. Além disso, as mercadorias

se deteriorame estão sujeitas ainfluências prejudiciaisdos elementos.Para protegêlas destas,é preciso desembolsar capitaladicional, parte em meios de trabalho sob
forma objetiva, parte em força de trabalho. 14
A existênciado capital em sua forma de capital-mercadoria, eportanto como estoque de mercadorias, ocasiona,pois, custosque, não pertencendo à esfera daprodução, contam-se
entre oscustos decirculação. Esses
custos decirculação sediferenciam
dos expostosno item l pelo fato de que, em certa medida, entram no valor das mercadorias, por conseguinte, asencarecem. Em qualquer circunstância,capital e força
de trabalho que servem para a manutenção e conservação doestoque de mercadorias são subtraídos doprocesso diretode produção. Por outro lado, os capitais aqui
aplicados, inclusivea força de trabalho como elemento do capital, precisam ser repostos por parte do produto social. Por isso,seu desembolsoatua como diminuição
da força de produção do trabalho, de modo que maior quantum de capital e de trabalho é exigido para alcançar determinado efeito útil. São falsos custos.8`

A medidaque, agora,
os custos
de circulação
condicionados pela
formação do
estoque de mercadorias só se originam do tempo que dura a transformação dos
M Corbetcalcula. em1841, oscustos doarmazenamento trigo
de poruma temporada
de 9 meses em1/2% deperda
em quantidade,
3% parajuros sobre
o preçodo trigo.2% paraaluguel doarmazém, 1%
parapeneiraçãofrete.
e
1/2%
pelo trabalho
de entrega:
ao todo7%. ouseja. para
um preçode trigoa 50xelins. 3xelins e6 pencepor quarter?CORBET. Th.An lnquiryinto theCauses and
Modes o’the Wealtho’ individualsetc. Londres.1841. lp.140].! Segundo
as declarações
dos comerciantes
de Liverpoolperante aComissão Ferroviária,
os custoslíquidos! do
armazenamento de
cereais em
1865 montavam
mensalmente2apencepor quarterou 9 a 10pence portonelada. Royal
Commission on
Railways. 1867.
Evidence; p.
19. nf*331.!
° Um quartil - 290,78 litros;uma tonelada
inglesa = 1 016,04quilogramas. N.
dos T.!
7' Reservatórios
N. dosT.!
3` Marxusa aexpressão Unkosten.
isto é.algo como"sobrecustos". distinguindo-a
de Kosten,
que sãocustos simplesmente. Preferimos
usar aversão em
português da
expressão francesa
’aux ’rais.que Marxtambém utiliza
no mesmosentido
de Unkosten.N. dosT.!
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valores existentesda forma-mercadoria em forma-dinheiro, portanto só se originam
da forma social determinadado processode produção apenas do fato de o produto ser produzido como mercadoria e, por isso, ter de passar tambémpela transformação em dinheiro! - eles compartilham totalmente do caráter dos custos de
circulação enumerados no item l. Por outro lado, o valor das mercadorias aqui só
é conservado ou respectivamenteaumentado porque o valor de uso, o próprio produto, é posto sob determinadas condiçõesobjetivas, que custam dispêndio de capital, e está sujeitoa operações que deixam trabalho adicional atuar sobre os valores
de uso. O cálculo dos valores das mercadorias,a contabilizaçãodesse processo,as
transações de compra e venda, ao contrário, não atuam sobre o valor de uso em
que o valor-mercadoria existe.Só têm a ver com sua forma. Embora, no caso pressuposto, essesfalsos custosda formação de estoque que, aqui, é involuntária! somente derivemde uma demora natransformação formale da necessidade damesma,
eles distinguem-se,não obstante, dos falsos custos examinadosno item I pelo fato
de que seu próprio objeto não é a transformação formal do valor, mas a conservação do valor que existe namercadoria como produto, valor de uso, e que, portanto,
só pode conservar-se mediantea conservaçãodo produto, do próprio valor de uso.
O valor de uso aqui não é aumentado nem multiplicado, pelo contrário, diminui.
Mas sua diminuição é limitada e ele é preservado. Tambémo valor adiantado existente na mercadoria aqui não é aumentado. Mas trabalho novo, objetivado e vivo,
é acrescentado.

Agora é preciso continuar investigando até que ponto esses falsoscustos derivam do caráter peculiar da produção de mercadorias em geral e da produção de
mercadorias emsua forma geral, absoluta,isto é, da produção capitalista demercadorias; até que ponto, por outro lado, eles são comuns a toda a produção social,
assumindo aqui, apenas dentroda produção capitalista, umaconfiguração específica, uma forma específica da manifestação.
Adam Smith elaborou a fabulosa concepção de que a formação de estoques
seria um fenômeno peculiar à produção capitalista. Economistas mais recentes,
por exemplo Lalor, afirmam, pelo contrário, que ela diminui com o desenvolvimento da produção capitalista. Sismondi considera isso inclusivecomo sendo um lado
sóbrio dessa produção.9'
De fato, o estoque existe sobtrês formas: sob a forma de capital produtivo, sob
a forma de fundo de consumo individual e sob a forma de estoque de mercadorias
ou capital-mercadoria.O estoque numa dessasformas diminui relativamente seaumenta na outra, embora em sua grandeza absolutapossa crescerao mesmo tempo
nas três

formas.

Desde o início estáclaro que onde a produção está diretamente orientadapara
a satisfaçãodo autoconsumo e só se produz pequena parte para o intercâmbio ou
venda, portanto o produto social não assume ao todo ou só em pequena parte a
forma-mercadoria, oestoque naforma-mercadoria ouestoque demercadorias constitui apenas parte ínfima e evanescenteda riqueza. O fundo de consumo é, porém,
aqui relativamente grande, em particular os meios de subsistência propriamenteditos. Só se precisa examinar a antiga economia camponesa. Parte preponderante
do produto transforma-se aquidiretamente, semconstituir estoque de mercadorias
- exatamente porque permanece nas mãos de seu dono -, em meios de produll* Bookll. lntroduction.°
*' Aedição inglesa.
anota: SMITH.
A. An lnquiry intothe Nature
and theCauses of
the Wealthof Nations.Nova edição
em 4 volumes. Londres.
1843. v.ll, p. 249-252. N.dos T.!
"° LALOR.Money andMorais: aBook ’orthe Times.Londres. 1852.
p. 43-44.SlSMONDl. Études
sur l'Économie
Politi
que. Bruxelas.
1837. v.l. p. 49 et. seqs. N.da Ed.Alemã.!
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ção ou de subsistênciaestocados. Elenão adota a forma de estoque de mercadorias
e, exatamentepor isso, não existiriaem sociedadesbaseadas emtais modos de produção, segundoAdam Smith, nenhum estoque. Adam Smith confunde a forma do
estoque com o próprio estoque e acredita que a sociedade viveu até agora da mão
para a boca ou confiante no acaso do dia seguinte.16 Eum equívoco pueril.
Estoque sob a forma de capital produtivo existe na forma de meios de produção que já se encontram no processo de produção ou, ao menos, nas mãos do
produtor, portanto de modo latente no processo deprodução. Viu-se anteriormente
que, com o desenvolvimento da produtividade do trabalho, portanto também com
o desenvolvimento do modo de produção capitalista - que desenvolvea força produtiva social do trabalho mais do que todos os modos anteriores de produção -,
cresce constantemente
a massados meiosde produção prédios, máquinasetc.! que,
sob a forma de meios de trabalho, funcionam definitivamente incorporados ao processo e que sempre voltam a funcionar durante períodos mais longos ou mais curtos, sendo seu crescimentotanto pressupostoquanto efeito do desenvolvimento da
força produtiva social do trabalho. O crescimento nãosó absolutomas tambémrelativo da riqueza nessaforma confronte-se Livro Primeiro, Cap. XXIII, 2! caracteriza
sobretudo o modo de produção capitalista.As formas materiais deexistência docapital constante, os meios de produção, não consistem, no entanto, apenas em tais
meios de trabalho, mas também em material de trabalho nos mais diversos graus
de elaboração e em materiais auxiliares.Com a escala da produção e o aumento
da força produtiva do trabalho por meio da cooperação, divisão, maquinaria etc.,
cresce a massa de matérias-primas, de matérias auxiliaresetc. que entram no processo diáriode reprodução.Esses elementosprecisam estarprontos no local de produção. O volume desse estoque existentesob a forma de capital produtivo cresce
pois de modo absoluto. Para que o processo flua - abstraindo totalmente a questão de esse estoquepoder ser renovado a cada dia ou só dentro de determinados
prazos -, precisa estarsempre pronta maior reserva de matéria-prima etc. no local
de produção do `que,por exemplo, é consumida diária ou semanalmente. A continuidade do processo exigeque a existência desuas condiçõesnão dependa de uma
possível interrupçãona compra diária nem de que o produto-mercadoria seja vendido diária ou semanalmente e, em decorrência, sendo retransformável apenasde
modo irregular em seus elementos de produção. Não obstante, o capital produtivo,
evidentemente, pode ser latente ou constituir estoque em proporções muito diferentes. Faz,por exemplo, grande diferençase o fiandeiro precisater algodão ou carvão para 3 meses ou apenas para 1. Vê-se que esse estoque pode diminuir em
termos relativos, embora cresça em termos absolutos.
lsso depende de diferentes condições, que, no essencial, se reduzem ã maior
velocidade, regularidadee segurançacom que a massanecessária dematérias-primas
sempre possaser suprida, de tal modo que nunca haja interrupção. Quanto menos
se cumprirem essas condições,quanto menores forem, pois, segurança, regularidade e velocidade da oferta, tanto maior precisa ser a parte latente do capital produtilb Aoinvés de.como AdamSmith presume.
a formaçãode estoque
só surgirda transformação
do produtoem mercadoria eda transformação
do estoque
para consumo
em estoque
de mercadorias,
essa mudança
formal ocasiona,
durante
a transição
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à produção
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pelo contrário.
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vo, istoé, o estoque aindaã esperade elaboração,de matérias-primasetc., nasmãos
do produtor. Essas condiçõesestão na razão inversado grau de desenvolvimento
da produção capitalista e,portanto, da força produtiva do trabalho social. Por conseguinte, também o estoque nessa forma.
No entanto, isso que aparece aqui como diminuição do estoque por exemplo,
em Lalor!, é, em parte, apenasdiminuição do estoque naforma de capital-mercadoria
ou do estoque de mercadorias propriamente dito; portanto, mera mudança de forma do mesmo estoque. Se, por exemplo, é grande a massa de carvão que a cada
dia é produzida no próprio pais, portanto sendo o volume e a energia da produção
de carvão grandes, entãoo fiandeiro não precisade um grande depósito de carvão
para assegurara continuidade de sua produção. A renovação constantementeassegurada da oferta de carvão torna isso supérfluo. Em segundo lugar: a velocidade
com que o produto de um processo podepassar, como meio de produção, a outro
processo dependedo desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação.
A barateza do transporte desempenha nisso um grande papel. O transporte constantemente renovado,por exemplo de carvão, da mina até a fiação, seriamais caro
do que o abastecimentocom uma massa maiorde carvão por um prazo maior com
transporte relativamentemais barato.Essas duascircunstâncias atéagora consideradas decorrem do próprio processo de produção. Em terceiro lugar, influi o desenvolvimento do sistema de crédito. Quanto menos o fiandeiro depender, para a renovação de seus estoquesde algodão, carvão etc., da venda imediata de seu fio
- e quanto mais desenvolvido o sistema decrédito, tanto menor é essa dependência imediata -, tanto menor pode ser a grandeza relativadesses estoquespara assegurar uma produção continua de fio, em certa escala, independente dos acasos
da venda do fio. Em quarto lugar, muitas matérias-primas, produtossemi-acabados
etc., precisam, no entanto, de períodos mais longos de tempo para sua produção,
valendo issoespecialmente paratodas asmatérias-primas fornecidaspela agricultura. Caso não deva ocorrer interrupção no processo de produção, então precisa haver determinado estoque dasmesmas paratodo o período em que o novo produto
não pode tomar o lugar do antigo. Seesse estoquediminuir nas mãos do capitalista
industrial, isso só prova que, sob a forma de estoque de mercadorias, ele aumenta
nas mãosdo comerciante.O desenvolvimento dos meiosde transportepermite, por
exemplo, transladarrapidamente de Liverpool a Manchester o algodão que se encontra no porto de importação, de tal modo que o fabricante possaconforme a necessidade renovarseu estoquede algodãoem parcelasrelativamente pequenas.Mas,
então, o mesmo algodão fica, em massas tantognaiores, comoestoque de mercadorias nas mãos de comerciantes deLiverpool. E, portanto, mera mudança de forma do estoque, coisaque Lalor e outros deixaram de perceber. E,considerando-se
o capital social, a mesma massa de produtos se encontra ai, tanto depois quanto
antes, soba forma de estoque. Para um pais isolado,o volume em que tem de estar
pronta, por exemplo, a massa necessáriapara um ano, diminui com o desenvolvimento dos meios de transporte. Seentre EstadosUnidos e Inglaterra navegammuitos barcos a vapor e a vela, então se multiplicam as oportunidades de a Inglaterra
renovar seu estoque de algodão e diminuir portanto a massa de estoque de algodão que, em média, teria de armazenar. Do mesmo modo atua o desenvolvimento

do mercado mundial e, portanto, a multiplicação das fontes fornecedorasdo mesmo artigo.O artigoé oferecidoem parcelaspor diferentespaíses eem prazosdiferentes.
2. Estoque de mercadorias

propriamente dito

Já se viu: na base da produção capitalista,a mercadoria torna-se a forma geral
do produto, e issoquanto mais essa produçãose desenvolvaem extensãoe profun-
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didade. Existe, portanto - mesmo com idêntica amplitude de produção -, uma
parte desproporcionalmente maior do produto como mercadoria, seja em comparação com os modos anteriores de produção, seja com o modo capitalista de produção em grau menosdesenvolvido. Mastoda mercadoria - portanto também todo
capital-mercadoria, queé apenasmercadoria, masmercadoria como forma de existência do valor-capital -, ã medida que não passa desua esferade produção imediatamente parao consumoprodutivo ou individual, encontrando-seportanto, durante
o intervalo, no mercado, constitui elemento do estoque de mercadorias. Em si e
para si - permanecendo idêntico o volume da produção -, o estoque de mercadorias isto é, essaautonomização eimobilização daforma-mercadoria do produto!
cresce, coma produção capitalista. Jáfoi visto que isso é apenas uma mudança de
forma do estoque, ou seja, que por um lado o estoque crescena forma-mercadoria
porque, po,r outro lado, decresce na forma de estoque direto de produção ou de
consumo. E apenas uma forma social modificada do estoque. Se, ao mesmo tempo, crescenão apenasa grandezarelativa do estoque de mercadorias emproporção
ao produto social total,mas tambémsua grandezaabsoluta, issoocorre porque, com
a produção capitalista, crescea massa do produto total.
Com o desenvolvimento da produção capitalista,a escalada produção é determinada em grau cada vez menor pela demanda direta do produto, e em grau cada
vez maior pelo volume do capital de que o capitalistaindividual dispõe, pelo impulso à valorização deseu capital e pela necessidade decontinuidade e de ampliação
de seu processo deprodução. Com isso, necessariamentecresce amassa deprodutos, em cada ramo específico da produção, que se encontra como mercadoria no
mercado ou que procura escoamento. Crescea massade capital imobilizada durante mais ou menos tempo sob a forma de capital-mercadoria. Cresce, pois, o estoque de mercadorias.

Por fim,a maiorparte dasociedade é
transformada em
assalariados, gente
que
vive da mão para a boca, que recebe seu salário semanalmente e o gasta diariamente, tendo, portanto, de encontrar seusmeios de subsistência comoestoque. Por
mais que elementos individuaisdesse estoquepossam fluir, parte delesprecisa estar
continuamente imobilizada para que o estoque possa estar sempre em fluxo.
Todos essesmomentos surgem da forma de produção e da transmutação formal nela implícita pela qual o produto precisa passar no processo de circulação.
Seja qual for a forma social do estoque de produtos, sua conservação exige
custos: prédios,recipientes etc.,que constituem os depósitosdo produto; assim como meios de produção e de trabalho, mais ou menos de acordo com a natureza
do produto, que precisamser gastospara protegê-lo de influências nocivas. Quanto
mais se concentram socialmente

os estoques, tanto menores são, relativamente, es-

ses custos.Esses desembolsos
sempre constituemuma parte do trabalho social, seja
em forma objetivada ou viva - portanto, na forma capitalista, desembolsos decapital -, que não entram na própria formação do produto e que, por isso, são deduções do produto. São necessários, falsoscustos da riqueza social.São os gastos de
manutenção do produto social, quer sua existência comoelementos do estoque de
mercadorias deriveapenas daforma socialda produção,portanto daforma-mercadoria
e de sua necessáriatransformação formal, quer consideremoso estoque de mercadorias apenascomo forma especial do estoque de produtos comum a todas as sociedades, ainda que não sob a forma de estoque de mercadorias, essaforma do
estoque de produtos pertencente ao processo de circulação.
Agora se pergunta atéque ponto entram essescustos novalor das mercadorias.
Se o capitalista transformou seu capital adiantado, como meios de produção
e força de trabalho, em produto, numa massa de mercadorias pronta e destinada
ã venda, e ela fica em depósito como invendável, então se paralisa não apenas o
processo devalorização deseu capital durante essetempo. Os gastos que a manu-
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tenção desse
estoque exige,
em prédios,
trabalho adicional
etc., constituem
uma perda
positiva. O comprador final riria do capitalista se este dissesse:minha mercadoria
ficou invendável durante 6 meses e sua conservação durante esses6 meses não
só imobilizou tanto de capital, mas, além disso, impôs x de falsos custos. Tantpis
pour vous, 10' dizo comprador. Aí, a seu lado, está outro vendedor, cuja mercadoria ficou pronta apenas anteontem. A mercadoria do senhor ficou muito tempo na
prateleira, e,provavelmente, estámais ou menos afetadapelo tempo. O senhor precisa, portanto, vender mais barato do que seu rival. - Se o produtor de mercadorias é o verdadeiro produtor de sua mercadoria ou se é seu produtor capitalista,

portanto defato apenasrepresentante de
seus verdadeiros
produtores, nãoaltera

nada nas condições de vida da mercadoria. Ele tem de transformar sua coisa em
mercadoria. Osfalsos custosque suaimobilização emsua forma-mercadorialhe impõe
pertencem às suas desventuraspessoais, que em nada interessam ao comprador
da mercadoria. Este não lhe paga o tempo de circulação de sua mercadoria. Mesmo quando o capitalista retém de propósito sua mercadoria fora do mercado, em
épocas de real ou suposta revoluçãode valores, a realizaçãodos falsos custos adicionais depende da ocorrência dessa revoluçãode valores, da exatidão ou inexatidão de sua especulação.Mas a revolução de valores não é conseqüência de seus
falsos custos.Portanto, à medida que a formação de estoque provoca paralisação
da circulação, os custos assim ocasionadosnão agregam valor ã mercadoria. Por
outro lado, não pode haver estoquesem permanência na esferada circulação,sem
que o capital permaneça, mais longa ou brevemente, em sua forma-mercadoria;
portanto, não há estoque sem paralisaçãoda circulação, assim como dinheiro não
pode circular sem formação de reservade dinheiro. Portanto, semestoque de mercadorias, não há circulação de mercadorias. Se essa necessidade não se defronta
com o capitalista emM' - D', então o faz em D - M; não para seu capital-mercadoria, mas para o capital-mercadoria deoutros capitalistasque produzem meios de
produção para ele e meios de subsistência paraseus trabalhadores.
Que a formação de estoque sejavoluntária ou involuntária, isto é, que o produtor de mercadorias mantenhaintencionalmente um estoque ou que suas mercadorias constituamestoque devidoà resistênciaque ascircunstâncias dopróprio processo
de circulação coloquem ã sua venda, parece não poder alterar nada na essência
da coisa. Ainda assim, para solucionar essa questãoé útil saber o que distingue a
formação voluntária de estoque da involuntária. A formação involuntária de estoque se origina de uma paralisaçãoda circulaçãoou é idêntica a ela, sendo independente do conhecimento do produtor da mercadoria e contrária à sua vontade. O
que caracterizaa formação voluntária de estoque? Tantodepois quanto antes o vendedor procura se livrar de sua mercadoria tão rápido quanto possível. Semprepõe
o produto à venda como mercadoria. Se o subtraísse davenda, o produto somente

constituiria umelemento potencialëiuepyefa! e não efetivo õv~92:
ofpee! doesto-

que demercadorias. Para
ele, amercadoria domo
tal édepois como
antes apenas

portadora de seu valor de troca e, enquanto tal, ela só pode atuar mediante e após
o abandono de sua forma-mercadoria e adoção da forma-dinheiro.
O estoque de mercadorias precisa ter certo volume, a fim de que durante um
dado periodo, seja suficientepara o volume da demanda. Conta-se com contínua
ampliação do círculo dos compradores. Parabastar, por exemplo, durante um dia,
parte das mercadorias que se encontram no mercado deve permanecer constantemente na forma-mercadoria, enquanto a outra flui, transforma-se em dinheiro. A
parte que está imobilizada,enquanto a outra flui, na verdadediminui constantemente,
assim como diminui o volume do próprio estoque, até que finalmente esteja totalmente vendido. A imobilização de mercadorias é pois aqui calculada como condi'°' Tantopior parao senhor.N. dosT.!
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ção necessáriaà venda da mercadoria. Além disso, o volume precisa sermaior do
que o da média de venda ou da demanda média. Senão, os excedentes sobrea
mesma não poderiam ser satisfeitos. Poroutro lado, o estoque precisa serconstantemente renovadoporque sedissolve constantemente.
Essa renovaçãosó podeprovir,
em última instância, da produção, de uma oferta de mercadorias. Que esta venha
do exterior ou não, em nada altera a substância da coisa. A renovação depende
dos períodos de que as mercadoriasprecisam para sua reprodução. Durante esse
tempo, o estoque de mercadorias precisa ser suficiente. Que ele não permaneça
nas mãos do produtor original, mas que percorra diferentes reservatórios,do grande negociante até o vendedor a varejo, modifica tão-somente o fenômeno, não a
própria coisa. Do ponto de vista da sociedade, tanto depois quanto antes parte do
capital se encontra em forma de estoque de mercadorias, enquanto a mercadoria
não tenha entrado no consumo produtivo ou individual. O próprio produtor procura ter um nível de estoque que corresponda à média de sua demanda, para não
depender imediatamente da produção, e para se assegurarum círculo permanente
de fregueses.De acordo com os períodos deprodução, estipulam-seprazos decompra e a mercadoria constitui estoque por um tempo maior ou menor, até poder ser
reposta por novos exemplaresda mesma espécie. Somentepor meio dessa formação de estoque éque se assegura aconstância econtinuidade do processo decirculação e,portanto. do processo dereprodução, o qual inclui o processode circulação.
E preciso relembrar: M' - D' pode ter-se completado para o produtor de M,
embora M ainda seencontre no mercado. Casoo próprio produtor quisessemanter
em depósito sua própria mercadoria, até ela ser vendida ao consumidor definitivo,
então teria de colocar um capital duplo em movimento, uma vez como produtor
da mercadoria, outra vez como comerciante. Para a própria mercadoria - seja ela
considerada comomercadoria individual ou como elemento do capital social- nada se altera na coisa seos custosda formação do estoque recaírem sobreos produtores`ou sobre uma série de comerciantes, de A até Z.
A medida que o estoque de mercadorias é apenas a forma-mercadoria do estoque que, em dada escala da produção social, existiria como estoque produtivo
fundo de produção latente! ou como fundo de consumo reservade meios de consumo!, caso não existissecomo estoque de mercadorias, também os custos exigidos pela manutenção do estoque, poitanto os custos de formação de estoque ou seja, o trabalho objetivado ou vivo empregado para tanto - são custos de manutenção meramente transpostos sejado fundo de produção social, seja do fundo
de consumo social. A elevação do valor da mercadoria que eles ocasionamapenas
reparte essescustos pro rota pelas diferentes mercadorias,já que os mesmos são
diferentes paradiferentes espéciesde mercadorias.Tanto depoiscomo antes, continuam os custos daformação de estoque sendodeduções da riqueza social,embora
sejam uma condição de existência da mesma.
Só na medida em que o estoque de mercadorias é condição da circulação de
mercadorias e ele mesmo constitui uma forma surgida necessariamente dacirculação de mercadorias, sóna medida em que essa estagnaçãoaparente é, pois, forma
do próprio fluxo - exatamente como a formação de reservamonetária é condição
da circulação monetária -_ só nessamedida ele é normal. Assim que, pelo contrário, as mercadorias que permanecerem em seu reservatóriode circulação não abrirem espaço à onda subseqüente da produção, saturando-se, por conseguinte, os
reservatórios. o estoque de mercadorias seexpande devido à paralisaçãoda circulação, exatamentecomo os tesouros crescemquando se paralisa acirculação de dinheiro. Nisso. é indiferente que essa paralisação ocorra nos armazéns do capitalista

industrial ou nos armazénsdo comerciante. O estoque de mercadorias não é, en` Por rateio. Na1? edição:de modouniforme. N.dos T.!
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tão, condição da venda ininterrupta, masconseqüência dainvendabilidade dasmercadorias. Os

custos permanecem

os mesmos,

mas como

agora se originam ex-

clusivamente da forma, particularmente da necessidade de transformar mercadorias em dinheiro e da dificuldade dessa metamorfose, então eles não entram no va-

lor da mercadoria, masconstituem deduções,perda de valor na realização dovalor.
Como as formas normal e anormal do estoque não se diferenciam pela forma e
ambas sãoparalisações dacirculação, entãoos fenômenos podem ser confundidos
e enganar tanto mais aos próprios agentes da produção pelo fato de que, para o
produtor, o processo de circulação de seu capital pode fluir embora o processo de
circulação desuas mercadorias,que passaramàs mãosdos comerciantes,tenha cessado. Se aumenta o volume da produção e do consumo, o mesmo ocorre -- sempre com as demais circunstâncias constantes- com o volume do estoque de
mercadorias. Eleé renovado e absorvido de modo igualmente rápido, mas seu volume é maior. O volume do estoque de mercadorias que aumenta devido ã estagnação dacirculação pode,pois, sertomado erroneamentecomo sintomada ampliação
do processode reprodução, sobretudo quando, com o desenvolvimento do sistema
de crédito, o movimento real pode ser mistificado.
Os custos de formação de estoque consistem em: 1! diminuição quantitativa
da massa do produto por exemplo, na estocagem da farinha!; 2! deterioração da
qualidade; 3! trabalho objetivado e vivo exigidos pela manutenção do estoque.
III. Custos de transporte
Não é necessário entrar aqui em todos os detalhes dos custos de circulação,
como, por exemplo, embalagem,classificação etc.A lei geral é que todos os custos
de circulação que só se originam da transformação formal da mercadoria não lhe
agregam valor.São apenascustos paraa realizaçãodo valor ou para sua conversão
de uma forma em outra. O capital despendido nesses custos inclusive o trabalho
por ele comandado! pertence aos ’aux ’rais da produção capitalista. A reposição
dos mesmos tem de se dar a partir do mais-produto e, considerando-se a classe
capitalista comoum todo, constitui uma dedução da mais-valia oudo mais-produto,
exatamente como,para um trabalhador, o tempo de que precisapara comprar seus
meios de subsistência é tempo perdido. Os custos de transporte desempenham, no en-

tanto, papeldemasiado importantepara deixar de considerá-losaqui, ainda que brevemente.

Dentro do ciclo do capital e da metamorfose da mercadoria, que constitui uma
seção do mesmo, ocorre o metabolismo do trabalho social. Essemetabolismo pode
exigir a mudança espacial dos produtos, seu efetivo movimento de um lugar para
outro. Circulação de mercadorias pode, porém, ocorrer sem seu movimento físico,
assim como transporte de produtos pode ocorrer sem circulação de mercadorias e
mesmo sem troca direta de produtos. Uma casa que A venda para B circula como
mercadoria, mas ela não vai passear.Valores mercantismóveis, como algodão ou
ferro bruto, dormem no mesmo depósito, ao mesmo tempo que percorrem dúzias
de processosde circulação, sendo comprados e revendidos pelos especuladores.
O que aí realmente se move é o título de propriedade sobre a coisa, não a própria
coisa. Poroutro lado, por exemplo, no Império dos Incas, a indústria de transportes
desempenhava grandepapel, embora o produto social não circulasse comomercadoria, tampouco

fosse distribuído mediante escambo.

'7 Storchchama essa
circulação de
circulation ’acticef'
° Circulação
fictícia. N.dos T.!
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Se, portanto, a indústria de transportes, baseada na produção capitalista, aparece como causa decustos decirculação, essaforma específicade manifestaçãoem
nada altera

a coisa.

Massas deprodutos não se multiplicam por meio de seu transporte. Também
a modificação de suas propriedades naturais acarretada por ele não é, com certas
exceções, efeitoútil intencional, mas um mal inevitável. Mas o valor de uso das coisas só se realiza em seu consumo e esse consumo pode tornar sua mudança de
lugar necessáriae portanto também o processo de produção adicional da indústria
de transportes. O capital produtivo nela investido agrega, pois, valor aos produtos
transportados, emparte pelatransferência devalor dos meios detransporte, emparte
pelo acréscimode valor pelo trabalho de transportar. Como ocorre com toda a produção capitalista,esse último acréscimo de valor se divide em reposição de salário
e mais-valia.

Dentro de cada processode produção, a mudança de lugar do objeto de trabalho assim como os meios de trabalho e as forçasde trabalho necessários paratanto
- por exemplo, algodão que é deslocado da sala de cardagem para a de fiar, carvão que é trazido do poço da mina para a superfície - desempenham papel importante. A passagem doproduto acabado, como mercadoria acabada, deum local
autônomo da produção para outro, especialmente dele distante, mostra o mesmo
fenômeno, só que em escala maior.Ao transporte dos produtos de um local de produção para outro segue ainda o dos produtos acabados daesfera daprodução para
a esfera do consumo. O produto só estarápronto para o consumo assim que tiver
completado esse movimento
Como se mostrou anteriormente,é lei geral daprodução de mercadorias: aprodutividade do trabalho e sua criação de valor estão em razão inversa. Como para
qualquer outra, isso valepara a indústria de transportes. Quantomenor a quantidade de trabalho morto e vivo que o transporte da mercadoria exijapara determinada
distância, tanto maior a força produtiva do trabalho e vice-versa.
A grandeza absoluta de valor que o transporte agrega àsmercadorias, com as
demais circunstânciasconstantes, estána razãoinversa daforça produtiva da indústria de transportes e na razão direta das distâncias a serem percorridas.
A parte relativa do valor que os custosde transporte,com as demais circunstâncias constantes,agregam ao preço da mercadoria está na razão direta do volume
e do peso desta última. As circunstâncias modificadorassão, no entanto, numerosas. O transporte exige,por exemplo, maiores ou menores medidas de precaução,
portanto maior ou menor dispêndio de trabalho e de meios de trabalho, de acordo
com a relativa fragilidade,perecibilidade, explosibilidadedo artigo. Aqui os magnatas das estradas deferro desenvolvem maior gênio na criação de espéciesfantásticas do que os botânicos ouzoólogos. A classificação dosbens nasferrovias inglesas,
por exemplo, ocupa volumes e repousa por princípio geral sobre a tendência de
transmutar asdiversificadas propriedadesnaturais dosbens em outras tantasdificuldades para transportá-los e pretextos rotineiros para fraude.
ll* Ricardo
cita Say.que considera
uma bênção
do comércio
que este
encareça. por
meio doscustos de
transporte. os
produtos oueleve seuvalor. Ocomércio`. escreve
Say, nospermite alcançar
uma mercadoria
em seulugar deorigem e
transportá-la para
outro local
de consumo;
permite-nos. portanto.
aumentar valor
o
damercadoria de
toda adiferença entre
seu preço
no primeirodesses lugares
e nosegundo. Quanto
a isso.observa Ricardo:
Correto. mas
como lheé dadoseu
valor adicional?
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custos de
produção. primeiro.
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Vidro que antes valia 11 librasesterlinas percrate uma caixa de determinada capacidade! vale agora, devido aos progressosindustriais e ã abolição do imposto sobre o
vidro, só 2 libras esterlinas, masos custosdo transporte continuam tão altos quanto antes e mais altosno transportepor canal. Antigamente, vidro e artigosde vidro eram trans-

portados paraos chumbadores
num raio de 50 milhas de Birmingham por1Oxelins
a tonelada. Agora o preço do transporte foi triplicado a pretexto do risco decorrente da
fragilidade do artigo. Mas quem não paga o que realmente quebra é a direção da estrada de ferro.19

Que, além disso, a parte relativa do valor, que os custos agregama um artigo
esteja na razão inversade seu valor torna-se, para os magnatas das ferrovias, um
motivo especial para tributar um artigo na razão direta de seu valor. As queixas dos
industriais e comerciantes quanto a esse ponto reaparecem a cada página das declarações de testemunhas do citado relatório.
O modo de produção capitalista diminui os custosdo transporte da mercadoria
individual mediante o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação,
bem como pela concentração - a grandeza da escala - do transporte. Ele multiplica a parte do trabalho social,do vivo e do objetivado, que é despendida no transporte de mercadorias primeiropela transformaçãoda maioria de todos os produtos
em mercadoriase, depois, pela substituiçãode mercadoslocais por outros distantes.
O ato de circular, isto é, o efetivo movimento das mercadorias no espaço, se
dissolve no transporte da mercadoria. A indústria de transportes constitui, por um
lado, um ramo autônomo da produção, e, por isso, uma esfera especialde investimento do capital produtivo. Por outro, diferencia-se pelofato de aparecer comocontinuação de um processo de produção dentro do processo de circulação e para o
processo de circulação.

19 Royal
Commission on
Railways. p.
31. nf' 630.

SEÇÃO II

A Rotação do Capital

CAPÍTULO VII

Tempo de Rotação e Número de Rotações

Viu-se: o tempo totalde circulaçãol'de dado capital éigual à soma deseu
tempo de circulação e de seu tempo de produção. E o período de tempo que se
inicia no momento em que o valor-capital é adiantado sob determinada forma, e
termina com o retorno do valor-capital em processo, sob a mesma forma.
O objetivo determinante da produção capitalistaé sempre a valorizaçãodo valor adiantado, que esse valor tenha sido adiantado em sua forma autônoma, isto
é, na forma-dinheiro, ou na forma-mercadoria, de modo que sua forma-valor possui no preço das mercadorias adiantadas autonomia apenas ideal. Em ambos os
casos, essevalor-capital percorre, durante seu ciclo, diversasformas de existência.
Sua identidade consigo mesmo é constatada nos registros do capitalista ou sob a
forma de

moeda de

conta.

Se tomarmos a forma D D' ou a forma P P', ambas implicam: 1! que
o valor adiantado funcionou e valorizou-se como valor-capital; 2! que ele voltou
à forma em que iniciou seu processo, depoisde completado o mesmo. A valorização do valor adiantado D e, ao mesmo tempo, a volta do capital a essa forma forma-dinheiro! aparecem palpavelmente na forma D D'. Mas o mesmo sucede na
segunda forma. Pois o ponto de partida de P é a existênciados elementos de produção, mercadoriasde determinado valor. A forma implica a valorizaçãodesse valor M' e D'! e a volta à forma original, pois no segundo P o valor adiantado possui
novamente aforma dos elementos deprodução, na qual originalmentefoi adaptado.
Viu-se anteriormente:

Se a produção tem a forma capitalista, areprodução também a terá. Como no modo de produção capitalista o processo de trabalho aparece só como um meio para o
processo de valorização, assima reprodução aparece apenascomo um meio de reproduzir o valor adiantado como capital, isto é, como valor que se valoriza. Livro Primeiro,
Cap. XXI.!

As três formas I! D
D', II! P P e lll! M' M' diferenciam-se peloseguinte:
na forma ll P P!, a renovação do processo, o processo de reprodução, é ex1`Engano aparente,
pois deveria
ser tempo
de rotação
Umschlagszeit!
nãoetempo
de circulação"
Zírkulationszeit! co-

mo consta.
Como opróprio texto
seguinte indica,
a somade tempode circulação
e detempo deproduçao dá
o tempo
de rotação.Observação idêntica
se encontra
na traduçãopara oespanhol da
ed. SigloXXI.! N. dos T.!
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pressa como realidade, na forma l, porém, apenas como possibilidade. Mas ambas
distinguem-se da forma lll, em que o valor-capital adiantado - seja em dinheiro,
seja na figura dos elementos de produção materiais - constitui o ponto de partida
e, por isso, também o ponto de retomo. Em D D', o retorno é D' = D + d.
Se o processo érenovado na mesma escala,D constitui de novo o ponto de partida
e d não ingressanele, mas nos indica apenas que D se valorizou como capital, que
gerou, portanto, uma mais-valiad, que no entanto repeliu. Na forma P P, o valorcapital adiantado na forma dos elementosde produção P constitui, do mesmo modo, o ponto de partida. A forma implica sua valorização.Se ocorre reprodução simples, o mesmo valor-capitalrecomeça soba mesmaforma P seu processo.Se houver
acumulação, então P' com grandeza de valor = D' = M'! inaugura agora, com
valor-capital ampliado, o processo. Ele recomeça com o valor-capital adiantado na
forma inicial, ainda que com valor-capital maior do que antes. Na forma lll, ao contrário, o valor-capital não inicia com valor adiantado o processo,mas como valor já
valorizado, comoriqueza globalexistente naforma-mercadoria, daqual o valor-capital
adiantado é apenas parte.A última forma é importante para a Parte Terceira, onde
é consideradoo movimento dos capitaisindividuais em conexão com o movimento
do capital social total. Não se pode usá-la, porém, para a rotação do capital, que
começa semprecom o adiantamento devalor-capital, sejana forma-dinheiroou mercadoria, e condiciona sempre a volta do valor-capital rotante na forma em que foi
adiantado. Quanto aos ciclos l e ll, devemos ater-nos ao primeiro na medida em
que se visa principalmente a influência da rotação sobre a formação da mais-valia;
ao segundo na medida em que se visasua influênciasobre aformação de produto.
Tão pouco os economistas separaram as diferentes formas dos ciclos, quanto
as examinaramseparadamente comrespeito ãrotação docapital. Usualmente,
toma-se
a forma D
D', porque ela domina o capitalistaindividual e lhe serveem seuscálculos, mesmo quando o dinheiro constitui o ponto de partida na forma de moeda
de conta. Outros partem do adiantamento em forma de elementos de produção,
até que ocorra o retorno, mas quanto à forma do retorno, se mercadoria ou dinheiro, nem é mencionada. Por exemplo:
O ciclo econômico, ...! isto é, o decurso completo da produção, a partir do momento em que se faz o dispêndio até o momento em que sucede o refluxo. Economiccycle,
...! the whole course of production, from the time that outlays are made till returns are
received. ln agriculture seedtime is its commencement, and harvesting its ending.2'
NEWMAN, S. P. Elements o’ Pol. Econ. Andover and New York. p. 81.!

Outros começam com M' forma lll!:
O mundo da circulaçãoprodutiva pode ser vistocomo se movimentando num círculo, a que chamaremos de ciclo econômico, e no qual ele concluiu um giro cada vezque
o negócio, após completar suas transaçõessucessivas, retomaao ponto de onde partiu.
O início pode ser fixado no ponto em que o capitalista obteveas receitaspor meio das
quais seucapital retorna a ele; a partir desse ponto,passa denovo a recrutar seustrabalhadores e a lhes distribuir seu sustento, ou melhor, o poder de adquiri-lo, sob a forma
de salário; a obter os artigos elaborados por eles, com os quais comercia; a levar esses
artigos ao mercado elá encerrar o ciclo dessa sériede movimentos, ao vender e receber
com a receita damercadoria um reembolso detodo o seu dispêndio de capital. CHALMERS, Th. On. Pol. Econ. 2? ed., Glasgow, 1832. p. 85.!

Tão logo o valor-capital total investido por um capitalista individual num ramo
qualquer da produção tenha descrito o ciclo de seu movimento, encontra-se deno2° Naagricultura. semeadura
a
seu
é começo
e a colheita seu
fim. N. dos T.!
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vo em sua forma inicial e pode repetir agora o mesmo processo.Tem de repeti-lo,
se o valor enquanto valor-capital devese eternizare valorizar.O ciclo isolado constitui na vida do capital apenas uma etapa que se repete constantemente,portanto
um período. Ao final do período D
D', o capital volta a encontrar-sesob a forma
de um capital monetário, que percorre de novo a série das transformaçõesde forma, em que estáimplícito seuprocesso dereprodução, respectivamentede valoriza-

ção. Ao final do período P P, o capital encontra-se denovo sob a forma

dos elementos de produção, que constituem o pressuposto da renovação de seu
ciclo. O ciclo do capital definido não como ato isolado, mas como processo periódico chama-serotação do capital. A duração dessarotação é determinada pela soma
de seu tempo de produção e de seu tempo de circulação. Essasoma de tempos
constitui o tempo de rotação do capital. Ela mede, portanto, o intervalo entre um
período de circulação do valor-capital total e o seguinte, aperiodicidade no processo de vida do capital ou, se se quiser, o tempo da renovação, da repetição do processo de valorização, respectivamentede produção do mesmo valor-capital.
Abstraindo as aventuras individuais, que podem acelerar ou abreviar o tempo
de rotação de um capital isolado,o tempo de rotação dos capitaisé diferentesegundo suas

diferentes esferas

de inversão.

Assim como a jornada de trabalho é a unidade natural de medida do funcionamento da força de trabalho, o ano constitui a unidade natural de medida das rotações do capital em processo. A base natural dessa unidade de medida está no fato
de que as colheitasmais importantes da zona temperada, que é o berço da produção capitalista, são os produtos anuais.
Se chamamos o ano, como unidade de medida do tempo de rotação, de R,
o tempo de rotação de determinado capital de r e o número de suas rotações de

n, então
rj = Se, por exemplo,
o tempo
de rotação
r éde 3
meses, então

n =% =4; capital
o
4
efetua
rotações
por ano
ou rota
4 vezes.
Se=r 18
meses,

então
=%
n= ä-,
istooé,capital
cumpreano
num
apenasâ
de seu
tempg de
rotação. Se seu tempo de rotação se eleva a vários anos, será calculado por múltiplos de um ano.
Para o capitalista, o tempo de rotação de seu capital é o tempo durante o qual
tem de adiantar seu capital para valorizá-lo e recuperá-lo em sua figura original.
Antes de examinar mais de perto a influência da rotação sobre o processo de
produção e valorização, temosde observar duas novas formas que o capital obtém
do processo de circulação e que influem sobre a forma de sua rotação.

CAPíTuLo VIII

Capital Fixo e Capital Circulante

I. As diferenças de forma

Viu-se noLivro Primeiro,cap. Vl: parte docapital constante
conserva aforma
útil determinada com que entra no processo de produção, em face dos produtos
para cuja criação contribui. Executa, portanto, durante um período mais curto ou
mais longo, em processos de trabalho sempre repetidos, as mesmas funções. Assim, por exemplo, edifícios, máquinas etc., ou seja, tudo o que resumimos sob a
denominação meios de trabalho. Essa partedo capital constante cedevalor ao produto na proporção em que perde, com seu próprio valor de uso, seu valor de troca.
Essa cessãode valor ou passagem do valor de tal meio de produção ao produto,
em cuja formação colabora, é determinada por um cálculo de média; é medida pela duração média de seu funcionamento, a partir do momento em que esse meio
de produção entra no processo deprodução até o momento em que está totalmente desgastado,morto, e tem de ser reproduzido ou substituído por novo exemplar
da mesma espécie.
A peculiaridade dessa partedo capital constante - os meios de trabalho propriamente ditos - é portanto a seguinte:
Parte do capital foi adiantada soba forma de capital constante, istoé, de meios
de produção que agora funcionam como fatores do processo detrabalho, enquanto
perdura a forma útil autônoma com que entram no mesmo. O produto acabado,
portanto também os formadores do produto, na medida em que foram transformados em produto, é expelido do processo deprodução, para passar, comomercadoria, da esfera daprodução para a da circulação. Osmeios de trabalho, ao contrário,
nunca abandonam a esferada produção depois de nela haverem entrado. Sua função os retém ai. Parte do valor-capital adiantadoestá fixadanessa formadeterminada pelafunção dosmeios detrabalho noprocesso. Como funcionamentoe, portanto,
com o desgaste do meio de trabalho transfere-separte de seu valor ao produto, e
parte fica fixada no meio de trabalho e, por conseguinte, no processo de produção.
O valor assim fixado diminui continuamente, até o meio de trabalho ter-se depreciado e, portanto, seu valor ter-se repartido também, em período mais curto ou
mais longo, por uma massa de produtos provinda de uma série de processos de
trabalho constantemente repetidos. Mas enquanto é ainda efetivo como meio de
trabalho, portanto não precisa ser substituído por novo exemplar da mesma espécie, restasempre valor-capitalconstante fixado nele, enquanto outra parte do valor
nele fixado originalmente passa ao produto e, por isso, circulacomo elemento do
117
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estoque de mercadorias. Quanto mais tempo dura o meio de trabalho, quanto mais
lentamente ele se deprecia, tanto mais tempo o valor-capital constantepermanece
fixado nessa forma útil. Mas, qualquer que seja o grau de sua durabilidade, a proporção em que cede valor está sempre na razão inversa do tempo global de seu
funcionamento. Se de duas máquinas de mesmo valor uma se deprecia em 5 anos,
a outra em 10, a primeira cede então,no mesmo espaço detempo, duas vezes mais
valor que a segunda.
Essa parte do valor-capital fixada no meio de trabalho circula como qualquer
outra. Já vimos, de modo geral, que todo o valor-capitalestá emcirculação continua
e, nessesentido, todo capital é capital circulante.Mas a circulação daparte do capital aqui considerada épeculiar. Primeiro, não circula em sua forma útil, mas apenas
seu valor circula, e de modo gradual, fracionário, na medida em que passa dele
ao produto que circula como mercadoria. Durante todo o tempo em que funciona,
parte de seu valor fica sempre fixada nele, independente das mercadorias que ajuda a produzir. Por essa peculiaridadeessa partedo capital constante obtéma forma
de capital’ixo. Os demais elementosdo capital adiantado no processo deprodução
formam, em contrapartida, o capital circulante ou fluido.
Parte dosmeios de produção - a saber,as matériasauxiliares que são consumidas pelospróprios meios de trabalho durante seufuncionamento, como o carvão
pela máquina a vapor; ou que apenas apóiam o processo,como o gás de iluminação etc. - não entra materialmenteno produto. Somente seu valor forma parte do
valor-produto. Em sua própria circulação o produto circula seu valor. lsto eles têm
em comum com o capital fixo. Mas em cada processode trabalho em que entram
são inteiramente consumidos e, portanto, têm de ser substituídos, em cada novo
processo de trabalho, por novos exemplares da mesma espécie. Elesnão conservam, durante seu funcionamento,sua forma útil autônoma. Portanto, nenhumaparte
do valor-capital fica fixada, durante seu funcionamento, em sua antiga forma útil,
em sua forma natural. A circunstância de que essa parte das matérias auxiliares não

entra materialmente no produto, mas apenas por seu valor, como parte do valorproduto, e o fato conexo de que a função dessasmatérias seconfina à esfera daprodução levarameconomistas comoRamsay que confundiu, ao mesmo tempo, capital fixo e capital constante! a inclui-las na categoria de capital fixo.
A parte dos meios de produção que se incorpora materialmente ao produto,
portanto matérias-primasetc., recebedesse modo,parcialmente, formassob asquais
pode entrar mais tarde como meio de satisfaçãono consumo individual. Os meios
de trabalho propriamente ditos, os portadores materiais do capital fixo, são consumidos apenasprodutivamente e não podem entrar no consumo individual, pois não
se incorporam ao produto, ao valor de uso que ajudam a criar, mas mantêm perante este sua forma autônoma até sua completa depreciação. Uma exceção são os
meios de transporte. O efeito útil que provocam durante seu funcionamento produtivo, portanto enquanto permanecem na esfera da produção, a mudança de lugar,
entra ao mesmo tempo no consumo individual, por exemplo, no do viajante. Ele
então paga a utilizaçãocomo paga a utilizaçãode outros meios de consumo. Viu-se
que na indústria quimica, por exemplo, matérias-primas ematérias auxiliaresse confundem. Assim

também meios

de trabalho, matérias auxiliares e matérias-primas.

Assim na agricultura, por exemplo, asmatérias usadaspara melhorar o solo entram
parcialmente, comoformadores do produto, no produto vegetal. Por outro lado, seu
efeito se distribui por um periodo relativamente longo, de 4 a 5 anos, por exemplo.
Parte delasse incorpora, por isso, materialmente ao produto, e transfere assim,ao
mesmo tempo, seu valor ao produto, enquanto outra parte, em sua antiga forma
útil, fixa também seu valor. Continua a existir como meio de produção e adquire,
por isso, a forma de capital fixo. Como animal de trabalho, um boi é capital fixo.
Se é comido, ele não funciona mais como meio de trabalho e, portanto, tampouco

como capital fixo.
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O que determina que parte do valor-capital gastoem meios de produção tenha
caráter decapital fixo é exclusivamenteo modo peculiar pelo qual circula esse valor.
Esse modo próprio de circulação decorre do modo próprio pelo qual o meio de
trabalho cede seu valor ao produto ou se comporta como formador de valor durante o processo deprodução. Essemodo, por sua vez,se origina da espécieparticular
da função dos meios de trabalho no processo de trabalho.
Sabe-se queo mesmo valor de uso que sai como produto de um processo de
trabalho entra noutro como meio de produção. Só a função de um produto como
meio de trabalho no processo de produção faz dele capital fixo. Em contrapartida,
na medida em que egressa apenasde um processo, nãoé, de modo algum, capital
fixo. Uma máquina, por exemplo, enquanto produto, respectivamentemercadoria,
de um fabricante demáquinas, pertencea seu capital-mercadoria. Sóse torna capital fixo nas mãos de seu comprador, do capitalista, que a utiliza produtivamente.
Sendo iguais as demais circunstâncias, ograu de fixidez crescecom a durabilidade do meio de trabalho. Dessa durabilidade depende precisamente a grandeza
da diferença entre o valor-capital fixado em meios de trabalho e aquela parte dessa
grandeza devalor que o meio de trabalho,em repetidosprocessos detrabalho, cede
ao produto. Quanto mais lenta essa cessão - e o meio de trabalho cede valor a
cada repetiçãodo mesmo processo detrabalho - tanto maior o capital fixado, tanto maior a diferença entre o capital aplicado no processo de produção e o capital
nele consumido. Tão logo essa diferençatenha desaparecido, a vida do meio de
trabalho se esgota e ele perde, com seu valor de uso, também seu valor. Deixa de
ser portador de valor. Visto que o meio de trabalho, como qualquer outro portador
material de capital constante, apenas cede valor ao produto na medida em que,
junto com seu valor de uso, perde seu valor, então é claro que quanto mais lentamente ele perca seu valor de uso, quanto mais tempo perdure no processo deprodução, tahto mais longo será o período em que o valor-capital constantefica fixado
nele.

Se um meio de produção que não é meio de trabalho em sentido estrito, por
exemplo matéria auxiliar, matéria-prima, produto semi-elaborado etc., secomporta
com respeito ã cessão de valor, e, portanto, ao modo de circulação de seu valor,
como os meios de trabalho, entãoele é igualmente portador material, forma de existéncia de capital fixo. Esse é o caso dos melhoramentos do solo já mencionados,
os quais acrescentam à terra elementos químicos cujos efeitos se estendem sobre
vários períodos de produção ou anos. Aqui, parte do valor continua existindo, ao
lado do produto, em sua figura autônoma ou na figura de capital fixo, enquanto
outra parte do valor já foi cedida ao produto e, por isso,circula com ele. Nessecaso,
não é apenas parte do valor do capital fixo que entra no produto, mas também o
valor de uso, a substância em que existe essa parte do valor.
Além do erro fundamental - a confusão entre as categoriasde capital fixo e
capital circulantee as categorias decapital constantee capitalvariável - a atual confusão dos economistas nadeterminação dosconceitos baseia-se,para começar,nos
seguintes pontos:

Faz-se dedeterminadas propriedadesque pertencem materialmente aosmeios
de trabalho propriedades diretas do capital fixo, por exemplo, a imobilidade fisica,
digamos de uma casa.Fica entãofácil de demonstrar que outros meios de trabalho,
que como tais tambémsão capitalfixo, têm propriedade oposta,por exemplo, a mobilidade física, digamos de um navio.
Ou se confunde a determinação econômica da forma, que provém da circulação do valor, com uma propriedade objetiva; como se coisas que em si mesmas
não são capital ao todo, mas apenas setornam capital em determinadas condições
sociais, já pudessem ser,em si e por natureza, capitalem determinada forma, fixo
ou circulante. Vimos no Livro Primeiro, cap. V, que os meios de produção em todo
processo de trabalho, quaisquer que sejam as condições sociais em que se realiza,
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se dividem em meio de trabalho e objeto de trabalho. Mas só dentro do modo de
produção capitalistaambos setomam capital, e precisamentecapital produtivo,conforme determinado na seçãoanterior. Dessamaneira, a diferença entremeio de trabalho e objeto de trabalho, baseadana naturezado processo de trabalho, se reflete
na nova forma da diferença entre capital fixo e capital circulante. Só por isso uma
coisa que funciona como meio de trabalho se torna capital fixo. Se ela, por suas
propriedades materiais,puder servir em outras funções que não sejam as de meio
de trabalho, será capitalfixo ou não, conforme a diversidade de sua função. Gado,
como gado de trabalho, é capital fixo; como gado de engorda é matéria-prima, que
finalmente entra na circulação como produto, portanto não é capital fixo, mas circulante.

A mera fixação mais prolongada de um meio de produção em processos de
trabalho repetidos,mas que são conexose contínuos, constituindo, por isso, umperíodo de produção - isto é, o tempo inteiro de produção que é necessário para
aprontar o produto - exige, exatamentecomo o capital fixo,um adiantamento mais
longo ou mais curto do capitalista,mas não toma seu capital capitalfixo. A semente,
por exemplo,não é capital fixo,mas apenasmatéria-prima quedurante 1 ano aproximadamente fica fixada no processo de produção. Todo capital, enquanto funciona
como capital produtivo, está fixado no processo de produção e, portanto, também
todos os elementos do capital produtivo, qualquer que seja suafigura material, sua
função e o modo de circulação de seu valor. Se, conforme a espécie do processo
de produção ou o efeito útil objetivado, essafixação é mais longa ou mais curta,
isso não produz a diferença entre capital fixo e capital circulante.2°
Parte dosmeios de trabalho, incluindo as condiçõesgerais detrabalho, é imobilizada num local tão logo entra no processo de produção como meio de trabalho,
e é preparada parafuncionar produtivamente, como por exemplo as máquinas. Ou
é produzida, de antemão, nessa forma imóvel vinculada ao local, como por exemplo melhoramentos do solo, edifícios de fábricas, altos-fornos,canais, ferroviasetc.
A vinculação contínua do meio de trabalho ao processo deprodução em que deve
funcionar é condicionada aqui, ao mesmo tempo, por seu modo material de existência. Por outro lado, um meio de trabalho pode mudar o tempo todo fisicamente
de lugar, movimentar-se, e apesar dissoencontrar-se constantementeno processo
de produção,como uma locomotiva, um navio, animaisde trabalhoetc. Nem a imobilidade lhe dá, num caso, o caráter de capital fixo, nem a mobilidade, no outro,
lhe tira esse caráter.A circunstância, porém, de que meios de trabalho estão localmente fixados, com suas raízes fincadasna base fundiária, confere a essaparte do
capital fixo um papel próprio na economia das nações. Não podem ser enviados
para o exterior, nem circular como mercadorias no mercado mundial. Os títulos de
propriedade sobre esse capitalfixo podem mudar de mão, ele pode ser comprado
e vendido e, nessa medida, circular idealmente. Essestítulos de propriedade podem circular até em mercados estrangeiros,por exemplo, sob a forma de ações.
Mas, com a mudança das pessoasque são proprietárias dessaespécie de capital
fixo, não muda a proporção entre a parte imóvel, materialmente fixada da riqueza
de um país, e a parte móvel do mesmo.
A circulação peculiar de capital fixo resulta numa rotação peculiar. A parte de
valor que perde em sua forma natural por desgaste circulacomo parte do valor do
produto. O produto se transforma, por meio da circulação, de mercadoria em dinheiro; portanto, também a parte do valor do meio de trabalho colocada em circu-

lação pelo
produto; eseu valorcai, àsgotas, como
dinheiro doprocesso de
circulação,
2° Porcausa dadificuldade oferecida
pela determinação
de capitalfixo ecapital circulante,
o Sr. Lorenz Stein
acha que
essa distinção
serve simplesmente
para facilitar
a exposição.
21 Atéaqui. Manuscrito
IV. Daquiem diante.Manuscrito ll.
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na mesma proporção em que essemeio de trabalho deixa de ser portador de valor
no processode produção. Seu valor adquire, portanto, então existênciadupla. Parte
dele permanece vinculada ã sua forma útil ou natural, que pertence ao processo
de produção, outra parte se desprendedela como dinheiro. No decorrer de seu funcionamento, a parte de valor do meio do trabalho que existe emforma natural diminui constantemente,enquanto a parte de seu valor convertida em dinheiro aumenta
constantemente, até que finalmente sua vida se finda e seu valor total, separado
de seu cadáver, se tenha transformado em dinheiro. Aí revela-se a peculiaridade
da rotação desse elementodo capital produtivo. A transformação de seu valor em
dinheiro ocorre paralelamente com a metamorfoseem dinheiro da mercadoria, que
é seu portador de valor. Mas sua retransformaçãode forma-dinheiro em forma útil
se separada retransformaçãoda mercadoria em seus demais elementosde produção e se determina muito mais por seu próprio período de reprodução, isto é, pelo
tempo de vida do meio de trabalho, ao cabo do qual tem de ser substituído por
outro exemplar da mesma espécie. Sea duração funcional de uma máquina digamos com um valor de 10 mil libras esterlinas é, por exemplo, de 10 anos, então
o tempo de rotação do valor originalmente adiantado nela será de 10 anos. Antes
de decorrer esse prazo,não é preciso renová-la, pois ela continua a funcionar em
sua forma natural. Entretanto, seu valor circula, em parcelas, como parte do valor
das mercadoriasa cuja produção continua ela serve, e é assim convertidagradualmente em dinheiro, até que por último, ao final dos 10 anos, se terá transformado
totalmente em dinheiro, e se teráretransformado dedinheiro em máquina, portanto
terá completado sua rotação.Até a chegada dessetempo de reprodução, seu valor
se acumula gradualmente sob a forma de um fundo monetário de reserva.
Os demaiselementos docapital produtivocompõem-se, emparte, doselementos

do capitalconstante existentes
como matériasauxiliares ematérias-primas, em
parte, de capital variável, gasto em força de trabalho.
A análise do processo de trabalho e de valorização Livro Primeiro, Cap. V!
mostrou que esses diversoselementos, como formadores de produto e como formadores de valor, se comportam de modo totalmente diferente. O valor da parte
do capital constante que consiste em matérias auxiliarese em matérias-pnmas exatamente como

o valor

de sua

parte que

consiste em

meios de

traba-

lho - reaparece no valor do produto como valor apenas transferido, enquanto a
força de trabalho, por meio do processo detrabalho, agregaao produto um equivalente de seu valor, isto é, realmente reproduz seu valor. Além disso: parte das
matérias auxiliares,carvão que serve de combustível, gásde iluminação etc., é consumida no processo de trabalho, sem entrar materialmente no produto, enquanto
outra parte delas se incorpora fisicamente ao produto e forma o material de sua
substância. Todasessas diferenças,porém, não interferem na circulação e,portanto,
no modo de rotação. A medida que matérias auxiliares e matérias-primas sãototalmente consumidasna formação de seu produto, transferemtodo o seu valor ao produto. Ele é, portanto, totalmente circulado pelo produto, transforma-se emdinheiro
e de dinheiro volta a transformar-se nos elementos de produção da mercadoria.
Sua rotaçãonão é interrompida, como a do capital fixo,mas percorrecontinuamente
todo o ciclo de suas formas, de modo que esses elementos do capital produtivo
se renovam

constantemente in

natura.

No que se refereao componente variável do capital produtivo, gasto em força
de trabalho: a força de trabalho é comprada por determinado prazo. Tão logo o ca-

pitalista acomprou eincorporou aoprocesso de
produção, ela
constitui umelemento
de seu capital, a saber, seuelemento variável. Opera diariamente durante determinado tempo, no qual agrega ao produto não apenas todo o seu valor diário, mas
além disso uma mais-valia excedente, a qual abstraímos por agora. Depois que a
força de trabalho foi comprada e operou por uma semana, por exemplo, a compra
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tem de ser constantementerenovada dentro dos prazoshabituais. O equivalente de
seu valor, que a força de trabalho agrega ao produto durante seu funcionamento,
e que com a circulação do produto se transforma em dinheiro, tem de ser permanentemente retransformadode dinheiro em força de trabalho ou descrever permanentemente o ciclo completo de suasformas, istoé, rotar para que o ciclo de produção contínua

não seja interrompido.

A parte do valor do capital produtivo adiantado em força de trabalho se transfere, portanto, totalmente ao produto continuamos aqui a abstrair amais-valia!, descreve com ele asduas metamorfosespertencentes àesfera dacirculação e,por meio
dessa renovaçãocontínua, fica sempre incorporada ao processo de produção. Por
maior que seja, portanto, a diferença de comportamento, com respeito à formação
de valor, entre a força de trabalho e os componentes do capital constante que não
constituem capital fixo, estes têm em comum esse modo de rotação de seu valor,
em oposição ao capital fixo. Esseselementos do capital produtivo - as partes do
valor do mesmo gastasem força de trabalho e meios de produção que não constituem capital fixo - em virtude desse carátercomum de sua rotação, se contrapõem ao capital fixo como capital circulante ou fluido.
Conforme se viu anteriormente, o dinheiro que o capitalista pagaao trabalhador para a utilizaçãoda força de trabalho é na realidade apenasa forma equivalente
geral dos meios de subsistência necessários
ao trabalhador. Nesse sentido,o capital
variável consistematerialmente em meios de subsistência. Masaqui, no exame da
rotação, trata-seda forma. O que o capitalista compra não são os meios de subsistência do trabalhador, masa própria força de trabalho. O que constitui a parte variável de seu capital não são os meios de subsistênciado trabalhador, mas sim sua
força de trabalho em atividade. O que o capitalista consomeprodutivamente no processo de trabalho é a própria força de trabalho e não os meios de subsistência do
trabalhador. Eo próprio trabalhador quemconverte odinheiro recebidopor sua força
de trabalho em meios de subsistência,para retransformá-losem força de trabalho,
para se manter vivo, do mesmo modo que, por exemplo, o capitalistaconverte parte da mais-valia da mercadoria que vende por dinheiro em meios de subsistência
para si mesmo, sem que se diga, por isso, que o comprador de sua mercadoria lhe
paga em meios de subsistência. Mesmoquando se paga ao trabalhador parte de
seu salário em meios de subsistência,in natura, isso constitui, hoje, uma segunda
transação. Elevende sua força de trabalho por determinado preço e estipula-sena
ocasião quereceberá partedesse preçoem meiosde subsistência.
lsso modificaapenas
a forma de pagamento, mas não o fato de que realmente vende sua força de trabalho. E uma segunda transação, quejá não se passaentre trabalhador e capitalista,
mas entre o trabalhador como comprador de mercadoria e o capitalista como ven-

dedor demercadoria, enquanto
na primeiratransação otrabalhador élvendedor
de
mercadoria sua força de trabalho! e o capitalista, comprador dela. E exatamente
o mesmo se o capitalista aceitassemercadoria em pagamento de mercadoria, por
exemplo, seem pagamento da máquina que ele vendeu ã usina siderúrgicaaceitasse ferro. Não são, portanto, os meios de subsistência dotrabalhador que adquirem
o caráter de capital fluido em oposição ao capital fixo. Nem é também sua força
de trabalho, mas é a parte do valor do capital produtivo gasta nela que, em virtude
da forma de sua rotação, adquire, conjuntamente com alguns e em oposição a outros elementos do capital constante, essecaráter.
O valor do capital fluido - em força de trabalho e meios de produção - é

adiantado apenas
pelo tempodurante oqual é completado oproduto, conforme
a escalada produção,que édada pelovolume docapital fixo.Esse valor
entra inteiramente no produto, volta, portanto, com a venda do produto, da circulação em
sua totalidade e pode ser novamente adiantado. A força de trabalho e os meios de

produção emque existeo elementofluido do capital sãoretirados, namedida ne-
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cessária para a formação e a venda do produto acabado, da circulação, mas têm
de serrepostos erenovados continuamentepor meio de novascompras, daretransformação da forma-dinheiro em elementos deprodução São retirados do mercado em
quantidades menoresdo que os elementosdo capitalfixo o são de uma vez,mas têm
de ser retirados com mais freqüência, e o adiantamento do capital gasto neles se
renova em períodos mais curtos. Essa renovação continua se efetua por meio da
conversão contínua do produto, que circula seu valor inteiro. Por fim, descrevem
incessantemente todo o ciclo das metamorfoses, não apenas quanto a seu valor,
mas também quanto a sua forma material; são constantemente retransformadosde
mercadoria em elementos de produção da mesma mercadoria.
Com seu próprio valor, a força de trabalho constantemente agregamais-valia
ao produto, encarnação de trabalho não-pago. Esta éposta em circulação constantemente pelo produto acabado e transformado em dinheiro, como seus demais elementos de valor. Aqui porém trata-se, de início, da rotação do valor-capital, e não
da mais-valia que rota com ele ao mesmo tempo, por isso abstrair-se-á,por agora,
esta última.

Do exposto até aqui resulta o seguinte:
1. As determinações formaisde capital fixo e fluido derivam apenas da rotação
diferente do valor capital que funciona no processo de produção ou do capital produtivo. Essa diversidade da rotação deriva, por sua vez, do modo distinto como os
diversos elementosdo capital produtivo transferem seu valor ao produto, mas não
de sua participação diferente na produção do valor-produto ou de seu comportamento característicono processo de valorização.A diversidade quanto ã cessão do
valor ao produto - e portanto também ao modo distinto como esse valor circula
através doproduto e por cujas metamorfoses érenovado em sua forma natural original - deriva, finalmente, da diversidadedas figurasmateriais em que existeo capital produtivo,do qual uma parte,durante aformação decada produto,é totalmente
consumida e outra apenas se desgastagradualmente. Somente o capital produtivo,
portanto, pode`dividir-se em capital fixo e capital fluido. Em contrapartida, essa
oposição não existe para os outros dois modos de existência do capital industrial,
portanto nem para o capital-mercadoria nem para o capital monetário, tampouco
como oposição de ambos ao capital produtivo. Existe apenas parao capital produtivo e dentro do mesmo. O capital monetário e o capital-mercadoria, por mais que
funcionem como capital e por mais que circulem fluidamente, só podem tornar-se
capital fluido em oposição ao fixo tão logo se transformem em elementos fluidos
do capital produtivo. Como essas duasformas do capital têm seu lugar na esfera
da circulação, a Economia, desde Adam Smith, deixou-se induzir, como veremos
ainda, ajuntá-lascomo a parte circulantedo capital produtivo sob a categoria:capital
circulante. São na realidade capital de circulação em oposição ao produtivo, mas
não são capital circulante em oposição ao fixo.
2. A rotação do elemento fixo do capital, e portanto o tempo necessário aessa
rotação, compreende várias rotações dos elementos fluidos do capital. Durante o

tempo emque ocapital fixorota umavez ofluido rotavárias vezes.
Um componente
do valor do capital produtivo adquire o caráterformal de capital fixo apenas àmedida que o meio de produção, em que existe, não se desgasteno espaço de tempo
em que o produto é aprontado e expelido do processo de produção como mercadoria. Parte de seu valor tem de permanecer vinculada a sua antiga forma útil que
perdura, enquanto outra é circulada através do produto acabado, cuja circulação,
entretanto, movimentaao mesmotempo todo o valor dos elementosuidos do capital.
3. A parte de valor do capital produtivo gasta em capital fixo foi adiantada de
uma vez,por toda vida funcional daquela partedos meiosde produção em que consiste o capital fixo. Esse valor é lançado, portanto, de uma só vez pelo capitalista
na circulação; mas é novamente retirado da circulação apenas em parcelas e gra-
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dualmente, pela realização daspartes do valor, que o capital fixo agrega parceladamente ãs mercadorias. Por outro lado: os próprios meios de produção em que se
fixa um elemento do capital produtivo são retirados da circulação de uma vez, a
fim de serem incorporadosao processode produção por toda a sua vida funcional,
mas duranteesse temponão precisamser substuídospor novos exemplares damesma espécie,nem ser reproduzidos. Portempo mais longo ou mais curto,continuam
a contribuir para a formação das mercadorias lançadasã circulação, sem retirar da
circulação os elementos de sua própria renovação. Durante esse tempo não exigem, pois, de seu lado, renovação do adiantamento por parte do capitalista. Finalmente: o valor-capital gastoem capital fixo percorre o ciclo de suasformas, durante
a vida funcional dos meios de produção, em que ele existe não materialmente, mas
apenas quanto a seu valor, e também isso apenas de maneira parceladae gradual.
Em outras palavras, parte de seu valor é circulada continuamente como parte do
valor da mercadoria etransformada emdinheiro, semque se retransforme dedinheiro em sua forma natural original. Essa retransformaçãodo dinheiro na forma natural do meio de produção só tem lugar ao fim de seu periodo funcional, quando
o meio de produção

está inteiramente

consumido.

4. Os elementos do capital fluido estão fixadostão continuamente no processo
de produção - se ele deve ser contínuo - como os elementosdo capital fixo. Mas
os elementos do primeiro, assim fixados, são continuamente renovados in natura
os meios de produção por novos exemplares damesma espécie,a força de trabalho por compra sempre renovada!; enquanto os elementos do capital fixo, durante
sua vida,não sãorenovados, nemé precisorenovar suacompra. Encontram-seconstantemente matérias-primase matériasauxiliares noprocesso deprodução, massempre novos exemplares damesma espécie,depois que os antigosforam consumidos
na formação do produto acabado. Do mesmo modo, encontra-se constantemente
força de trabalho no processo de produção, mas apenas em virtude da renovação
contínua de sua compra, e freqüentemente com mudança das pessoas.Em contrapartida, exatamenteos mesmosedifícios, máquinasetc. continuam, durante repetidas rotações do capital fluido, a funcionar nos mesmos processos repetidos de
produção.
II. Componentes, reposição, reparação, acumulação do capital xo
No mesmo investimento decapital, oselementos individuaisdo capital fixo têm
tempo de vida diferente, e, conseqüentemente,tempos diferentes de rotação. Numa ferrovia, por exemplo, trilhos, dormentes, obras de terraplenagem, edificiosdas
estações, pontes,túneis, locomotivas e vagões diferem quanto à vida funcional e
ao tempo de reprodução, e o capital nelesadiantado tem, portanto, tempos diferentes de rotação. Durante longa série de anos, edifícios, cais, reservatórios de água,
viadutos, túneis, escavações ebarragens, em uma palavra, tudo o que o sistema
ferroviário inglês chama de works o’ art,1` não precisam ser renovados. Os principais objetosde depreciaçãosão avia permanentee o material rodante rolling stock!.
Originalmente, na época da construção dasestradas deferro modernas, a opinião dominante,

corroborada pelos

engenheiros práticos

mais eminentes, era a de

que a duração de uma estrada de ferro seria secular e o desgaste dostrilhos tão
imperceptível que poderia ser posto de lado para todos os fins financeiros e práticos; estimava-seem 100-150 anos o tempo de vida de bons trilhos. Logo se verificou, entretanto, que o tempo de vida de um trilho, que depende naturalmente da
l' Obrasde arte. N. dosT.!
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velocidade das locomotivas, do peso e do número de trens, da espessurados próprios trilhos e de uma série de outras circunstâncias complementares,não excedia,
em média, 20 anos. Em certasestações, centrosde grande tráfego, ostrilhos sedesgastam a cada ano. Por volta de 1867 começaram-se a introduzir trilhos de aço,
que custavam aproximadamente o dobro dos trilhos de ferro, durando, em compensação, maisde duas vezes queestes. Otempo de vida dos dormentes demadeira era

de 12-15

anos. Quanto

ao material

rodante, verificou-se

desgaste sig-

nificativamente maior dos vagões de carga que o dos vagões de passageiros. O
tempo de vida de uma locomotiva calculou-se, em 1867, em 10-12 anos.
O desgasteé causado,em primeiro lugar, pelo próprio uso. Em geral, os trilhos
se desgastamproporcionalmente ao número de trens R. C., nf 17 645!.22Ao aumentar a velocidade, o desgaste cresceuem proporção maior que o quadrado da
velocidade; em outras palavras, ao duplicar-se a velocidade dos trens, o desgaste
aumentou em mais do quádruplo R. C., nf 17 046!.
Um desgasteadicional ocorre pela influência das forçasnaturais. Assim,os dormentes sofrem não só o desgaste real mas também apodrecem.
Os custosde manutenção das ferroviasnão dependem tanto do desgaste queo tráfego acarreta, quanto da qualidade da madeira, do ferro e das amuradas, expostos ã
atmosfera. Um único mês de rigoroso inverno causa mais danos à via férrea do que
o tráfego de um ano inteiro. WILLIAMS, R. P. On the Maintenanceof PermanentWay.
Conferência realizada no lnstitute of Civil Engineers. Outono de 1867.'

Finalmente, comoem toda grande indústria,o desgastemoral desempenhaaqui
também seu papel: ao cabo de 10 anos pode-se comprar, geralmente, por 30 mil
libras esterlinaso mesmo quantum de vagões e locomotivas que antes custava40
mil. Assim, tem-se de calcular para essa material uma depreciação de 25% sobre
o preço do mercado, mesmo quando não haja nenhuma depreciação do valor de
uso. LARDNER. Railway Economy. [p. 120]!
Pontes tubularesnão serão mais renovadas em sua forma atual pois hoje há melhores formas para tais pontes!.
Reparações ordinárias, retirada e reposição de peças isoladas não são praticáveis.
ADAMS, W. B. Roads and Rails. Londres, 1862. [p. 1361!

Os meios de trabalho em grande parte são constantemente revolucionadospelo progresso da indústria. Por isso, não são repostos, em sua forma original, mas
na forma revolucionada. Por um lado, a massa do capital fixo que é investida em
determinada forma natural e destinada aperdurar na mesma por determinado tempor médio de vida constitui um motivo para a introdução apenas gradualde novas
máquinas etc. e, por isso, um obstáculo ãrápida introdução geral dos meios de trabalho aperfeiçoados. Por outro, a luta concorrencial, notadamente quando se trata de inovações decisivas,obriga a substituir os antigos meios de trabalho antes do
fim natural de sua vida por novos. São sobretudo catástrofes,crises, que impõem
tal renovação prematura do equipamento das empresas em grande escala social.

22 Ascitações assinaladas
com R.C. foramextraídas de;
Royal Commission
on Railways.
Minutes ofEvidence Taken
Be’ore theCommissioners. Presented
to BothHouses of
Parliament. Londres,
1867. - As perguntas
e respostas
estão numeradas: citamos
aqui osnúmeros correspondentes.
2' Marxcita aquia conferência
de Williams
'On theMaintenance and
Renewal of
Permanent Way
...!'. publicada
na Money MarketReview de2 de dezembro de
1867. N.da Ed.Alemã.!
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A depreciação excetuada a moral! é a parte de valor que o capital fixo, em
virtude de seu desgaste,cede gradualmente ao produto, na proporção média em
que perde seu valor de uso.
Em parte, esse desgasteé tal que o capital fixo possui determinado tempo médio de vida; por esse tempo, ele é adiantado integralmente; ao cabo dele, tem de
ser inteiramente reposto. Para os meios de trabalho vivos, cavalos por exemplo, o
tempo de reprodução é prescrito pela própria Natureza. Seu tempo de vida médio
como meio de trabalho é determinado por leis naturais. Esgotado esse prazo,os
exemplares desgastadostêm de ser substituídospor novos. Um cavalo não pode
ser substituído por partes, mas apenas por outro cavalo.
Outros elementosdo capital fixo admitem renovação periódicaou parcial. Aqui,
é misterdistinguir ente reposição parcialou periódicae expansãogradual daempresa.
O capital fixo se compõe, em parte, de elementos da mesma espécie,mas que
não duram por igual, sendo renovados, por partes, em intervalos diferentes. Assim
os trilhos nas estações,que têm de ser repostos com mais freqüência que no resto
da via férrea. Assim também os dormentes, que, segundo Lardner, nas ferrovias
belgas, na década dos 50, foram repostos na base de 8% por ano, sendo portanto
os dormentes renovados em sua totalidade no decorrer de 12 anos.3` A situação
é aqui, portanto, a seguinte: adianta-seuma soma por um prazo de 10 anos, por
exemplo, em determinada espéciede capitalfixo. Essedispêndio é feito de uma vez.
Mas uma parte determinada desse capitalfixo, cujo valor entrou no valor do produto e foi convertido, junto com este, em dinheiro, é reposta a cada ano in natura,
enquanto a outra parte continua a existir em sua forma natural original. E o adiantamento feito de uma vez e a reprodução apenas parceladaem forma natural o que
distingui esse capital, como fixo, do capital fluido.
Outras partesdo capital fixo se compõem de elementos desiguais,que se desgastam e portanto têm de ser repostos em períodos diferentes.Isso acontecenotadamente com as máquinas. O que acabamos de observar com respeito ao tempo
de vida diferente dos diferentes elementosde um capital fixo aplica-se aquiao tempo de vida dos diferentes componentesda mesma máquina, que figura como parte
desse capital fixo.
Com referência ã expansãogradual do negócio no curso da renovação parcial,
observamos o seguinte. Embora, como vimos, o capital fixo continue a atuar in
natura no processo de produção, parte de seu valor, conforme a depreciação média, circulou com o produto e foi transformada em dinheiro, constituindo elemento
do fundo de reservamonetária para a reposição do capital no momento de sua reprodução in natura. Essa parte do valor do capital fixo, assim transformada
em dinheiro, pode servir para ampliar o negócio ou aplicar melhoramentos ãs máquinas, que aumentam sua eficácia. Em intervalos mais longos ou mais curtos tem
lugar, assim, uma reprodução que - do ponto de vista da sociedade - é reprodução em escala ampliada;extensiva, seo campo de produção é expandido; intensiva, se é aumentada a eficácia do meio de produção. Essa reproduçãoem escala
ampliada não decorre da acumulação - transformação demais-valia emcapital mas daretransformação dovalor, que se ramificou,se desprendeuem forma-dinheiro
do corpo do,capital fixo, em novo capital fixo da mesma espécie, adicionalou então
mais eficaz.E claro que dependem em parte da naturezaespecífica daempresa até
que ponto e em que dimensões ela é capaz de realizar taladição gradual, por conseguinte, também em que dimensões um fundo de reserva tem de ser reunido a
fim de ser reinvestidodessa maneira,e em que intervalos isso pode acontecer. Até
que ponto, por outro lado, aperfeiçoamentosde detalhes podem ser aplicados em
3° EmLardner, Railway
Economy: a
Treatise on
the NewArt ofTransport..., lê-se:
aproximadamente 8%.
Se fossem
exatamente 8%.o textodeveria falar
de 12 1/2 anos.
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maquinaria existente,depende naturalmente da naturezado aperfeiçoamento e da
construção da própria máquina. O quanto esse ponto é considerado, de antemão,
por exemplo nas inversões ferroviárias, demonstra Adams:
Toda aconstrução deveorientar-se peloprincípio quedomina a colméia - capacidade
de expansão ilimitada. Todasas estruturasdemasiadamente sólidase de antemão simétricas são prejudiciais, e, em caso de expansão, têm de ser demolidas. p. 123.!

Isso depende, em grande parte, do espaço disponível. Em alguns edifícios é
possível aumentara altura com novos andares, outros têm de expandir-se na horizontal, portanto exigem mais terreno. Na produção capitalista desperdiçam-se, por
um lado, muitos recursos,e, por outro, há muita expansãohorizontal dessaespécie,
que é inadequada prejudicando, em parte, a força de trabalho! na expansão gradual do negócio, pois nada se realiza segundoum plano social, mastudo depende
de circunstâncias,meios etc.infinitamente diversoscom que opera o capitalista individual. Daí resulta grande desperdício das forças produtivas.
Essa reinversãoparcelada do fundo de reserva monetário isto é, da parte do
capital fixo retransformada em dinheiro! é mais fácil na agricultura. Um campo de
produção de determinada extensãoé capaz de maior absorção gradualde capital.
O mesmo ocorre onde há reprodução natural, como na pecuária.
O capital fixo ocasiona gastos especiaisde manutenção. Parte da manutenção
é efetuada pelo próprio processo de trabalho; o capital fixo se estragaquando não
funciona no processo detrabalho. Ver Livro Primeiro, cap. VI e cap. XIII: desgaste
da maquinaria causado pela falta de uso.! Por isso, a legislação inglesaconsidera
expressamente prejuízowaste! quandoterras arrendadasnão sãocultivadas segundo
os costumes locais. HOLDSWORTH, W. A. Barrister at Law.4` The Law o’ Landlord and Tenant. Londres, 1857, p. 96.! Essa manutenção, que resulta do uso no
processo de trabalho, é um dom natural gratuito do trabalho vivo. E na verdade a
força conservadorado trabalho é de dupla natureza. Por um lado, conservao valor
dos materiais do trabalho, transferindo-o ao produto; por outro, conserva o valor
dos meios de trabalho, na medida em que não o transfere também ao produto, ao
manter seu valor de uso por meio de sua ação no processo de produção.
Mas o capital fixo exige também dispêndio positivo de trabalho para sua manutenção. A maquinaria precisa ser limpa periodicamente. Trata-seaqui de trabalho
adicional, sem o qual ela se toma inutilizável; de mera defesa contra influências
prejudiciais doselementos, que são inseparáveisdo processo de produção, portanto de manutenção, no sentido literal, da capacidade de operar. O tempo de vida
normal do capital fixo se calcula,naturalmente, admitindo-seque estejampreenchidas as condições em que pode funcionar normalmente durante essetempo, como
se supõe que, se um homem vive em média 30 anos, ele se lave.Não se trata aqui
da reposição do trabalho contido na máquina, mas de trabalho adicional contínuo
que seu uso torna necessário. Não se trata de trabalho feito pela máquina, mas
feito sobreela, no qual ela não é agente da produção, mas matéria-prima. O capital
investido nessetrabalho, embora não entre no processo de trabalho propriamente
dito, ao qual o produto deve sua origem, faz parte do capital fluido. Esse trabalho
tem de ser continuamente despendido na produção, seu valor, portanto, continuamente reposto pelo valor do produto. O capital despendido nele pertence â parte
do capital uido que tem de cobrir os falsos custosgerais eque, mediante um cálcu4' Advogado.N. dosT.!
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lo da média anual, deve serepartir pelo produto-valor. Vimos?que na indúsuia propriamente dita esse trabalhode limpezaé executadogratuitamente pelostrabalhadores nos momentos de descanso, motivopelo qual o realizam muitas vezesdurante
o próprio processo de produção, onde se toma a causa da maioria dos acidentes.
Esse uabalhonão conta no preço do produto. O consumidor o recebe,nesta medida,
gratuitamente. Poroutro lado, o capitalistaobtém, dessemodo, os custos de manutenção de sua máquina de graça. O trabalhador paga com sua própria pessoa e
isso constitui um dos mistérios da autoconservação docapital, os quais constituem
de fato um direito do trabalhador sobre a maquinaria e o tornam, mesmo do ponto
de vista juridico burguês, co-proprietário dela. Em diversosramos da produção, porém, em que a maquinaria tem de ser rerada do processo de produção para sua
limpeza e,por isso, esta não pode ser feita no meio-tempo, como, por exemplo, no
caso daslocomotivas, essetrabalho de manutenção figuraentre os custos correntes,
portanto como elemento do capital fluido. Depois de funcionar no máximo 3 dias,
uma locomotiva tem de ser levada à oficina para limpeza; a caldeira tem de esfriar
primeiro para não se estragar com a lavagem. R. C., nf 17 823.!
Os consertos ou remendos propriamente ditos exigem dispêndio de capital e
de trabalho, que não estão contidos no capital originalmente adiantado, portanto,
em todo caso nem sempre podem ser repostos e cobertos pela reposição gradual
do valor do capital fixo. Se, por exemplo, o valor do capital fixo é de 10 mil libras
esterlinas eseu tempo global de vida = 10 anos,essas 10mil librasesterlinas, transformadas inteiramente em dinheiro depois de 10 anos, repõem apenas o valor do
capital originalmente invertido, mas não o novo capital, respectivamente trabalho,
que, nesseintervalo, foi agregado na forma de consertos. Esteé um elemento adicional de valor que não é adiantado de uma vez, mas de acordo com as necessidades, e cujos periodosde adiantamentosão aleatóriospela própria natureza dacoisa.
Todo capitalfixo exigetal dispêndioposterior, adicional,dosado, decapital em meios
de trabalho e força de trabalho.
Os estragosa que estão sujeitaspartes isoladasda maquinaria etac. são, pela
própria naturezada coisa, aleatórios, e assim o são também, portanto, os consertos
exigidos. Não obstante, distinguem-sedessa massaduas espéciesde trabalhos de
reparação, que têm caráter mais ou menos fixo e ocorrem em distintos periodos
de vida do capital fixo - doenças infantise as doenças muito mais numerosasda
idade avançada.Uma máquina pode ingressarno processode produçãocom a construção mais perfeita; ao ser usada efetivamente, revelam-sedefeitos, que têm de
ser corrigidosmediante trabalhoposterior. Por outro lado, quanto mais ela ultrapassou metade de seu tempo de vida, quanto mais, portanto, se acumulou o desgaste
normal e o material de que se compõe está gastoe decrépito,tanto mais numerosos
e importantes tornam-se os trabalhos de reparação necessáriospara manter a máquina viva até o fim de seu período médio de vida; do mesmo modo que um velho,
para não morrer antesdo tempo, tem mais gastos médicosdo que um jovem robusto. Apesar de seu caráter aleatório,os trabalhosde reparaçãodistribuem-se, portanto, em massas desiguaisnos diferentes periodos de vida do capital fixo.
Daí e também do caráter geralmente aleatório dos trabalhos de reparação na
máquina segue:

Por um lado, o dispêndio efetivo de força de trabalho e meios de trabalho em
trabalhos de reparação é aleatório, como as próprias circunstâncias queexigem esses consertos;o volume dos consertos necessários sedistribui diversamentepelos
diferentes períodosde vida do capital fixo. Por outro, supõe-se sempre, ao estimar
o tempo médio de vida do capital fixo, que esteé constantementemantido em condições deoperar, em parte, mediante limpeza inclusivea limpezado local!, em par5' VerO Capital.Op. cit..v. l, t. 2. cap. Xlll,nota 190a. N. dosT.!
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te, medianteconsertos, sempreque exigidos.A transferênciade valor pela depreciação
do capital fixo é calculada sobreseu período médio de vida, mas esse períodomédio de vida é calculado pressupondo-seque o capital adicional, exigido para a manutenção, é adiantado continuamente.
E igualmenteclaro que o valor agregado por esse dispêndioadicional de capital
e trabalho não pode entrar no preço das mercadorias simultaneamentecom a despesa efetiva. Um fiandeiro, por exemplo, não pode vender seu fio mais caro nesta
semana que na semana anterior, porque

nesta semana lhe quebrou uma roda ou

lhe arrebentou uma correia. Os custosgerais de fiação não mudaram em nada devido a esse acidentenuma fábrica isolada. Aqui, como em toda determinação de
valor, o que determina é a média. A experiência mostra o volume médio de tais
acidentes edos trabalhosde manutenção e reparação necessários duranteo período médio de vida de um capital fixo invertido em determinado ramo de negócios.
Essa despesamédia é distribuída pelo período médio de vida, adicionada em porções alíquotascorrespondentes aopreço do produto e, por conseguinte,reposta pela
venda deste.

O capital adicional assim reposto pertence ao capital fluido, embora seja despendido de maneira irregular. Como é da maior importância curar imediatamente
cada doença da maquinaria, em toda grande fábrica há um pessoal agregadoaos
trabalhadores defábrica propriamenteditos, engenheiro,marceneiro, mecânico,serralheiro etc. Seu salário forma parte do capital variável e o valor de seu trabalho
se distribui pelo produto. Por outro lado, as despesas exigidasem meios de produção determinam-secom basenaquele cálculode média e constituem, segundo esse
cálculo, continuamenteparte do valor do produto, emboraefetivamente sejamadiantadas em períodos irregulares,e, portanto, entram no produto, respectivamenteno
capital fixo,em períodostambém irregulares.Esse capitalaplicado em consertos propriamente ditos constitui, sob vários aspectos,um capital de espécie peculiar, que
não pode ser classificadocomo capital fluido, nem como capital fixo, mas, por fazer
parte das despesas correntes,pertence mais ao primeiro.
O modo de contabilização naturalmente em nada altera a conexão real entre
as coisascontabilizadas. lmporta, porém, observar que em muitos ramos de negócios é costume somar os custos de reparação ã real depreciação do capital fixo do
seguinte modo: sejam 10 mil libras esterlinas ocapital fixo adiantado e seu período
de vida 15 anos;a depreciaçãoanual seráentão de666 2/ 3 librasesterlinas. Calculase, porém, a depreciação com base em 10 anos apenas, isto é, acrescenta-se ao
preço das mercadorias produzidas 1 000 libras esterlinaspor ano para o desgaste
do capital fixo, em vez de 666 2/ 3 libras esterlinas; em outras palavras, 333 1/3
libras esterlinassão reservadaspara trabalhos de reparação etc. Os números 10 e
15 têm apenas caráterexemplificativo.! Essasoma é,portanto, despendidaem média
em consertos, a fim de que o capital fixo dure 15 anos. Esse cálculonão impede,
naturalmente, que o capital fixo e o capital adicional aplicado em consertos constituam categoriasdiferentes. Combase nessemodo de calcular admitiu-se,por exemplo,
que a estimativa mínima dos custosde conservaçãoe reposição de navios a vapor
é de 15% por ano, portanto tempo de reprodução = 6 2/3 anos. Na década de
60, o Governo inglês indenizou essescustos à Peninsular and Oriental Co. a 16%
por ano, o que equivale a um tempo de reprodução de 6 1/4 anos. No setor ferroviário, o tempo médio de vida de uma locomotiva é de 10 anos, mas, incluindo
os consertos, admite-se uma depreciação de 12 1/2%, o que reduz o tempo de
vida a 8 anos. Para vagõesde passageirose de carga calcula-se9%, admitindo assim um tempo de vida de 11 1/9 anos.
Em contratos de locação de casas e de outros objetos, que para seu proprietá-

rio são capital fixo e como tal são alugados, a legislação reconheceu a diferença
entre a depreciação normal, provocada pelo tempo, pela influência dos elementos
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e pelaprópria utilização
normal, eos consertos
ocasionais, exigidos
periodicamente
para mantera casadurante seutempo devida normale suautilização normal.
Em
regra, asdespesas da
primeira espécie
recaem sobre
o proprietário,as dasegunda
sobre o locatário. Os consertos dividem-se além disso em ordinários e substanciais.

Os últimos são, em parte, renovação do capital fixo em sua forma natural e recaem
também sobre o proprietário, se o contrato não diz expressamenteo contrário. Assim, por exemplo, segundo o direito inglês:
Um locatário só é obrigado a manter de ano a ano as edificações impenetráveisao
vento e ã água enquanto for possivel fazê-losem consertossubstanciais; sólhe incumbem em geral os consertos que podem ser qualificados de ordinários. E mesmo a esse
respeito, tem-sede considerar a idade e o estado geral do edificio em questão, no momento que o locatário tomou posse dele, pois ele não é obrigado a substituir material
velho e desgastado por novo, nem a reparar a desvalorização inevitável resultante do
decurso do tempo e da utilização regular. HOLDSWORTH. Law o’ Landlord and Tenant. p. 90-91.!

lnteiramente diferente da reposição do desgaste assim como dos trabalhos de
manutenção e reparação éo seguro, que se refere àdestruição por eventos naturais
extraordinários, incêndio, inundações etc. Este tem de ser coberto pela mais-valia
e constitui uma dedução desta. Ou, considerado do ponto de vista da sociedade
como um todo: tem de haver uma superprodução contínua, isto é, uma produção
em escalamaior que a necessáriaã simplesreposição ereprodução da riqueza existente - abstraindo aqui o crescimento da população - a fim de ter os meios de

produção àdisposição, de
modo acompensar adestruição extraordinária
causada
por acidentes e forças naturais.
Na realidade, apenas parte diminuta do capital necessárioà resposiçãoforma
o fundo de reserva monetário. A parte mais importante se encontra em expansão
da própria escala deprodução, que em parte é expansãoefetiva, em parte pertence
ao volume normal dos ramos da produção que produzem capital fixo. Assim, por
exemplo, uma fábrica de máquinas está preparada tanto para a ampliação anual
das fábricasde seusclientes quanto para a reprodução parcial ou completa de suas
máquinas.

Na determinaçãoda depreciaçãoassim comodos custosde reparação,pela média
social, resultamnecessariamente grandesdesigualdades, mesmopara inversõesde
capital da mesma grandeza,que se encontram, em tudo mais nas mesmascondições, no mesmo ramo da produção. Na prática, a máquina etc. que para um capitalista duramais queo período médio, paraoutro, duramenos. Oscustos dereparação
para uns estão acima,para outros, abaixo da média etc. Mas, o acréscimo aopreço
da mercadoria, determinado pela depreciação assimcomo pelos custos de reparação, é sempre o mesmo e determina-se pela média. Um recebe com esse acréscimo, portanto, mais do que realmente agregou e outro, menos. lsso, assim como
as demaiscircunstâncias quefazem, sendo igual a exploração da força de trabalho,
diferir o ganho de diferentes capitalistas,no mesmo ramo de negócios, contribuipara dificultar a compreensão da verdadeira natureza da mais-valia.
O limite entre consertospropriamente ditos e reposição,entre custosde manutenção e custos derenovação, émais ou menos fluido. Dai a disputa infindável, por
exemplo nas ferrovias, se certas despesassão de reparação ou de reposição e se
têm de ser imputadas às despesascorrentes ou ao capital básico. A transferência
das despesasde conserto para a conta do capital e não para a conta da receita é
o método bem conhecido por meio do qual os diretores das ferrovias aumentam
artificialmente seusdividendos. Mas, a experiênciajá forneceu, também a esse respeito, os pontos de apoio mais essenciais. Ostrabalhos posterioresdurante o primeiro período de vida da ferrovia, por exemplo,
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não constituem consertos, mas devem ser considerados uma parte essencialda construção da ferrovia, a ser levada ã conta do capital, visto que eles não decorrem do des-

gaste ouda açãonormal dotráfego, masse devemã imperfeiçãooriginal einevitável
da construção da ferrovia LARDNER. Op. cit., p. 4O.!
O único método correto consiste, aocontrário, em imputar ã conta da receita de cada ano a depreciação que necessariamenteocorre para ser possível a obtenção dessa
receita, sendoindiferente seessa somafoi realmente gasta ou não Captain FITZMAU-

RICE.
íggargmittee
of lnquiry
on Caledonian
Railway Publicado
em Money
Market Re
view. .

A separaçãoentre reposiçãoe manutenção do capital fixo se torna praticamente impossívele sempropósito naagricultura, pelomenos enquantonão seutiliza vapor.
Com um inventário de instrumentos completo,mas não exageradamente abundante
instrumentos de lavoura e para outros trabalhos e ferramentas de toda espécie!
costuma-se estimar, em média geral, o desgaste ea manutenção anual do inventário
de instrumentos, conforme a diversidade das circunstâncias dadas,em 15-25% do ca-

pital empregado_em
sua compra.KIRCHHOF. Handbuchder landwirthscha’tlichen
Betriebslehre. Dessau, 1852. p. 137.!

No material rodante de uma ferrovia, consertos e reposição não são separáveis ao todo.

Mantemos nosso material rodante quanto ao número. Qualquer que seja o número de nossas locomotivas, nós o mantemos. Se uma delas, no decorrer do tempo, se
torna impossível de usar, de modo que é mais vantajoso construir uma nova, então
fazemo-lo à custa da receita, creditando ã conta da receita, naturalmente, o valor dos
materiais que sobraram da velha máquina. ...! Sempre sobra bastante coisa. ...! As
rodas, os eixos, as caldeiras etc., em uma palavra, sobra boa parte da velha locomotiva. T. Gooch, Chairman of Great Westem RailwayCo., R. C. nf 17 327, 17 329.! Consertar significarenovar; para mim não existe a palavra 'reposição' ...!; se uma empresa ferroviária comprou uma vez um vagão ou uma locomotiva, deveria consertálos de tal modo que possam correr eternamente. 7 784! Calculamos como gastos
de locomotiva 8 1/2 pence por milha inglesa percorrida. Com esses 81 /2 pence mantemos as locomotivas para sempre. Renovamos nossas máquinas. Se o senhor compra uma máquina nova o senhor gasta mais dinheiro que o necessário. ...! Na velha
máquina encontram-se sempre um par de rodas, um eixo ou qualquer outra peça,
que é aproveitável, e que ajuda a tornar mais barata a construção de uma máquina,
que é tão boa quanto uma inteiramente nova. 17 790! Toda semana produzo uma
locomotiva nova, isto é, tão boa como nova, pois a caldeira, o cilindro e o chassi são
novos. 7 823. Archibald Sturrock, Locomotive Superintendent of Great Northern
Railway, em R. C. 1867.!
O mesmo

ocorre com

os vagões:

No decorrer do tempo, o estoque de locomotivas e vagões é continuamente reno-

vado; uma vez rodasnovas sãocolocadas, outravez, faz-senovo chassi.As partes
sobre asquais seapóia omovimento eestão maisexpostas aodesgaste são
renovadas
gradualmente; asmáquinas evagões podemser submetidosa tal série deconsertos
que emalguns delesnão restanenhum vestígiodo materialantigo. ...!Mesmo quando elesjá não podem serreparados, peças
de velhosvagões ede locomotivassão

reaproveitadasdesse
e,
modo,
nunca desaparecem
totalmente da
ferrovia. Ocapital
móvel seencontra, assim,
em reproduçãocontínua; oque navia permanentetem de
ser feitode uma vez, emdeterminado período,quando aestrada todaé refeita,tem

lugar como materialrodante gradualmente,
ano aano. Suaexistência perene,
é
ele

está em contínuo rejuvenescimento. LARDNER. p. 115-116.!
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Esse processo,
como Lardnero descreveaqui emrelação àsferrovias, nãose
aplica auma fábricaisolada, masserve parailustrar areprodução contínua,parcial, do capital fixo,que seconfunde comos consertos,dentro detodo um ramo
indushial ou,
de modogeral, dentro
da produção
global, considerada
em escala
social.
Aqui umaprova dosamplos limites,dentro dosquais diretorias
hábeis podem
manipular osconceitos dereparação ereposição afim de obter dividendos.Segundo aconferência de
R. P.Williams, acimacitada, váriassociedades ferroviárias
inglesas, numasérie deanos, imputaramã contada receita,para consertos
e custos demanutenção davia permanentee dosedifícios, emmédia asoma seguinte
por milha inglesa deestrada porano!:
London & North Western ....
Midland 225
London & South Western .....
Great Northern ...............
Lancashire & Yorkshire .....
South Eastern ............

Brighton 266
Manchester &

370 libras esterlinas
libras esterlinas
257 libras esterlinas
360 libras esterlinas
377
libras esterlinas
263 libras esterlinas

libras esterlinas
Sheffield ....

.... .....

2 OO libras esterlinas

Essas diferençasapenas em parte minima provêm de diversidade dasdespesas

reais; decorrem
quase exclusivamente
da maneiradistinta decalcular, conforme
itens
de despesassão debitadosã conta do capitalou à conta dareceita. Williamsdiz
expressamente:
Admite-se o encargo menor, por ser necessário aum bom dividendo, e faz-se oencargo maior, por haver uma receita mais abundante, capaz de suportá-lo.6'

Em certoscasos, odesgaste, eportanto sua reposição, toma-se,na prática, uma
grandeza evanescente,
de modo que somentese levamem conta os custosde reparação. O que Lardner diz a seguir sobre as works o’ art nas ferrovias aplica-se, em

gieral,
todas
a obras
as igualmente
duráveis, docas,
canais,pontes
de ferro
e de
pera etc.
O desgasteque resultada ação lenta do tempo sobre as obrasmais sólidasatua quase imperceptivelmente em periodos mais curtos; mas, após o decurso de um período
longo, de séculos por exemplo, ele acarreta necessariamentea renovação, total ou parcial, mesmo das construçõesmais sólidas. Esse desgasteimperceptível e o mais sensivel nas outras partesda ferrovia podem ser comparados com as desigualdadesseculares
e periódicas no movimento dos astros.A ação do tempo sobre asconstruções maissólidas de uma ferrovia, pontes, túneis, viadutos etc., fornece exemplos do que podemos
chamar de desgaste secular.A depreciação mais rápida e mais visivel, que, em períodos
mais curtos,é remediada por consertos ou reposição, é análoga às desigualdadesperiódicas. Noscustos anuaisde reparaçãoinclui-se tambéma reposiçãode danos acidentais
que experimenta de tempo em tempo a superfície, mesmo das construções maisduráveis; mas, independentemente dessesconsertos, a idade não deixa de atuar sobre elas
e, por mais remoto que seja, chegará necessariamenteo momento em que seu estado
exigirá nova edificação. Do ponto de vista financeiro e econômico, esse momentopode
estar, porém, demasiadamente afastadopara ser incluído no cálculo prático. LARDNER. Op. cit., p. 38-39.!

lsso seaplica a todas asobras de duração secular,nas quais,portanto, o capital
adiantado não tem de ser repostogradualmente, de acordo com seu desgaste,mas
Õ' Vernota 2' neste capítulo.N. do Ed.!
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se transferemao preço do produto apenas oscustos médiosanuais de manutenção
e conserto.

Embora, como vimos, grande parte do dinheiro que reflui para repor o desgaste do capital fixo anualmente ou em períodos ainda mais curtos sejaretransformada
em suaforma natural, ainda assim,cada capitalistaprecisa deum fundo de amortização para a parte do capital fixo que só após o decurso de anos chega de uma vez
a seu momento de reprodução, e então tem de ser reposta por inteiro. Parteconsiderável do capital fixo exclui por sua naturezaa reprodução parcelada. Além disso,
ali onde a reprodução se realizaparceladamente, de modo que, em intervalos curtos, se agrega ao estoque depreciado outro novo, toma-se necessária,conforme o
caráter específicodo ramo da produção, uma acumulação prévia em dinheiro de
maior ou menor volume, antes depoder efetuar-seessa reposição.Para issonão basta qualquer soma dedinheiro, masse requeruma soma de dinheiro de certo volume.
Se observamosisso pressupondoapenas circulaçãomonetária simples,sem considerar o sistema de crédito a ser desenvolvido mais tarde, o mecanismo do movi-

mento é o seguinte: no Livro Primeiro cap. III, Sa! mostrou-se que, quando parte
do dinheiro existente numa sociedade semprefica em alqueive como tesouro, enquanto outra funciona como meio de circulação, respectivamentecomo fundo de
reserva direto do dinheiro que circula diretamente, muda de forma contínua a proporção em que a massa totaldo dinheiro se reparte em tesouro e meio de circulação. Em nosso caso,o dinheiro que tem de estaracumulado em grande quantidade
como tesouro nas mãos de um grande capitalistaé lançado de uma vez na circulação quando da compra do capital fixo. Ele se reparte, por sua vez, na sociedade
em meio de circulação e em tesouro. Mediante o fundo de amortização, em que,
na medida do desgaste do capital fixo, o valor deste reflui a seu ponto de partida,

parte do dinheiro circulanteforma de novo tesouro- por tempo maislongo ou
mais curto - nas mãos do mesmo capitalista,cujo tesouro, quando da compra do
capital fixo, se transformaraem meio de circulação e se afastara dele.E uma distribuição sempremutante do tesouro existentena sociedade,que funciona alternadamente como meio de circulação edepois novamenteé excluídoda massado dinheiro
circulante como tesouro. Com o desenvolvimento do sistema de crédito,'que marcha necessáriae paralelamente ao desenvolvimento da grande indústria e da produção capitalista,esse dinheironão funciona como tesouro, mas como capital, não

nas
mãoâ
de seu
proprietário,
nasmas
outros
de
capitalistas,
à disposição
dos quais
e co oca o.

CAPÍTULO IX

A Rotação Global do Capital Adiantado.
Ciclos de Rotação

Vimos queos elementos
fixos efluidos docapital produtivorotam demaneira
diferente eem distintosperiodos eque osdiversos elementos
do capitalfixo no mesmo
negócio têm, conforme sua duração de vida e portanto de reprodução, periodos
de rotação diferentes. Quanto ã diferença real ou aparente na rotação de diversos
elementos docapital fluido no mesmo negócio, vejano final deste capítuloo item 6.!
1. A rotação globaldo capital adiantado é a rotação média de seus diversoselementos; modo de calcular mais adiante.A medida que se trata apenasde períodos
de tempo diferentes, nada mais fácil que tirar sua média; mas:
2. existe aqui uma diferença não apenas quantitativa, mas também qualitativa.
O capital fluido, que entra no processo deprodução, transferetodo o seu valor
ao produto e, por isso, tem de ser constantemente repostopela venda do produto
in natura, a fim de que o processode produção prossiga seminterrupção. O capital
fixo que entra no processo de produção transfere apenas parte de seu valor a depreciação! ao produto e continua, apesar da depreciação,a funcionar no processo
de produção; por isso, só precisa ser reposto in natura em intervalos mais longos
ou mais curtos, em todo caso com menor freqüência que o capital fluido. Essa necessidade dereposição, oprazo de reprodução, diferenão apenas quantitativamente para os diversos elementos do capital fixo, mas, como vimos, parte do capital
fixo mais durável, de muitos anos de vida, pode ser reposta anualmente ou em intervalos maiscurtos e agregada in natura ao antigo capital fixo; capital fixo de outra
natureza só pode ser reposto de uma vez, ao fim de sua vida.
E necessário,portanto, reduzir as rotações particulares das diversas partesdo
capital fixoa uma mesma formade rotação,de modo que estasdifiram apenasquantitativamente, pela duração da rotação.
Essa identidade qualitativa não existe, setomamos P P - a forma do processo deprodução contínuo - por ponto de partida. Pois determinados elementos
de P têm de ser repostosconstantemente in natura e outros não. A forma D
D',
ao contrário, proporciona essaidentidade de rotação. Tomemos,por exemplo, uma
máquina no valor de 10 mil libras esterlinas,que dure 10 anos, da qual, portanto,
1/10 =

1 000 libras esterlinas se retransforma anualmente em dinheiro. Essas 1 000

libras esterlinasse retransformaram no decorrer de um ano, de capital monetário
em capital produtivo e capital-mercadoria e deste em capital monetário. Retomaram a sua forma-dinheiro original, do mesmo modo que o capital fluido, se o consideramos sobessa forma,e não importa nessecaso seo capital monetário de 1 000
135
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libras esterlinas,ao fim do ano, seja retransformadoou não na forma natural de uma
máquina. No cálculo da rotação globaldo capital produtivo adiantado fixamos, portanto, todos os seuselementos na forma-dinheiro, de modo que o retomo ã formadinheiro encerra a rotação. Consideramos sempreo valor como adiantado em dinheiro, mesmo no processo de produção contínuo, em que essaforma-dinheiro do
valor é apenas a de moeda de conta. Desse modo, podemos então tirar a média.
3. Segue daí que, mesmo se parte bem maior do capital produtivo adiantado
consiste emcapital fixocujo tempo de reprodução,e portantode rotação,compreende
um ciclo de muitos anos, o valor-capital rotado durante o ano, em conseqüência
das repetidasrotações do capital fluido nesse ano,pode ser maior que o valor total
do capital adiantado.
Seja o capital fixo = 80 mil libras esterlinas, seutempo de reprodução = 10
anos, demodo que todo ano 8 mil libras esterlinas
dele retomema suaforma-dinheiro,
efetuando 1/10 de sua rotação. Seja o capital uido = 20 mil libras esterlinase
rote 5 vezes porano. O capital total será entãode 100 mil libras esterlinas. Ocapital
fixo rotado = 8 mil libras esterlinas; o capital fluido rotado = 5 × 20 mil = 100
mil libras esterlinas. Assim,o capital rotado durante o ano = 108 mil libras esterlinas, ultrapassandoem 8 mil libras esterlinas ocapital adiantado. 1 + 2/25 do capital rotou.

4. A rotação do valor do capital adiantado separa-se, portanto,de seu tempo
real de reprodução ou do tempo real de rotação de seus componentes.Um capital
de 4 mil libras esterlinas realiza,por exemplo, 5 rotações por ano. O capital rotado
será então de 5 × 4 mil = 20 mil libras esterlinas.O que volta, porém, ao fim de
cada rotaçãopara ser novamente adiantado é o capital adiantado originalmente de
4 mil libras esterlinas.Sua grandezanão muda pelo número dos períodos de rotação durante os quais volta a funcionar como capital. Abstraída a mais-valia.!
No exemplo do item 3, retornou segundo o suposto àsmãos do capitalista, ao
fim do ano: a! uma soma de valor de 20 mil libras esterlinas queele despende novamente nos componentes fluidos do capital, e b! uma soma de 8 mil libras esterlinas que,em virtude da depreciação,se desprendeudo valor do capitalfixo adiantado;
além disso, continua a existir no processo de produção o mesmo capital fixo, mas
com um valor diminuído

de 72 mil libras esterlinas, em vez de 80 mil libras esterli-

nas. Seria necessário portantoainda um prosseguimento, pormais 9 anos, do processo produtivoaté que o capitalfixo adiantado esgote suavida e deixe defuncionar
tanto como formador de produto quanto como formador de valor, tendo de ser reposto. O valor-capital adiantado tem de descrever, portanto,um ciclo de rotações,
nesse caso,por exemplo, um ciclo de 10 rotações anuais,sendo esseciclo determinado pelo tempo de vida e, por conseguinte, pelo tempo de reprodução ou tempo
de rotação do capital fixo aplicado.
Na mesma medida, portanto, em que, com o desenvolvimento do modo de
produção capitalista,se desenvolveo volume de valor e a duração de vida do capi-

tal fixo aplicado, sedesenvolve avida da indústria edo capitalindustrial emcada
investimento particular,tornando-se plurianual, digamos em média decenal.Se, por
um lado, o desenvolvimento do capital fixo prolonga essa vida,por outro, ela é encurtada pela revolução contínua dos meios de produção, que, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, aumenta constantemente. E com ela,
portanto, a mudança dos meios de produção e a necessidadede sua constante reposição, em virtude da depreciação moral, bem antes de se esgotar suavida física.
Pode-se admitirque, para os ramos decisivos dagrande indústria, esse ciclode vida
é atualmente de 10 anos em média. Mas não importa aqui o número exato. Chegamos ao resultado seguinte:em virtude desse ciclo de rotações conexas, que compreende uma série de anos, no qual o capital estáretido por seu componente fixo,
resulta uma base material das crisesperiódicas, nas quais o negócio passapor pe-
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ñodos sucessivosde depressão, atividade média, precipitação, crise.Sem dúvida,
os períodos em que se investecapital sãobem diferentese não-coincidentes.Entretanto, a crise constituisempre o ponto de partida de um grande investimento novo.
Assim - do ponto de vista de toda a sociedade - forma também com maior ou
menor amplitude nova base material para o próximo ciclo de rotação.22l°l
5. Quanto ao modo de calcular a rotação,deixemos falarum economista amencano:

Em alguns ramos de negócios, todo o capital adiantado rota ou circula várias vezes
durante um ano; em outros, uma parte rota mais de uma vez por ano, outra parte menos freqüentemente. E pelo período médio de que todo o seu capital precisa para passar por suas mãos ou rotar uma vez que um capitalista tem de calcular seu lucro.
Supondo-se que alguém, num negócio determinado, tenha aplicado metade de seu capital em edifícios e maquinaria, que se renovam uma vez em 10 anos; 1/4 em ferramentas etc.que se renovam em 2 anos; 1/4 empregado em saláriose matérias-primas,
rotaria 2 vezes por ano. Seu capital total seja de 50 mil dólares. Seu dispêndio anual
será então de:

2 = 25 000
dólares
10em
anos
= 2500 dólares
emano
1
äám =12 500
dólares
2 anos
em= 6250 dólares
emano
1
= 12
500 dólares
em ano
É =
25 ooo
dólares
1 ano
em
em 1 ano =

33 750

O tempo médio, portanto, em que todo o seu capital fará uma rotação é de 16 meses.1' ...! Tomemos outro caso: 1/4 do capital total de 50 mil dólares circula em 10
anos; 1/ 4, em 1 ano; a metaderestante, 2vezes porano. O dispêndio anualserá entãode:
12 500
10
12 500
25 000

×2

rotação em 1 ano

=1

250 dólares

= 12

500 dólares

= 50

000 dólares

= 63 750 dólares.

SCROPE. Pol. Econ. Edit. Alonzo Potter, Nova York, 1841. p. 142-143.°

6. Diferençasreais eaparentes narotação dasdiveras partesdo capital. - Scrope
diz na mesma passagem [p. 141]:
O capital que um fabricante, agricultor ou comerciante desembolsa no pagamento
de salárioscircula mais rapidamente, pois realiza talvezuma rotação por semana, se seu
22l°l A
produção urbana
está ligada
à altemância
dos dias,
a rural,ao contrário.
à altemância
dos anos.MUELLER, Adam
H. DieElemente der
Staatskunst. Berlim.
1809. lll.p. 178.!Essa é
a concepção
ingênua que
o romantismo
tem daindústria eda agricultura.
1° Emseu manuscrito,
Marx observa
que esse
modo decalcular otempo derotação docapital está
errado. Otempo médio parauma rotação
dado nacitação 6meses! foi
calculado pressupondo
uma taxade lucrode 71/2 %sobre ocapital
total de50 mil dólares. Sem
consideração do
lucro. otempo derotação desse
capital éde 18meses.
2' Aqui é citadoo livrode PO'l`l`
ER. Political
Economy: its
Objects. Uses.
and Principles.
Nova York.1841. Conforme
se
depreende do
prefácio. grande
parte dolivro éem essência
uma reprodução
dos primeiros
dez capítulos
do escritode
Scrope, Principles
of PoliticalEconomy, publicado
na Inglaterra
em 1833.Potter efetuou
nele algumas
modificações.
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pessoal épago semanalmente,a partir das receitassemanais desuas vendasou faturas
cobradas. O capital empregado em matérias-primas ou em estoques de artigos acabados circulamenos rapidamente;pode talvezrotar 2 ou 4 vezes porano, conformeo tempo
gasto entre a compra de uns e a venda de outros, suposto que ele compre e venda
com basenos mesmosprazos decrédito. O capital invertido em ferramentase máquinas
circula ainda mais lentamente, provavelmente porque em média talvez rote, isto é, seja
consumido e renovado só urna vez, em 5 ou 10 anos, ainda que algumas ferramentas
já se desgastem numaúnica sériede operações.O capital aplicado em construções, por
exemplo fábricas,lojas, depósitos,celeiros, em estradas, obrasde irrigação etc., em geral parece quase não circular. Mas, na realidade, também essasinstalações sãointeiramente consumidas do mesmo modo que as mencionadasantes, enquanto contribuem
para a produção, e têm de ser reproduzidaspara que o produtor possa prosseguirem
suas operações.Só com a diferença de que se consomem e se reproduzem mais lentamente que as outras. ...! O capital nelas investido rota talvez em 20 ou 50 anos.

Scrope confunde aqui a diferença no fluxo de determinadas partesdo capital
fluido, causada, para o capitalista individual, pelos prazos de pagamento e condições de crédito, com as rotaçõesdecorrentes danatureza docapital. Diz que o salário tem de ser pago semanalmentecom as receitas semanaisdas vendasou faturas
pagas. Primeiro,cabe observaraqui que em relação ao próprio salário surgem diferenças conforme a extensão do prazo de pagamento, isto é, a extensão de tempo
pelo qual o trabalhador tem que dar crédito ao capitalista; portanto conforme esse
prazo de pagamento do salário sejasemanal, mensal, trimestral, semestraletc. Vigora aqui a lei anteriormente formulada:
O volume dos meios de pagamento necessário econseqüentemente docapital mo-

netário aadiantar deuma vez!está emproporção direta
à duraçãodos prazos
de pagamento. Livro Primeiro. Cap. Ill, 3b.'

Segundo: no produto de uma semana entra a totalidade não só do novo valor
agregado no processo de produção pelo trabalho semanal, mas também o valor
das matérias-primas e matérias auxiliares consumidas no produto semanal. Com
o produto circula essevalor nele contido. Pela venda desseproduto esse valor obtém a

forma-dinheiro e

tem de

ser novamente

convertido nos

mesmos elementos

de produção. lsso seaplica tanto à força de trabalho como às matérias-primas eauxiliares. Mas já vimos Cap. Vl, II, 1! que a continuidade da produção exige um
estoque demeios deprodução que difere paradiferentes ramosde negóciose, dentro
do mesmo ramo de negócios, para diferentes componentesdesse elementodo capital fluido, por exemplo para carvão e algodão. Por isso,ainda que essas matérias
sempre tenham de ser substituídas in natura, não precisam estar sendo continuamente compradas.A freqüência com que as comprastêm de ser renovadasdepende do tamanho do estoque formado, do tempo que leva para esgotar-se.Quanto

ã forçade trabalho,não ocorreessa formação
de estoques.A retransformação
em
dinheiro da parte do capital gasta em trabalho efetua-se paralelamentecom a do
capital gasta em matérias-primas e auxiliares. Mas a retransformação do dinheiro
em força de trabalho, por um lado, e em matérias-primas,por outro, opera-se separadamente por causa dosprazos específicosde compra e de pagamento dessesdois
elementos, dos quais um é comprado, como estoque produtivo, em prazos mais
longos, e o outro, a força de trabalho, em prazosmais curtos,por exemplo semanalmente. Por outro lado, o capitalistatem de manter ainda, além do estoque produtivo, um estoque de mercadorias acabadas.Abstraindo asdificuldades de venda etc.,
há, por exemplo, determinadaquantidade demercadorias aproduzir porencomenda.
3' VerMARX, K.O Capital.Os Economistas".
Abril S.A.Cultural, SãoPaulo, 1983.
v. l, t. I, p. 118. N. dosT.!
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Enquanto a última parte destas estásendo produzida, os produtos acabados esperam no depósito até que a encomenda possaser completamenteefetivada. Outras
diferenças na rotação do capital fluido surgem quando certos elementos dele têm
de permanecer mais tempo do que outros num estágio preliminar do processo de
produção secagem de madeira etc.!.
O sistema de crédito, a que se refere Scrope, assim como o capital comercial,
modifica a rotação parao capitalistaindividual. Em escala social,modifica-a somente na medida em que acelera não só a produção mas também o consumo.

CAPÍTULO X

Teorias Sobre Capital Fixo e Circulante.
Os Fisiocratas

e Adam

Smith

Em Quesnay,a diferençaentre capitalfixo e capital circulante
aparece como
avances primitivesf e avancesanuelles.2' Eleapresenta essadiferença corretamente
como diferença dentro do capital produtivo incorporado diretamente ao processo
de produção. E como para ele o único capital que conta como realmente produtivo
é o que se emprega na agricultura, portanto o capital do arrendatário, essa diferença se aplica apenas ao capital do arrendatário. Daí resulta também o tempo anual
de rotação de parte do capital e o tempo mais que anual decenal! de outra. Acessoriamente, os fisiocratas transferem, no transcorrer do desenvolvimento,

essa dife-

rença também para outros tipos de capital, para o capital industrial em geral. Para

a sociedadea diferençaentre adiantamento
anual eadiantamento plurianual
permanece tão importante que

muitos economistas,

mesmo após Adam Smith,

retor-

nam a essa determinação.
A diferença entre ambosos tipos de adiantamento surge somenteno momento
em que o dinheiro adiantado é transformado nos elementos do capital produtivo.
E uma diferença queexiste únicae exclusivamentedentro do capital produtivo. Não
ocorre, portanto, a Quesnav incluir o dinheiro, sejanos adiantamentosoriginais, seja nos adiantamentos anuais.Como adiantamento da produção - isto é, como capital produtivo - ambos se confrontam tanto com o dinheiro como com as
mercadorias quese encontramno mercado. Além disso, a diferençaentre essesdois
elementos do capital produtivo reduz-se emQuesnay corretamenteao modo distinto em que entram no valor do produto acabado, portanto ao modo distinto em que
seu valor circula com o valor dos produtos e, por conseguinte, ao modo distinto
de sua reposição ou de sua reprodução em que o valor de um elemento é reposto
totalmente a cada ano, e o do outro parceladamente em períodos mais longos.
O único progresso quefaz Adam Smith é a generalizaçãodas categorias.Com
ele, não se relaciona mais a uma forma especial do capital, o capital do arrendatá23 DeQuesnay. ver
Analyse du
Tableau Economique`
Physiocrates. Ed.
Daire, Paris,
1946. Parte
Primeira!. Lê-se
aí por
exemplo: Os
adiantamentos anuais
consistem nas
despesas feitas
anualmente para
os trabalhos
de culturado solo;esses
adiantamentos devem
ser distinguidos
dos adiantamentos
originais que
representamfundo
o
deestabelecimentocultura
da
do solo.p. 59!- Os fisiocratas posteriores
já denominam
os auances,
várias vezes,
diretamente capital:
Capital ouavanl' Adiantamentos
originais. N.dos T.!
Z' Adiantamentos
anuais. N.dos T.!
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rio, mas a qualquer forma do capital produtivo. Segue, portanto,por si mesmo, que
no lugar da distinção entre as rotações anuaise plurianuais, tiradas da agricultura,
aparece a distinção geral dos diversostempos de rotação, de modo que uma rotação do capital fixo abranja sempre mais do que uma rotação do capital circulante,
qualquer que seja a duração dessasrotações do capital circulante, anual, de mais
de um ano ou de menos de um ano. Assim, para Adam Smith, os avances anuelles
transformam-se emcapital circulantee os avances primitives,em fixo. Seu progresso, porém,limita-se aessa generalização
das categorias.A elaboraçãocai muito abaixo
de Quesnay.
Logo a maneira toscamenteempírica com que Smith abre a investigação introduz a

falta de

clareza:

There are two different ways in which a capital may be employed so as to yield a
revenue or profit to its employer.3' Wealth of Nations. Livro Segundo. Cap. I, p. 185.
Ed. Aberdeen,

1848.!

Os modos com que valor pode ser aplicado para funcionar como capital, para
proporcionar mais-valia a seu possuidor, são tão diferentes como são múltiplas as
esferas deinvestimento do capital. E uma questão que se refere aos diferentes ramos da produção nos quais capitalpode ser investido. Assimformulada, a questão
segue ainda mais além. Ela inclui a pergunta: como o valor, mesmo se não for investido como capital produtivo, pode funcionar como capital para seu possuidor,
por exemplo como capital posto a juros, capital comercial etc.Aqui, portanto, já estamos a uma distância sideral do objeto real da análise,a saber,a questão de como
a divisão do capital produtivo em

seus diferentes elementos, abstraindo

suas diver-

sas esferasde investimento, atua sobre sua rotação.
Adam Smith então prossegue, imediatamente:
First, it may be employed in raising, manufacturing, or purchasing goods, and selling
them again with a profit.4`

Adam Smith nos diz aqui apenas que o capital pode ser aplicado na agricultura, na manufatura e no comércio. Fala, pois, apenas dasdiferentes esferasde investimento do capital e também daquelas em que, como no comércio, o capital não
está incorporado diretamente ao processo de produção, portanto não funciona como capital produtivo. Com isso ele já abandona a base sobre a qual os fisiocratas
apresentam asdiferenças docapital produtivo e sua influência sobrea rotação.Pois,
ele imediatamente toma o capital comercialcomo exemplo numa questão onde se
trata exclusivamentedas diferençasdo capital produtivo no processo formador de
produto e de valor, que, por sua vez, criam outras diferenças emsua rotação e em
sua reprodução.
Ele prossegue:
ces. NEMOURS,
Dupont de.Maximes du
Docteur Quesnay,
ou Résumé
de sesPrincipes d'Économie
Socialea Daire
l,
p. 391!;além disso,
Le Trosne:
Em conseqüência
da duração
de vidamais oumenos longa
dos produtos
do trabalho,
uma nação
possui um
fundo considerável
de riquezas,
independente de
sua reprodução
anual, oqual representa
um capita! acumulado
de longadata eque. originalmente
pago comprodutos, sempre
se conserva
e cresce.
Daire ll,928-929.!
- Turgot já usacom maisregularidadepalavra
a
capital
para designar
os avances
e identificamais ainda
os avances
dos
manu’acturiers com
os dosarrendatários. TURGOT.
Ré’lexions sur
la Formation
et la Distribution des
Richesses. 1766.!
° Na 19 e29 edição:Origine 8:Progrès d'une
Science Nouvelle.
1767. N.da Ed.Alemã.!
3° Existem
dois diferentes
modos como
aplicar umcapital para
que estetraga aseu aplicador
rendimento ou
lucro. N.
dos T.!
4 Primeiramentepode seraplicado para
criar, fabricar
ou comprarbens erevendê-los com
lucro. N.dos T.!
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The capital employed in this manner yields no revenue or profit to its employer while
it either remains in his possession or continues in the same shape'Í5

The capital employed in this manner!6`Mas, Smith fala de capital que é investido na agricultura, na indústria, e nos diz mais tarde que tal capital assiminvestido
divide-se em fixo e circulante! O investimento de capital dessameneira não pode,
portanto, converter o capital em fixo, nem em circulante.
Ou o que ele quis dizer é que o capital, empregado para produzir mercadorias
e vender essas mercadoriascom lucro, depois de transformar-se em mercadorias
deve servendido e, mediante a venda, primeiro, transferir-se daposse do vendedor
ã do comprador e, segundo, converter-sede sua forma natural de mercadoria para
sua forma monetária, sendo, portanto, inútil a seu proprietário enquanto permaneça em sua posse ou - para ele - continue na mesma forma? Mas então a coisa
se coloca assim: o mesmo valor-capital, que anteriormente funcionou na forma de
capital produtivo, numa forma pertencente aoprocesso deprodução, funciona agora como capital-mercadoria e capital monetário, em suas formas pertencentes ao
processo de circulação, e não é mais, portanto, capital fixo, nem capital circulante.
E isso se aplica tanto aos elementos de valor que são agregados pelas matériasprimas e auxiliares, portantopor capital fluido, como àqueles queo são pelo consumo dos meios de trabalho, por conseguinte por capital fixo. Assim também não nos
aproximamos nem um passo da diferença entre capital fixo e capital fluido.
E prosseguindo:
The goods of the merchant yield him no revenue or profit till he sells them for money, and the money yields him as little till it is again exchanged for goods. His capital
is continually going from him in one shape, and retuming to him in another, and it is
only by means of such circulation, or successive exchanges, that it can yield him any

profit. Suchcapitals, therefore,
may veryproperly becalled circulatingcapitals.7°
O que Adam Smith conceitua aqui como capital circulante é o que quero chamar de capital de circulação, capital na forma pertencente ao processo de circulação, à mudança de forma mediante o intercâmbio mudança de matéria e mudança
de mãos!, portanto capital-mercadoria e capital monetário, em oposição a sua forma pertencente ao processo de produção, a do capital produtivo. Não são essas
espécies particularesem que o capitalista industrial divide seu capital, mas são formas diferentesque o mesmo valor-capital adiantado, em seu curriculum vitae, sucessivamente e sempre de novo, assume e abandona. Adam Smith

-e

isso é um

grande retrocessoem relação aos fisiocratas- confunde isso com as diferençasde
forma que surgem dentro da circulação do valor-capital, na circulação por suas formas sucessivas,enquanto o valor-capital seencontra na forma de capital produtivo;
diferenças quesurgem precisamentedos diferentesmodos em que os diversos elementos do capital produtivo participam no processo deformação de valor e transferem seu valor ao produto. As conseqüências dessaconfusão fundamental entre o
capital produtivoe o capital quese encontrana esferada circulação capital-mercadoria
e capital monetário!, por um lado, e o capital fixo e o capital fluido, por outro, serão
vistas maisabaixo. O valor-capital adiantado em capital fixo é circulado atravésdo

5' Ocapital aplicado
dessa maneira
não traza seuproprietário rendimento
nem lucro,enquanto permaneça
em suaposse oucontinue namesma formaf'N. dosT.!
Õ' Ocapital aplicado
dessa maneira.
N. dosT.!
7' Osbens docomerciante não
lhe trazem
rendimento nem
lucro, atéque eleos vendapor dinheiro,
e o dinheiro tampouco os
traz, até
que seja
trocado de
novo porbens. Seu
capital está
constantementedeixando
o
numa
forma eretomando aele emoutra, esomente mediante
tal circulação
ou trocas
sucessivasque
é podetrazer-lhe algum
lucro. Tais
capitais,
por isso,podem muitoapropriadamente ser
denominados capitais
circulantes." N.
dos T.!
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produto, domesmo modoque o adiantado emcapital fluido,e setransforma em
capital monetário pela circulação da mercadoria tanto quanto o outro. A diferença
decorre apenas do fato de que seu valor circula fracionariamente e, portanto, em
períodos mais curtos ou mais longos, tem de ser reposto, reproduzido em forma
natural também

fracionariamente.

Que Adam Smith entenda aqui por capital circulantenada mais que capital de
circulação, istoé, o valor-capital em suas formaspertencentes aoprocesso decirculação capital-mercadoriae capital monetário!, demonstra o exemplo escolhido por
ele com particular falta de jeito. Toma como exemplo um tipo de capital que em
absoluto pertenceao processode produção, pois resideapenas naesfera dacirculação, consiste apenas em capital de circulação, a saber, capital comercial.
Quão absurdo é começar com um exemplo no qual o capital não figura, de
modo algum, como capital produtivo diz ele mesmo, imediatamente após:
The capital of a merchant is altogether a circulating capital. 80

Mas a diferença entre capital circulantee capital fixo, como nos é dito mais tarde, deve surgir de diferenças essenciaisdentro do próprio capital produtivo. Por um
lado, Adam Smith tem em mente a diferenciaçãofisiocrata, por outro, as diferenças
de forma pelas quais o valor-capital passa em seu ciclo. E esses dois conceitos
confundem-se por inteiro. ç
Como pode surgir um lucro pela mera mudança de forma-dinheiro em mercadoria, pela mera transformaçãodo valor de uma dessas formasna outra não dá
para ver de nenhum modo. A explicação torna-seaqui também absolutamente impossível, porqueele começa com o capital comercialque se movimenta apenas na
esfera da circulação. Retornaremosa isto; mas primeiramente ouçamos o que ele
diz sobre o capital fixo:
Secondly, it capital! may be employed in the improvement of land, in the purchase
of useful machines and instruments of trade, or in such like things as yield a revenue
or profit without changing masters, or circulating any further. Such capitals, therefore,
may very properly be called fixed capitals. Different occupations require very different
proportions between the fixed and circulating capitals employedin them. ...! Some part
of the capital of every master artificer or manufacturer must be fixed in the instruments
of his trade. This part, however, is very small in some, and very great in others. ...! The
far greater part of the capital of all such master artificers como alfaiates, sapateiros,tecelões! however is circulated, either in the wages of their workmen, or in the price of
their materials, and to be repaid with a profit by the price of the work.9'
Abstraindo a conceituação infantil

sobre a fonte do lucro, evidencia-se imedia-

tamente a debilidade e a confusão: para um fabricante de máquinas, por exemplo,
a máquina é produto que circulacomo capital-mercadoria,e, naspalavras deAdam
Smith:

is parted with, changes masters, circulatesfurther'Í1°°
5" Ocapital deum comerciante
é totalmente
capital circulante.
N. dosT.!
9° Segundo,
pode-se empregá-lo"
o capital!no melhoramento
da terra,na comprade máquinas
úteis einstrumentos
de trabalho
ou outrascoisas semelhantes
que trazem
um rendimento
ou lucrosem mudar
de donoou continuar
a circular.
Capitais dessa
espécie podem,
por isso,ser chamados
muito apropriadamente
de capitais
fixos. Ocupações
diferentes exigem proporções
bem diferentes
entre oscapitais fixos
e circulantes
nelas empregados.
...! Alguma
parte docapital de
todo
mestre artesão
ou manufatureiro
tem deser fixada
em seus
instrumentos de
trabalho. Essa
parte, porém,
é muitopequena
em unse muitogrande em
outros. ...!A partebem maior
do capital
de todosesses mestres
artesãos alfaiates,
sapateiros,
tecelões! 'é
circulada, entretanto,
ou nossalários de
seus trabalhadores
ou nopreço deseus materiais.
para serde novo
paga comlucro pelopreço daobra. N.dos T!
10' Éalienada. muda
de dono.continua circulando.
N. dosT.!
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A máquina não seria,assim, segundosua própriaconceituação, capitalxo, mas
circulante. Essaconfusão surge novamente do fato de Smith não distinguir entre
a diferença entre capital fixo e fluido, surgida das variadas espécies de circulação
dos diferenteselementos do capital produtivo, e as diferenças deforma pelas quais
o mesmo capital passaenquanto funciona como capital produtivo dentro do processo de produção ou, ao contrário, dentro da esfera da circulação como capital
de circulação, isto é, como capital-mercadoria ou como capital monetário. Conforme o lugar que ocupam no processo devida do capital, as mesmas coisaspodem,
portanto, para Adam Smith, funcionar como capital fixo como meios de trabalho,
elementos do capital produtivo! e como capital circulante,capital-mercadoria como produto que é expelido da esfera da produção para a esfera da circulação!.

Mas AdamSmith mudade repente
toda abase daclassificaçãocontradiz
e
aquilo
com que poucas linhas antes iniciou toda a investigação. Eisso ocorre com a frase:
There are two different ways in which a capital may be employed so as to yield a
revenue or a profit to its employerÍ`

a saber,como capitalcirculante oucomo capitalfixo. De acordo com isso, essaseram
portanto maneiras diferentes de empregar capitais diferentes, independentesentre
si, como também capitais podem ser empregados alternativamente,por exemplo,
na indústria ou na agricultura. Agora, porém, diz que:
Different occupations
require verydifferent proportions
between thefixed andcirculating capitals employed in them. 12

Capital fixo e capital circulante não são mais, agora, inversõesdiferentes, independentes, decapital, masporções diferentesdo mesmo capital produtivo que constituem, nas diversas esferasde investimento,parcelas diferentesdo valor total desse
capital. São, portanto, diferenças surgidas da própria divisão adequada do capital
produtivo, as quais, por isso, só valem em relação a este. Mas isso contradiz, por
sua vez,o fato de o capital comercial ser contraposto,como capital meramente circulante, ao capital fixo, pois o próprio Smith diz:
O capital de um comerciante é totalmente capital circulante.

Na realidade, é um capital funcionando apenas dentro da esfera da circulação
e como tal contrapõe-se, em geral, ao capital produtivo, ao capital incorporado ao
processo de produção, e por isso mesmo não pode contrapor-se, como elemento
fluido circulante!, ao elemento fixo do capital produtivo.
Nos exemplos dados por Smith, ele define como capital fixo os instruments oj
trade,13` comocapital circulante a parcela de capital desembolsada em salários e
matérias-primas, incluídasas matérias auxiliares repaid with a pro’it by the price
of the work!.14`
Assim, tomou-se como ponto de partida os diversoscomponentes do processo
de trabalho, força de trabalho trabalho! e matérias-primas, por um lado, e instru11' Existem
dois modos
de empregar
um capitalde maneira
que proporcione
a seuinvestidor rendimento
ou lucro.N
dos T.!
12° Ocupações
diferentes exigem
proporções bem
diferentes entre
os capitais
fixos ecirculantes nelas
empregados. N
dos T.!
13' Instrumentos
de trabalho.N. dosT.!
14' Reembolsado
com lucropelo preçoda obra. N. dosT.!
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mentos de trabalho, por outro. Estes, porém, são componentes do capital, porque
neles foi gasta uma soma de valor que deve funcionar como capital. Nesse sentido
são elementosmateriais, modosde existênciado capital produtivo, isto é, do capital
funcionando no processo deprodução. Por que então chama-se partedele de fixo?
Porque

some partsof the capital mustbe fixed in the instruments oftrade. 15'
Mas outra parte também está fixada em salários e matérias-primas. Entretanto,
as máquinas e
instruments of trade ...! such like things ...! yield a revenue or profit without changing
masters, orcirculating any further. Such capitals, therefore,may very properly be called
fixed capitals.1Ô'

Tomemos, porexemplo, amineração. Aquinão é empregada nenhumamatériaprima, pois o objeto de trabalho, por exemplo o cobre, é um produto natural que
primeiramente deve ser apropriado pelo trabalho. O cobre ainda a ser apropriado,
o produto do processo, que posteriormente circula como mercadoria, respectivamente capital-mercadoria, não constitui elemento do capital produtivo. Nenhuma
parte de seu valor é gasta nele. Por outro lado, os outros elementos do processo
de produção, força de trabalho e matérias auxiliares,como carvão, água etc., não
entram tampouco materialmente no produto. O carvão é consumido totalmente e
apenas seuvalor entra no produto, do mesmo modo que parte do valor da máquina etc. Finalmente, o trabalhador permaneceigualmente independente em face do
produto, do cobre, como a máquina. Apenas o valor que produz por seu trabalho
é agora elemento do valor do cobre. Nesseexemplo, portanto, nenhum elemento
do capital produtivo muda de mãos masters!,17` ounão é circulado, porque nenhum deles entra materialmenteno produto. Onde fica, portanto, o capital circulante? Segundoa própria definição deAdam Smith todo o capital quevem a ser utilizado
numa mina de cobre consistiria apenas em capital fixo.
Tomemos, ao contrário outra indústria que utiliza matérias-primas, as quais cons-

tituem a substãncia doproduto e, além disso, matérias auxiliaresque entram fisicamente e não apenas pelo valor, como o carvão combustível, no produto. Como
produto, o fio por exemplo, muda também de mão a matéria-prima em que consiste, o algodão, e passa doprocesso deprodução ao processo deconsumo. Enquanto, porém, o algodão funciona como elemento do capital produtivo, o possuidor
não o vende, mas o elabora, deixa que dele se façam fios. Não o aliena. Ou, para
utilizar a expressão trivial, grosseiramente falsade Smith, ele não obtém lucro by
parting with it, by its changing masters, or by circulating it.18` Eledeixa seus materiais circularem tão pouco quanto suas máquinas. Eles estão fixados no processo
de produção, do mesmo modo que as máquinas de fiar e os edifícios fabris. Na
verdade, é preciso que parte do capital produtivo esteja fixadaconstantemente em
forma de carvão, algodão etc., como na de meios de trabalho. A única diferença
está em que o algodão, o carvão etc. necessários ãprodução semanal de fio, por
exemplo, são sempre consumidos inteiramente na produção do produto semanal
e, portanto, precisam ser repostos por novos exemplares de algodão, carvão etc.,

'5` Algumas
partes docapital têmde serfixadas nos
instrumentos de
trabalho. N.
dos T.!
"V Instrumentos
de trabalho...! coisas
semelhantes proporcionam
...!
rendimento
ou lucrosem mudar
de donoou continuar acircular. Capitais
dessa espécie
podem, porisso. serchamados apropriadamente
de capitais
fixos." N.dos T.!
'7' Donos. N. dosT.!
'3` Alienando-o.
por suamudança de
dono ouao circulá-lo."N. dosT.!
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portanto, esseselementos do capital produtivo, apesar de permanecerem idênticos
quanto à espécie, consistemcontinuamente em novos exemplaresda mesma espécie, enquanto a mesma máquina individual de fiar, o mesmo edifício fabril individual prossegue participando de toda uma série de produções semanais, sem ser
reposto por novo exemplar de sua espécie. Como elementos do capital produtivo,
todos os seus elementos estão constantementefixados no processo de produção,
pois estenão pode prosseguir semeles. E todos os elementos do capital produtivo,
tanto os fixos como os fluidos, estão igualmentecontrapostos comocapital produtivo ao capital de circulação, isto é, ao capital-mercadoria e ao capital monetário.
O mesmo ocorre com a força de trabalho. Parte do capital produtivo precisa
continuamente estar fixada nela e são as mesmas forças de trabalho, assim como
as mesmasmáquinas, que por toda parte e por bastante tempo serão empregadas
pelo mesmo capitalista. A diferença entrea força de trabalho e a máquina não consiste, nessecaso, em que a máquina foi comprada de uma vez por todas o que
também não é o caso, quando ela é paga, por exemplo, a prazo! e o trabalhador
não - mas que o trabalho despendido por este entra totalmente no valor do produto, ao passo que o valor da máquina entra somente de modo fragmentário.
Smith confunde diversos conceitos,quando fala de capital circulante em oposição ao fixo:
The capital employed in this manner yields no revenue or profit to its employer, while it either remains in his possession or continues in the same shape. 19

Ele colocaa metamorfoseapenas formalda mercadoria,que o produto, o capitalmercadoria, sofre na esfera da circulação e que medeia a mudança de mãos das
mercadorias, no mesmo nível da metamorfose física, pela qual passam os diversos
elementos do capital produtivo durante o processo deprodução. Transformaçãode
mercadoria em dinheiro, e de dinheiro em mercadoria, compra e venda, ele mistura

aqui, sem mais nem menos, com transformação dos elementos da produção em
produto. Seu exemplo para o capital circulante é o capital comercial, que

se trans-

forma de mercadoria em dinheiro, de dinheiro em mercadoria - a mudança de
forma pertencenteã circulaçãode mercadoriasM - D - M. Essamudança de forma dentro da circulação tem, entretanto, para o capital industrial em funcionamento, o significado de que as mercadorias nas quais o dinheiro é reconvertido são
elementos da produção meios de trabalho e força de trabalho!, que ela medeia,
pois, a continuidade de sua função, a do processo de produção como contínuo,
ou processo de reprodução. Toda essamudança de forma se passa na circulação;
ela é, pois, quem medeia realmentea passagemdas mercadoriaspara outras mãos.
Ao contrário, as metamorfosesque o capital produtivo experimenta dentro de seu
processo deprodução são metamorfoses pertencentesao processode trabalho, necessárias paratransformar os elementos da produção no produto almejado. Adam
Smith se atém ao fato de que parte dos meios de produção os meios de trabalho
propriamente ditos! serve ao processo de trabalho o que ele expressa falsamente:
yield a profit to their master°` sem que mude sua forma natural, desgastando-se
apenas gradualmente;enquanto outra parte, os materiais, modifica-see justamente
por essamodificação cumpresua determinaçãocomo meio de produção. Esse comportamento diferente dos elementos do capital produtivo no processo de trabalho
constitui, porém, apenas o ponto de partida da diferença entre capital fixo e não
fixo, mas não a própria diferença. o que já se demonstra pelo fato de que ele ocorre
W' 'Ocapital empregado
desse modo
não traz
a seu
possuidor rendimento
nem lucro.
enquanto permanecer
em sua
pos-

se oumantiver amesma forma.`
N. dosT.!
20' Proporciona
lucro aseu dono."N. dosT.!
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igualmente em todos os modos de produção, entre capitalistas e não-capitalistas.
A esse diferente comportamento material correspondeporém, a cessão devalor ao
produto, à qual, por sua vez,corresponde, porém, a reposição do valor pela venda
do produto;

e somente isto constituti aquela diferença.

O capital não é, portanto,

fixo por estar fixado nos meios de trabalho, mas porque parte de seu valor despendido em meios de trabalho permanece fixada nos mesmos, enquanto outra parte
circula como componente do valor do produto.
lf it the stock! is employed in procuring future profit, it must procure this profit by
staying with him the employer!, or by going from him. ln the one case it is a fixed,
in the other it is a circulating capital.21` p. 189.!

O que sobressai aqui primeiramente é a idéia grosseiramente empíricasobre
o lucro, tirada da perspectiva docapitalista ordinário,a qual contradiz ao todo a melhor compreensão esotérica de Adam Smith. No preço do produto, tanto o preço
dos materiaisquanto o da força de trabalho são repostose igualmente o dos instrumentos detrabalho, pelaparte do valor nransferida
ao produto pela depreciação.Dessa
reposição emnenhum casoadvém lucro.Se um valor adiantadopara a produção do
produto é reposto no todo ou em parcelas, de uma vez ou gradativamente, pela
venda do mesmo, isso só pode alterar a maneira e o tempo de reposição; em nenhum caso transformaria o que é comum a ambos - a reposição de valor - em
criação de mais-valia. Encontra-seaqui como fundamento a idéia usual de que, como a mais-valia somentese realizapela venda do produto, por sua circulação, ela
surgiria apenasda venda, da circulação.Na realidade, o modo diferente de surgimento do lucro é aqui apenas uma frasefalsa paraexpressar ofato de que os diversos elementosdo capital produtivo servem diferentemente, atuamdiversamente no
processo detrabalho como elementos produtivos.Finalmente, adiferença nãoé derivada do processo de trabalho, respectivamenteda valorização,da função do próprio capital produtivo, mas deve valer apenas subjetivamente para o capitalista
individual, para quem parte do capital seria útil desse eoutra parte daquele modo.
Quesnay, ao contrário, tinha derivado as diferenças do próprio processo de reprodução e de suas necessidades. Paraque esse processo sejacontínuo, é preciso
que o valor dos adiantamentos anuaisseja totalmentereposto a cada ano pelo valor
do produto anual, o valor do capital de investimento, porémapenas parceladamente, de modo que somente numa série deanos, 10 por exemplo, ele tem de ser inteiramente repostoe, portanto, reproduzido por inteiro reposto por novos exemplares
da mesma espécie!. Adam Smith cai, assim, muito abaixo de Quesnay.
Nada sobrade Adam Smith para a determinação do capital fixo, a não ser que
é constituído por meios de trabalho que não alteram suaforma no processo deprodução e continuam a servir na produção até completar seu desgaste, emface dos
produtos que contribuem para criar. Esquece-sede que todos os elementos do capital produtivo em sua forma natural como meios de trabalho, materiais e força
de trabalho! se defrontam continuamente com o produto e com o produto que circula como mercadoria e que a diferença entre a parte constituída por materiais e
força de trabalho e a parte constituída por meios de trabalho consiste apenas no
seguinte, quanto à força de trabalho: ela é comprada sempre de novo e não por
sua duração, como os meios de trabalho!; quanto aos materiais: não são sempre
os mesmos que funcionam no processo de trabalho, mas cada vez novosexemplares da mesma espécie.Ao mesmo tempo, cria-se uma falsa impressão, como se o

2l' Seele" ocapital! éempregado para
obter umlucro futuro,tem deobter esse
lucro permanecendo
corn eleo empregador! oudeixando-o. Em
um doscasos, éum capitalfixo, nooutro, circulante.
N. dosT.!
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valor do capital fixo não circulassetambém, embora Adam Smith tenha desenvolvido antes,naturalmente, adepreciação docapital fixocomo partedo preço do produto.
No capital circulante como antítese do fixo, não se ressaltaque ele tem essa
antítese apenascomo aquele elemento do capital produtivo que tem de ser reposto
integralmente pelo valor do produto e, por isso, tem de participar inteiramente nas
metamorfoses deste,não sendo esse o caso do capital fixo. Ele é muito mais fundido com as formas que o capital assume ao passar da esfera da produção para a
esfera da circulação, de capital-mercadoria e de capital monetário. Mas ambas as
formas, capital-mercadoria e capital monetário, são portadoras do valor tanto dos
componentes fixoscomo dos fluidos do capital produtivo. Ambas são capital de circulação em oposição ao produtivo, mas não capital circulante fluido! em oposição
ao fixo.

Enfim, devido

ao desenvolvimento

inteiramente distorcido

da feitura do lucro

pelo capital fixo, ao permanecer no processo deprodução, e pelo capital circulante,
ao deixá-lo e ser circulado - a identidade de forma que o capital variável e o elemento fluido do capital constante assumemna rotação, a diferença essencial entre
os mesmosno processode valorizaçãoe na formação da mais-valia éocultada, portanto todo o segredo da produção capitalista éainda mais obscurecido; em virtude
da denominação comum de capital circulante,essa diferençaessencial ésuprimida,
o que levou a Economia posterior ainda mais longe, ao ser retiradaa oposição não
entre capital variável e constante, mas entre capital fixo e circulante como única e
essencial diferenciação.
Depois de Adam Smith ter designado os capitais fixo e circulante como duas
maneiras particularesde investir capital e que, cada uma por si, proporciona lucro,
ele diz:

No fixed capital can yield any revenue but by means of a circulating capital.The most
useful machines and instruments of trade will produce nothing without the circulating
capital which `affords the materials they are employed upon, and the maintenance of
the workmen who employ them.22' p. 188.!

Aí evidencia-seo que as expressõesprecedentes yielda revenue, make a profit
[proporcionar um rendimento, fazer um lucro] etc. significam, a saber, que ambas
as partes do capital servem como formadores do produto.
Adam Smith dá agora o exemplo seguinte:
That part of the capital of the farmer which is employed in the implements of agricul-

ture is
a fixed,
that which
is employed
in thewages and
maintenance
hisoflabouring
servants is a circulating capital. 3

Aqui a diferença entre capitall fixo e capital circulante serefere acertadamente
apenas àcirculação diferente,
ã rotaçãode diversoscomponentes docapital produtivo.!
He makes a profit of the one by keeping it in his own possession, and of the other
by parting with it. The price or value of his labouring cattle is a fixed capital.24`

22' Nenhum
capital fixo
pode proporcionar
rendimento senão
por meiode umcapital circulante.
As máquinas
e instrumentos de
trabalho mais
úteis nada
produzirâo sem
o capitalcirculante que
fomece os
materiais sobre
os quaissão empregados ea manutenção
dos trabalhadores
que osempregam. N.
dos T.!
23° Aquela parte
do capitaldo arrendatário
que éempregada nos
instrumentos agrícolas
é fixa,aquela que
é empregada
nos salários
e na manutenção dos
servidores que
trabalham ê
capital circulante.
N. dosT.!
24' Eleobtêm lucrode um,mantendo-o em
sua posse,
e do outro, alienando-o.
O preçoou valorde seusanimais de
trabalho êum capitalfixo. N.dos T.!
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Aqui de novo o correto, de que é ao valor que se refere a diferença, e não
ao elemento

material!,

in the same manner as that of the instruments of husbandry; their maintenance dos
animais de trabalho! is a circulating capital, in the same way as that of the labouring
servants. The farmer makes his profit by keeping the labouring cattle, and by parting
with their

maintenancef 25'

O arrendatário guarda a forragem do gado, não a vende. Ele a consome como
forragem, enquanto consome o próprio gado como instrumento de trabalho. A diferença consisteapenas em que forragem que entra na manutenção dos animais
de trabalho é consumida por inteiro e tem constantemente deser repostapor nova
forragem, obtida do produto da lavoura ou de sua venda; o próprio gado somente
é reposto na medida em que cada animal se torna sucessivamente incapaz de trabalhar.!
Both the price and the maintenance of the cattle which are bought in and fattened,
not for labour but for sale, are circulating capital. The farmer makes his profit by parting
whith themÍ'26'

Cada produtor de mercadoria, portanto também o produtor capitalista, vende
seu produto, o resultado de seu processo deprodução, mas não é por isso que esse
produto constitui elemento fixo ou fluido de seu capital produtivo. Ele existeagora
muito mais numa forma em que foi expelido do processo de produção e tem de
funcionar como capital-mercadoria. O gado de engorda funciona no processo de
produção como matéria-prima e não como instrumento, como os animaisde trabalho. Entra, portanto, como substância noproduto e todo o seu valor entra no mesmo, bem como o das matériasauxiliares [sua forragem]. Por isso é parte fluida do
capital produtivo, não porque o produto vendido - o gado de engorda - tenha
a mesma forma natural da matéria-prima, o gado ainda não cevado. Issoé coincidência. Mas, ao mesmo tempo, Adam Smith poderia ter percebido desse exemplo
que não é a forma material do elemento de produção que dá ao valor nele contido
a determinação de fixo e fluido, mas sua função dentro do processo de produção.!
The whole value of the seed too is a fixed capital. Though it goes backwards and
forwards between the ground and the granary, it never changes masters, and therefore
it does not properly circulate. The farmer makes his profit not by its sale, but by its increase.27'

Aqui toda a vacuidade da distinção de Smith irrompe à luz. Segundo ele, as
sementes sãocapital fixo, quando não há change o’ masters,28'isto é, se as sementes sãodiretamente repostasa partir do produto anual, deduzidasdele. São,ao contrário, capital circulante, quando se vende todo o produto e com parte de seu valor
se compramsementes alheias.Num caso,há changeo’ masters,no outro não. Smith
confunde aqui de novo capital fluido e capital-mercadoria. O produto é portador

25' Domesmo modo
que osinstrumentos de
lavoura; sua
manutenção dos
animais de
trabalho! écapital circulante,
do mesmo
modo que
a dosservidores que
trabalham. arrendatário
O
faz
seu lucro
guardando gado
o
detrabalho alienane
do suamanutenção." N.
dos T.!
26' Tanto
o preçocomo osustento do
gado comprado
para engorda,
não paratrabalho, mas
para venda,
são capital
circulante. Oarrendatário faz
seu lucroao aliená-los."N. dosT.!
27' Todoo valordas sementes
também écapital fixo.
Embora transitem
entre ocampo eo celeiro,nunca mudam
de dono e.por isso.não circulam
propriamente. O
arrendatário obtém
seu lucronão porsua venda,mas porseu aumento.
N. dosT.!
28' Mudança
de dono. N. dosT.!
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material do capital-mercadoria. Mas, naturalmente, apenas a parte dele que realmente entra na circulação e não volta a incorporar-se diretamente ao processo de
produção do qual saiu como produto.
Se a semente foideduzida diretamentedo produto como parte dele, ou se todo
o produto foi vendido e parte de seu valor se converte pela compra de semente,
alheia, em ambos os casos só ocorre reposição e, por meio dessa reposição, não
se obtém lucro. Num caso, a semente entra na circulação com o resto do produto
como mercadoria, no outro, figura somente na contabilidade como componente do
valor do capital adiantado. Mas, em ambos os casos, continua sendo componente
fluido do capital produtivo. Ela é consumida por inteiro, para completar o produto,
e tem de serreposta integralmentea partir deste, paraque sejapossível areprodução.
Matérias-primas e matérias auxiliares perdem portanto a forma independente com
que entram no processode trabalho como valores de uso. Isso é diferente com os meios
de trabalho propriamente ditos. Um instrumento, uma máquina, um edifício de fábrica,
um recipiente etc. prestam serviço no processo de trabalho apenas enquanto conservam sua forma original, entrando amanhã no processode trabalho com a mesma forma
com que entraram ontem. Como durante sua vida, durante o processo detrabalho, conservam sua forma independente em face do produto, assim também após sua morte.
Os cadáveres de máquinas, oficinas, edificios industriais continuam a existir independentemente, separados dos produtos que ajudaram a formar. Livro Primeiro. Cap.
VI.9°

Essas maneirasdiferentes em que os meios de produção são consumidos para
formar o produto, em que uns conservam suaforma autônoma em face do produto, e os outros a modificam ou a perdem completamente - essa diferença pertencente aoprocesso detrabalho como tal e que por isso seaplica também a processos
de trabalho destinados ao mero autoconsumo, por exemplo, da família patriarcal,
sem qualquer intercâmbio, semprodução de mercadorias - é falsificadapor Adam
Smith, ao 1! introduzir a determinação do lucro, aqui totalmente impertinente, afirmando que uns trazem lucro ao proprietário ao manterem sua forma, outros ao
perdê-la e 2! ao misturar as modificações que parte dos elementos da produção
sofre no processo detrabalho e a mudança de forma compra e venda! que pertence ao intercâmbio dos produtos, ã circulação de mercadorias, e que inclui, ao mesmo tempo, a mudança de propriedade das mercadorias circulantes.
A rotação pressupõe a reprodução sendo mediada pela circulação, portanto,
pela venda do produto, por sua transformação em dinheiro e retransformação de
dinheiro em seus elementosde produção. Mas, na medida em que ao produtor capitalista partede seupróprio produto serve denovo diretamentecomo meio de produção, o produtor aparece como vendedor da mesma a si próprio, e assim figura
a coisa em sua contabilidade. Essaparte da reprodução não é então mediada pela
circulação, masé imediata. A parte do produto que volta desse modo a servir de
meio de produção repõe, porém, capital fluido e não fixo na medida em que: 1!
seu valor entra por inteiro no produto, e 2! ela mesma é integralmente reposta in
natura por novo exemplar do novo produto.
Adam Smith diz-nos agoraem que consistem capitalcirculante e fixo. Ele enumera ascoisas, oselementos materiaisque constituem o capital fixo e os que constituem o capital circulante, como se essa determinaçãocoubesse materialmentea
esses objetospor natureza e não derivasse muito mais de sua função determinada
no processo de produção capitalista. E ainda assim, no mesmo capítulo Livro Segundo, cap. I! ele observa que,embora determinada coisa, como por exemplo uma
casa de moradia, reservada

para o consumo direto,

2°' Verv. I. t. I. cap. VI.p. 167-168.N. dosT.!
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may yield a revenue to its proprietor, and thereby serve in the function of a capital
to him, it cannot yield any to the public, nor serve in the function of a capital to it, and
the revenue of the whole body of the people can never be in the smallest degreeincrea-

sed byit.3°` p. 186.!
Aqui Smith explicita, pois, claramente que a qualidade de capital não cabe às
coisas comotais e sob todas as condições,mas é uma função de que estão ou não
revestidas, conformeas circunstâncias.Mas, o que vale para o capital em geral, vale
também para suas subdivisões.
As mesmascoisas constituemcomponentes do capital fluido ou do capital fixo,
conforme desempenhem outra função no processo de trabalho. Gado, por exemplo, como gado de trabalho meio de trabalho!, constitui modo material de existência do capital fixo;como gado de engorda matéria-prima!, aocontrário, componente
do capital circulante do arrendatário. Por outro lado, a mesma coisa pode ora funcionar como componente do capital produtivo, ora formar parte do fundo de consumo direto. Uma casa, por exemplo, quando funciona como local de trabalho, é
elemento fixo do capital produtivo; quando serve de habitação, nãoconstitui qualquer forma de capital qua31` casade moradia. Em muitos casos, osmesmos meios
de trabalho podem ora funcionar como meios de produção, ora como meios de
consumo.

Esse foi um dos erros que seguem da concepção de Smith: considerar os caracteres de capital fixo e circulante como caracteres inerentes às coisas. A análise
do processo de trabalho Livro Primeiro, cap. V! já mostra como mudam as determinações demeio de trabalho, materialde trabalho, produto, conforme o papel distinto que uma mesma coisa desempenheno processo.As determinaçõesde capital
fixo e não-fixo são, por sua vez, erguidassobre os papéis determinados que esses
elementos desempenhamno processo de trabalho e, portanto, também no processo formador

de valor.

Em segundo lugar, porém, na enumeração das coisasem que consistem capital fixo e circulante, revela-se claramenteque Smith confunde a diferença entre os
componentes fixose circulantesdo capital produtivo o capital em sua forma produtiva!, que apenas vale e tem sentido com respeito a este, com a diferença entre o
capital produtivo e as formas pertencentesao capital em seu processo de circulação: capital-mercadoriae capital monetário. Ele diz, na mesma passagem p. 188!:
The circulating capital consists ...! of the provisions, materials, and finished work of
all kinds that are in the hands of their respectivedealers, andof the money that is necessary for circulating and distributing them etc.32'

Na realidade, se olharmos mais de perto vemos que aqui, em oposição ao que
foi dito anteriormente, o capital circulante é equiparado novamente ao capitalmercadona e ao capital monetário, portanto a duas formas do capital que não pertencem, de modo algum, ao processode produção, que não constituem capitalcirculante fluido! em oposiçãoao fixo, mas capitalde circulaçãoem oposiçãoao capital
produtivo. E só ao lado destas que figuram, outra vez, os componentes do capital
produtivo adiantados em materiais matérias-primas e produtos semi-acabados! e
efetivamente incorporados ao processo de produção. Ele diz:
3°° possa
proporcionar um
rendimento seu
a proprietário
e servir-lhe
assim na
função decapital, não
pode proporcionar
rendimento ao
público, nem
servir-lhe na
função de
capital, e
o rendimento
do povocomo umtodo nãopode ser
aumentado na menor proporção
por ele.
31' Enquanto.N. dosT.!
32' Ocapital circulante
consiste ...!
em viveres.
materiais produtos
e
acabados
de todaespécie que
se encontram
nas mãos
dos respectivos
traficantes no
e dinheironecessário para
que ocirculem esejam distribuídos
etc.
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...! The third and last ofthe three portions into which the general stockof the society
naturally divides itself, isthe circulating capital, of which the caracteristic is,that it affords
a revenueonly by circulating orchanging masters.This iscomposed likewiseof four parts:
first, of the money ...!33`

Mas, o dinheiro nunca é uma forma do capital produtivo, do capital que funciona no processo de produção. E apenas uma das formas que o capital assume
dentro de seu processo de circulação.!
secondly, of the stock of provisions which are in the possession of the butcher, the

grazier, thefarmer ...! and fromthe saleof which they expectto derive a profit. ...!
Fourthly and lastly, of the work which is made up and completed, but which is still in
the hands of the merchant and manufacturer. E: thirdly, of the materials, whether altogether rude or more or less manufactured, of clothes, fumiture, and building, which are
not yet made up into any of those three shapes but which remain in the hands of the
growers, the manufacturers, themercers anddrapers, thetimber-merchants, thecarpenters and joiners, the brickmakers etc734'

Os nf 2 e 4 só contêm produtos, que como tais são expelidos do processo
de produção e têm de ser vendidos; em suma, que agora funcionam como mercadorias, portanto,respectivamente, comocapital-mercadoria, posssuindo,assim, uma
forma e ocupando um lugar no processo, emque não constituem elemento do capital produtivo, qualquer que seja sua determinação final, isto é, se por fim sejam
consumidos individual

ou produtivamente,

conforme sua finalidade valor

de uso!.

Esses produtossão, sub 2, alimentos, sub 4, todos os produtos acabados que, por
sua vez, consistem somente em meios de trabalho acabados ou meios de consumo
acabados distintos dos alimentos sub 2!.

O fato de Smith falar aqui também do comerciante revela sua confusão. Tão
logo o produtor vende seu produto ao comerciante, o mesmo deixa de constituir
uma forma de seu capital. Do ponto de vista social, continua sendo, na verdade,
capital-mercadoria, emboraem outras mãos que não as de seu produtor; mas, justamente por ser capital-mercadoria, nãoé capital fixo nem fluido.
Em toda produção que não se destina ao autoconsumo direto, o produto tem
de circular como mercadoria, isto é, ser vendido, não para se obter disso lucro, mas
para que o produtor possa viver. Na produção capitalista acrescenta-sea circunstância de que com a venda da mercadoria realiza-se tambéma mais-valianela contida. O produto sai do processo de produção como mercadoria, não é, portanto,
elemento fixo

nem fluido

do mesmo.

Aliás, Smith aqui refuta a si mesmo. Os produtos acabados, qualquer que seja
sua forma material ou seu valor de uso, seu efeito útil, são todos aqui capitalmercadoria, portanto capital numa forma pertencente ao processo de circulação.
Enquanto seencontram nessaforma, não constituem componentesdo eventual capital produtivo de seu proprietário; o que não impede, de modo algum, que, tão
Iogo estejam vendidos, se tomem, nas mãos de seu comprador, componentes do
capital produtivo, sejam fluidos ou fixos. Revela-se aquique as mesmas coisasque

33' ...!A terceirae últimadas trêsporções em
que sedivide naturalmente
o estoqueglobal dasociedade oé capitalcirculante, cuja
característica consiste
em sóproporcionar rendimento
ao circular
ou mudarde dono.Este se
compõe, analogamente, de
quatro partes:
primeiro, dodinheiro ...! N. dosT.!
34' "segundo,
do estoque
de víveres
que estão
em posse
do açougueiro,
do criadorde gado,do arrendatário
...! ede cuja
venda esperam
obter lucro....! Quartoe porúltimo, das
obras que
ficaram acabadas
e completas,
mas se
encontram ainda
nas mãos
dos comerciante
e dofabricante. E:
terceiro, dos
materiais inteiramente
brutos oumais oumenos elaborados.
para aconfecção de
roupas, móveis
e construção,
que nãoforam ainda
elaborados em
qualquer uma
dessas três
formas,
mas permanecem
nas mãos
dos agricultores,
dos manufatores,
comerciantes seda
de epano, dos
negociantes de
madeira,
dos carpinteiros
e marceneiros,
dos fabricantes
de tijolosetc. N.dos T.!
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em um momento surgem como capital-mercadoria, em oposição ao capital produtivo, no mercado - tão logo são retiradas do mercado podem funcionar ou não
como componentes fluidos ou fixos do capital produtivo.
O produto do fiandeiro de algodão - o fio - é a forma-mercadoria de seu
capital, é para ele capital-mercadoria. Não pode funcionar novamente como elemento de seu capital produtivo, nem como material de trabalho, nem como meio
de trabalho. Mas nas mãos do tecelão que o compra, é incorporado ao capital produtivo do mesmo como um de seus componentes fluidos. Para o fiandeiro, o fio
é portador do valor tanto de parte de seu capital fixo como de parte de seu capital
circulante abstraindo a mais-valia!. Assim, uma máquina, como produto do fabricante de máquinas, é forma-mercadoria de seu capital,capital-mercadoria paraele;
e enquanto permanece nessaforma, não é capital fluido nem fixo. Uma vez vendida a um capitalistaque a utiliza, torna-secomponente fixo de um capital produtivo.
Mesmo quando o produto, em virtude de sua forma útil, pode voltar a entrar parcialmente comomeio de produção no processo deonde seoriginou, como por exemplo o carvão naprodução carbonífera,aquela partedo produto destinada precisamente
à venda não representa capital fluida nem fixo, mas capital-mercadoria.
Por outro lado, o produto, por sua forma útil, pode ser absolutamenteincapaz
de constituir elemento do capital produtivo, seja como material de trabalho, sejacomo meio de trabalho. Por exemplo, qualquer alimento. Não obstante, é capitalmercadoria para seu produtor, portador de valor tanto do capital fixo como do fluido; de um ou de outro, conforme o capital empregado em sua produção tenha de
ser repostointegral ou parcialmente, lhe tenha transferido seu valor integral ou parcialmente.

Em Smith, sub 3, o material em bruto matérias-primas, produtossemimanufaturados, matériasauxiliares! figura, por um lado, não como elemento já incorporado ao capital produtivo,mas, narealidade, apenascomo espécieparticular dosvalores
de uso em que consiste, em geral, o produto social, da massa de mercadorias, ao
lado dos demais componentes materiais, viveres etc., enumerados sub 2 e 4. Por
outro, essesprodutos são apresentados, emtodo caso, como incorporados ao capital produtivo e, portanto, também como elementos do mesmo nas mãos do produtor. A confusão se mostra no fato de que são concebidos, em parte, funcionando
nas mãos do produtor in the hands of the growers, the manu’acturers35`etc.!, em
parte, nas mãos de comerciantes mercers,drapers, timber-merchants!,36`em que
constituem simplesmentecapital-mercadoria, nãocomponentes docapital produtivo.
Na realidade, Adam Smith esquece totalmente aqui, na enumeração dos elementos do capital circulante,a distinção entre capital fixo e capital circulante,válida
apenas com respeito ao capital produtivo. Antes, pelo contrário, opõe capitalmercadoria e capital monetário, isto é, as duas formas do capital pertencentesao
processo de circulação, ao capital produtivo, mas isso também apenas inconscientemente.

Por fim, é notável que Smith, na enumeração dos componentes do capital cir-

culante, esqueça
a força de trabalho.E issoocorre porum motivo duplo.
Acabamos de ver que, abstraindo-se o capital monetário,

o capital circulante é

apenas outronome do capital-mercadoria. Masna medida em que a força de trabalho circula no mercado, ela não é capital, não é forma do capital-mercadoria. Ela
não é capital ao todo; o trabalhador não é capitalista, embora traga ao mercado
uma mercadoria, ou seja, sua própria pele. Só depois de vendida, de incorporada
ao processo de produção, portanto depois de deixar de circular como mercadoria,

35° Nasmãos dosagricultores, manufatores.
N. dosT!
36° Comerciantes
de sedae pano,negociantes de
madeira. N.dos T.!
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a força de trabalho torna-se componente do capital produtivo: capital variável como
fonte de mais-valia, componentefluido do capital produtivo com respeito à rotação
do valor-capital nela desembolsado.Como Smith confunde aqui capital fluido com
capital-mercadoria, não pode colocar a força de trabalho sob sua rubrica de capital
circulante. O capital variável se apresenta aqui, por isso, sob a forrna-mercadoria
que o trabalhador compra com seu salário, osmeios de subsistência. Enessa forma
que o valor-capital desembolsadoem salários deve pertencer ao capital circulante.
Mas o que se incorpora ao processo de produção é a força de trabalho, o próprio
trabalhador, e não os meios de subsistência comque o trabalhador se mantêm. Vimos, no entanto Livro Primeiro, cap. XXI! , que, do ponto de vista social,a reprodução do próprio trabalhadorpor meio de seu consumo individualpertence também
ao processode reprodução do capital social. Mas isso não vale para o processo de
produção isolado,encerrado em si, que consideramos aqui.As acquired and useful
abilities37' p.187!, que Smith apresenta sob a rubrica do capital fixo, constituem,
ao contrário, componentes do capital fluido, desde que sejam abilitiesdo trabalhador assalariado e que este vendeu seu trabalho juntamente com suas abilities.
E um grande erro de Smith dividir toda a riquezasocial em 1! fundo de consumo direto, 2! capital fixo e 3! capital circulante. De acordo com isso, dever-se-iadividir a riqueza em 1! fundo de consumo, que não constitui parte do capital social em

funcionamento, embora
partes domesmo possam
funcionar constantemente
como
capital, e 2! capital. Parte da riqueza funciona, conseqüentemente, como capital e
outra parte, como não-capital ou fundo de consumo. E apareceaqui como necessidade inevitável para todo capital de ser fixo ou circulante, do mesmo modo que
um mamífero, por necessidadeda Natureza,tem de ser masculinoou feminino. Vimos, porém, que a oposição entre fixo e circulante é apenas aplicávelaos elementos do capital produtivo, existindo, portanto, ao lado deste uma quantidade
considerável decapital - capital-mercadoria e capital monetário - que se encontra numa forma em que não pode ser ’ixo nem fluido.
Como, excetuadaa parte dos produtosque o produtor capitalistaindividual volta
a consumirdiretamente, emsua formanatural, como meios deprodução semvendêlos nem comprá-los, toda a massada produção social - em basecapitalista - circula no mercado como capital-mercadoria, então é claro que tanto os elementos
fixos e fluidos do capital produtivo bem como todos os elementos do fundo de consumo sãoretirados do capital-mercadoria; oque, de fato, significaapenas que,tanto
os meios de produção como os meios de consumo, na base da produção capitalista, começam por aparecer como capital-mercadoria,ainda que possuam a determinação de servir, maistarde, como meios de consumo ou meios de produção; como
a própria força de trabalho que é encontrada como mercadoria, embora não como
capital-mercadoria no mercado.
Daí a seguinte nova confusão em Adam Smith. Ele diz:
Of these four parts38'

do circulating capital, isto é, do capital em suas formasde capital-mercadoria e de
capital monetário,pertencentes aoprocesso decirculação - duas partesque setransformam em quatro, porque Smith distingue os componentes do capital-mercadoria
mais uma vez pelo material.!
three - provisions, materials, and finished work, are either annually or in a longer
or shorter period, regularly withdrawn from it, and placed either in the fixed capital, or
37' Habilidades
adquiridas e
úteis. N.dos T.!
33' Destas
quatro partes.N. dosT.!
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in the stock reserved for immediate consumption. Every fixed capital is both originally
derived from, and requiresto be contin uallysupported by, a circulatingcapital. All useful
machines and instruments of trade are originally derived from a circulating capital,which
fumishes the materials of which they are made and the maintenance of the workmen
who make them. They require, too, a capital of the same kind to keep them in constant

repair.39° p.188.!
Com exceção da parte do produto que seu produtor volta a consumir diretamente como meio de produção, vale para a produção capitalistaa proposiçãogeral:
todos os produtos aparecem no mercado como mercadorias e circulam, por isso,
para o capitalista comoforma-mercadoria de seu capital, como capital-mercadoria,
quer essesprodutos tenham ou possam funcionar, conforme sua forma natural, seu
valor de uso, como elementos do capital produtivo do processo de produção!, como meios de produção e, portanto, como elementos fixos ou fluidos do capital produtivo; quer apenas possam servir como meios de consumo individual e não do
produtivo. Todos os produtos são lançados ao mercado como mercadorias; todos
os meios de produção e de consumo, todos os elementos do consumo produtivo
e individual têm, por isso, de ser retirados,por compra, do mercado como mercadorias. Essatrivialidade truism! é naturalmente correta. Ela vale, por isso, tantopara os elementos fixos como para os fluidos do capital produtivo, para os meios de
trabalho como para o material de trabalho em todas asformas. Esquece-seai ainda que há elementos do capital produtivo que, por existirem na Natureza, não são
produtos.! A máquina é comprada no mercado, do mesmo modo que o algodão.
Mas não segue daí, de modo algum - isto segue apenas do fato de que Smith
confunde capital de circulação com capital circulante ou fluido, isto é, com capital
não-fixo - que todo capital fixo se originade um capital fluido. E, além disso, Smith
refuta a si mesmo. As máquinas, como mercadorias, formam, segundo ele mesmo,
parte do nf 4 do capital circulante. Que elas seoriginam do capital circulanteapenas significa,pois, que funcionaram como capital-mercadoria antesde funcionarem
como máquinas, mas que materialmente provêm de si mesmas; do mesmo modo
que o algodão, como elemento fluido do capital do fiandeiro, provém do algodão
que se encontra no mercado. Masse Smith, continuando em sua exposição,deriva
o capital fixo do fluido pelo fato de trabalho e matéria-prima seremnecessários para
fazer máquinas,então precisa-seainda, primeiro, de meios de trabalho,portanto do
capital fixo, para fabricar máquinas e, segundo, precisa-setambém de capital fixo,
maquinaria etc. para produzir matérias-primas, poiso capital produtivo inclui sempre meios de trabalho, mas nem sempre material de trabalho. Ele mesmo diz logo
em seguida:
Lands, mines, and fisheries,require all both a fixed and circulating capitalto cultivate
them;4°'

admite, portanto, que é necessário nãoapenas capitalfluido, mas também capital
fixo para produzir matérias-primas!
and aqui novo erro! their produce replaces with a profit, not only those capitals,but
all the others in society.41° p.188.!
39° três- víveres,materiais obras
e
acabadas
- são, anualmente, ou
num período
mais curtoou menoslongo, regularmente retiradas
dele ecolocadas no
capital fixo,
ou noestoque reservado
para oconsumo direto.
Todo capital
fixo étanto
originalmente derivado
de umcapital circulante,
quanto tem
de sercontinuamente sustentado
por este.
Todas as
máquinas
e instrumentos
de trabalho
úteis originam-se
de umcapital circulante
que fornece
os materiais
de ques
são feitos
e osustento dostrabalhadores que
os fazem.
Eles requerem
também um
capital damesma espécie
para mantê-los
constantemente
em bomestado." N.
dos T.!
40' "Terras,
minas epesca requerem
tanto capital
fixo comocirculante para
explorá-las; N.
dos T.!
41' eo produtodelas repõe
com lucronão apenas
esses capitais.
mas também
todos osda sociedade."
N. dosT.!
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Isso étotalmente errado. Seu produto fornece a matéria-prima, as matérias auxiliares etc. para os demais ramos industriais. Mas seu valor não repõe o valor de
todos osoutros capitaissociais; repõeapenas seupróprio valor-capital + mais-valia!.
Aqui se impõe novamente a Adam Smith a reminiscência dos fisiocratas.
Do ponto de vista social é correto que aquela parte do capital-mercadoria que
consiste emprodutos, que apenas podem servir como meios de trabalho, mais cedo ou mais tardetem de funcionar - desde que não tenham sido produzidosinultimente, não sejam invendáveis - também como meios de trabalho, isto é, na base
da produção capitalista, tão logo deixem de ser mercadorias têm de constituir elementos reais,como antes tinham sido potenciais, da parte fixa do capital produtivo
social.

Aqui há uma diferença que decorre da forma natural do produto.
Uma máquina de fiar, por exemplo, não tem valor de uso, se não é utilizada
para fiar, se não funciona, portanto, como elemento de produção ou, do ponto de
vista capitalista,como componente fixo de um capital produtivo. Mas a máquina
de fiar é móvel. Ela pode ser exportadado país onde foi produzida, e vendida num
país estrangeiro,direta ou indiretamente, sejaem troca de matérias-primasetc., seja
em troca de champanha. No país onde foi produzida, ela então funcionou apenas
como capital-mercadoria,mas nunca, tampouco após sua venda, como capital fixo.
Produtos, porém, que, por sua incorporação ao solo, estão localizadose que,
por isso,só podem ser utilizadoslocalmente, por exemplo edifícios de fábrica,ferrovias, pontes,túneis, docas, melhoramentos do solo etc., não podem ser exportados
fisicamente, em carne e osso. Eles não são móveis. São inúteis, ou têm de funcio-

nar, tão logo estejam vendidos, como capital fixo no país onde foram produzidos.
Para seuprodutor capitalista, que constrói fábricas ou melhora terras especulativa-

mente paravender, essas
coisas são
forma deseu capital-mercadoria,
portanto, segundo Adam Smith, forma do capital circulante. Mas,do ponto de vista social, essas
coisas - para não serem inúteis - têm de funcionar afinal no próprio país, como
capital fixo, num processo de produção fixado por sua própria localização; masnão
segue daí, de modo algum, que coisas imóveiscomo tais são, sem mais, capital fixo; como casas demoradia etc. podem pertencer ao fundo de consumo e, portanto, não formar nenhuma parte do capital social, embora constituam elemento da
riqueza social,de que o capital é apenas parte. O produto dessas coisas, para nos
exprimirmos ã moda de Smith, obtém lucro mediante sua venda. Portanto, capital
circulante! Quem as utiliza, seu comprador definitivo, pode apenas usá-las
empregando-as no processo de produção. Portanto, capital fixo!
Títulos de propriedade, porexemplo sobreuma ferrovia,podem mudar de mãos
diariamente, eseus possuidores
podem até obter no exterior, mediantea vendadestes
títulos - de modo que os títulos de propriedade são exportáveis, embora não a
própria ferrovia - lucro. Não obstante,essas coisastêm de ficar, no país onde estão
localizados, emalqueive ou funcionando como componente fixo de um capital produtivo. Do mesmo modo, o fabricante A pode obter lucro pela venda de sua fábrica
ao fabricanteB, o que não impede de a fábricafuncionar, depois como antes, como
capital fixo.
Se, portanto,os meiosde trabalho localmente fixados,inseparáveis dosolo, embora possam funcionar para seu produtor como capital-mercadoria e não formem
elementos de seu capital fixo este consiste, para ele, nos meios de trabalho que
utiliza na construção de edifícios, ferrovias,etc.!, têm de funcionar previsivelmente
como capital fixo, no próprio país, não segue daí, ao contrário, que o capital fixo
se constitua necessariamente decoisas imóveis.Um navio e uma locomotiva apenas são efetivos por seu movimento; e apesar disso funcionam, não para seu produtor, mas sim para quem os utiliza, como capital fixo. Por outro lado, coisas que
estão fixadasde maneira mais real no processo de produção, que vivem e morrem
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nele e nunca o deixam depois de nele terem entrado, são componentes fluidos do
capital produtivo. Assim, por exemplo, o carvão consumido para acionar a máquina
no processode produção, o gásconsumido na iluminação do edifício da fábrica etc.
São fluidos não porque saem do processo de produção, incorporados ao produto,
e circulam como mercadoria, mas porque seu valor entra por inteiro no valor da
mercadoria que ajudam a produzir, tendo, portanto, de ser reposto integralmente
pela venda da mercadoria.
Na última passagem citadade Adam Smith temos de observar ainda a frase:
A circulating
capital whichfurnishes ...!the maintenance
of theworkmen whomake
them42 as máquinas etc.!.

Nos fisiocratas,a parte do capital adiantada em salários figura acertadamente
entre osavances anuelles,
em oposiçãoaos auancesprimitives. Poroutro lado,aparece
neles como componente do capital produtivo empregado pelo arrendatário não a
própria força de trabalho,mas osmeios de subsistência dadosaos trabalhadoresagrícolas the maintenance of

the workmen,43' conforme diz Smith!. lsso decorre exa-

tamente desua doutrinaespecífica. Aparte do valor que o trabalhoagrega aoproduto
do mesmo modo que a parte do valor que a matéria-prima, os instrumentos de
trabalho etc.,em suma, os elementosmateriais docapital constanteagregam aoproduto! é para eles apenas igual ao valor dos meios de subsistênciapagos aos trabalhadores e que precisam ser consumidos para conservar sua função como forças
de trabalho. Descobrir a diferença entre capital constante e capital variável lhes é
proibido por sua própria doutrina. Se é o trabalho que produz a mais-valia além
de reproduzir seu próprio preço!, então a produz na indústria do mesmo modo que
na agricultura. Mas como, segundo o sistema, elesó a produz em um ramo da produção, na agricultura, elanão pode surgir dele,mas da atividade do concurso! particular da Natureza nesseramo. E apenas por essa razão,eles chamam o trabalho
agrícola de trabalho produtivo, em contraste com as demais espéciesde trabalho.
Adam Smith classifica osmeios de subsistência dostrabalhadores como capital
circulante, em

oposição ao fixo,

1! porque confunde o capital fluido, em oposição ao fixo, com as formas do
capital pertencentesà esfera da circulação, com o capital de circulação; confusão
que, depois dele, foi legada, sem crítica, a seus sucessores.Confunde, portanto, o
capital-mercadoria com o componente fluido do capital produtivo, e daí, evidentemente, entende-se que, onde o produto social assume a forma-mercadoria, os meios
de subsistência dos trabalhadores, assim como os dos não-trabalhadores, os mate-

riais, bem como os próprios meios de trabalho, têm de ser fornecidos pelo capitalmercadoria.

2! Mas a concepçãofisiocrática tambémse fazsentir em Smith, ainda que contradiga a parte esotérica- verdadeiramente científica - de sua própria exposição.
O capital adiantado é convertido em geral em capital produtivo, isto é, assume
a forma de elementosde produção que,,por suavez, sãoprodutos de trabalho anterior. Entre eles, a força de trabalho.! E apenas nessaforma que pode funcionar
dentro do processo deprodução. Se colocamos no lugar da própria força de trabalho, em que se converteu a parte variável do capital, os meios de subsistênciado
trabalhador, é claro que esses meiosde subsistênciacomo tais não se distinguem,
quanto à formação de valor, dos outros elementosdo capital produtivo, as matériasprimas e os meios de subsistênciados animais de trabalho; razão por que Smith,

42' Umcapital circulante
que fornece...! o sustento dos
trabalhadores que
as fazem."N. dosT.!
43' A manutenção dos
trabalhadores. N.
dos T.!
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de acordo com o procedimento dos fisiocratas, oscoloca, numa passagem anteriormente citada, no mesmo nível. Os meios de subsistência nãopodem, eles mesmos,
valorizar seuvalor ou agregar-lhe mais-valia.Seu valor, como o dos outros elementos do capital produtivo, só pode reaparecer no valor do produto. Eles não podem
agregar-lhe maisvalor que eles mesmos possuem. Como matéria-prima, produto
semi-acabado etc.distinguem-se do capital fixo, constituído por meios de trabalho,
apenas pelofato de que pelo menos para o capitalistaque os paga! são totalmente
consumidos no produto em cuja formação entram, e seu valor, por isso, tem de
ser reposto por inteiro, o que com o capital fixo ocorre apenas gradualmente, por
parcelas. A parte do capital produtivo adiantada em força de trabalho respectivamente em meios de subsistência dotrabalhador! distingue-se agora, portanto apenas materialmente e não com respeito ao processo de trabalho e de valorização,
dos demais elementos materiaisdo capital produtivo. Distingue-seapenas pelo fato
de que, junto com uma parte dos formadores objetivos do produto que Smith denomina de materiais em geral!, cai na categoria de capital circulante, em oposição
a outra parte dosformadores objetivosdo produto que cai na categoriade capitalfixo.
O fato de que a parte do capital adiantada em salários pertenceã parte fluida
do capital produtivo, que tem a fluidez em comum, em oposição ao componente
fixo do capital produtivo, com uma parte dos formadores objetivos do produto, as
matérias-primas etc.,não tem absolutamente nadaa ver com o papel que essa parte variável do capital, em oposição à parte constante, desempenhano processo de
valorização. Refere-seapenas ao modo como essa partedo valor-capital adiantado
tem de ser - a partir do valor do produto, mediante a circulação - reposta, renovada, portanto reproduzida. A compra e a recompra da força de trabalho pertencem ao processo de circulação. Mas é só dentro do processo de produção que o
valor gasto em força de trabalho se transforma não para o trabalhador, mas sim
para o capitalista! de grandeza determinada,constante, em grandeza variável,e só
por meio disso o valor adiantado transforma-se emvalor-capital, em capital, em valor que se valoriza. Mas ao determinar, como Smith' o faz, não o valor gasto em
força de trabalho como componente fluido do capital produtivo, mas sim o valor
gasto em meios de subsistência dotrabalhador, a compreensão da diferença entre
capital variávele capital constante, portantodo processode produção capitalista em
geral, torna-se impossível. A determinação dessaparte do capital como capital variável, em oposição ao capital constantegasto em formadores objetivosdo produto,
é enterrada sob a determinação de que a parte do capital gastaem força de trabalho, quanto ã rotação,pertence à parte fluida do capital produtivo. O enterro se torna completo ao seenumerar, em vez daforça de trabalho, comoelemento do capital
produtivo os meios de subsistência dotrabalhador. Se o valor da força de trabalho
é adiantado

em dinheiro

ou diretamente

em meios

de subsistência

é indiferente.

Em-

bora o último caso, naturalmente na base da produção capitalista, só pode ser
exceção.

Ao fixar, assim, a determinação do capital circulante como o decisivo para o
valor-capital gastoem força de trabalho - essa determinação fisiocráticasem o pressuposto dos fisiocratas -, Smith conseguiu com êxito tornar impossível a seus sucessores oreconhecimento da parte do capital gastaem força de trabalho como variável. As análises maisprofundas e corretas que ele mesmo deu em outras passagens nãoprevaleceram, massim esseseu equívoco.Autores posterioresforam mais

24 Atéque pontoAdam Smith
fechou asi mesmo
o caminhoda compreensão
do papelda forçade trabalho
no processo
de valorização
demonstra seguinte
a
frase.
que coloca
o trabalho
dos trabalhadores,
à maneira
fisiocrática, no
mesmo nível
do dosanimais detrabalho: Não
apenas seus"
do arrendatário!
servidores que
trabalham. mas
também seus
animais
de trabalho
são trabalhadores
produtivos`. Livro
Segundo. cap.
V. p. 243.!
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além: não apenas estabeleceramcomo determinação decisiva da parte do capital
gasta em força de trabalho ser capital circulante - em oposição ao fixo -, mas
também estabeleceramcomo determinação essencial do capital circulante ser despendido em meios de subsistência paraos trabalhadores.A isso associou-se, naturalmente, a

doutrina do

fundo de

trabalho, composto

de meios

de subsistência

necessários, comouma grandezadada que, por um lado, limita fisicamente aparticipação dostrabalhadores noproduto social, mas, por outro, tem de ser totalmente
despendida na

compra de força de trabalho.

CAPÍTULO XI

Teorias Sobre Capital Fixo e Circulante. Ricardo

Ricardo mencionaa diferençaentre capitalfixo e circulante apenas
para apresentar asexceções ãregra do valor, a saber, aquelescasos emque a taxa de salários
afeta os preços. Sobre isso falaremos somente no Livro Terceiro.
A falta original de clareza, porém, mostra-se já desde o princípio na equiparação não rigorosa:
Esta diferença no grau de durabilidade do capital fixo e esta variedade nas proporções, nas quais ambas as espécies de capital podem ser combinadas.-25

Se perguntarmos quais são essas duas espécies de capital, ouviremos:
Também as proporções em que o capital deve sustentar o trabalho e o capital que
é gasto em ferramentas.maquinaria e edifícios podem ser diversamentecombinadas.2°

Portanto capital fixo = meios de trabalho e capital circulante = capital que é
gasto em trabalho. Capital que deve sustentar otrabalho já é uma expressão absurda herdada de Adam Smith. O capital circulante é aqui, por um lado, confundido
com o capital variável, isto é, com a parte do capital produtivo gasto em trabalho.
Por outro, porém, como a oposição não é derivada do processo de valorização capital constantee variável - mas do processode circulação a velha confusão smithiana!, surgem daí determinações duplamente falsas.
Primeiro: as diferenças no grau de durabilidade do capital fixo e as diferenças
na composiçãodo capital em capitalconstante evariável sãoconcebidas comoequivalentes. A última diferença, porém, determina a diferença na produção de maisvalia; a primeira, ao contrário, na medida em que se toma o 'processo de valorização em consideração, refere-seapenas ao modo como dado valor é transferido do
meio de produção ao produto; na medida em que setoma o processo decirculação
25 This
difference in
the degree
of durabilityof fixedcapital, and
this varietyin theproportions in
which thetwo sortsof
capital maybe combined.
Principles. p.
25.
2° Theproportions, too,
in whichthe capitalthat isto supportlabour, and
the capitalthat isinvested in
tools, machinery,
and buildings,
may bevariously combined.
Op. cit.
l' Ver v. lll. cap. Xl. N. da Ed. Alemã.!
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em consideração, refere-se apenasao período de renovação do capital gasto, ou,
de outro ponto de vista, ao tempo em que ele é adiantado. Se porém, em vez de
penetrar no mecanismo íntimo do processo de produção capitalista, colocamo-nos
no ponto de vista dos fenômenos acabados, então essas diferençasde fato coincidem. Na distribuição da mais-valia social entre os capitais investidos nos diversos
ramos de atividade, as diferenças nosprazos, durante os quais se adianta o capital
assim, por exemplo, as diferentes duraçõesde vida do capital fixo! e as diferentes
composições orgânicasdo capital e também, portanto, a circulação diversado capital constante e variável! afetam igualmente a equalização da taxa geral de lucro
e a transformação dos valores em preços de produção.
Segundo: do ponto de vista do processo de circulação aparecem,de um lado,
os meios de trabalho: capital fixo; de outro, material de trabalho e salário: capital
fluido. Ao contrário, do ponto de vista do processo detrabalho e valorização aparecem, de um lado, meios de produção meios de trabalho e material de trabalho!,
capital constante; de outro, força de trabalho, capital variável. Para a composição
orgânica Livro Primeiro. Cap. XXlIl, 2, p. 647' do capital é inteiramente indiferente se o mesmo quantum de valor do capital constanteconsiste emmuitos meios
de trabalho e pouco material de trabalho, ou em muito material de trabalho e poucos meios de trabalho, enquanto tudo depende da proporção entre o capital gasto
em meios de produção e o capital gasto em força de trabalho. lnversamente: do
ponto de vista do processo de circulação, da diferença entre capital fixo e capital
circulante, éigualmente indiferenteem que proporção um quantum de valor do capital circulante se divide em material de trabalho e salário. De um ponto de vista,
o material de trabalho ordena-se na mesma categoria dos meios de trabalho, em
oposição ao valor-capital gasto em força de trabalho. De outro, ordena-se a parte
do capital gasta emforça de trabalho conjuntamente com a parte gastaem material
de trabalho, em oposição à parte do capital gasta em meios de trabalho.
Portanto, em Ricardo, a parte do valor do capital gastaem material de trabalho
matérias-primas eauxiliares! nãoaparece emlado algum. Ela desaparecetotalmente.
Porque não se ajusta ao lado do capital fixo, porque em seu modo de circulação
coincide totalmente com a parte do capital gastaem força de trabalho. E, por outro
lado, não pode ser colocada ao lado do capital circulante,pois com isso aequiparação legada por Adam Smith, e tacitamente mantida, da oposição entre capital fixo
e circulantecom a oposição entrecapital constantee variável,eliminar-se-ia asi mesma. Ricardo tem instinto lógico demais para não sentir isso,e portanto desaparece
totalmente para ele essa parte do capital.
Deve-se observaraqui que o capitalista, no modo de falar da Economia Políti-

ca, adiantao capitalgasto emsalários emdiferentes prazos,
conforme pague
salário
semanal, mensal ou trimestralmente. Na realidade, a coisa se dá ao contrário. O
trabalhador adianta ao capitalistaseu trabalho por 1 semana, 1 mês, 3 meses, con-

forme esteseja pagosemanal, mensal
ou trimestralmente.
Se ocapitalista comprasse aforça detrabalho emvez depagá-la, se
pagasse ao
trabalhador antecipadamente
o salário por dia, semana, mês ou trimestre poder-se-ia falar de um adiantamento
por essesprazos. Mascomo ele paga após o trabalho haver durado dias, semanas,
meses, em vez de comprá-lo e pagá-lo pelo prazo que deve durar, tudo isso é um
qüiproqüó capitalista e o adiantamento que é dado em trabalho pelo trabalhador
ao capitalista é transformado em adiantamento que o capitalista dá ao trabalhador

em dinheiro.Não alteraem nadaa coisaque ocapitalista recupere
o próprioproduto ou seu valor conforme os diferentes períodosque sua produção requer ou também conforme os diferentesperíodos requeridos para sua circulação - apenas em
2' VerO Capital.Op. cit.,v. l, t. 2, p. 193. N. dosT.!
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prazos maisou menos longos junto com a mais-valia neleincorporada! da circulação. O que o comprador de uma mercadoria irá fazercom ela é inteiramente indiferente ao vendedor. O capitalista não obtém uma máquina mais barata porque tem
de adiantar todo o valor dela de uma vez, enquanto esse valor reflui para ele da
circulação apenasgradativa e parceladamente; nem paga o algodão mais caro porque seu valor entra integralmente no valor do produto fabricado com ele e, portanto, é reposto por inteiro e de uma vez pela venda do produto.
Retornemos a

Ricardo.

1. O que caracteriza o capital variável é que determinada parte dada sendo
portanto, como tal, constante!do capital, uma dada soma de valor supostaigual ao
valor da força de trabalho, apesarde ser aqui indiferente se o salário é igual, maior
ou menor que o valor da força de trabalho!, é trocada por uma força que se autovaloriza, cria valor - a força de trabalho, a qual reproduz não só seu próprio valor
pago pelo capitalista, masproduz, ao mesmo tempo, mais-valia, um valor que não
existia anteriormente e que não foi comprado por nenhum equivalente. Essa propriedade caracteristicada parte do capital gasta em salários, a qual o distingue toto
coelo3` do capital constante,desaparece tãologo a parte do capital gastaem salários é considerada meramentedo ponto de vista do processo de circulação e assim
aparece comocapital circulante,em oposição ao capital fixo gasto em meios de trabalho. lsso já se evidencia pelo fato de que é então colocada sob uma rubrica a do capital circulante - junto com um componente do capital constante,o gasto
em material de trabalho, e junto com este é contraposta a outro componente do
capital constante, o gasto em meios de trabalho.
A mais-valia, portanto justamente a circunstância que transforma a soma de
valor desembolsada
em capitalnesse procedimento,
é totalmenteabstraída. Domesmo
modo, abstrai-seo fato de que a parte do valor agregada ao produto pelo capital
gasto emsalários éproduzida pela primeira vez portanto, é realmente reproduzida!,
enquanto a parte do valor que a matéria-prima agrega aoproduto não é produzida
pela primeira vez, não é realmente reproduzida, mas apenas mantida e conservada
no valor do produto e, portanto, apenas reaparececomo elemento do valor do produto. A diferença, como ela agora se apresentado ponto de vista da oposição entre
capital fluido e fixo, consiste apenasno seguinte: o valor dos meios de trabalho empregados na produção de uma mercadoria entra apenas parcialmente no valor da
mercadoria e, por isso, é reposto apenas parcialmentepela venda da mercadoria,
é reposto em geral, portanto, apenas fracionária e gradualmente. Por outro lado,
o valor da força de trabalho e dos objetos de trabalho matérias-primas etc.! utilizados para a produção de uma mercadoria entra totalmente na mercadoria e é, portanto, totalmentereposto por sua venda. Nessa medida,com referênciaao processo
de circulação,parte do capital se apresenta como fixa, outra como fluida ou circulante. Trata-se em ambos os casos de uma transferência ao produto de valores da-

dos adiantadose de sua reposiçãopor meio da vendado produto. A diferençaconsiste
agora apenasno fato de a transferência dovalor, e, portanto, da reposição do valor,
ocorrer fracionáriae gradualmenteou de uma vez. Com isso, adiferença totalmente
decisiva entre capital variável e constante está apagada; portanto, todo o segredo
da formação da mais-valiae da produção capitalista,as condiçõesque transformam
em capital certos valorese as coisas emque estesse representamse apagam.Todos
os componentes do capital diferenciam-se agora apenas pelo modo de circulação
e a circulação da mercadoria relaciona-se,naturalmente, somentecom valores dados, preexistentes!; um modo específico de circulação é comum ao capital gasto
em saláriose à parte do capital gastaem matérias-primas,produtos semimanufatu3' Emtodos ossentidos. N.dos T.!
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rados, matériasauxiliares, emoposição ãparte do capital gastaem meios de trabalho.
Compreende-se, portanto,por que a Economia Política burguesase afenfouinstintivamente ã confusão de Adam Smith entre as categorias de capital constante
e variável e as categorias decapital fixo e circulante,e a papagueou sem qualquer
crítica, de geração em geração, por um século.
A parte do capital gasta em salários já não se diferencia para ela da parte do
capital gastaem matéria-prima e se distingue apenasformalmente - conforme seja
circulada fracionáriaou inteiramenteatravés doproduto - do capitalconstante. Com
isso a base paraa compreensão do movimento real da produção capitalistae, portanto, da exploração capitalistaé enterrada de um só golpe. Trata-se apenasdo reapareciemento de valores adiantados.
Em Ricardo, a adoção sem críticada confusão smithiana é mais desconcertante, não apenas nosapologetas posteriores,nos quais, pelo contrário, a confusãodos
conceitos é o que menos desconcerta, que no próprio Adam Smith, pois Ricardo,
em oposição a este,desenvolve de modo mais conseqüente e incisivo os conceitos
de valor e mais-valia, e de fato sustenta o Adam Smith esotérico

contra o Adam

Smith exotérico.

Nos fisiocratasnão se encontra nada dessa confusão.A diferença entre auances
annuelles eauances primitiuesrefere-se apenasaos diferentesperíodos de reprodução dosdiversos componentesdo capital,especialmente docapital agrícola;enquanto
suas opiniões sobre a produção da mais-valia formam parte independente dessas
distinções de sua teoria e precisamenteaquilo que eles ressaltamcomo pointe4` da
teoria. A formação da mais-valia não é explicada a partir do capital como tal, mas
reinvindicada como sendo apenas de determinada esfera da produção do capital,
a agricultura.
2. O essencial nadeterminação do capital variável - e portanto para a transformação de uma soma qualquer de valor em capital - é que o capitalista troca
determinada grandezade valor dada e nesse sentido,constante! poruma força criadora de valor; uma grandeza de valor por produção de valor, autovalorização.Se
o capitalista paga ao trabalhador em dinheiro ou em meios de subsistência,nada
muda nessa definição. Muda apenas o modo de existência do valor adiantado por
ele, que existe, umavez, em forma-dinheiro com que o trabalhador comprano mercado seus meios de subsistência, e, outra vez, em forma de meios de subsistência

que ele consome diretamente. A produção capitalista desenvolvidapressupõe, na
realidade, que o trabalhador é pago em dinheiro, do mesmo modo que o pressupõe, em geral, o processo de produção mediado pelo processo de circulação,portanto a economia monetária. Mas a criação da mais-valia - portanto a capitalização
da soma de valor adiantada - não surge nem da forma-dinheiro nem da forma
natural do salário ou do capital gasto na compra da força de trabalho. Ela decorre
da troca de valor por força criadora de valor, da conversão de uma grandezaconstante em uma grandeza variável.
A maior ou menor fixidez dos meios de trabalho depende do grau de sua durabilidade, portanto de uma propriedade física.Conforme o grau de sua durabilidade,
com as demais circunstânciasconstantes, elesse depreciarão mais rápida ou vagarosamente, funcionarão, assim, por um tempo maior ou menor como capital fixo.
Mas não é apenasem virtude dessa propriedadefísica dadurabilidade que eles funcionam como capital fixo. A matéria-prima em metalúrgicas é tão durável quanto
as máquinas que fabricam e mais durável que algumas partescomponentes dessas
máquinas, como couro, madeira etc. Não obstante, o metal que serve de matériaprima constitui parte do capital circulante,e o meio de trabalho em funcionamento,
feito talvez do mesmo metal, parte do capital fixo. Não é, portanto, pela natureza
4' O ponto forte.N. dosT.!
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fisica, material, por sua maior ou menor transitoriedade, que o mesmo metal ora
figura sob a rubrica do capital fixo, ora sob a do capital circulante. Essa diferença
surge, pelo contrário, do papel que desempenha no processo de produção, uma
vez como objeto de trabalho, outra vez como meio de trabalho.
A função do meio de trabalho no processo de produção exige em média que
ele, durante um período mais longo ou mais curto, sirvasempre de novo em repetidos processosde trabalho. Por sua função é, portanto, prescrita uma durabilidade
maior ou menor de sua matéria. Mas não é a durabilidade da matéria, da qual é
feito, que o torna, em si e para si, capital fixo. A mesma matéria, se matéria-prima,
torna-se capitalcirculante e para os economistas, que confundem a diferença entre
capital-mercadoria ecapital produtivo com a diferença entrecapital circulantee fixo,
a mesma matéria, a mesma máquina, é capital circulante como produto, e capital
fixo como

meio de

trabalho.

Embora não seja a matéria durável de que o meio de trabalho é feito que o
torna capital fixo, ainda assim seupapel como meio de trabalho exige que estaconsista em

um material

relativamente durável.

A durabilidade

de sua

matéria é

assim

condição de sua função como meio de trabalho e constitui, portanto, também a base materialdo modo de circulação que o torna capital fixo. Com as demaiscircunstâncias constantes,a maior ou menor transitoriedade de sua matéria imprime-lhe,
em grau menor ou maior, a marca da fixidez; está, portanto, essencialmenteligada
a sua qualidade de capital fixo.
Se a parte do capital gastoem força de trabalho é considerada exclusivamente
do ponto de vista do capital circulante, portantoem oposição ao capitalfixo; se conseqüentemente asdiferenças entrecapital constantee variável são misturadascom
as diferençasentre capitalfixo e circulante, entãoé natural - como a realidade material dos meios de trabalho constitui uma base essencial de seu caráter enquanto
capital fixo - derivar em oposição ao mesmo, da realidade material do capital gasto em força de trabalho seu caráter enquanto capital circulantee depois determinar
novamente o capital circulante por meio da realidade material do capital variável.
A subsistênciareal do capital gastoem salários é o próprio trabalho, a força de
trabalho em ação, criadorade valor, trabalho vivo, que o capitalista trocapor trabalho objetivado, morto, e que ele tinha incorporado a seu capital, e somente assim
o valor que seencontra emsuas mãostransforma-se emvalor quevaloriza asi mesmo.
Mas essaforça de autovalorização ocapitalista nãovende. Ela constitui sempreapenas elemento de seu capital produtivo, tal como seus meios de trabalho, jamais de
seu capital-mercadoria,como por exemplo, oproduto acabadoque ele vende. Dentro
do processode produção, como elementos do capital produtivo, os meios de trabalho não se contrapõem ã força de trabalho como capital fixo, tampouco como o
material de trabalho e as matériasauxiliares seconfundem com ela enquanto capital circulante; a força de trabalho opõe-se a ambos como fator pessoal, enquanto
aqueles sãoos fatoresreificados - isso do ponto de vista do processo detrabalho.
Ambos contrapõem-se à força de trabalho, ao capital variável, como capital constante - isso do ponto de vista do processo de valorização. Ou, se é o caso aqui
de falar de uma diferença material,na medida em que ela afetao processode circulação, elaé apenasesta: da natureza dovalor, que nada mais é que trabalho objetivado, e da naturezada força de trabalho em ação, a qual nada mais é que trabalho
em objetivação, segue que a força de trabalho, na duração de seu funcionamento,
cria constantementevalor e mais-valia; que aquilo que pelo lado dela se apresenta
como movimento, como criação de valor, pelo lado de seu produto se apresenta
em repouso, como valor criado. Se a força de trabalho atuou, o capital não consiste
mais em força de trabalho, por um lado, e em meios de produção, por outro. O
valor-capital, que foi gasto em força de trabalho, é agora valor que + mais-valia!
foi agregado ao produto. Para repetir o processo, é necessário vender o produto
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e com o dinheiro assim obtido comprar sempre de novo a força de trabalho e
incorporá-la ao capital produtivo. lsso dá então ã parte do capital gasta em força
de trabalho, bem como ã gasta em material de trabalho etc., o caráter de capital
circulante, em oposição ao capital que permanece fixado nos meios de trabalho.
Mas se, ao contrário, a determinação secundária de capital circulante, que ela
tem em comum com parte do capital constante as matérias-primase auxiliares!,
é tornada a determinação essencial daparte do capital gastaem força de trabalho
- a saber, que o valor gasto nela se transfere integralmente ao produto, em cuja
produção é consumida, e não gradual e parceladamente, como no capital fixo, e
que ele portanto, tem de ser reposto totalmente pela venda do produto - então
a parte do capital gasta em salários deveconsistir, materialmente,não em força de
trabalho atuante,mas noselementos materiaisque o trabalhador compracom seusalário, portanto naquela parte do capital-mercadoria social que entra no consumo
do trabalhador - dos meios de subsistência. Ocapital fixo se compõe, então, dos
meios de trabalho, que perecem mais lentamente e, por isso, têm de ser repostos
mais lentamente,e o capital gastoem força de trabalho, dos meios de subsistência7
que têm de ser repostos mais rapidamente.
Os limitesda transitoriedademais ou menos prolongada,entretanto, seapagam.
Os alimentos e a roupa que o trabalhador consome, os edifícios em que trabalha,
as ferramentasque colaboram em seu trabalho são todos de natureza perecível.Existe,
porém, enorme diferença no tempo que duram essesdiferentes capitais;uma máquina
a vapor dura mais que um navio, um navio mais que a roupa do trabalhador, a roupa
do trabalhador, por sua vez, mais que os alimentos que consomeÍ'27

Ricardo esqueceaí a casa em que o trabalhador mora, seus móveis,suas ferramentas deconsumo, como facas, garfos,recipientes etc.,que possuemtodos o mesmo caráter de durabilidade, como os meios de trabalho. As mesmas coisas, as mesmas

classes decoisas, aparecemaqui como meios deconsumo, lácomo meiosde trabalho.
A diferença, conforme expressa Ricardo, é esta:
Conforme o capital seja rapidamente perecível e precise ser reproduzido freqüentemente, ou conforme seja consumido lentamente, é classificadocomo capital circulante
ou fixo.28

E faz ainda a observação:
Uma diferenciação não essencial,na qual a linha divisória não pode ser traçada exatamente.29

Assim, felizmente, retornamos aos fisiocratas, para os quais a diferença entre
auances annuellese avances primitiues era uma diferença no tempo de consumo
e, portanto, também no tempo diverso de reprodução do capital aplicado. Só que,
o que para eles expressa um fenômeno importante para a produção social e ê representado no'Iäbleau Economiqueem conexãocom o processo decirculação, tomase aqui uma diferenciação subjetiva e, como o próprio Ricardo diz, supérflua.

27 Thefood andclothing consumed
by thelabourer, the
buildings in
which heworks, theimplements with
which hislabour isassisted. are
all of a perishable
nature. There
is, however,
a vastdifference in
the timefor whichthese different
capitals will
endure: asteam-engine will
last longer
than aship, aship thanthe clothingof thelabourer, and
the clothing
of the labourer longer
than foodwhich heconsumes." RICARDO
etc., p.26.
23 According
as capital
is rapidlyperishable and
requires to
be frequently
reproduced, or
is ofslow consumption,
it isclassed underthe headsof circulating.
or fixedcapital.
29 Adivision notessential, and
in whichthe lineof demarcation
can notbe accurately
drawnf'
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Tão logo a parte do capital gasta emtrabalho sediferencia apenaspelo período
de reprodução, e portanto por seu prazo de circulação, da parte do capital gasta
em meios de trabalho, tão logo uma parte consiste em meios de subsistência ea
outra em meios de trabalho, de modo que os primeiros diferenciam-se dosúltimos5'
apenas por um grau maior de transitoriedade; como os primeiros possuem em si
graus diferentes de transitoriedade, é natural que toda di’’erentia spezi’icaf entre
o capital gasto em força de trabalho e o gasto em meios de produção se apague.
Isso contradiz por inteiro a doutrina do valor de Ricardo, assim como sua teoria

do lucro, que é realmente uma teoria da mais-valia. Eleconsidera, em geral, a diferença entre capital fixo e circulante apenas na medida em que proporções diversas
de ambos, nos diferentesramos de negócios, influenciama lei do valor, e mais precisamente, na medida em que uma elevação ou uma queda do salário, em conseqüência dessas circunstâncias, afeta os preços. Entretanto, mesmo dentro dessa
investigação limitada,ele comete, em virtude de confundir capital fixo e circulante
com capital constante e variável, os maiores errose, em sua investigação,parte na
realidade de uma base inteiramente falsa. Em primeiro lugar, na medida em que
a parte do valor do capital gasta em força de trabalho deve ser classificadasob a
rubrica do capital circulante,as determinaçõesdo próprio capital circulantesão desenvolvidas demodo falso, e especialmenteas circunstânciasque classificama parte do capital gasta em trabalho sob essa rubrica. Segundo, ocon'e uma confusão
entre a determinação pela qual a parte do capital gasta em trabalho é variável, e
aquela pela qual ela é circulante, em oposição ao capital fixo.
E evidente, desde o principio, que a determinação do capital gasto em força
de trabalho como circulante ou fluido é uma determinação secundária,em que sua
di’’erentia spezi’ica no processo de produção é apagada; pois nessadeterminação,
por um lado, os capitais gastosem trabalho e os gastos emmatérias-primas etc.são
equivalentes; umarubrica que identifica uma parte do capital constantecom o capital variável não tem a ver com a di’’erentia spezi’icadocapital variável em oposição
ao constante. Por outro, as partesdo capital gastas emtrabalho e em meios de trabalho são certamente contrapostasuma à outra, mas, de modo algum, com referência aofato de que entram na produção do valor de maneirainteiramente diferente,
mas com relação ao fato de que ambas transferem seusvalores dados ao produto
apenas em diferentes períodos de tempo.
Em todos esses casostrata-se decomo um dado valor que é gasto no processo
de produção da mercadoria, seja ele salário, preço da matéria-prima ou preço dos
meios de trabalho, é transferido ao produto, portanto, circula atravésdo produto e,
mediante suavenda, é levado a seu ponto de partida ou é reposto. A única diferença consiste aqui no como, no modo específico da transferência e, portanto, também da circulação desse valor.
Se o preço da força de trabalho, previamente determinado por contrato, em
cada caso, é pago em dinheiro ou em meios de subsistência, em nada altera seu
caráter de ser um preço determinado, dado. Entretanto, no salário pago em dinheiro, é evidente que não é o próprio dinheiro que entra no processo de produção, do mesmo modo que não só o valor mas também a matéria dos meios de
produção entram no processo de produção. Se, ao contrário, os meios de subsistência que o trabalhador compra com seu salário são postos diretamente como
forma material do capital circulante com as matérias-primas etc. sob uma rubrica,
e contrapostos aos meios de trabalho, isso dá à coisa outro aspecto. Se o valor
dessas coisas,os meios de produção, é transferido ao produto no processo de tra-

5' Na 1? e 29 edição:os últimosdiferenciam-se dos
primeiros. N.da Ed.Alemã.!
Õ' Diferença
específica. N.
dos T.!
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balho, o valor daquelas outras coisas, os meios de subsistência,ressurge na força
de trabalho que os consome, e pela atuação da mesma é igualmente transferido
ao produto pelo funcionamento dessa força. Trata-se em todos esses casos sempre do mero reaparecimento no produto dos valores adiantados durante a produção. Osfisiocratas tomaramisso asério e,portanto, negaramque o trabalho industrial
criasse mais-valia.! Lê-se, na passagem já citada de Wayland:7'
Não importa a forma sob a qual o capital reaparece ...! as diferentes espéciesde
alimentos, roupa e habitação, necessárias à existência e ao conforto do homem, são
igualmente transformadas. São consumidas no decorrer do tempo e seu valor reaparece etc. Elements of Pol. Econ. p. 31-32.!

Os valores-capital adiantados para a produção na forma de meios de produção e meios de subsistência reaparecemaqui igualmente no valor do produto. Com
isso a transformação do processo de produção capitalista num completo mistério
é realizada com êxito e a origem da mais-valia existente no produto é totalmente
afastada da

vista.

Além disso, completa-se assimo fetichismo peculiar à Economia burguesaque
transforma o caráter social, econômico, que se imprime às coisasno processo social de produção, num caráter natural, oriundo da natureza materialdessas coisas.
Meios de trabalho, por exemplo, são capital fixo - uma determinação escolástica
que leva a contradições e confusão. Assim como se demonstrou, com respeito ao
processo de trabalho Livro Primeiro, Cap. V!, que depende inteiramente do papel que os elementos objetivos desempenham de cada vez em determinado processo detrabalho, desua função,se elesfuncionam como meio de trabalho, material
de trabalho ou produto - do mesmo modo, os meios de trabalho só são capital
fixo se o processo de produção é capitalista ao todo e os meios de produção são,
por isso, capital ao todo, possuem a determinação econômica, o caráter social de
capital; e, segundo, apenas são capital fixo se transferem seu valor ao produto de
maneira específica. Se não, continuam a ser meios de trabalho sem serem capital
fixo. Do mesmo modo,

matérias auxiliares,

como adubo,

se cedem valor da mes-

ma maneira especifica que a maioria dos meios de trabalho, tornam-se capital fixo,
embora não sejam meios de trabalho. Não se trata aqui de definições sob as quais
as coisas são classificadas. Trata-se de funções determinadas que são expressas
em categorias determinadas.
Se vale como propriedade inerente aos meios de subsistência emsi, que lhes
cabe em quaisquer circunstâncias,

a de ser capital despendido em

salários, então

torna-se também caráter dessecapital circulante o sustentar o trabalho, to support laboun{Ricardo, p. 25} Se os meios de subsistência nãofossem capital,não
sustentariam então a força de trabalho; enquanto é precisamente seu carater de
capital que lhes proporciona a qualidade de sustentar o capital por meio do trabalho alheio.

Se os meios de subsistência são capital circulante em si - depois de este
converter-se em salário - resulta ainda que a grandeza do salário depende da
produção entre o número dos trabalhadores e a massa dada do capital circulante
- uma proposição econômica muito querida - enquanto, na realidade, a massa
dos meios de subsistência que o trabalhador retira do mercado e a massa dos meios

de subsistênciade que o capitalista dispõe para seu consumo dependem da proporção entre a mais-valia e o preço do trabalho.

7' Verna edição'Os Economistas`.
O Capital.v. I, t. 1, p. 170.nota 25.
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Ricardo, como Barton,29Í°l confundeem todo lugar a relação do capital variável com o constante com a relação do capital circulante com o fixo. Veremos mais
tarde como isso falseia sua investigação sobre a taxa de lucro.
Além disso, Ricardo coloca as diferenças que surgem na rotação, de outras
causas quenão da diferença entre capital fixo e circulante, em igualdade com essa
diferença:
_ Deve-seobservar ainda que o capital circulante pode circular ou retomar a seu empregador em períodos bem desiguais. O trigo comprado por um arrendatário para semear é capital fixo, comparado com o trigo comprado por um padeiro para ser
transformado em pão. O primeiro deixa-o na terra e só depois de um ano pode obter
um retorno; o outro pode mandar moê-lo, para ter farinha e vendê-lo como pão a seus
fregueses, de modo a ter numa semana seu capital livre para renovar a mesma operação ou iniciar qualquer outra.3°

E característicoaqui que o trigo, embora enquantosemente sirvanão como meio
de subsistênciamas como matéria-prima, em primeiro lugar, é capital circulante, por
ser em si meio de subsistência,e, em segundo, é capital fixo, porque seu refluxo
leva um ano. Não é, porém, somente o refluxo mais lento ou mais rápido que faz
de um meio de produção capital fixo, mas a maneira determinada da cessão de
valor ao produto.
A confusão criada por Adam Smith levou aos seguintes resultados:
1. A diferença entre capital fixo e fluido é confundida com a diferença entre
capital produtivo e capital-mercadoria. Assim, por exemplo, a mesma máquina é
capital circulante quando se encontra no mercado como mercadoria, e capital fixo
quando está incorporada ao processo deprodução. Nissoé absolutamenteimpossível compreender por que determinada espéciede capital deva sermais fixa ou mais
circulante que outra.
2. Todo capital circulante é identificado com capital despendido ou a despender em salários. Assim em J. St. Mill,8` entre outros.

3. A diferença entre capital variável e constante, que Barton e Ricardo, entre
ouuos, confundiramcom a diferença enaecapital, circulantee fixo,acaba reduzindo-se
por inteiro a esta última, como, por exemplo, em Ramsay,9`para quem todos os
meios de produção, matérias-primasetc., assimcomo os meios de trabalho são capital fixo, e apenas o capital despendido em salários écapital circulante. Mas como
a redução ocorre dessaforma, a verdadeira diferençaentre capital constante e variável não é compreendida.
4. Com os economistasingleses maisrecentes, especialmenteos escoceses,que
consideram tudo do ponto de vista incrivelmente estreito de um caixa de banco,
como Macleod,1` Patterson,' entre outros, a diferença entre capital fixo e circulante transforma-sena diferença entre money at call e money not at call dinheiro
em depósitoque pode ser retiradosem avisoprévio ou apenas medianteaviso prévio!.
29l°l Observations
on theCircumstances which
Influence the
Condition of
the Labouring
Classes of
Society? Londres.
1817
3° ltis alsoto beobserved that
the circulating
capital may
circulate, or
be returned
to itsemployer, in
very unequal
times.
The wheatbought bya farmerto sowis comparatively
a fixedcapital tothe wheatpurchased by
a bakerto makeinto
loaves. The
one leaves
it to the ground.and canobtain noreturn fora year;the othercan getit groundinto flour,sell
it asbread tohis customers,
and havehis capital
free, torenew the
same, orcommence any
other employment
in aweek."
p. 26-27.!

3' MILL,John Stuart.
Essays on
Some Unsettled
Questions Politica!
of
Economy.
Londres, 1844.
p. 164. N. daEd. Alemã.!
9' RAMSAY.
An Essayon theDistribution ofWealth. Edimburgo,
1836. p.21-24. N.da Ed.Alemã.!
l°° _MACLEOD.
The Elements
of PoliticalEconomy. Londres,
1858. p.76-80. N.da Ed.Alemã.!
ll' PATTERSON.
The Science
of Finance.
A Practical
Treatise. Edimburgo,
Londres, 1868.
p. 129-144.N. daEd. Alemã.!

CAPÍTULO XII

O Período

de 'lrabalho

Tomemos doisramos denegócios, emque ajornada detrabalho tenhaa mesma extensão,digamos um processo detrabalho de 10 horas, por exemplo a fiação
de algodão e a fabricação de locomotivas. Num desses ramos,ê fornecido a cada
dia, a cada semana, determinado quantum de produto acabado, fio de algodão;
no outro, o processo de trabalho precisa serrepetido por talvez 3 meses parafabricar um produto acabado, uma locomotiva. Num caso o produto ê de natureza discreta etodo dia ou semanao mesmo trabalho começade novo. No outro, o processo
de trabalho é contínuo, estende-se porum número mais longo de processosdiários
de trabalho que, em sua interligação, na continuidade de sua operação, somente
depois de um prazo mais longo fornecem um produto acabado. Embora a duração
do processo de trabalho diário seja aí a mesma, ocorre uma diferença muito significativa na duração do ato de produção, isto é, na duração dos processos detrabalho
repetidos que são exigidos para fornecer o produto acabado, para enviá-lo como
mercadoria ao mercado, portanto para transformá-lo de capital produtivo em capital-mercadoria. A diferença entre capital fixo e circulante não tem nada a ver com
isso. A referida diferençacontinuaria existindo, mesmo se nos dois ramos de negócios fossemaplicadas exatamenteas mesmasproporções de capital fixo e circulante.
Essas diferençasna duração do ato de produção ocorrem não só entre diferentes esferasda produção, mas dentro da mesma esfera daprodução, conforme o volume do produto a ser fornecido. Uma casa comum de moradia é construída num
tempo mais curto do que uma fábrica grande e, por isso, exige menor número de
processos detrabalho contínuos.Se a construção deuma locomotivademora 3 meses,
a construção de um encouraçado demora 1 ano ou até mais. A produção de cereais exigequase 1ano, acriação degado váriosanos, acultura orestalpode abranger
de 12 a 100 anos; uma pequena estrada rural pode ser, talvez, construída em alguns meses, enquanto uma via férrea exige anos; um tapete comum, talvez 1 semana, Gobelins,anos etc.As diferençasna duraçãodo ato de produçãosão, portanto,
infinitamente variáveis.

A diferença na duração do ato de produção tem de produzir, evidentemente,
uma diferença na velocidade da rotação entre dispêndios de capital de igual grandeza, portanto nos períodos de tempo pelos quais determinado ca ital é adiantado.

Supondo-se
a fiação
que
mecânica
a fábrica
e de locomotivas
aplfquem capital
de
igual grandeza,que a divisão entre capital constantee variável seja a mesma, assim
como a divisão entre os elementosfixos e fluidos do capital, finalmente que a jomg:
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da de trabalho seja da mesma extensão e sua divisão entre trabalho necessário e
mais-trabalho seja
a mesma.Além disso,para eliminartodas ascircunstâncias oriundas
do processo de circulação e que, nesse caso,são externas, suponhamos que ambos, fio e locomotiva, sejam fabricadospor encomenda e pagos quando da entrega
do produto acabado. Ao término da semana, na entrega do fio pronto, o fabricante
de fio recupera aqui não levamos em conta a mais-valia! o capital circulante desembolsado e também a depreciação do capital fixo, incorporado ao valor do fio.
Ele pode, portanto, com o mesmo capital repetir o mesmo ciclo. Este completou
sua rotação.O fabricante de locomotivas, ao contrário, tem de desembolsar, durante os 3 meses,semana apóssemana, semprenovo capital em saláriose matéria-prima e só depoisde 3 meses, sóapós aentrega dalocomotiva éque o capital circulante,
desembolsado poucoa pouco durante essetempo num único e mesmo ato de produção, para a fabricação de uma única e mesma mercadoria, volta a se encontrar
numa forma em que pode reiniciar seu ciclo; do mesmo modo, só agora a depreciação da maquinaria durante esses 3 meses lhe é reposta. O desembolso de um
é por 1 semana, o do outro é o desembolso semanal multiplicado por 12. Pressupondo-se iguais as demaiscircunstâncias, umprecisa dispor de 12 vezes maiscapital circulante do que o outro.
Que os capitais semanalmenteadiantados sejamiguais é nesse caso,no entanto, uma circunstância semimportância. Qualquerque sejaa grandezado capitaladiantado, num caso é adiantado apenaspor 1 semana, no outro por 12 semanas,antes
de se poder operar novamente com ele, antes que a mesma operação possa ser
repetida com ele ou antes que uma de outra espéciepossa sercom ele começada.
A diferença na velocidade da rotação ou na extensão detempo, em que o capital individual tem de ser adiantado, antes que o mesmo valor-capital possa voltar
a servir para novo processo de trabalho ou de valorização, decorre do seguinte:
Suponhamos que a construção da locomotiva ou de uma máquina qualquer
custe 100 dias de trabalho. Quanto aos trabalhadoresocupados na fabricação e na
construção de máquinas, as 100 jornadas de trabalho constituem igualmente uma
grandeza descontínua discreta! que,segundo foi pressuposto, consisteem 100 processos de10 horas de trabalho sucessivos eseparados. Masem relação ao produto
- a máquin-a - as 100 jornadas de trabalho constituem uma grandeza contínua,
uma jornada de trabalho de 1 000 horas, um único ato conexo de produção. Tal
jornada de trabalho, que é constituída por uma sucessão maisou menos numerosa
de jornadas de trabalho conexas, denomino período de trabalho. Quando falamos
de jornada de trabalho, referimo-nos ã extensão do tempo de trabalho durante a
qual o trabalhador tem de despender diariamente suaforça de trabalho, tem de trabalhar diariamente.Se, pelo contrário, falamosde período de trabalho, isso significa
o número de jornadas de trabalho conexas que, em determinado ramo de negócios, é exigido para fornecer um produto acabado. O produto de cada jornada de
trabalho é, aqui, apenas um produto parcial que, dia após dia, continua a ser executado e que só ao final do período mais longo ou mais curto de tempo de trabalho
é um

valor de

uso acabado.

lnterrupções, perturbaçõesno processode produção social, emdecorrência, por
exemplo, de crises, têmefeitos muito diferentes sobreprodutos de trabalho que são
de natureza discreta e sobre aquelesque exigem um período mais longo e conexo
para sua produção. A produção de hoje de determinada massa de fio, carvão etc.
não é seguida amanhãpor nenhuma nova produção de fio, carvão etc. Mas é outro
o caso com navios, edifícios, ferroviasetc. Não só o trabalho é interrompido, um ato
conexo de produção é interrompido. Caso a obra não seja continuada, então os
meios de produção e o trabalho já consumidos em sua produção foram gastos inutilmente. Mesmoquando elaé retomada,no meio-temposempre ocorreudeterioração.
Durante todo o período de trabalho, vai-se acumulando em camadas a parte
do valor que o capital fixo cede diariamente ao produto até que esteja pronto. E

O PERÍODODE TRABALHO

173

aqui se mostra ao mesmo tempo a diferença entre capital fixo e circulante em sua
importância prática. O capital fixo é adiantado ao processo de produção por um
prazo mais longo, ele não precisa ser renovado antes de transcorrer esseprazo de,
talvez, váriosanos. A circunstância deque a máquina a vapor ceda seu valor parceladamente todo o dia ao fio, produto de um processo discreto de trabalho, ou ao
longo de 3 meses a uma locomotiva, produto de um ato conexo de produção, em
nada altera o desembolso de capital necessário paraa aquisição da máquina a vapor. Num caso seu valor reflui em pequenas doses, por exemplo semanalmente,
no outro, em massasmaiores, por exemplo trimestralmente.Mas, em ambos os casos, arenovação da máquina a vapor talvezsó ocorra depois de 20 anos. Enquanto
cada período individual, dentro do qual seu valor reflui parceladamente mediante
a vendado produto, for maiscurto do que seupróprio períodode existência,a mesma
máquina a vapor continua a funcionar durante vários períodos de trabalho no processo de produção.
Outro é o comportamento em relação aos componentes circulantes do capital
adiantado. A força de trabalho comprada para estasemana foi despendida durante
esta semana e se objetivou no produto. Ao final desta semana, precisa ser paga.
E essedesembolso decapital em força de trabalho repete-sea cada semana durante os 3 meses, sem que o gasto dessa parte do capital numa semana coloque o
capitalista em condições de pagar a compra de trabalho na semana seguinte. Semanalmente novo capital adicional em pagamentos de força de trabalho tem de ser
gasto e, se abstrairmostodas as relações de crédito, o capitalista tem de ser capaz
de desembolsar salários durante o periodo de 3 meses, embora ele só os pague
em doses semanais. O mesmo ocorre com a outra parte do capital circulante, as
matérias-primas eauxiliares. Uma camada de trabalho após a outra se deposita no
produto. Não só o valor da força de trabalho despendida, mas também mais-valia
é constantementetransferida duranteo processode trabalho ao produto, mas a um
produto não acabado, que ainda não tem a configuração de mercadoria acabada
e que, portanto, ainda não é capaz de circular. O mesmo se aplica ao valor-capital
em matérias-primas e auxiliares transferido em camadas ao produto.
Conforme a maior ou menor duração do período de trabalho que a natureza
específica doproduto ou do efeito útil a ser alcançadorequer, faz-senecessário constante desembolsoadicional de capital circulante salários, matérias-primase auxiliares!, do qual nenhuma parte seencontra em uma forma apta para a circulação,nem
poderia, portanto,servir paraa renovaçãoda mesmaoperação; cadaparte estámuito
mais fixada sucessivamente dentroda esfera da produção, como elemento do produto em elaboração, imobilizadaem forma de capital produtivo. O tempo de rotação é, porém, igual à soma do tempo de produção e do tempo de circulação do
capital. Um prolongamento do tempo de produção diminui, pois, tanto a velocidade de rotação quanto um prolongamento do tempo de circulação.No caso em pauta é preciso, porém, observar duas coisas:
Primeiro: apermanência maisprolongada naesfera daprodução. Ocapital adiantado, por exemplo, durante a primeira semana, em trabalho, matéria-prima etc., assim como as partesde valor cedidas ao produto pelo capital fixo permanecem por
todo o prazo de 3 mesespresos naesfera deprodução e, por estarem incorporados
a um produto que só estáem elaboração,ainda inacabado,não podem como mercadoria entrar na circulação.
Segundo: como o período de trabalho necessário parao ato de produção dura
3 meses,constituindo de fato apenas um processode trabalho conexo, então é preciso agregarconstantemente, acada semana,nova dose de capital circula-nte àsprecedentes. A massa decapital adicional sucessivamente adiantadacresce, pois,com
a extensão do período de trabalho.
Supusemos que na fiação e na fabricação de máquinas são investidos capitais
de igual magnitude, que esses capitaisestão divididos em proporções iguais de ca-
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pital constantee variável, idem quanto aos capitaisfixo e circulante, que as jornadas
de trabalhosão de igual extensão:em suma, que todas as circunstânciassão asmesmas, excetoa duração do período de trabalho. Na primeira semana, o desembolso
é igual para ambos, mas o produto do fiandeiro pode ser vendido e, com o resultado, podem ser compradas nova força de trabalho e novas matérias-primas etc.,ou
seja, aprodução pode ser continuada na mesma escala. Ofabricante de máquinas,
pelo contrário, só pode retransformar em dinheiro o capital circulante despendido
na primeira semana depoisde 3 meses, depoisde seu produto ficar pronto e assim
operar de novo. Há portanto, primeiro, diferença no refluxo do mesmo quantum
de capital despendido. Mas, segundo, durante os 3 meses, emprega-secapital produtivo de igual grandeza na fiação e na construção de máquinas, mas a grandeza
do desembolso de capital é muito diferente para o fiandeiro e para o construtor de
máquinas, porque, num caso, o mesmo capital serenova rapidamentee pode repetir, por isso, a mesma operação; no outro, o capital só se renova de modo relativa-

mente lento e, por isso, atéfindar o prazo de sua renovação novas quantidadesde
capital precisamser constantementeacrescentadas àsantigas. Diferemtanto os períodos de tempo em que determinadas porções de capital se renovam, ou a extensão do período de adiantamento, bem como a massa de capital embora o capital
empregado diária ou semanalmente seja Qmesmo! que precisa seradiantada conforme a duração do processo detrabalho. Epreciso registraressa circunstância,porque a extensão doadiantamento podecrescer, comonos casosa seremconsiderados
no próximo capítulo, sem que, por isso, a massa de capital a ser adiantada cresça
proporcionalmente a essa extensãode tempo. O capital precisa ser adiantado por
mais tempo e uma quantidade maior de capital fica imobilizadana forma de capital
produtivo.

Nos estágiosmenos desenvolvidos da produção capitalista, empreendimentos
que requerem longo período de trabalho, portanto grande gasto de capital por tempo mais longo, particularmente só podem ser executadosem larga escala, ou não
são realizadosao todo em basecapitalista, como por exemplo estradas, canaisetc.,
construídos à custa da comunidade ou do Estado em tempos antigos feitos mormente por meio de trabalhos forçadosno que tange ã força de trabalho!. Ou, então,
aqueles produtoscuja feitura exige período mais longo de trabalho somente sãofabricados com proporção mínima da fortuna do próprio capitalista. Porexemplo, na
construção decasas, apessoa paraa qual a casaé construídapaga parceladamente
adiantamentos ao empreiteiro. De fato paga, portanto, a casa em parcelas, à medida que o processo de produção dela avança. Na era capitalista desenvolvida,em
que, por um lado, capitais enormesestão concentradosem mãos de indivíduos e,
por outro, aparece, ao lado do capitalista individual, o capitalista associado sociedades por ações! e, ao mesmo tempo, o sistema de crédito está desenvolvido, um
empreiteiro capitalistasó excepcionalmenteconstrói por encomenda para pessoas
individuais. Seu negócio é construir sériesde casase bairrospara o mercado, assim
como o negócio de capitalistas individuaisé construir estradas deferro por contrato.
Como a produção capitalista revolucionou a construção de casas em Londres
dão-nos conta as declaraçõesde um empreiteiro de obras perantea Comissão Bancária de 1857. Em sua juventude, disse ele,casas eramgeralmente construídaspor
encomenda, sendoo montante pago em prestações aoempreiteiro durante a construção, ao se completarem determinados estágios. Para especular só se construía
pouco; os empreiteiros só entravam nisso principalmente para manter seus trabalhadores regularmenteocupados e, assim, reunidos.Nos últimos 40 anos tudo isso
mudou. Por encomenda só se constrói muito pouco. Quem precisa de uma nova
casa escolheentre as construídas por especulação ou ainda em construção. O empreiteiro já não trabalhapara o cliente, maspara o mercado; exatamentecomo qualquer outro industrial, é obrigado a ter mercadoria pronta no mercado. Enquanto
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antigamente um empreiteiro tinha talvez, ao mesmo tempo, para especulação,3 ou
4 casas em construção, agora ele precisa comprar um terreno extenso isto é, em
termos do continente, arrendá-lo geralmente por 99 anos!, edificar sobre ele 100
ou até 200 casase, assim,meter-se numempreendimento que supera 20 a 50 vezes
sua fortuna. Os fundos são arranjadosmediante a tomada de hipotecas, eo dinheiro é posto à disposição do empreiteiro à medida que a construção das casasindividuais progride. Se vem, então, uma crise que paralisa o pagamento das prestações
do adiantamento, todo o empreendimento normalmente fracassa; no melhor dos
casos, ascasas ficaminacabadas atéos tempos melhorarem; no pior, são postas em
leilão ealienadas pelametade do preço. Semconstrução especulativa,
e issoem larga
escala, nenhumempreiteiro pode ir em frente. O lucro obtido da própria construção
é extremamente pequeno; seu ganho principal consiste na elevação da renda fundiária, na hábil escolha e exploração do terreno da construção. Por esse caminho
da especulação,que antecipa a demanda de casas, foram construídas quase toda
a Belgravia e Tyburnia e os inúmeros milhares de vilas ao redor de Londres. Abreviado do Report ’rom the Select Committee on Bank Acts. Parte Primeira, 1857.
Evidence, perguntas 5413-5418, 5435-5436.!
A execuçãode obrasque exigemum período de trabalho«significativamente longo
e em larga escalasó passacompletamente à produção capitalistaquando a concentração de capital já é muito significativa e,por outro lado, quando o desenvolvimento do sistema decrédito ofereceao capitalistao cômodo recurso deadiantar e,portanto,
arriscar capitalalheio em vez do capital próprio. E, no entanto, evidente que a circunstância deo capital adiantado à produção pertencerou não pertencer a seu aplicador não tem nenhuma influência sobre a velocidade de rotação e o tempo de
rotação.

As circunstânciasque aumentam o produto da jornada individual de trabalho,
como cooperação, divisão do trabalho, utilizaçãode maquinaria, abreviam ao mesmo tempo o período de trabalho em atos conexos deprodução. Assim, a maquinaria encurta o tempo de construção de casas, pontes etc.; as máquinas de ceifar e
de debulhar etc. encurtam o periodo de trabalho exigido para transformar o grão
maduro em mercadoria acabada.A construção naval melhoradaabrevia, com o aumento da velocidade dos navios, o tempo de rotação do capital investido em navegação. Essesaperfeiçoamentos que reduzem o período de trabalho e, portanto, o
tempo durante o qual precisa seradiantado capital circulante são,no entanto, geralmente ligados a maior desembolso de capital fixo. Por outro lado, o período de trabalho pode ser encurtado em determinados ramos mediante a mera aplicação da
cooperação; a construção de uma ferrovia é aceleradapela organizaçãode grandes
exércitos detrabalhadores que atacam assima obra em diversos pontos do espaço.
O tempo de rotação é reduzido pelo crescimento do capital adiantado. Mais meios
de produção e mais força de trabalho têm de estar reunidos sob o comando do capitalista.
Se a redução do período de trabalho está ligada geralmente à ampliação do
capital adiantado por um tempo mais curto, de modo que à medida que o tempo
de adiantamento se abrevia,a massaem que o capital é adiantado aumenta, é preciso recordar aqui que, abstraindo a massa existentedo capital social, o decisivo é
o grau em que os meios de produção e de subsistência, respectivamentea disposição sobreeles, estãodispersos oureunidos nasmãos de capitalistas individuais,portanto que volume a concentração doscapitais já alcançou. A medida que o crédito
medeia, acelerae eleva a concentração de capital em uma mão, ele contribui para
abreviar o período de trabalho e, com isso, o tempo de rotação.
Nos ramos da produção em que o periodo de trabalho, seja ele continuo ou
interrompido, estáprescrito por determinadas condiçõesnaturais, não pode ocorrer
nenhuma abreviação pelos meios acima citados.
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A expressão rotação mais rápida não pode ser aplicada a colheitas de cereais, pois
só uma rotação por ano é possível. Quanto ao gado, queremos simplesmenteperguntar: como é possível acelerar a rotação de ovelhas de 2 e 3 anos e a de bois de 4 e
5 anos'? GOOD, W. Walter. Political, Agricultural, and Commercial Fallacies.Londres,
1866. p. 325!

A necessidade de ter dinheiro disponível mais cedo por exemplo, para pagar
obrigações fixas,como impostos,rendafundiária etc.!resolve essaquestão, porexemplo vendendo e abatendo o gadoantes de ter alcançado a idade economicamente
normal, com grande prejuízo para a agricultura; isso provoca também, finalmente,
um aumento nos preços da carne.
Aqueles que antes criavam gado principalmente para, com ele, suprir as pastagens
dos Midland Countiesf no verão e os estábulosdos condados do leste no inverno ...!
foram tão prejudicados pelas oscilações equedas dos preços dos grãos que estão contentes por poderem tirar vantagem dos preços altosda manteiga e do queijo; eles levam
a manteiga semanalmente ao mercado, a fim de cobrir os gastos correntes;pelo queijo
tomam adiantamentos de um agente, que vem buscá-lo assim que esteja em condições
de ser transportado e que, naturalmente, impõe seu próprio preço. Por essa razão, e
como a agricultura é regida pelosprincípios da Economia Política,os terneirosque antes
eram enviados das regiõesleiteiras parao sul para serem criados. agora são sacrificados
em massa quando têm apenas 8 a 10 dias de idade, nos matadouros de Birmingham,
Manchester, Liverpool e outras grandes cidadesvizinhas. Se, no entanto, a cevada estivesse isentade impostos, não só os arrendatáriosteriam mais lucros e, assim, poderiam
manter seu gado jovem até ficar mais velho e pesado, mas também a cevada teria servido em lugar do leite para a criação dos bezerrosda gente que não tem vacas; assim,
a assustadora atual carência de gado novo teria sido em grande parte evitada. Se se
recomenda agora a essespequenos criadoresque criem os bezerros,eles dizem: Sabemos muito bem que a criação com leite seria rentável, mas, primeiro, teríamos de desembolsar dinheiro, o que não podemos fazer, e, segundo, teríamos de esperar muito
tempo até reavermos nossodinheiro, enquanto na produção de leite o recuperamos logo`. lbid., p. 11-12.!

Se o prolongamento da rotação tem tais conseqüênciaspara pequenos arrendatários ingleses,é fácil de entender quais perturbaçõesdeve provocar para os pequenos camponeses do continente.
Em correspondência ã duração do período de trabalho, portanto também ao
período de tempo decorrido até seaprontar a mercadoria em condições de circular,
acumula-se a parte do valor que o capital fixo cede pouco a pouco ao produto e
se atrasao refluxo dessa partedo valor. Essa demoranão ocasiona, porém, desembolso renovado de capital fixo. A máquina continua a atuar no processo de produção, quer a reposiçãode sua depreciação refluamais devagarou mais depressa em
forma de dinheiro. Outra coisa ocorre com o capital circulante. Em proporção à
duração do período de trabalho, não só é preciso imobilizarcapital por mais tempo,
mas também novo capital tem de ser constantementeadiantado em salários, matérias-primas e auxiliares. O refluxo adiado afeta, por isso, de modo diferente a ambos. O refluxo pode ser mais lento ou mais rápido, o capital fixo continua atuando.

O capitalcirculante, pelo
contrário, torna-se
incapaz defuncionar quandose atrasa
o refluxo, quando está imobilizado na forma de produto não vendido ou inacabado,
de produto ainda não vendável, e não se dispõe de capital adicional para renová-lo
in natura.

" Condadosno interiordo país. N. da Ed. Alemã.!
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Enquanto o camponês morre de fome, seu gado prospera. Tinha chovido bastante

e ospastos eramabundantes. O
camponês indiano
vai morrerde fomeao ladode um
boi gordo. Os preceitosda superstiçãoparecem cruéispara o indivíduo, mas favorecem
a manutenção da sociedade; a preservação dos animais de trabalho assegura aconti-

nuidade dalavoura e,com ela,as fgntesde subsistência
e da riqueza nofuturo. Pode
soar duro e triste, mas é assim: na India é mais fácil repor um homem que um boi.
Return, East India. Madras and Orissa Famine. n.° 4, p. 44.!

Compare-se isso com a sentença do Manaua-Dharma-Sastra,2' cap.X, § 62:
Ofertar a própria vida sem recompensa, para preservar um sacerdote ou uma vaca

...!, pode assegurar abem-aventurança dessas
castas baixas
por nascença'Í
E, naturalmente, impossível fornecer um animal de 5 anos antes do término
de 5 anos. Mas o que é possívelfazer, dentro de certos limites é, por métodos diferentes de tratamento, terminar de criar animais em menos tempo para sua destinação. Isso foi conseguido, a saber,por Bakewell. Antigamente, as ovelhas inglesas,
assim como as francesasainda em 1855, não estavam prontaspara serem abatidas
antes do quarto ou quinto ano. Com o sistema de Bakewell, uma ovelha de 1 ano
já pode ir para a engorda e, em todo caso, já está completamente crescida antes
do fim do segundo ano. Mediante cuidadosa seleçãode matrizes, Bakewell, arrendatário de Dishley Grange, reduziu o esqueleto das ovelhas ao mínimo necessário
ã existência.

Suas ovelhas

eram chamadas

de New

beicester.

O criador pode agora mandar 3 ovelhas ao mercado no mesmo tempo em que antigamente preparava 1; elas são mais largas, maisarredondadas e têm desenvolvimento
maior naquelas partes que dão mais came. Quase todo o seu peso é pura carne. LAVERGNE. The Rural Economy of England etc. 1855. p. 2O.!

Os métodos que abreviam o período de trabalho só são aplicáveis nosdiversos
ramos industriaisem graus muito diferentese não nivelam as diferenças deduração
dos distintos períodos de trabalho. Paraficar com nosso exemplo: mediante a utilização de novas máquinas-ferramentaspoder-se-ia reduzir, em termos absolutos, o
período de trabalho necessáriopara produzir uma locomotiva. Se, no entanto, em
virtude de processos aperfeiçoadosna fiação for aumentado, de modo proporcionalme~nte mais
rápido, o produto acabado que se fornece diária ou semanalmente,
a duração do período de trabalho para a fabricação de máquinas terá, apesar de
tudo, aumentado em termos relativos, se comparado com o da fiação.

2° Asleis deManu. código
da Índiaantiga. cujas
prescrições religiosas.
rituais ejurídicas foram
elevadas pelos
brãmanes
a normasde vidae decomportamento obrigatórias
para todas
as castas.
A tradiçãoimputa aManu, aquem vêcomo
patriarca dos
homens. aredação desse
famoso código
hindu.
Marx citaconforme Monaua
Dharma Sastm.
or theinstitutes of
Manu according
to thegloss ofKulluka. comprising
the
Indian system
of duties.religious and
civil. 39ed. Madras.1863.

CAPÍTULO XIII

0 Tempo de Produção

O tempo de trabalhoé sempretempo deprodução, istoé, tempo durante o
qual o capital está confinado ã esfera da produção. Mas, inversamente, nem por
isso todo o tempo durante o qual o capital se encontra no processo de produção
é necessariamentetempo de trabalho.
Não se trata, aqui, de interrupções no processo de trabalho condicionadas pelos limites naturais da própria força de trabalho, embora setenha mostrado o quanto a mera circunstância de o capital fixo - prédios da fábrica, maquinaria etc. ficar em alqueive durante as pausasno processode trabalho se tornou um dos motivos para o prolongamento antinatural do processo detrabalho e do trabalho diurno e notumo.1` Aqui se trata de uma interrupção independente da duração do
processo de trabalho, condicionada pela naturezado produto e por sua própria fabricação, durante a qual o objeto do trabalho está sujeito a processos naturais de
duração mais curta ou mais longa, tendo de passar por alterações físicas,químicas,
fisiológicas, nas quais o processo de trabalho está total ou parcialmente suspenso.
Assim, o vinho que sai do lagar tem de fermentar durante certo período e, depois, ficar descansando durante algum tempo para alcançar determinado grau de
perfeição. Em muitos ramos industriais, o produto precisa ser secado,como na cerâmica, ou precisa sersubmetido a certas condiçõespara modificar sua composição
química, como na branquearia. O trigo de inverno precisa talvezde 9 meses para
amadurecer. Entre a época da semeadura e a da colheita, o processo de trabalho
está quasetotalmente interrompido. Na silvicultura, depois de concluídos a semeadura e os necessáriostrabalhos depreparação, asemente precisatalvez de 100 anos
para ser transformada em produto acabado; durante todo esse tempo, precisa de
uma ação bastante insignificantede trabalho.
Em todos esses casos,durante grande parte do tempo de produção, só esporadicamente seagrega trabalhoadicional. A situação descritano capítulo anterior, na
qual é preciso agregar capital e trabalho adicionais ao capital já fixo no processo
de produção, aqui só ocorre com interrupções mais longas ou mais curtas.
Em todos esses casos,o tempo de produção do capital adiantado constitui-se
de dois períodos: um periodo em que o capital se encontra no processo de trabalho; um segundo período em que sua forma de existência- a de produto inacabal' Ver a ediçãoOs Economistas".
O Capital.v. l, t. 1, p. 205-210.
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do - é entregue à ação de processos naturais, sem se encontrar no processo de
trabalho. Que esses doisperiodos se entrecruzem esporadicamentee se imbriquem
não altera nada na coisa. Periodode trabalho e período de produção aqui não coincidem. O período de produção é maior que o periodo de trabalho. Mas só depois
de ultrapassadoo período de produção é que o produto está pronto, maduro, para
passar, pois,da forma de capital-produtivo ãde capital-mercadoria.De acordo com
a duração do tempo de produção não constituido por tempo de trabalho,prolongase, portanto, também seu período de rotação. Quando o tempo de produção que
excede o tempo de trabalho não é determinado por leis da Naturezadadas de uma
vez por todas, como o amadurecimento do grão, o crescimento do carvalho etc.,
o tempo de rotação pode ser mais ou menos abreviado mediante a redução artificial do tempo de produção. Assim, por meio da introdução do branqueamento químico em vez de usar a luz solar, mediante aparelhos mais eficientes de secagem
em processosde secamento.Assim, no curtimento, em que, pelos métodos antigos,
a penetração do tanino nas pelestomava de 6 até 18 meses,pelos novos, em que
é usada a bomba de ar, só toma de 1 mês e meio a 2 meses.

COURCELLE-

SENEUIL, J. G. Traité Théorique et Pratique desEntreprises Industriellesetc. Paris,
1857, 2? ed., [p. 49].! O exemplo mais grandioso de redução artificial do tempo
de produção meramente preenchido por processosnaturais é fornecido pela história da produção do ferro, particularmente a transformação do ferro bruto em aço
nos últimos 100 anos, desde o puddling descoberto por volta de 1780 até o moderno processode Bessemere os modos mais recentes deproduzir introduzidos desde
então. O' tempo de produção foi enormemente abreviado, mas foi aumentada na
mesma medida a inversão de capital fixo.
Um exemplo peculiar do afastamento entre o tempo de produção e o tempo
de trabalho é proporcionado pela fabricaçãoamericana de fôrmas de calçados. Ai,
parte consideráveldos falsos custos decorre do fato de a madeira ser armazenada
até 18 meses para secar, a fim de que depois a fôrma pronta não empene, não
modifique sua forma. Durante esse tempo,a madeira não sofre nenhum outro processo detrabalho. O período de rotação do capital investido não é, por isso, determinado apenaspelo tempo exigido paraa própriafabricação dasfôrmas, mastambém
pelo tempo durante o qual fica em alqueive na madeira a secar. Por 18 meses encontra-se no processo de produção antes de poder entrar no processo de trabalho
propriamente dito. Este exemplo mostra também como os tempos de rotação de
várias partesdo capital total circulante podem ser diferentes devidoa circunstâncias
que não são oriundas da esfera da circulação, mas do processo de produção.
Especialmente nítidaaparece adiferença entretempo de produção e tempo de
trabalho na agricultura. Em nossos climastemperados, a terra dá trigo uma vez por
ano. A redução ou o prolongamento do período de produção para a semeadura
de inverno, em média 9 meses! depende, por sua vez,da alternância de anos bons
e anos ruins, não podendo ser, por isso, exatamente determinávele controlável de
antemão como na indústria propriamente dita. Apenas produtos secundários, como leite, queijo etc., podem ser produzidos e vendidos continuamente em períodos
mais curtos.Em contraposição,o tempo de trabalho coloca-se daseguinte maneira:
O número de jomadas de trabalho, nas diferentesregiões daAlemanha, levando em
consideração tanto as condições climáticas como as demais que o afetam, deve-seadmitir que seja, nos três principais períodos de trabalho: para o período da primavera,
da metade de março ou início de abril até a metade de maio, 50 a 60; para o período
do verão, do início de junho até o final de agosto, 65 a 80; e para o período do outono,
do início de setembro

até o final de outubro ou

até a metade ou

final de novembro,

55 a 75 jornadas de trabalho. No invemo, só precisamser registradosos trabalhosa serem executados, como carregamentos de adubo, madeira para o mercado, para construções etcf' KIRCHHOF, F. Handbuch der Iandwirthscha’tlichen Betriebslehre.Dessau,
1852. p. 160!
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Por isso, quanto mais desfavorável o clima, tanto mais se concentra o período
de trabalho na agricultura e, portanto, o dispêndio de capital e trabalho num periodo mais curto. Por exemplo, a Rússia. Lá, em algumas regiões ao norte, o trabalho
do campo só é possivel por 130 a 150 dias do ano. Pode-se entender que perda
a Rússiasofreria se50 dos 65 milhões de sua população européia ficassem desocupados durante os 6 ou 8 meses de inverno em que todo o trabalho do campo tem
de cessar. Além dos 200 mil camponeses que trabalham nas 10 500 fábricas da
Rússia, desenvolveram-sepor toda parte, nas aldeias, indústriascaseiras próprias.
Assim, há aldeias em que há gerações todosos camponesessão tecelões,curtidores, sapateiros,serralheiros, cuteleirosetc.; esseé especialmenteo caso dos gouvernements deMoscou, Vladimir,Kaluga, Kostromae Petersburgo.Essa indústriacaseira
é cada vez maispressionada ase pôr a serviçoda produção capitalista; aostecelões,
por exemplo, urdidura e trama sãofornecidas por comerciantes, diretamenteou por
meio de agentes. Abreviado de: Reports by H. M. Secretarieso’ Embassy and Legation, on the Manu’actures, Commerce etc. nf 8, 1865. p. 86-87.! Aqui se vê como a divergência entreperíodo de produção e período de trabalho, sendo o último
apenas parte do primeiro, constitui o fundamento natural da união da agricultura
com a indústria acessóriarural, e como esta, por outro lado, novamente se torna
ponto de apoio para o capitalistaque começa por se meter entre elas como comerciante. Quando a produção capitalista completa mais tarde a separaçãoentre manufatura e agricultura, o trabalhador rural se torna cada vez mais dependente de
ocupações meramente

acessórias e em conseqüência piora sua situação. Para o ca-

pital, como se verá mais tarde,todas as diferenças narotação se compensam. Para
o trabalhador

não.

Enquanto namaioria dosramos daindústria propriamentedita, mineração,hansporte etc., a operação é uniforme, trabalhando-se, entra ano. sai ano. em tempo
uniforme de trabalho, e abstraindo oscilaçõesde preço, perturbações nos negócios
etc., assim como interrupções anormais, os gastos correspondentesao capital que
ingressa noprocesso diáriode circulaçãodistribuem-se demodo uniforme; enquanto,
do mesmo modo, com as demaiscondições de mercado constantes,também o refluxo do capital circulanteou sua renovação ao longo do ano se distribui por períodos uniformes; nos desembolsosde capital em que o tempo de trabalho constitui
apenas partedo tempo de produção verifica-se, aolongo dos diversos periodosdo
ano, a maior desigualdadeno desembolso de capital circulante, enquanto o refluxo
ocorre apenas uma vez, no momento fixado pelas condições naturais. Com igual
escala deprodução, istoé, com igual grandezade capitalcirculante adiantado,
é preciso
adiantá-lo em massas maioresde uma vez e por um período mais longo do que
nos negócioscom períodos de trabalho contínuos. O tempo de vida do capital fixo
diferencia-se tambémaqui mais significativamente do tempo em que ele funciona
realmente de modo produtivo. Com a diferença entre tempo de trabalho e tempo
de produção, é natural que também se interrompa continuamente o tempo de uso
do capital fixo aplicado por um periodo mais longo ou mais curto, como, por exemplo, na agricultura com os animais de trabalho, aparelhos e máquinas. A medida
que essecapital fixo é constituido por animais de trabalho, exige continuamente os
mesmos ou quase os mesmos gastosem forragem etc., feitos durante o tempo em
que trabalha. Nos meios de trabalho mortos, a falta de uso também provoca certa
desvalorização. Ocorre,portanto, encarecimento geral do produto, já que a cessão
de valor ao produto se calcula não conforme o tempo em que o capital fixo está
em funcionamento, mas conforme o tempo em que perde valor. Nesses ramosda
produção, a manutenção em alqueive do capital fixo, esteja elaou não ligada a gastos correntes, constitui igualmente uma condição de seu emprego normal, como,
por exemplo, a perda de certo quantum de lã na fiação; e, do mesmo modo, em
cada processode trabalho sob condições técnicas normais, conta a força de trabalho improdutiva gasta inevitavelmentetanto quanto a produtiva. Cada aperfeiçoa-
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mento que diminui o gasto improdutivo de meios de trabalho,matéria-prima e força
de trabalho diminui também o valor do produto.
Na agricultura, ambas se unem: a maior duração do período de trabalho e a
grande diferença entre tempo de trabalho e tempo de produção. Hodgskin acertadamente observa a repeito:
A diferençade tempo{embora eleaí não diferencie tempode trabalhode tempo
de produção}que éexigida paracompletar osprodutos naagricultura eem outrasespécies de trabalho é a causa principal da grande dependência dos agricultores. Estes
não podem trazer suasmercadorias ao mercado em menos de um ano. Por todo esse
período, são obrigados a emprestar do sapateiro, do alfaiate, do ferreiro, do fabricante
de carretas e dos diversos outros produtores, de cujos produtos não podem prescindir
e que são completados em poucos dias ou semanas. Devido a essacircunstância natural e ao mais rápido crescimentoda riquezanos outros ramos de atividade, os proprietários fundiários, que monopolizaram o solo de todo o país, apesar de também terem se
apropriado da legislação, nãoforam capazesde salvar a si mesmos e a seus servidores,

os arrendatários,
da sinade seremas pessoas
mais dependentes
no país.2°HODGSKlN, Thomas. Popular Political Economy Londres, 1827. p. 147, nota.!

Todos osmétodos, por meio dos quais, em parte, os gastos emsalário e meios
de trabalho na agricultura são distribuídosde modo mais uniforme ao longo de todo o ano e, em parte, o tempo de rotação é encurtado, cultivando produtos mais
diversificados e assim tornando possíveis diversascolheitas durante o ano, exigem
aumento do capital circulanteadiantado naprodução e despendido emsalários, adubos, sementesetc. Assim ocorreu na transição da agricultura dos três afplhamentos
com alqueive para a agricultura de rotação de culturas sem alqueive. E assim nas
cultures dérobées3`

em Flandres.

Tome-se asplantas de raízes emculture dérobée; o mesmo campo produz primeiro
cereais, linho, colza para as necessidadeshumanas e depois da colheita são semeadas
plantas de raízes paraa manutenção do gado. Esse sistema,pelo qual o gado de chifre
pode ficar continuamente no estábulo, proporciona considerável acúmulo de adubo e
se toma, assim, o pivô da rotação das culturas. Mais de 1/3 da superfície plantada nas
regiões arenosasé empregado em cultures dérobées; écomo se a extensãode terra cultivada tivesse aumentado em

1/3.

Além de plantas de raízes, empregam-setambém trevo e outras forragens:
A agricultura levada a um ponto em que passa a ser jardinagem exige, compreensivelmente, investimentode capital relativamente grande.Na Inglaterra,calcula-se em250
francos o capital investido por hectare. Em Flandres, nossos camponesesprovavelmen-

te acharãoum capitalde investimentode 500 francos porhectare baixodemais. LAVELEYE, Emile de. Essais sur l'Economie Rurale de la Belgique. Bruxelas, 1863. p.
59, 60,

63.!

Consideremos, por fim, a silvicultura:
A produção de madeira diferencia-se da maioria das demais produções essencialmente por nela a força da Natureza agir autonomamente e por não precisar, havendo
renovação natural, de força do homem e do capital. Mesmo quando as florestas são

2 Em inglês: ...!the mostdependent class
of menin thecommunity Amais dependente
classe de
homens na
comunidade.! EmMarx traduzido
por: " ...! die abhängigsten
Leute imLand ...!". As pessoas
mais dependentes
no país.!
N. dosT.!
3` Culturas
intermediárias. N.
dos T.!
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renovadas artificialmente, o emprego da força humana e de capital, ao lado da ação
das forças naturais, é diminuto. Além disso, a floresta consegue ainda desenvolver-se
em tipos de solo e em áreas em que o trigo já não se desenvolve ou em que sua produção já não vale a pena. Mas a silvicultura também exige, para uma exploração regular,
superfície maior do que a triticultura, pois pequenas áreas não permitem a execução
dos cortes de acordo com as normas da economia florestal, a maior parte das explorações secundárias se perde, ficando mais difícil a proteção da floresta etc. O processo
de produção depende, porém, de períodos de tempo tão longos que transcendeos planos de uma economia privada, às vezes atéo tempo de uma vida humana. O capital

investido naaquisição dosolo florestal4°
na produção comunitária essecapital inexiste e a questão consisteapenas em saber quanto de solo a comunidade pode subtrair para a produção florestal ao cultivo
e às pastagens!
só depois de muito tempo oferece frutos compensadores e efetua uma rotação apenas parcial, sendo que a completa, para algumas espécies de madeira, tem lugar apenas em prazos5° quevão até 150 anos. Além disso, a própria produção continuada de
madeira exigeuma provisão do bosque vivo que monte em 10 a até 40 vezes seuaproveitamento anual. Por isso,quem não tem outras receitas nempossui bosquesextensos,
não pode operar uma economia florestal regular. KIRCHHOF. p. 58.!

O longo tempo de produção que inclui uma duração relativamente pequena
de tempo de trabalho!, em conseqüência a extensão de seus períodos de rotação,
torna a silvicultura um ramo pouco propício ã exploração privada e, portanto, capitalista, poisesta éessencialmente exploração
privada, mesmose emvez docapitalista
individual aparece o capitalista associado. O desenvolvimento da agricultura e da
indústria em geral mostrou-sedesde temposimemoriais tão ativo na destruição das
florestas que, em face disso, tudo o que inversamente sefez para sua conservação
e produção é uma grandeza completamente evanescente.
No citadotrecho deKirchhof, éespecialmente digna
de nota a seguintepassagem:
Além disso, a própria produção continuada de madeira exige uma provisão de bosque vivo que monte em 10 a até 40 vezes seu aproveitamento anual.

Portanto, apenas uma única rotação em 10 a 40 ou mais anos.6`
Assim também na pecuária. Parte do rebanho reserva de gado! permanece
no processo de produção, enquanto outra parte é vendida como produto anual.
Só parte do capital completa aqui uma rotação anual, exatamente como o capital
fixo, a maquinaria, os animais de trabalho etc. Embora essecapital sejacapital fixado no processo deprodução por um tempo mais extenso,prolongando assim a rotação do capital total, não constitui capital fixo no sentido categórico.
O que aqui se chama de reserva - determinado quantum de bosque vivo ou
de gado - encontra-se relativamente no processo de produção simultaneamente
como meio de trabalho e como material de trabalho!; de acordo com as condições
naturais de sua reprodução numa economia regulada, parte significativa precisa
encontrar-se permanentemente sob essa forma.
Outro tipo de reserva atua analogamente sobre a rotação, constituindo capital

produtivo potencial,
mas que,devido ànatureza da
economia, precisa
ser acumulado em massas maioresou menores e, portanto, tem de ser adiantado à produção

°' Na 19 e 2? edição:Landboden solo
rural! emvez deWaldboden solo
florestal!. N.da Ed.Alemã.!
5° Na19 e 29 edição:Forsten orestas!
em vezde Frístenprazos!. N.da Ed.Alemã.!
Õ' Segundo
a ediçãoda Ed.Siglo XXI,essa frase
não consta
da primeiraedição. N.dos T.!
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por um período mais extenso, emborasó pouco a pouco ingresse noprocesso ativo
de produção. Estão nessecaso, por exemplo, o adubo antes de ser levado ao campo, assim como os grãos, o feno etc. e aquelas reservas de forragem que entram
na criação do gado.
Parte consideráveldo capital de exploração está contida nos estoquesde economia.
Mas estespodem perder parte maior ou menor de seu valor, tão logo não sejam aplicadas as medidas cautelaresnecessárias asua boa manutenção; sim, por falta de vigilância, até mesmo parte dos estoques de produtos pode ser completamente perdida para
a economia. Toma-se, portanto,a esserespeito, especialmentenecessária umacuidadosa vigilância dos celeiros, dos silos de forragens e de cereais e dos porões, assim como
devem-se manter

devidamente fechados

os locais de armazenamento,

além de deixá-

los sempre limpos, ventilados etc.; os cereais e demais produtos armazenados devem
ser de vez em quando convenientemente revirados; batatase nabos têm de ser protegidos da geada, bem como da água e do apodrecimento.7° KIRCHHOF. p. 292.! Ao
calcular as próprias necessidades,especialmente paraa criação de gado, em que a distribuição deve ser feita na medida do produto e da finalidade, é preciso pensar não só
em cobrir as necessidades,mas também considerar que haja um estoque adequado para casos imprevistos. Se daí resulta que a necessidade nãopode ser coberta completamente pela produção própria, é preciso então ponderar se não se poderia cobrir essa
carência por meio de outros produtos substitutivos! ou conseguir mais barato outros
produtos em lugar dos faltantes. Caso,por exemplo, ocorrer uma carência de feno, ela
pode ser coberta por raízes acrescidas
de palha. Em geral, é preciso ter sempre em vista
o valor efetivo e o preço de mercado dos diversos produtos e tomar, de acordo com
isso,_ as
decisões parao consumo; se, por exemplo, a aveia está mais cara enquanto a
ervilha e o centeio estão relativamentecom cotação baixa, então se substituirácom vantagem parte da aveia na alimentação dos cavalos por ervilha e centeio, vendendo-se

a aveiadessa maneira
tornada sobrante.
llb., p. 300!
Anteriormente, ao considerar a formação do estoque,8` jáfoi observado que
determinado quantum, maior ou menor, de capital produtivo potencial é exigido,
isto é, de meios de produção destinados ãprodução, que precisam estarem reserva
em maiores ou menores massas, parapouco a pouco entrarem no processode produção. Observou-sea respeito que, em dado empreendimento de negócios ou numa exploração de capital de certo porte, a grandeza desseestoque de produção
depende da maior ou menor dificuldade de sua renovação, daproximidade relativa
dos mercados de suprimento, do desenvolvimento dos meios de transporte e de
comunicação etc. Todas essascircunstâncias afetamo mínimo de capital que precisa estar disponível sob a forma de estoque produtivo, portanto o período em que
têm de ser feitosadiantamentos decapital e o volume da massade capital que precisa seradiantado de uma vez. Esse volume,que, portanto, também afetaa rotação,
é condicionado pelo tempo maior ou menor durante o qual o capital circulante fica
imobilizado sob a forma de estoque produtivo, como capital produtivo meramente
potencial. Por outro lado, à medida que essaparalisação dependeda maior ou menor possibilidade de reposição rápida, das condições de mercado etc., ela mesma
se origina, por sua vez, do tempo de circulação, de circunstâncias quepertencem
ã esfera da circulação.
Além disso,todas essaspeças deinventário ou acessórios, comoinstrumentos detrabalho manual. peneiras, cestos, cordas, graxa para carroça, pregos etc., têm de estar
tanto mais em estoque para a imediata reposição quanto menos se tem nas proximidades a oportunidade de conseguir arranjá-losrapidamente. Porfim, a cada ano, no inver7' Na 19 e29 edição:Feuer fogo!em vezde Fäulnisaprodrecimento!. N.
da Ed.Alemã.!
ll' Ver neste volume
cap. Vl.item ll. 1.
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no, todo o inventário de instrumentos tem de ser cuidadosamente reexaminado,
tomando-se logo medidas para completá-lo e mantê-lo em ordem. Se, porém, se deve
manter em geral estoques maiores ou menores para as necessidadesdo inventário, é
algo decidido principalmente pelascondições locais.Onde não haja artesãosnem casas
comerciais nasproximidades, é preciso manter maiores estoquesdo que onde podem
ser encontradosno local ou muito por perto. Mas quando se encomendam de uma vez,
nas mesmascondições, os estoques necessáriosem quantidades maiores, ganha-seem
regra a vantagem de comprar barato, sempre que, além disso, se tenha escolhido para
tanto um momento apropriado; é claro que também se subtraiassim aocapital circulante de exploração uma soma maior de uma vez, da qual a operação da empresa nem
sempre pode prescindir sem problemas. KIRCHHOF. p. 301.!

A diferença entre tempo de produção e tempo de trabalho admite, como vimos, casos muito diferentes. O capital circulante pode encontrar-se no tempo de
produção antes de entrar no processo de trabalho propriamente dito fabricação de
fôrmas!; ou encontrar-se notempo de produção depois de ter passado peloprocesso de trabalho propriamente dito vinho, cereal como semente!; ou o tempo de produção é esporadicamente interrompidopelo tempo de trabalho lavoura, silvicultura!;
grande parte do produto em condições de circular permanece incorporada ao processo ativode produção.enquanto uma parte muito menor entra na circulaçãoanual
silvicultura ecriação de gado!; o maior ou menor espaço de tempo durante o qual
o capital circulante está sob a forma de capital produtivo potencial, portanto também a massa maior ou menor em que esse capital tem de ser desembolsado de
uma vez, em parte se origina da espécie do processo de produção agricultura! e
em parte depende da proximidade dos mercados etc.; em suma, depende de circunstâncias que pertencem à esfera da circulação.
Mais tarde se verá Livro Terceiro! que teorias absurdas provocaramem MacCulloch, James Mill etc. a tentativa de identificar o tempo de produção, que se desvia do tempo de trabalho, com este último, tentativa decorrente de uma aplicação
errônea da

teoria do

valor.

O ciclo de rotação que anteriormente consideramos é dado pela duração do
capital fixo adiantado no processo deprodução. Como este abrangeuma sériemaior
ou menor de anos, abrange também uma série de rotações anuais do capital fixo
respectivamente repetidasdurante o ano.
Na agricultura, tal ciclo de rotação decorre do sistema de rotação de culturas:
A duração do tempo de arrendamento não é admissível, emtodo caso, como sendo
menor que o tempo de circulação predito pela seqüência de culturas9` adotada;por isso, no sistema dos três afolhamentos, sempre se calcula como 3, 6, 9. Com a adoção
do sistema dos três afolhamentos com alqueive puro, a terra só é cultivada 4 vezes em
6 anos e, nos anos em que é cultivada, semeiam-se cereais de invemo e de verão e,
se a natureza do solo o exige ou permite, também se alteram trigo e centeio, cevada
e aveia. Cada tipo de cereal se multiplica no mesmo solo mais ou menos do que outro,
cada um tem seu valor e também se vende por um ou outro reço. Por isso, o rendi-

mentocampo
do
difere
em cada
ano de
cultivotambém
e
difgre
na primeira
metade

da circulação nos 3 primeiros anos! da segunda. Mesmo o rendimento médio do tempo de circulação não é igual de uma metade para a outra já que a fecundidade não
depende apenas da qualidade do solo, mas também das condições do tempo a cada
9. Na 19e 29 edição; Frucht’olgeaussaar
seqüência da
semeadura das
culturas! emvez deFrucht’olge aussagt
prediz
a seqüência
de culturas!.N. da Ed. Alemã.!
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ano, assim como os preços dependem de diversas condições. Se, então, se calcula o
rendimento 1°°do campo de acordo com os anos de fecundidade média de todo o tempo de circulação, de 6 anos, e de acordo com os preços médios dos mesmos, então
se teráencontrado o rendimento globalpor ano tanto paraum quanto para o outro tempo
de circulação.Esse nãoé, porém, o caso se o rendimento é calculado só para a metade
do tempo de circulação, portanto para 3 anos, pois o rendimento global resultaria desigual. Daí decorre que a duração do tempo de arrendamento, no caso do sistema dos
três afolhamentos,deve serdeterminada em pelo menos 6 anos. Mas, muito mais desejável parao arrendatárioe o arrendador, continuasendo sempre,no entanto,que o tempo

de arrendamento
constitua ummúltiplo dotempo dearrendamento9[sic!11'}e, assim,
no caso do sistema dos três afolhamentos, se estabelece, emvez de em 6, em 12, 18
e até mais anos, e no sistema de sete afolhamentos,

em vez de em 7, em 14, 28 anos'Í

KIRCHHOF. p. 117-118.!

{No manuscritolê-se aqui:O sistemainglês derotação deculturas. Fazer
nota
aqui. F.E.}

W Na IF e 29 edição:Betrag importância!
em vezde Ertmg rendimento!. N.
da Ed.Alemã.!
Assim está escrito.
literalmente. N.
dos T.!

CAPÍTULO XIV

O Tempo de Circulação

Todas ascircunstâncias até
aqui consideradas
e que diferenciam osperíodos
de circulaçãode diferentescapitais investidosem diferentesramos de negócios, por
conseguinte tambémos prazosdurante os quais capitalprecisa seradiantado, originam-se dentro do próprio processo deprodução, como a diferença entre capital fixo e fluido, a diferença entre os períodos de trabalho etc. O tempo de rotação do
capital é, no entanto, igual à soma de seu tempo de produção e seu tempo de circulação.1` Porisso, é evidente que durações diversasdo tempo de circulação tornam
diferente o tempo de rotação e, daí, a extensão doperíodo de rotação. Issose torna
mais evidentequando se comparam dois investimentos decapitais distintos,em que
as demais circunstâncias quemodificam a rotação são iguais, só diferindo os tempos de circulação, ouquando se considera um dado capital com determinada composição decapital fixo e fluido, um dado período de trabalho etc.e somentese deixa
variar hipoteticamente os tempos de circulação.
Uma das seções dotempo de circulação - e relativamente a mais decisiva consiste no tempo de venda, época em que o capital se encontra no estado de
capital-mercadoria. Conformea grandezarelativa desseprazo, alonga-seou abrevia-se
o tempo de circulaçãoe, portanto, o período de rotaçãoem geral. Pode ocorrerque,
por causa de custos de armazenamento etc., torna-se necessário um desembolso
adicional de capital. De antemão está claro que o tempo exigido para a venda de
suas mercadoriasacabadas podeser muito diferente para os capitalistasindividuais
num mesmo ramo de negócios; portanto,não só para as massas decapital que são
investidas nosdiferentes ramosda produção, mas também para os diferentes capitais autônomos que constituem, de fato, apenas fraçõesautonomizadas do capital
total investido na mesma esfera da produção. Com as demais circunstâncias constantes, o periodo de venda para o mesmo capital individual há de variar com as
oscilações geraisdas condiçõesde mercado ou com as oscilaçõesno ramo específico de negócios. Não nos deteremos por ora mais longamente nisso. Constatamos
apenas o simples fato:todas ascircunstâncias queacarretam emgeral diferenciação
nos períodos de rotação dos capitais investidos em diferentes ramos de negócios
têm, quando operam individualmente se, por exemplo, um capitalista tema chanl' Marx usa paracirculação ora
a palavragermânica Umlau’,
ora apalavra latina
Zirkulation. Neste
lugar eleexplicita
que sãosinõnimas: 'Umlau[soder Zirkulationszeitf
N. dosT!
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ce de vender mais rápido que seu concorrente, quando um aplica mais métodos
que reduzem os períodos de trabalho do que o outro etc.!, por conseqüência igualmente a diversidade darotação dosdiferentes capitaisindividuais aplicadosno mesmo ramo de negócios.
Uma causa sempre atuante na diferenciação do tempo de venda e, portanto,
do tempo de rotação em geral, é a distância do mercado onde a mercadoria é venda a seu local de produção.2' Durante todo o tempo de sua viagem para o mercado, o capital se encontra confinado no estado de capital-mercadoria; se se produz
por encomenda, até o momento da entrega; se não se produz por encomenda, ao
tempo de viagem para o mercado ainda se acrescenta o tempo durante o qual a
mercadoria se encontra à venda no mercado. Aperfeiçoamentosnos meios de comunicação e de transporte reduzem o período de locomoção das mercadorias em
termos absolutos,mas não suprimem a diferença relativa,originária da locomoção,
do tempo de circulaçãode diferentescapitais-mercadorias outambém de diferentes
parcelas domesmo capital-mercadoriaque se transladam paradiferentes mercados.
Os veleiros mais aperfeiçoados e vapores, por exemplo, que abreviam a viagem,
abreviam-na tantopara portos mais próximos quanto para portos mais distantes. A
diferença relativase mantém, embora muitas vezes diminuída.As diferenças relativas podem, devido ao desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, ser deslocadas demodo tal que não correspondam às distâncias naturais.Por
exemplo, uma estrada deferro, que vá do local de produção a um importante centro populacional no interior, pode fazercom que a distânciaaté um ponto mais próximo, para onde não vai nenhuma estrada de ferro, aumente em termos absolutos
ou relativos se comparadaao naturalmente mais distante;do mesmo modo, em virtude da mesma circunstância,a própria distância relativaentre os centros de produção e os grandes mercados de escoamento pode ser deslocada, o que explica a
decadência develhos centrosde produção e a ascensão denovos, com a alteração
nos meios de transportee de comunicação. A isso seacrescenta aindao custo relativamente menor do transporte para distânciasmaiores do que para menores.! Ao
mesmo tempo, com o desenvolvimento dos meios de transporte, é acelerada avelocidade do movimento no espaço, ecom isso abreviada temporalmentea distância
espacial. Desenvolve-senão só a massados meios de comunicação,de modo que,
por exemplo, muitos navios partem simultaneamentepara o mesmo porto, diversos
trens corremsimultaneamente sobrediferentes linhasentre osdois pontos, mas, por
exemplo, ao longo da semana, em diferentes diassucessivos, naviosde carga vão
de Liverpool a Nova York ou, em diversashoras do dia, trens de cargavão de Manchester aLondres. A velocidade absoluta- portanto essa partedo tempo de circulação - não é alterada com dado rendimento dos meios de transporte por essa
última circunstância. Mas sucessivosquanta de mercadorias podem, em periodos
consecutivos mais breves, começar a viagem e, assim, chegar sucessivamenteao
mercado, semque se acumulem, até o despacho efetivo em grandes massascomo
capital-mercadoria potencial.Por isso,o refluxo também sedistribui em periodos sucessivos maisbreves, demodo que parte estáconstantemente transformadaem capital monetário, enquanto outra parte circula como capital-mercadoria. Por meio
dessa distribuição do refluxo por vários periodos sucessivos, reduz-se o tempo
global de circulação e,portanto, também, a rotação.Inicialmente desenvolve-se,por
um lado, a maior ou menor freqüência com que os meios de transporte funcionam,
por exemplo, o número de trens de uma estrada de ferro conforme um local de
produção produza mais - torne-se um centro de produção maior - e na direção
do mercado de escoamentojá existente,portanto, dos grandes centrosde produção
2' Na 19 e29 edição:local devenda. N.da Ed.Alemã.!
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e de população, dos portos de exportação etc. Por outro, porém, essaparticular facilidade de tráfego e a rotação de capital assim acelerada ã medida que é condicionada pelo tempo de circulação! provoca,inversamente, umaconcentração acelerada,
por um lado, do centro de produção, por outro, de seu mercado.Com a concentração assim acelerada de massas humanase de capital em dados pontos, progride
a concentraçãodessas massasde capital em poucas mãos. Ao mesmo tempo ocorrem novamente remoção e deplacement em decorrência da mudança da situação
relativa de locais de produção e de mercado devido a modificação dos meios de
comunicação. Um local de produção que, por sua posição junto a uma estrada ou
canal, tinha uma vantagem especial de localização, encontra-seagora ao lado de
um único ramal ferroviário, que só funciona em intervalos relativamente grandes,
enquanto outro local, que estava totalmenteafastado dasprincipais vias de tráfego,
agora se encontra no ponto de cruzamento de várias viasférreas. O segundo local
ascende, o primeiro decai. Portanto, mediante a modificação nos meios de transporte produz-se uma diferenciação local no tempo de circulação das mercadorias,
nas oportunidades de comprar, de vender etc., ou a diversidade local já existente
se distribuide outro modo. A importância dessacircunstância paraa rotação do capital mostra-senas brigasdos representantesdo comércio e da indústria de diversas
localidades com as direções das ferrovias. Ver, por exemplo, o acima3' citado Livro Azul da Railway Committee.!
Todos os ramos da produção que, pela naturezade seus produtos, dependem
principalmente de escoamento local, como as cervejarias, alcançampor isso suas
dimensões máximas nos grandes centros populacionais. A rotação mais rápida do
capital compensa aí, em parte, o encarecimento de diversas condiçõesde produção, do terreno de construção etc.
Se, por um lado, com o progresso da produção capitalista, o desenvolvimento
dos meios de transporte e de comunicação abrevia o tempo de circulação de
dado quantum de mercadorias,então o mesmo progressoe a possibilidade proporcionada pelo desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação acarretam, pelo contrário, anecessidade detrabalhar paramercados cadavez maisdistantes,
em suma, para o mercado mundial. A massa de mercadorias que se encontra em
viagem e que viaja para pontos distantes cresceenormemente e, portanto, também,
em termos absolutos erelativos, aparte do capital socialque se encontra constantemente e por prazos mais longos no estágio de capital-mercadoria dentro do tempo
de circulação. Com isso, cresce simultaneamentetambém a parte da riqueza social
que, em vez deservir como meio de produção direto,é investidaem meios de transporte e de comunicação e no capital fixo e circulante exigido para sua operação.
A mera duração relativada viagem da mercadoria para o local da entrega ocasiona uma diferença não só na primeira parte do tempo de circulação, no tempo
de venda, mas também na segunda parte, na retransformação do dinheiro nos elementos do capüal produtivo, no tempo de compra. A mercadoria é, por exemplo,
enviada para a India. lsso demora, por exemplo, 4 meses. Queremos fixar o tempo
de venda = 0, ou seja, a mercadoria é enviada por encomenda e será paga aos
agentes do produtor contra a entrega. O envio do dinheiro de volta a forma pela
qual ele é enviado de volta é indiferente aqui! demora novamente 4 meses. Assim,
demora ao todo 8 meses atéque o mesmo capital possa funcionar novamente como capital produtivo e que a mesma operaçãopossa serrenovada com ele. As diferenças assimoriginadas na rotação constituem um dos fundamentos materiais dos
diferentes prazosde crédito, assim como o comércio de ultramar, por exemplo, em
Veneza eGênova, constitui em geral uma das fontes do sistema decrédito propriamente dito.
3° Verneste volume,
p. 110
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A crise de 1847 possibilitou àcomunidade bancária e mercantil daquela época reduzir a usance indiana e chinesa tempo de vencimento de letras de câmbio entre esses
países ea Europa! de 10 meses apósa data para 6 meses ã vista; e com o transcurso de 20 anos, a aceleração da viagem e a introdução de telégrafos toma necessária
agora uma redução adicional de 6 meses à vista para 4 meses após a data, como primeiro passopara 4 meses ãvista. A viagem de um veleiro, via Cabo, de Calcutá a Londres dura em média menos de 90 dias. Uma usance de 4 meses à vista equivaleria,
digamos, a um prazo de vencimento de 150 dias. A usance atual de 6 meses ã vista
e uivale a um vencimento de cerca de 210 diasf' London Economist. 16 de junho de

1866.!

Por outro

lado:

A usance brasileira continua

sendo ainda

de 2 a 3 meses à vista; letras de câmbio

de Antuérpia sobre Londres! são sacadas3 meses após a data e mesmo Manchester
e Bradford sacam sobreLondres em 3 mesese até em prazosmaiores. Porum consentimento tácito é, assim, dada ao comerciante uma oportunidade suficiente para realizar
sua mercadorianão antes, mas atéã época do vencimento dos títulos sacados. Porisso,
a usancedas letrasde câmbioindianas nãoé excessiva.Produtos indianosque, na maioria
dos casos,são vendidos em Londres com prazo de 3 meses, sese conta algum tempo
para a venda, não podem ser realizados em prazo muito menor do que 5 meses, enquanto outros 5 meses transcorrem em média entre a compra na lndia e a entrega no
armazém inglês.Temos aqui um periodo de 10 meses, enquanto o prazo das letrassacadas contra as mercadorias vencem em não mais que 7 meses. Ib., 30 de junho de
1866.! Em 2 de julho de 1866, cinco grandes bancoslondrinos, que transacionam principalmente com a lndia e a China, bem como o Comptoir d 'Escompte de Paris, noticiavam que a partir de 19 de janeiro de 1867 suas sucursaise agências no oriente só
comprariam e venderiam letras de câmbio que não fossem sacadasa mais de 4 meses
ã vista. Ib., 7 de julho de 1866.!

Essa redução,no entanto, fracassou eteve de ser abandonada. Desde então,
o Canal de Suez revolucionou tudo isso.!
E compreensívelque, ao prolongar-se o tempo de circulação dasmercadorias,
aumente o risco de uma alteração de preços no mercado de venda, já que cresce
o período dentro do qual podem ocorrer alterações nos preços.
Uma diferenciação no tempo de circulação, em parte individual, entre diferentes capitaisindividuais no mesmo ramo de negócios, em parte entre diferentesramos de negócios de acordo com diferentes usanceslá onde não é logo pago em
dinheiro, decorre dos diferentesprazos de pagamento na compra e na venda. Não
nos deteremosmais longamente nesse importanteponto para o sistema de crédito.
Do volume

dos contratos

de fornecimento

-e

este cresce

com o

volume e

a escalade produção capitalista - originam-se igualmentediferenças notempo de
rotação. O contrato de fornecimento como transação entrecomprador e vendedor
é uma operação que pertence ao mercado, à esfera da circulação. As diferenças
que se originam dele no tempo de rotação, originam-se, pois, da esfera da circulação, mas repercutem diretamente na esfera da produção - e o fazem ainda que
se abstraiamtodos osprazos depagamento eas condiçõesde crédito,portanto também
o pagamento em dinheiro. Carvão, algodão,fio etc., por exemplo, são produtosdiscretos. Cadajornada fornece seu quantum de produto acabado. Se,porém, o fiandeiro ou o proprietário de mina assume o fornecimento de massas deproduto que
exijam, digamos, um período de 4 ou 6 semanas dejornadas de trabalho consecutivas, issoé exatamenteo mesmo,no que se refereao tempoem que é precisoadiantar
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capital, que introduzir um periodo de trabalho contínuo de 4 ou 6 semanas nesse
processo de trabalho. Aqui se pressupõe,naturalmente, que toda a massa de produto encomendada deva ser entregue de uma vez ou que ela só seja paga depois
de ter sido inteiramente fomecida. Assim,

então, considerada individualmente, cada

jornada fomece seu determinado quantum de produto acabado. Mas essa massa
acabada é sempre apenas parte da massa a ser fornecida por contrato. Se, nesse
caso, aparte pronta das mercadoriasencomendadas jánão se encontra no processo de produção, encontra-se,no entanto, como capital meramente potencial,no depósito.

Passemos agorapara a segunda época do tempo de circulação: o tempo de
compra ou a época durante a qual o capital seretransforma de forma-dinheiro nos
elementos do capital produtivo. Durante essaépoca eleprecisa permanecerpor um
tempo maior ou menor em seu estado de capital monetário, isto é, certa parte do
capital total adiantado deve encontrar-se continuamente no estado de capital monetário, emboraessa partese componha de elementosem constante mudança. Por
exemplo, em determinado negócio, do capital total adiantado precisam estardisponiveis n × 100 libras esterlinasem forma de capital monetário, de modo que, enquanto todos os elementos dessas n × 100 libras esterlinas se transformam
incessantemente emcapital produtivo, essa somacom o fluxo vindo da circulação,
do capital-mercadoriarealizado, tambémcontinuamente secompleta. Determinada
parte do valor do capital adiantado encontra-se, portanto,continuamente em estado de capital monetário, portanto numa forma que não pertence a sua esfera da
produção, mas a sua esfera da circulação.
Já se viu que o prolongamento - ocasionado pelo distanciamento do mercado - do tempo em que o capital está confinadoã forma de capital-mercadoriaprovoca um refluxo diretamente retardado do dinheiro, retardando portanto também
a transformação do capital de monetário em produtivo.
Além disso, viu-se capítulo VI! como, no que tange ã compra das mercadorias, o tempo de compra, o maior ou menor distanciamento das principais fontes
de suprimento da matéria-prima torna necessárioadquirir por periodos mais longos
matérias-primas emantê-las em condições de uso em forma de estoque produtivo,
capital latente ou potencialmente produtivo; como ele, portanto, aumenta a massa
do capital que precisa ser adiantado de uma vez e o tempo pelo qual ele precisa
ser adiantado com a escala de produção igual em tudo mais.
Têm efeitossemelhantes, emdiferentes ramosde negócios,os períodos- maiores ou menores - em que são lançadasno mercado massas maioresde matéria-prima. Assim, por exemplo, em Londres, a cada 3 meses, ocorrem grandes leilões de
lã que dominam o mercado de lã; enquanto o mercado algodoeiro de colheita em
colheita é renovado no todo continuamente, ainda que nem sempre de maneira
uniforme. Tais periodos determinam os principais prazos de compra dessas matérias-primas einfluem, particularmente,também nascompras especulativasque condicionam adiantamentosmais longosou mais curtos nesseselementos daprodução,
assim comoa naturezadas mercadoriasproduzidas influi sobre aretenção especulativa proposital,mais longaou mais curta, do produto em forma de capital-mercadoria
potencial.
O agricultor precisa, pois, ser, até certo ponto, especulador e, por isso, conforme as
condições do momento, postergar a venda de seus produtos ...!.

Seguem algumas regras gerais.
No entanto, na colocação dos produtos, o mais importante depende da pessoa, do

próprio produtoe da localidade. Quem
por habilidadee sorte l! estáprovido desuficiente capital de exploração não poderá ser censurado se, com preços extraordinaria-
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mente baixos, mantiver, uma vez, suacolheita estocadapor um ano; aquele a quem, no

entanto, faltar
capital deexploração ou
espírito especulativo
em geral l!, procuraráobter
os preços médios correntes e terá, portanto. de vender assim que e sempre que tiver
oportunidade de fazê-lo. Estocarlã por mais de 1 ano acarreta quase sempre apenas
prejuízos; enquanto cereais e oleaginosas podem ser guardados por um par de anos
sem desvantagemde suaspropriedades e qualidade. Produtos que habitualmente estão

sujeitos agrande elevação
ou queda,como, porexemplo, oleaginosas,
lúpulo, cardo
e similares, são, com razão, estocadosnos anos em que o preço está muito abaixo dos
preços de produção. O que menos se deve adiar é a venda de coisas que ocasionem
custos diários de manutenção, como gado engordado, ou que estejam sujeitas a se estragar como frutas, batatas etc. Em algumas regiões, um produto tem em certas estações, emmédia, seupreço maisbaixo eem outras,pelo contrário,seu preçomais elevado;
assim, por exemplo, o trigo tem por volta de S. Martinho, em vários lugares, em média, preço mais baixo que entre o Natal e a Páscoa. Além disso, vários produtos, em
várias regiões,só se vendem bem em certasépocas, como é o caso da lã nos mercados
de lã em regiõesonde o comércio da lã no resto do tempo costuma parar etc? KlRCHHOF. p. 302.!

Ao se examinar a segunda parte do tempo de circulação, durante a qual o dinheiro é retransformado nos elementos do capital produtivo, não se considera apenas essaconversão tomadaem si mesma, não só o tempo em que o dinheiro reflui,
conforme o distanciamento do mercado em que o produto é vendido; antes de tudo, entra em consideraçãoo volume em que parte do capital adiantadotem de encontrar-se constantementeem forma-dinheiro, no estado de capital monetário.
Abstraindo todaespeculação, ovolume das compras daquelasmercadorias, que
devem estarconstantemente disponiveis
como estoqueprodutivo, dependedas épocas
de renovação desse estoque,portanto de circunstâncias por sua vez dependentes
das condiçõesde mercadoe que, por isso,são diferentespara diferentesmatérias-primas; aqui precisa, portanto, ser adiantado de uma vez, de tempos em tempos, dinheiro em quantidades maiores. Conforme a rotação do capital, o dinheiro reflui
com maior rapidez ou maior lentidão, mas sempre fracionadamente. Parte dele é
de novo gasta, comigual continuidade, em periodos mais curtosde tempo, a saber,
a parte retransformada em salários. Mas outra parte, aquela a ser retransformada
em matéria-prima etc., precisaser acumulada por períodos mais longos de tempo,
como fundo de reserva, seja para compras, seja para pagamentos. Ele existe portanto em forma de capital monetário, embora se altere o volume em que existe como tal.

Veremos, no próximo capítulo, como outras circunstâncias, surjamelas do processo de produção ou do processo de circulação, exigem essa disponibilidade de
determinada parcelado capital adiantado em forma-dinheiro. De modo geral é preciso, porém, observar que os economistas estão muito inclinados a esquecer que
continuamente parte do capital necessário ao negócio percorre não só altemadamente as três formas de capital monetário, capital produtivo e capital-mercadoria,
mas que diferentes parcelasdele possuem continuamente essasformas uma ao la-

do daoutra, aindaque agrandeza relativa
dessas parcelas
se alterecontinuamente.
E principalmente a parte disponível de modo continuo como capital monetário que
os economistasesquecem, emboraexatamente essacircunstância sejamuito necessária para o entendimento da Economia burguesa e que, por isso, também se faz
valer na práxis enquanto tal.

CAPÍTULO XV

Efeito do Tempo de Rotação Sobre a Grandeza do
Adiantamento de Capital

Neste eno próximocapítulo tratamos
da influênciado tempode rotaçãosobre
a valorização do capital.
Tomemos o capital-mercadoria que seja produto de certo período de trabalho,
por exemplo, de 9 semanas. Abstraiamos,por enquanto, tanto a parte do valor do
produto que lhe é agregada peladepreciação médiado capital fixo, quanto a maisvalia que lhe é agregada durante o processo de produção: o valor desse produto
é, então, igual ao valor do capital fluido adiantado para sua produção, isto é, do
salário e das matérias-primase matérias auxiliares consumidasem sua produção.
Suponhamos que esse valorseja = 900 libras esterlinas, demodo que o desembolso semanal atinja 100 libras esterlinas.O tempo de produção periódico, que aqui
coincide com o período de trabalho, é, portanto, de 9 semanas. Eindiferente, neste
caso, que se suponha aqui tratar-se de um período de trabalho para um produto
contínuo, ou de um período de trabalho contínuo para um produto discreto, na medida em que o quantum de produto discreto que é levado de uma vez para o mercado custa 9 semanas de trabalho. Suponhamos que o tempo de circulação dure
3 semanas. Que, portanto, todo o período de rotação dure 12 semanas.Depois de
transcorridas 9 semanas, o capital produtivo adiantado estátransformado em capital-mercadoria, maspermanece 3 semanas noperíodo de circulação. O novo prazo
de produção só pode, portanto, recomeçar no início da 13? semana e a produção
estaria paralisadapor 3 semanas oupor 1/4 de todo o período de rotação.De novo
é indiferente que sepressuponha queessa demoraseja, em média, para que a mercadoria possaser vendida ou que esteja condicionadapelo distanciamento do mercado ou pelos prazos de pagamento da mercadoria vendida. A cada 3 meses, a
produção estaria parada por 3 semanas, portanto, durante o ano, 4 × 3 = 12 semanas = 3 meses = 1/4 do período de rotação anual. Caso a produção deva
ser contínua e, semana após semana, mantida na mesma escala, só são possíveis
duas coisas.

Ou a escala daprodução precisaser reduzida,de modo que as 900 libras esterlinas bastempara manter o trabalho em andamento tanto durante o período de trabalho, quantodurante otempo de circulação daprimeira rotação.Com a 10? semana,
um segundo período de trabalho, portanto também período de rotação, é aberto
antes de estar concluído o primeiro período de rotação, pois o período de rotação
é de 12 semanase o período de trabalho é de 9 semanas. 900 libras esterlinasdis1193
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tribuídas por 12 semanas dão 75 libras esterlinaspor semana. De início está claro

que talescala deatividades reduzida
pressupõe dimensões
alteradas de
capital fixo,
portanto, em geral, inversão menor no negócio. Em segundo lugar, é questionável
se essaredução pode efetivamente ocorrer,já que o desenvolvimento da produção
nos diferentes negócios obedecea um mínimo normal de investimento de capital,
abaixo do qual o negócio individual torna-se incapazde concorrer. Esse mesmomínimo normal cresce constantementecom o desenvolvimento capitalistada produção, não é, portanto, fixo. Enüe o mínimo normal, dado de cada vez, e o máximo
normal sempre em expansãoocorrem, no entanto, numerososníveis intermediários
- uma faixa intermediária que permite niveis muito diferentes de investimento de
capital. Dentro dos limites dessa faixaintermediária pode ocorrer também uma redução, cujo limite é o mínimo normal dado de cada vez. Quando há entraves ã
produção, saturaçãodos mercados,encarecimento damatéria-prima etc.,tem lugar
uma compressãodo desembolso normal de capital circulante,em dada base do capital fixo, mediante compressãodo tempo de trabalho,ao setrabalhar, por exemplo,
só meio expediente; assim como em tempos de prosperidade, em dada base do
capital fixo, tem lugar expansão anormal do capital circulante, em parte por meio
do prolongamento do tempo de trabalho,em parte mediante intensificaçãodo mesmo. Em negócios que, de antemão, contam com tais oscilações,elas são enfrentadas, em parte com os meios acima mencionados, em parte mediante a utilização
simultânea de maior número de trabalhadores,combinada com a aplicação do capital fixo de reserva,por exemplo locomotivas de reserva nasestradas deferro etc.
Tais oscilaçõesanormais permanecemaqui, contudo, onde pressupomoscondições
normais, fora de cogitação.
Para tornarcontinua a produção, o dispêndio do mesmo capitalcirculante está,
portanto, distribuído por uma extensão maior de tempo, por 12 semanas em vez
de 9. Em cada seção detempo dada funciona, portanto, um capital produtivo reduzido; a parte circulante do capital produtivo está reduzida de 100 para 75, ou de
1/ 4. A soma global, pela qual se reduz o capital produtivo, que funciona durante
o período de trabalho de 9 semanas, ê = 9 × 25 = 225 libras esterlinas,ou 1/4
de 900 libras esterlinas.Mas a relação entre tempo de circulação e tempo de rotação é igualmente de 3/12 = 1/ 4. Segue portanto: caso a produção não deva ser
interrompida durante o tempo de circulação do capital produtivo transformado em
capital-mercadoria, casoela deva antes ter prosseguimento de modo simultâneo e
contínuo, semana após semana, e não estando dado para isso nenhum capital circulante específico,então só se pode consegui-lo mediante a restrição da marcha
de produção, pela redução do elemento fluido do capital produtivo em funcionamento. A parte do capital fluido assim liberadapara a produção durante o tempo
de circulação está para o capital total circulante adiantado assimcomo o tempo de
circulação para o período de rotação. Como já se observou, isso só é válido para
ramos da produção em que o processo detrabalho, semanaapós semana,é efetuado na mesma escala, onde, portanto, em diferentes períodos de trabalho, não se
tem de despender somas variáveis de capital, como na agricultura.
Suponhamos, no entanto, que,pelo contrário,a naturezado negócio exclua uma
redução na escala daprodução e, portanto, também no capital fluido a ser adiantado semanalmente: a continuidade da produção só pode ser, então, alcançada mediante um capital uido adicional, nocaso anterior,de 300 libras esterlinas.Durante o
periodo de rotação de 12 semanassão adiantadassucessivamente 1200 librasesterlinas, dasquais 300 são a quarta parte,como 3 semanas osão de 12. Após o periodo
de trabalho de 9 semanas, o valor-capital de 900 libras esterlinas foi transmutado
da forma de capital produtivo para a forma de capital-mercadoria. Seu período de
trabalho estáconcluído, masnão pode ser renovadocom o mesmo capital.Durante
as 3 semanas emque ele reside na esfera dacirculação, funcionandocomo capital-
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mercadoria, encontra-se,em relação ao processode produção, num estado tal que
é como se não existisse aotodo. Aqui se fazabstração detodas asrelações decrédito e, portanto, pressupõe-seque Ocapitalista sóopera com seu próprio capital. Mas
enquanto Ocapital adiantadopara Oprimeiro período de trabalho, uma vezcompletado O processo deprodução, se mantém durante 3 semanasno processode circulação, funciona um capital de 300 libras esterlinasdesembolsado adicionalmente,
de modo que a continuidade da produção não é interrompida.
Quanto a isso é preciso, agora, observar O seguinte:
Primeiro: O período de trabalho do primeiro capital adiantado de 900 libras esterlinas estáterminado depois de 9 semanas e não reui antes de 3 semanas, portanto no início da 13? semana. Mas novo período de trabalho ê logo aberto com
O capitaladicional de 300 libras esterlinas. Exatamentepor meio disso seestabelece
a continuidade da produção.
Segundo: as funções do capital original de 900 libras esterlinase do novo capital de 300 libras esterlinas, adicionadoao término do primeiro período de trabalho
de 9 semanas, que inaugura O segundo periodo de trabalho sem interrupção depois de concluído Oprimeiro, estãoprecisamente separadasno primeiro periodo de
rotação ou ao menos podem sê-lo, enquanto, pelo contrário, elas se entrecruzam
no transcurso do segundo periodo de rotação.
Representemos Ocaso concretamente:
Primeiro periodo de rotação de 12 semanas. Primeiro período de trabalho de
9 semanas; a rotação do capital aqui adiantado é concluída no começo da 13? semana. Durante as 3 últimas semanas,funciona O capital adicional de 300 libras esterlinas e inaugura O segundo período de trabalho de 9 semanas.
Segundo período de rotação. No início da 13? semana, 900 libras esterlinas
fluiram de volta e estão em condições de começar nova rotação. Mas O segundo
período de trabalho já foi inaugurado pelas 300 libras esterlinasadicionais na 10?
semana; no início da 13? semana, graças àquelecapital, já foi completado 1/3 do
período de trabalho, 300 libras setransformaram de capital produtivo em produto.
Já que são necessáriasapenas 6 semanas para completar O segundo período de
trabalho, somente 2/3 das 900 libras esterlinas de capital refluído, ou seja, apenas
600 libras esterlinas podem entrar no processo de produção do segundo período
de trabalho. 300 libras esterlinas, das900 libras esterlinas originais,estão liberadas
para desempenharO mesmopapel que, no primeiro período de trabalho, desempenhou O capital adicionalde 300 libras esterlinas.AO final da 6? semana do segundo
período de rotação, O segundo período de trabalho está cumprido. O capital nele
desembolsado de900 libras esterlinas refluidepois de 3 semanas, portanto ao final
da 9? semana do segundo período de rotação de 12 semanas. Duranteas 3 semanas deseu tempo de circulação,entra Ocapital liberadode 300 libras esterlinas.Com
isso começa O terceiro período de trabalho de um capital de 900 libras esterlinas
na 7? semana do segundo período de rotação, ou na 19? semana do ano.
Terceiro períodode rotação.Ao final da 9? semana do segundo período de rotação, novo refluxo de 900 libras esterlinas. MasO terceiro período de trabalho já
começou na 7? semana do período anterior de rotação, e 6 semanasjá transcorreram. Portanto, ele só dura 3 semanas. Das 900 libras esterlinas refluidas,apenas
300 libras esterlinas entram,portanto, no processo de produção. O quarto período
de trabalho preenche as 9 semanas restantes desseperíodo de rotação e, assim,
com a 37? semana do ano começa ao mesmo tempo O quarto período de rotação
e O quinto periodo de trabalho.
Para simplificarO casopara Ocálculo, queremossupor: período de trabalho de
5 semanas, tempo de circulação de 5 semanas,portanto período de rotação de 10
semanas; calculando-seO ano ã base de 50 semanas, dispêndiode capital por semana: 100 libras esterlinas.O periodo de trabalho requer pois um capital fluido de
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500 libras esterlinas eo tempo de circulaçãoum capital adicional de mais 500 libras
esterlinas. Períodosde trabalho e tempos de rotação colocam-se entãodo seguinte
modo:

Período de S Mercadorias
trabalho emanas
19 1
29 6
39 11
49 16
59 21

-5
- 10
- 15
- 20
- 25

em libras!
500 Ao
500 Ao
500 Ao
500 Ao
500 l

R

¢f°f"°

final da 109 semana
final da 159 semana
final da 209 semana
final da 259 semana
Ao final da 309 semana
e assim por diante

i

Se o tempo de circulação = zero, o período de rotação, portanto, é igual ao
período de trabalho, então o número de rotações é igual ao número de períodos
de trabalho no ano. Com período de trabalho de 5 semanas, portanto 50/5 semanas = 10, o valor do capital rotado seria = 500 × 10 = 5 000. Na tabela, em
que se supôs um tempo de circulação de 5 semanas, são igualmente produzidas,
a cada ano, mercadorias no valor de 5 000 libras esterlinas, dasquais, no entanto,
1/10 = 500 libras esterlinas semprese encontra em forma de capital-mercadoria
e só reflui após 5 semanas.Ao final do ano, o produto do décimo período de trabalho 69 -509 semanade trabalho! só completou a metadede seu tempo de rotação,
pelo fatode que seu tempode circulaçãocai nas5 primeirassemanas doano seguinte.
Queremos tomar ainda um terceiro exemplo: período de trabalho, 6 semanas;
tempo de circulação, 3 semanas; adiantamento semanal no processo de trabalho,
100 libras

esterlinas.

19 período de trabalho: 19-69 semana.Ao final da 69 semana, um capital-mercadoria de 600 libras esterlinas; retorna

ao final da 99 semana.

29 períodode trabalho:79-12 9semana. Da79-99 semana,
300 librasesterlinas
de capital adicional adiantado.Ao final da 99 semana, refluxo de 600 libras
esterlinas, dasquais 300 libras esterlinasadiantadas nassemanas 109-129;
ao final da 129 semana, portanto, se dispõe de 300 libras esterlinaslíquidas
e de 600 libras esterlinas em capital-mercadoria que retomam ao final da
159 semana.

39 período de trabalho: 139-189 semana.Da 139 à 159 semana, adiantamento
das referidas300 libras esterlinas, depoisrefluxo de 600 libras esterlinas, das
quais 300 libras esterlinasadiantadas para a 169189 semana. Ao término
da 189 semana, 300 libras esterlinaslíquidas em moeda; 600 libras esterlinas disponíveis em capital-mercadoria que reflui ao final da 219 semana.
Ver exposição mais detalhada sobre essecaso mais adiante, em Il.!
Portanto, em9 períodosde trabalho = 54 semanas!, sãoproduzidas 600 × 9 =
5 400 libras esterlinasem mercadoria. Ao término do nono período de trabalho,
o capitalistapossui 300 libras esterlinasem dinheiro e 600 libras esterlinasem mercadorias que ainda não venceram todo o seu tempo de circulação.
Comparando esses três exemplos, verificamos, primeiro, que só no segundo
exemplo é que ocorre alternância sucessivado capital l, de 500 libras esterlinas, e
do capital adicional ll, também de 500 libras esterlinas, de modo que essas duas
partes do capital movimentam-se separadamente uma da outra e isso só porque
se fez aqui o pressuposto completamenteexcepcional de que período de trabalho
e tempo de circulação constituem duas metades iguaisdo período de rotação. Nos
outros casos,qualquer que seja a desigualdade entreas duaspartes do período de
rotação, os movimentos de ambos os capitais se entrecruzam, como no exemplo

EFEITO DOTEMPO DEROTAÇÃO SOBREA GRANDEZADO ADIANTAMENTO

197

I e III, já a partir do segundo período de rotação. O capital adicional II constitui,
então, junto com uma parte do capital I, o capital que funciona no segundo período
de rotação,enquanto o resto do capital I é liberado para a função original do capital
II. O capital ativo durante o tempo de circulação do capital-mercadoria não é aqui
idêntico ao capital II originalmente adiantado para essa finalidade, mas é de valor
igual e constitui a mesma alíquota de capital total adiantado.
Segundo: o capital que funcionou durante o período de trabalho fica em alqueive durante o tempo de circulação.No segundo exemplo, o capital funciona durante 5 semanas do período de trabalho e fica em alqueive durante 5 semanas do
tempo de circulação. Otempo global, portanto, durante o qual, no decorrer do ano,
o capital I fica em alqueive, é de meio ano. Para essetempo, entra o capital adicional II, que permanece, no caso em pauta, também em alqueive por meio ano. Mas
o capital adicional exigido para garantir a continuidade da produção durante o tempo de circulação não é determinado pelo volume global, respectivamentepela soma dos tempos de circulação dentro do ano, mas só pela proporção entre o tempo
de circulação e o período de rotação. Aqui se pressupõe,naturalmente, que todas
as rotaçõesocorram sob as mesmascondições.! Porconseguinte, no exemplo II são
necessárias 500 libras esterlinasde capital adicional e não 2 500 libras esterlinas.
Isso se deve simplesmente ao fato de que o capital adicional ingressa na rotação
tanto quanto o originalmente adiantado e, assim como este, substituisua massapelo número de suas rotações.
Terceiro: queo tempo de produção seja mais longo do que o tempo de trabalho nada altera nascircunstâncias aquiconsideradas. Everdade que por causa disso
os períodos globais de rotação sãoprolongados, mas por causa dessa rotaçãomais
prolongada não se exige nenhum capital adicional para o processo de trabalho. O
capital adicionaltem apenaso fim de preencher as brechasdo processode trabalho
surgidas devido ao tempo de circulação; deve, portanto, proteger a produção apenas das perturbações que se originam do tempo de circulação; perturbações que
surjam daspróprias condiçõesda produçãoprecisam sercompensadas deoutro modo,
não considerado aqui. Há, em contrapartida, negócios em que só se trabalha de
modo intermitente, por encomenda, onde, portanto, podem surgir interrupções entre os períodos de trabalho. Neles desaparece, pro tanto,1` a necessidade decapital adicional. Por outro lado, na maioria dos casos de trabalho sazonal, também é

dado certo limite para o tempo de refluxo. O mesmo trabalho não pode ser renovado com o mesmo capital no próximo ano se, entrementes,não transcorreuo tempo
de circulação desse capital.Em contrapartida, o tempo de circulaçãotambém pode
ser mais curto do que o intervalo entre um período de produção e outro. Nesse

castâ,
capital
o
permanece
em alqueive
se, nesse
ínterim,for
não
aplicado
de outro
mo o.
Quarto: o capital adiantado para um período de trabalho, por exemplo as 600
libras esterlinasdo exemplo III, é gasto parcialmenteem matérias-primas e auxiliares, em estoque produtivo para o período de trabalho, em capital circulante constante, parcialmenteem capitalcirculante variável,em pagamento do próprio trabalho.
A parte gasta em capital circulanteconstante pode não existir para o mesmo período de tempo na forma de estoque produtivo, por exemplo a matéria-prima pode
não estar estocada para todo o período de trabalho, o carvão pode ser obtido só
a cada duas semanas.Contudo - já que o crédito ainda estáaqui excluído -, essa
parte do capital, à medida que não estádisponível em forma de estoque produtivo,
tem de ficar disponível em forma-dinheiro para, conforme a necessidade,ser transformada em estoque produtivo. Isso nada altera na grandeza do valor-capital circu-

l` Nessaproporção. proporcionalmente.
N. dosT.!
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lante constante adiantado por 6 semanas. Pelo contrário - fazendo-se abstração
da reserva de dinheiro para gastos imprevistos, o fundo de reserva propriamente
dito para compensar perturbações -, o salário é pago em períodos mais curtos,
geralmente por semana. Portanto,caso o capitalista nãoobrigue o trabalhador a lhe
fazer adiantamentosmais longos de seu trabalho, o capital necessáriopara salários
precisa estardisponível em forma-dinheiro. No refluxo do capital, parte precisa pois
ser mantida em forma-dinheiro para o pagamento do trabalho, enquanto outra parte pode ser transformada em estoque produtivo.
O capital adicional divide-se exatamente como o capital original. Mas o que o
distingue do capital l é que ele abstraindorelações decrédito!, a fim de estar disponível para seu próprio período de trabalho, já tem de estar adiantado durante toda
a duração do primeiro período de trabalho do capital I, no qual ele não ingressa.
Durante essetempo, ele já pode, ao menos em parte, ser transformado em capital
circulante constante,que é adiantado para todo o período de rotação. Em que medida assume essa formaou em que medida permanece na forma de capital monetário adicional, até o momento em que essa transformação torna-se necessária,
dependerá em parte das condições específicasde produção de determinados ramos de negócios, em parte de circunstâncias locais,em parte de oscilaçõesde preço das matérias-primas etc.Considerando o capital socialtotal, parte mais ou menos
significativa dessecapital adicional há de se encontrar sempre em estado de capital
monetário. Pelo contrário, no que tange à parte do capital ll a ser adiantada em
salários, ela sempre é transformada apenas paulatinamente em força de trabalho,
à medida que períodosmenores detrabalho transcorrereme forem pagos. Essaparte
do capital ll está, portanto, disponível por toda duração do período de trabalho na
forma de capital monetário, até que, mediante transformaçãoem força de trabalho,
entra na função de capital produtivo.
Esse ingressodo capital adicional, exigido para a transformação do tempo de
circulação do capital l em tempo de produção, aumenta, por conseguinte, não só
a grandeza do capital adiantado e a extensão de tempo durante o qual o capital
total é necessariamente adiantado,mas também especificamente aparte do capital
adiantado que existe como reserva monetária, portanto se encontra no estado de
capital monetário e possui a forma de capital monetário potencial.
lsso ocorre igualmente - tanto no que concerne ao adiantamento na forma
de estoque produtivo quanto na forma de reserva monetária - quando a separação do capital, exigidapelo tempo de circulação,em duas partes: capitalpara o primeiro períodode üabalhoe capitalsuplementar parao tempo de circulação,é realizada
não pela ampliação do capital desembolsado,mas peladiminuição da escala daprodução. Em relação à escala da produção, cresceainda aqui o acréscimo do capital
confinado em

forma-dinheiro.

O que, em geral, se alcançamediante essadivisão do capital em capital produtivo original e em capital adicional é a seqüência ininterruptados períodos de trabalho, o funcionamento constantede parte de igual grandeza docapital adiantadocomo
capital produtivo.
Observemos o exemplo ll.

O capital que se encontra constantemente

no pro-

cesso de produção é de 500 libras esterlinas.Como o período de trabalho é = 5
semanas, eletrabalha durante 50 semanas consideradas umano! 10 vezes. Oproduto importa, portanto, abstraindo-sea mais-valia,também em 10 × 500 = 5 000
libras esterlinas.Da perspectiva do capital que trabalha direta e ininterruptamente
no processo de produção - um valor-capital de 500 libras esterlinas - o tempo
de circulaçãoaparece comototalmente apagado.O período de rotaçãocoincide com
o período de trabalho; o tempo de circulação é = zero.
Se, pelo contrário, o capital de 500 libras esterlinas fosseregularmente paralisado em sua atividade produtiva pelo tempo de circulação de 5 semanas, de modo
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que só voltasse aestar apto para produzir uma vez terminado O período de rotação
de 10 semanas, nas 50 semanas anuais teriamos 5 rotações de 10 semanas cada
uma; nestas,5 períodos de produção de 5 semanas, portantoao todo 25 semanas
de produção com um produto total de 5 × 500 = 2 500 libras esterlinas; 5períodos de circulação de 5 semanas,portanto um período de circulação globaltambém
de 25 semanas. Se aqui dizemos: O capital de 500 libras esterlinasrotou 5 vezes
ao ano, então é evidente e claro que, durante a metade de cada periodo de rotação,
esse capitalde 500 libras esterlinasnão funcionou ao todo como capital produtivo
e que, no final das contas, só funcionou durante meio ano, não O fazendoao todo
durante O

outro meio

ano.

Em nossoexemplo, notranscurso desses
5 periodosde circulaçãoentra emfunção
O capitalsuplementar de 500 libras esterlinas e,assim, arotação é elevada de 2 500
para 5 000 libras esterlinas. MasO capital adiantado agora também é de 1 000 libras esterlinasem vez de 500 libras esterlinas.5 000 dividido por 1 000 é igual a
5. Portanto, em vez de 10 rotações, 5. Assim também se calcula,efetivamente. Mas
à medida que, então, é dito que O capital de 1 000 libras esterlinasrotou 5 vezes
ao ano, desaparece doscrânios ocos dos capitalistasa lembrança do tempo de circulação e se forma uma concepção confusa, como se essecapital, durante as 5 rotações sucessivas,tivesse funcionado constantemente no processo de produção.
Digamos, porém, que esse capital de 1 000 libras esterlinasrotou 5 vezes, então
estão incluídostanto O tempo de circulação quanto O tempo de produção. De fato,
se realmente 1 000 libras esterlinas tivessem estado continuamente ativas

no pro-

cesso de produção, então, de acordo com nossos pressupostos, Oproduto teria de
ser de 10 000 libras esterlinasem vez de 5 000. Mas, para ter 1 000 libras esterlinas
continuamente no processo de produção, então 2 000 libras esterlinastambém te-

riam deser adiantadas.
Os economistas,
nos quais,aliás, nãose encontranenhuma
explicação clarado mecanismo da rotação, deixam O tempo todo de ver esse momento principal, de que apenas parte do capital industrial pode estar efetivamente
engajada no processo de produção, e isso se a produção deve avançar de modo
ininterrupto. Enquanto parte se encontra no período de produção, outra parte precisa estarsempre no período de circulação. Ou, em outras palavras, parte só pode
funcionar como capital produtivo com a condição de que Outra parte - em forma
de capital-mercadoria ou de capital monetário - fique subtraida da produção pro-

priamente dita.AO senegligenciar isso,
negligencia-se, em
geral, Osignificado eO
papel do capital monetário.
Temos deinvestigar que diferenciação resultana rotação, conforme as duas seções do periodo de rotação - período de trabalho e período de circulação - sejam iguais entre si, ou O periodo de trabalho seja maior ou menor que O periodo
de circulação e, além disso, como afeta afixação de capital na forma de capital monetário.

Supomos que, em todos Os casos,O capitala ser semanalmente adiantadoseja
de 100 libras esterlinase O período de rotação de 9 semanas e que, portanto, O
capital a ser adiantado para cada período de rotação seja = 900 libras esterlinas.
I. Período de trabalho igual ao período de circulação
Embora seja na realidade apenas exceção ocasional, este caso tem de servir
como ponto de partida para Oexame, porque aqui as relações seapresentam com
O máximo de simplicidade e nitidez.
Os dois capitais Ocapital I, adiantado para O primeiro periodo de trabalho, e

O capitaladicional ll,que funcionadurante Operíodo decircula ãodo capitall! al-

ternam-se
seus
emmovimentos,
sementrecruzarem.
se
O
Excetuacfo
primeiro
perío-
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do, cadaum dos dois capitaissó é, por isso,adiantado paraseu próprioperíodo
de rotação.Seja operíodo derotação, comonos exemplosseguintes, de9 semanas, portantoo períodode trabalhoe o periodo decirculação cada
um de 4 1/2
semanas. Então, temos o seguinte esquema anual:
TABELA l

9l

Capital l

I Períodos

de Períodosde A d. 1

rotação
trabalho
semana! semana!

l. 1
1 ll.
lll. 19
lV. 28
V. 37
Vl. 46

-9
10 18 10
- 27
- 36
- 45
- 4!

141/2 450
- 131/2
19 - 221/2 450
28 - 311/2 450
37 - 401/2 450
46 - 491/2 450

Períodos de

'a"fÊ¿"e"t° circulação
fem ' ras! semana!
450 131/2

41/2 9
- 18
221/2 - 27
311/2 - 36
401/2 - 45
491/2 - 4!f

Capital ll

Períodos de
1 Períodos
de A d, Períodos
de
rotação
trabalho
'antänento
circulação
semana! semana!
em ' ms! semana!
l. 41/2
ll. 131/2
lll. 221/2
lV. 311/2
V. 401/2
Vl. 491/2

- 131/2
- 221/2
- 311/2
- 401/2
- 491/2
- 81/2!

41/2 9 450
131/2 - 18 450
221/2 - 27 450
311/2 - 36 450
401/2 - 45 450
491/2 - 4! 450

10 - 131/2
19 - 221/2
28 - 311/2
37 - 401/2
46 - 491/2
5581/2!

31 Assemanas que
caem nosegundo ano
de rotaçãoestão entre
parênteses.

Dentro das 512` semanasque aqui tomamos como ano, o capital I cumpnu 6

períodos completos
de trabalho,produzindo, portanto,
6 × 450 = 2 700 libras esterlinas de mercadoria, e o capital ll, em 5 períodos completos de trabalho, produziu 5 × 450 = 2 250 libras esterlinas demercadoria. O capital ll, na 1 1/ 2 última
semana do ano da metade de 50? até o final da 51? semana!, produziu ainda 150
libras esterlinas.Produto total de 51 semanas: 5 100 libras esterlinas. No que con-

ceme ã produção diretade mais-valia,que só ê produzidadurante operíodo de
trabalho, o capital totalde 900 libras esterlinas
rotou, portanto,5 2/3 vezes
2/ 3 × 900 = 5 100 librasesterlinas!. Mas,se considerarmosa rotação real, então

o capitall rotou 5 2/ 3 vezes,já queao finalda 51?semana eleainda temde cumprir 3 semanas de
seu sextoperíodo derotação; 52 /3 × 450 = 2 550 libras esterlinas; e o capital ll, 5 1/6 vezes, já que ele completou 1 1/ 2 semana de seu sexto

período derotação, portanto7 1/ 2 semanasdele aindacaem no ano seguinte;
5 1/ 6 × 450 = 2 325 libras esterlinas;
rotação globalefetiva = 4 875 libras esterlinas.
Consideremos o capital l e o capital ll como dois capitais autônomos entre si.
Em seusmovimentos, sãocompletamente autônomos;esses movimentossó secom-

plementam porqueseus períodosde trabalhoe de circulação sealtemam diretamente. Podem ser considerados como dois capitais totalmente independentes,
pertencentes a diferentes capitalistas.
2° Na19 e29 edição:50 semanas.N. daEd. Alemã.!
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O capitall realizou5 períodoscompletos e2/ 3 de seusexto períodode rotação. Encontra-se,
ao finaldo ano,na formade capital-mercadoria,
para cujarealização normal são ainda necessárias 3semanas. Durante esse tempo ele não pode
entrar no processo deprodução. Funciona como capital-mercadoria: ele circula. De
seu último período de rotação ele só realizou 2/ 3. lsso ê expresso assim:só rotou
2/ 3 de vez,só 2/3 de seuvalor totalrealizaram umarotação completa.Dizemos: 450
libras esterlinascompletam suarotação em 9 semanas,portanto 300 libras esterlinas
fazem-no em 6 semanas. Nesse modo de expressar,as relaçõesorgânicas entre os
dois componentes especificamente diversosdo tempo de rotação são negligenciadas. O sentido exatodisso, deque Ocapital adiantadode 450 libras esterlinastenha
feito 5 2/ 3 rotações, éde que ele realizouapenas 5rotações completase apenas2 /3
da sexta.Em contrapartida, a expressãode que o capital que rotou é = 5 2/ 3 vezes
O capitaladiantado, portantono casoacima = 5 2/ 3 × 450 librasesterlinas = 2 550
libras esterlinas,é correta nisso, ou seja, se esse capitalde 450 libras esterlinasnão
fosse complementado por outro capital de 450 libras esterlinas, de fato pane dele
precisaria encontrar-seno processode produção e outra parte no processo decirculação. Caso O tempo de rotação deva ser expresso na massa do capital que rotou,
então ele só pode ser expressonuma massade valor disponível de fato, de produto
acabado!. A circunstância de que o capital adiantado não se encontra em estado
a partir do qual possa reinauguraro processo de produção se expressano fato de
que só parte dele é que se encontra em estado de capacidade de produzir ou que,
para se encontrar na situação de produção contínua, o capital precisaria serdividido em parte que se encontraria constantemente no período de produção, e parte

que seencontraria constantemente
no periodo de circulação,conforme arelação
desses periodosentre si. E a mesma lei que determina a massado capital produtivo
constantemente em funcionamento pela relação entre O tempo de circulação e O
tempo de rotação.
Ao término da 51? semana do ano, que aqui supusemosser o fim do ano, 150
libras esterlinasdo capital ll são adiantadas na produção de produto não acabado.
Outra parte se encontrana forma de capital fluido constante - matérias-primas etc.
-, isto ê, numa forma em que pode funcionar como capital produtivo no processo
de produção. Mas uma terceira parte se encontra em forma-dinheiro, ou seja, ao
menos no volume dos salários para O resto do período de trabalho semanas!,
mas que só são pagos ao final de cada semana. Embora essaparte do capital não
se encontre agora, no início do novo ano, portanto de um novo ciclo de rotação,
sob a forma de capital produtivo, mas na de capital monetário, na qual não pode
entrar no processo deprodução, ainda assim, na inauguração da nova rotação, encontra-se capitalfluido variável, ou seja, força de trabalho viva, atuando no processo deprodução. Essefenômeno decorredo fato de que a forçade trabalho,no começo
do período de trabalho, é efetivamente comprada e consumida, digamos, por semana, mas só ê paga ao término da semana. O dinheiro atua aqui como meio de
pagamento. Por isso, encontra-se,por um lado, como dinheiro, ainda na mão do
capitalista, enquanto,por outro, a força de trabalho, a mercadoria em que é convertido, já se encontra atuando no processo deprodução: portanto O mesmovalor-capital aparece aqui duplamente.
Consideremos apenas os períodos de trabalho, então:
capital l produziu 6
× 450 = 2 700 libras esterlinas
capital ll produziu 5 1/3 × 450 = 2 400 libras esterlinas
portanto, no total, 5 2/ 3 × 900 = 5 100 libras esterlina
O capital total adiantado de 900 libras esterlinasfuncionou, portanto, 5 2/ 3 vezes
ao ano como capital produtivo. Se 450 libras esterlinas funcionam sempre no pro-
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cesso deprodução e 450 libras esterlinas funcionamsempre no processo decirculação, alternadamente,ou se 900 libras esterlinas funcionamdurante 4 1/2 semanas
no processo de produção e durante as 4 1/ 2 semanas seguintesno processo de
circulação, para o processo de produção de mais-valia dá no mesmo.
Se, em contrapartida, consideramos os períodos de rotação, então
capital I: 5 2/3 × 450 = 2 550 libras esterlinas
capital II: 5 1/6 × 450 = 2 325 libras esterlinas
portanto, o capital total rotou 5 5/12 × 900 = 4 875 libras esterlinas.
Pois a rotação global é igual à soma das quantias rotadas por I e II dividida pela
soma de

I e II.

Cabe observarque os capitais I e ll, caso fossemautônomos entre si, só constituiriam diferentes partes autônomas do capital social adiantado na mesma esfera
da produção. Caso o capital socialdentro dessaesfera daprodução fosse constituído apenas por I e Il, então para a rotação do capital social nessaesfera valeria o
mesmo cálculo que aqui vale para ambos os componentes I e II`do mesmo capital
privado. Indo mais além, qualquer parte do capital social totalinvestida numa esfera

especifica da
produção pode
ser assim
calculada. Por
fim, o número derotações
do capital social totalé igual à soma do capital rotado nas diferentes esferasda produção, dividida pela soma do capital adiantado nessas esferas da produção.
Além disso, é preciso observar que, assim como aqui, na mesma indústria privada os capitais I e II, bem se considerando, têm anos diferentesde rotação ã medida que o ciclo de rotação do capital II começa 4 1/ 2 semanas mais tarde que
o do capital I, vencendo, portanto, o ano de I 4 1/ 2 semanas mais cedo do que
o de II!, assim também os diferentes capitaisprivados, na mesma esferada produção, começam seus negóciosem periodos bem diferentes do ano e, por isso, concluem sua rotação anual também em épocas distintas do ano. O mesmo cálculo
médio que aplicamos acima para I e ll também basta aqui para reduzir os anos de
rotação das diferentes partes autônomas do capital social a um ano uniforme de
rotação.

ll. Período de trabalho maior do que o período de circulação
Os períodos de trabalho e de rotação dos capitais I e II se entrecruzamem vez
de se alternarem. Ao mesmo tempo, aqui ocorre liberação de capital, o que não
ocorria no

caso até

então considerado.

Isso nadaaltera, porém, no fato de que, tanto depois quanto antes, 1! o número dos períodos de trabalho do capital total adiantado é igual à soma do valor do
produto anual de ambas as partes adiantadas do capital, dividida pelo capital total
adiantado, e2! o número de rotações docapital totalé igual à soma das duasquantias rotadas,dividida pela soma dos dois capitaisadiantados. Precisamosconsiderar
aqui ambas as partes do capital como se elas realizassemmovimentos de rotação
completamente independentes entre si.

Supomos aqui novamente que a cada semana precisamser adiantadas 100 libras esterlinasno processo de trabalho. Que o período de trabalho dure 6 semanas
e requeira, portanto, de cada vez, 600 libras esterlinas de adiantamento capital I!.
O período de circulação: 3 semanas; portanto, período de rotação, como acima,
de 9 semanas. Que um capital II, de 300 libras esterlinas, entreem função durante
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O período de circulação de 3 semanas do capital l. Se considerarmosos dois como
capitais independentes entre si, então O esquema da rotação anual se coloca do
seguinte modo:
TABELAII

3 Capital

l, 600Libras Esterlinas
Períodos de

Períodos de Ad, Períodos

rotação
trabalho
semana! semana!

l. 1
ll 10
HL 19
l92P 28
92Ã 37

-9
- 18
- 27
- 36
- 45

92H. 46

-4! 46--51

16 600
10- 15
19 -24
28- 33
37 -42

7-- 9
600 16600 25
600 34--36
600 43

ç 600

Capital Adicional

de

'anffánenm circulação
em ' ras! semana!
18
-27
-45

2 -54!

ll, 300 Libras Esterlinas

Períodos de
Períodos de A d.
Períodos de
rotação
trabalho
lanffánemo
circulação
semana! semana!
tem ' ras! semana!
l _7 ll. 16
lll. 25
lV. 34
V 43

15 7
24 16
- 33
- 42
51 43

- 3009 10
18 19
25 - 27 300
34 - 36 300
45 300

300 28 37 46 51

15
24
33
42

O processode produção prossegue ininterruptamente,ao longo de todo O ano,
na mesma escala. Ambosos capitaisl e Il permanecem completamente separados.
Mas, para representá-los assimseparados, tivemosde romper seus verdadeirosentrecruzamentos eimbricações e,em conseqüência,também modificar O número de
rotações. Pois, segundo a tabela acima, teríamos
capital l rotaria 5 2/3 ×

capital ll rotaria 5

600 =

3 400 libras esterlinase

× 300 = 1 500 librasesterlinas

portanto, O capital total rotaria 5 4/9 ×

900 = 4 900 libras esterlinas.

lsso não é, porém, correto, pois, como veremos, os verdadeiros períodos de
produção e de circulação não coincidem de modo absoluto com os do esquema
acima, no qual importava principalmente fazercom que ambos oscapitais l e ll aparecessem como independentes entre si.
Na realidade, O capitalll não tem nenhum período de trabalho e de circulação
específico separadodo capital l. O período de trabalho é de 6 semanas, Operíodo
de circulação é de 3 semanas. Como O capital ll só é = 300 libras esterlinas,só
pode preencher parte de um período de trabalho. Esse é O caso. Ao final da 6?
semana, entraem circulação um produto-valor de 600 libras esterlinasque refluem
em dinheiro ao final da 9? semana. Com isso, no começo da 7? semana, O capital
ll entra em ação e cobre as necessidadesdo próximo período de trabalho, da 7?
ã 9Ê'semana. Mas, agora, de acordo com nosso pressuposto,ao término da 9? semana, O período de trabalho só está semiconcluído.Portanto, no início da 10? semana, Ocapital l, recém-refluído, de600 libras esterlinas, entranovamente em ação
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e preenche, com 300 libras esterlinas,os adiantamentos necessários da109 à 129
semana. Com isso, o segundo período de trabalho está liquidado. Encontra-se em

circulação umvalor-produto de600 librasesterlinas, que
refluirá aotérmino da159
semana; mas,paralelamente, estãoliberadas 300 libras esterlinas,a importância do
capital II original, que podem funcionar na primeira metade do período de trabalho
subseqüente, portantoda 139 ã 159 semana. Depois de seu transcurso, as600 libras esterlinas fluem então

novamente; destas,

300 libras esterlinas bastam até o

final do período de trabalho e 300 libras esterlinas ficam liberadas para o periodo
subseqüente.

A coisa transcorre, portanto, do seguinte modo:
I período de rotação: 19-99 semana.
19 periodo de trabalho: 19-69 semana.Funciona o capital l, de 600 libras
esterlinas.

19 período de circulação: 79-99 semana. Ao final da 99 semana, fluem de
volta 600

libras esterlinas.

ll periodo de rotação: 79-159 semana.
29 período de trabalho: 79-129 semana.
Primeira metade:79-99 semana.Funcionam 300 libras esterlinasdo capital ll. Ao término

da 99 semana, refluem

600 libras esterlinas em di-

nheiro capital I!.
Segunda metade:109-129semana. Funcionam300 librasesterlinas doca_ pital I. As outras 300 libras esterlinasdo capital l ficam liberadas.
29 período de circulação:139-159 semana.Ao final da 159 semana refluem
600 libras esterlinas emdinheiro metade constituída pelo capital I, metade elo capital Il!.

Ill periodb
de rotação:
139-219 semana.
39 período de trabalho: 139-189 semana.
Primeira metade:

139 -159semana.

As 300

libras esterlinas

entram em

fun-

ção. Ao final da 159 semana,600 libras esterlinas refluemem dinheiro.
Segunda metade: 169189 semana.Das 600 libras esterlinasrefluídas, 300
libras esterlinas funcionam, as

outras 300 libras esterlinas ficam nova-

mente liberadas.

39 periodo de circulação: 199-219 semana,ao final das quaisnovamente refluem 600 libras esterlinas em dinheiro;

nessas 600 libras esterlinas estão

agora fundidos de modo indiscernível o capital I e o capital II.
Desse modo, resultam 8 períodos completos de rotação de um capital de 600
libras esterlinas I: 19-99 semana; Il: 79-159; III: 139-219; IV: 199-279; V:,259-339;
Vl: 319-399; Vll: 379-459; VIII: 439-519 semana! até o final da 519 semana. Como,

porém, as499-519 semanascaem no oitavo períodode circulação,durante o mesmo
as 300 libras esterlinasde capital liberado precisamentrar em ação e manter a produção em andamento. Com isso, a rotação se coloca, ao final do ano, do seguinte
modo: 600 libras esterlinascompletaram seu ciclo 8 vezes, perfazendo4 800 libras
esterlinas. A isso seacrescenta oproduto das 3 últimas semanas 99 a 519! que,
porém, apenas completou 1/3 de seu ciclo de 9 semanas, contando, por conseguinte, na soma das rotações tão-somentecom 1/ 3 de sua importância de 100 libras esterlinas.Portanto, seo produto anual de 51 semanas = 5 100 librasesterlinas,
então o capital rotado é apenas 4 800 + 100 = 4 900 libras esterlinas; o capital
total adiantado de 900 libras esterlinasrotou portanto 5 4/9 vezes, ou seja, uma
insignificância a mais do que no caso l.
No presente exemplo, foi pressuposto um caso em que o tempo de trabalho
= 2/ 3, o tempo de circulação = 1/ 3 do período de rotação, sendo, portanto, o
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tempo de trabalho simples múltiplo do tempo de circulação. E de se perguntar se
a liberação de capital acima constatadatambém ocorre quando O caso não é este.
Tomemos O período de trabalho = 5 semanas, tempo de circulação = 4 semanas, adiantamento de capital por semana = 100 libras esterlinas.
l período de rotação: 19-99 semana.
19 período de trabalho: 19-59 semana.Funciona Ocapital I = 500 libras esterlinas.

19 período de circulação:69-99 semana.Ao término da 99 semana, refluem
500 libras

esterlinas em

dinheiro.

ll período de rotação: 69-149 semana.
29 período de trabalho: 69-109 semana.
Primeira seção:69-99 semana. Funciona O capital ll = 400 libras esterlinas. No fim da 99 semana O capitall = 500 libras esterlinas refluiem
dinheiro.

Segunda seção: 109 semana. Das 500 libras esterlinasrefluídas, funcionam 100

libras esterlinas.

As 400

libras esterlinas

restantes ficam

libera-

das para O período de trabalho seguinte.
29 período de circulação:119-149 semana.AO final da 149 semana, refluem
500 libras

esterlinas em

dinheiro.

Até O final da 149 semana 19 -149!,funcionam

as 400 libras esterlinas acima

liberadas; 100 das 500 libras esterlinasaté então refluídas completam O necessário
para Oterceiro períodode trabalho 119-159semana!, de modo que são novamente
liberadas 400libras esterlinaspara Oquarto período de trabalho. O mesmo fenômeno repete-seem cada período de trabalho; em seu começoencontram-se 400 libras
esterlinas, quebastam paraas primeiras4 semanas.Ao término da 49 semana fluem
de volta 500 libras esterlinas emdinheiro, das quais apenas 100 librasesterlinas são
necessárias paraa 49 semana, ficando as 400 libras esterlinasrestantes liberadas
para O próximo período de trabalho.
Tomemos, além disso, um período de trabalho de 7 semanas, com O capital
l de 700 libras esterlinas; um tempo de circulação de 2 semanas com O capital ll
de 200

libras esterlinas.

Então O primeiro período de rotação dura da 19 à 99 semana, do qual O primeiro período de trabalho da 19 à 79 semana, com adiantamento de 700 libras
esterlinas, e O primeiro período de circulação da 89 ã 99 semana. Ao final da 99
semana, as 700 libras esterlinas refluem em dinheiro.

O segundo período de rotação, 89-169 semana, abrange O segundo período
de trabalho, da 89-149 semana. Deste, as necessidadespara a 89 e 99 semanas
são cobertaspelo capitalll. AO final da 99 semana,refluem as700 librasesterlinas acima; destas, até Ofinal do período de trabalho 09-149 semana!, são consumidas
500 libras esterlinas. Restam200 libras esterlinas liberadaspara Operíodo de trabalho seguinte. O segundo período de circulação dura da 159 à 169 semana; ao término da 169 semana,reuem novamente700 librasesterlinas. Daípor dianterepete-se
em cada período de trabalho O mesmo fenômeno. A necessidade de capital das
duas primeiras semanas é coberta pelas 200 libras esterlinas liberadasao término

do períodode trabalhoanterior; aofinal da29 semana,700 fluemde volta;do período de trabalho só restam ainda5 semanas,de modo que ele somente pode consumir ainda500 librasesterlinas; restam,
portanto, sempre200 librasesterlinas liberadas
para O próximo período de trabalho.
Verifica-se então,em nosso caso, em que se pressupôs Operíodo de trabalho
maior que O períodode circulação,que, sobqualquer circunstância,ao final de cada
período de trabalho há um capital monetário liberado, que é da mesma grandeza
que O capital ll adiantado para O período de circulação. Em nossos três exemplos,
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o capital ll era, no primeiro = 300 libras esterlinas,no segundo = 400 libras esterlinas, no terceiro = 200 libras esterlinas; correspondendoa isso, o capital liberado
ao final do período de trabalho era, respectivamente,de 300, 400 e 200 libras esterlinas.

lll. Período de trabalho menor que o período de circulação
Supomos primeiro novamente um período de rotação de 9 semanas; destas,
um periodo de trabalho de 3 semanas, para as quais o capital l disponível = 300
libras esterlinas.Que o período de circulação sejade 6 semanas. Paraessas 6semanas é necessário umcapital adicionalde 600 libras esterlinas,que podemos, porém,
novamente dividir em dois capitais de300 libras esterlinas cada,dos quais cada um
preenche um período de trabalho. Temos, então, três capitais, cada um de 300 Iibras esterlinas,dos quais 300 libras esterlinas estãosempre ocupadasna produção,
enquanto 600 libras esterlinascirculam.

TABELA lll

Capital l
Períodos de
Períodos de
rotação trabalho
semana! semana!
l. 1
ll. 10
Ill. 19
lV. 28
V. 37
Vl. 46

-9
- 18
- 27
- 36
- 45
- 4!

Períodos de
circulação
semana!

134
10 - 12 13
19 - 21 22
28 - 30 31
37 - 39 40
46 - 48 49

-9
- 18
- 27
- 36
- 45
- 4!

Capital ll

Períodos de Períodos de Períodos de4
1 rotação
i semana!

1. 4
ll. 13
lll. 22
lV. 31
V. 40
Vl. 49

_ 12
- 21
- 30
- 39
- 48
- 7!

trabalho circulação
semana! semana!

4_

ó|

13 - 15 16
22 - 24 25
31 - 33 34
40 - 42 43
49 - 51 2

7 _ 12
- 21
- 30
- 39
- 48
- 57!

Capital lll
Períodos de
Períodos de
rotação trabalho
semana! semana!
l. 7
ll. 16
lll. 25
lV. 34
V. 43

- 15
- 24
- 33
- 42
- 51

716 25 34 43 -

9 10
18 19
27 28
36 37
45 46

Períodos de
circulação
semana!
- 15
- 24
- 33
- 42
- 51

EFEITO DOTEMPO DEROTAÇÃO SOBRE
A GRANDEZADO ADIANTAMENTO

207

Temos aqui a contrapartida exata do caso I, com a única diferençade que agora trêscapitais sealternam em vez de dois. Um entrecruzamento ouentrelaçamento
dos capitaisnão ocorre; cada um deles pode ser acompanhado separadamente até
o final do ano. Tão pouco quanto no caso I, ocorre pois uma liberação de capital
ao término de um período de trabalho. O capital I está completamentedesembolsado ao final da 3? semana, reflui totalmente ao final da 9? semana e entra de novo

em funcionamento no início da 10? semana. Algo semelhante ocorrecom os capitais II e III. A alternância regular e completa exclui qualquer liberação.
A rotação global é calculada do seguinte modo:
capital I
capital II
capital Ill
capital total

300 libras
300 libras
300 libras
900 libras

esterlinas ×
esterlinas ×
esterlinas ×
esterlinas ×

5 2/3 = 1 700 lib. est
5 1/3 = 1 600 lib. est
5=
1 500 lib. est
5 1/ 3 = 4 800 lib. est

Tomemos agoraum exemplo em que o período de circulaçãonão constitui um
múltiplo exato do período de trabalho; por exemplo, período de trabalho de 4 semanas, período de circulação de 5 semanas; as importâncias correspondentesde
capital seriamportanto capital I = 400 libras esterlinas, capitalIl = 400 libras esterlinas, capital III = 100 libras esterlinas. Damossomente as primeiras três rotações.
TABELA IV

Capital I
Períodos de
Períodos de
rotação trabalho
semana! semana!
191
9-17 9,10-12
17 - 25 17,

-4
18 -

20 21-

Períodos de
circulação
semana!
59
13-17
25

Capital ll
Períodos de
Períodos de
rotação trabalho
semana! semana!

Períodos de
circulação
semana!

5 _ 13 1

5_ 89

- 13

13 - 21 13,
21- 29

14 - 16 17
21, 22 - 24

- 21
25 - 29

Capital lll
Períodos de
Períodos de
rotação trabalho
semana! semana!
917 25 -

17 9
25 17
33 25

Períodos de
circulação
semana!
10 18 26 -

17
25
33

Aqui ocorre um entrelaçamento dos capitaisã medida que o período de traba
lho do capital Ill que não tem nenhum período autônomo de trabalho pois basta
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apenas para 1 semana, coincide com a primeira semana de trabalho do capital I.
No entanto, ao final do período de trabalho, tanto do capital I quanto do capital
ll, encontra-se liberado um montante de 100 librasesterlinas equivalenteao capital
III. Se, em verdade, o capital III preenche a primeira semana do segundo e de todos
os períodosseguintes detrabalho do capital I, e se no fim da primeira semana reflui
todo o capital I, 400 libras esterlinas, entãopara o resto do período de trabalho do
capital I só restaráum prazo de 3 semanas eum correspondente dispêndio de capital de 300 libras esterlinas. As 100 libras esterlinas assim liberadas bastam, então,

para a primeira semana do período de trabalho imediatamente seguinte,do capital
Il; ao término dessasemana, refluitodo o capital II com 400 libras esterlinas;como,
porém, o período de trabalho já começado só pode absorver ainda 300 libras esterlinas, ao final dele ficam liberadasnovamente 100 libras esterlinase assimpor diante. Ocorre, portanto, liberação de capital ao término do período de trabalho, desde
que o tempo de circulação não constitua simples múltiplo do período de trabalho;
e precisamenteesse capitalliberado é igual à parte do capital que tem de preencher
o excedente do período de circulação em relação a um período de trabalho ou a
um múltiplo de períodos de trabalho.
Em todos os casosinvestigados foipressuposto quetanto o período de trabalho
quanto o tempo de circulação permanecem iguais ao longo de todo o ano num
negócio qualquer aqui considerado. Esse pressupostoera necessário,pois queríamos estabelecera influência do tempo de circulação sobre a rotação e o adiantamento de capital. Que, na realidade, isso não seja válido tão incondicionalmente,
e que freqüentemente não o seja ao todo, nada altera na coisa.
Em toda esta seçãoexaminamos tão-somenteas rotaçõesdo capital circulante,
não as do capital fixo. Pela simples razãode que a questão em pauta nada tem a
ver com o capital fixo. Os meios de trabalho aplicados no processo de produção
apenas constituem capital fixo ã medida que seu tempo de uso se prolonga mais
do que o período de rotação do capital uido; ã medida que o tempo, durante o
qual essesmeios de trabalho continuam a servir em processosde trabalho constantemente repetidos,for maior do que o período de rotação do capital fluido, portanto = n períodos de rotação do capital fluido. Não importa que seja mais longo ou
mais curto o tempo global constituído por esses n períodos de rotação do capital
fluido, a parte do capital produtivo, que para esse tempo foi adiantada em capital
fixo, não será em seu transcurso adiantada de novo. Ela continua a funcionar em

sua forma útil antiga. A diferença é apenas esta: conforme as diferentesextensões
do período de trabalho individual de cada período de rotação do capital fluido, o
capital fixocede partemaior ou menor de seu valor original ao produto desseperíodo de trabalho e, conforme a duração do tempo de circulação de cada período de
rotação, essaparte do valor do capital fixo cedida ao produto flui de volta com maior
ou menor rapidez em forma-dinheiro. A natureza do objeto, de que tratamos nesta
seção - a rotação da parte circulante do capital produtivo -, deriva da natureza
dessa mesmaparte do capital. O capital fluido, aplicado em um período de trabalho, não pode ser aplicado em um novo período de trabalho antesde ter completado sua rotação, antesde ter se transformadoem capital-mercadoria,deste emcapital
monetário e deste novamente em capital produtivo. Para que, portanto, o primeiro
período detrabalho sejacontinuado logopor um segundo, capitalprecisa seradiantado
de novo e transformado nos elementosfluidos do capital produtivo e issoem quantidade suficientepara preenchera lacuna aberta peloperíodo de circulação docapital uido adiantado parao primeiro período detrabalho. Daía inuência que a duração
do período de trabalho do capital fluido exerce sobre a escala em que se executa
o processo de trabalho e sobre a distribuição do capital adiantado. respectivamente
sobre o acréscimo de novas porções de capital. E isso, porém, exatamente o que
tínhamos a considerar nesta seção.
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IV Resultados

Da investigação feita até aqui se depreende:
A! As diferentes porçõesem que O capitalprecisa serdividido, para que parte
dele possa encontrar-se constantementeno período de trabalho, enquanto outras
partes se encontram no período de circulação, sealternam, como se fossem diferentes capitaisprivados autônomos, em dois casos: 1! quando O período de trabalho é igual ao período de circulação, sendo,portanto, Operíodo de rotação dividido
em duas etapas iguais.2! Quando O período de circulação é mais longo que O período de trabalho, mas ao mesmo tempo constitui um múltiplo simples do período
de trabalho, de modo que um período de circulação = n períodos de trabalho,
em que n tem de ser um número inteiro. Nessescasos, não é liberada nenhuma
parte do capital sucessivamenteadiantado.
B! Por outro lado, em todos os casosem que: 1! Operíodo de circulação émaior
do que O períodode trabalho,sem constituir um múltiplo simples do mesmo, e 2! O
período de trabalho é maior do que O período de circulação, parte do capital total
fluido é, a partir da segunda rotação, liberada de modo constante e periódico ao
final de cada período de trabalho. E precisamenteesse capitalliberado é igual ã parte do capital total adiantada para O período de circulação,quando O período de trabalho é maior do que O período de circulação; e igual ã parte do capital que tem
de preencher O excedentedo período de circulação em relação ao período de trabalho ou a um múltiplo de períodos de trabalho, quando O período de circulação
é maior do que O período de trabalho.
C! Daí segue que, para O capital total da sociedade, considerando-se a parte
fluida, a liberação de capital tem de constituir a regra e a mera alternância das partes do capital quefuncionam sucessivamenteno processode produção tem de constituir a exèeção. Poisa igualdade entre período de trabalho e período de circulação,
ou a igualdade entre período de circulação e um múltiplo simples do período de
trabalho, essaproporcionalidade regular dos dois componentes do período de rotação nada tem a ver com a naturezada coisae, por isso, grossomodo, só pode ocorrer excepcionalmente.
Parte muito significativa do capital socialcirculante, que anualmente rota várias
vezes, háde seencontrar, portanto, durante Ociclo anual de rotação,periodicamente na forma de capital liberado.
Além disso,é claro que, supondo-seas demaiscircunstâncias constantes,
a grandeza dessecapital liberado cresce com O volume do processo de trabalho ou com
a escalada produção, portanto em geral com O desenvolvimentoda produção capitalista. No caso B. 2., porque cresce Ocapital totaladiantado; em B. 1., porque, com
O desenvolvimentoda produção capitalista, crescea extensão do período de circulação, portanto também a do período de rotação, nos casos em que O período de
trabalho crescesem que haja proporcionalidade regular entre ambos os períodos.3`
No primeiro caso, tínhamosde desembolsar,por exemplo, 100 libras esterlinas
por semana. Para um período de trabalho de 6 semanas,600 libras esterlinas; para
um período de circulação de 3 semanas, 300 libras esterlinas:ao todo, 900 libras
esterlinas. Aquisão constantementeliberadas 300libras esterlinas.Se, por outro lado, são despendidas 300 libras esterlinaspor semana, então temos 1 800 libras esterlinas paraO períodode trabalhoe 900 libras esterlinas
para Operíodo de circulação;
3° Nooriginal alemão
aparentemente faltam
uma oumais palavras.
pois consta:
... inden Fällen,
wo dieArbeitsperiode
ohne regelmãssiges
Verhãltnis der
beiden Perioden".
[. ..nos casos
em queO período
de trabalho
sem proporcionalidade
regular entre
ambos os
períOdos.] Como
no conjunto
da frase
O verbo
é duasvezes cresce",
é possível
que eleesteja subentendido após
período detrabalho". Mas,
convém notar
que essa
suposição não
se coaduna
com alógica econômica
do
texto: O
efeito docrescimento do
período de
trabalho, com
tudo Omais constante,
seria antes
reduzir que
aumentar grana
deza docapital liberado.
N. dosT.!
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portanto também 900 libras esterlinas liberadasperiodicamente em vez de 300 libras esterlinas.

D! O capital total de, por exemplo, 900 libras esterlinasprecisa serdividido em
duas partes, como acima: 600 libras esterlinas para o período de trabalho e 300
libras esterlinaspara o período de circulação. A parte realmente desembolsada no
processo detrabalho é, conseqüentemente, diminuídaem 1/ 3, de 900 libras esterlinas para 600 libras esterlinas, e,portanto, a escala de produção se reduz em 1/ 3.
Por outro lado, as300 libras esterlinas sófuncionam para tomar contínuo o período
de trabalho, de modo que a cada semana do ano podem ser desembolsadas 100
libras esterlinasno processo de trabalho.
Em termos abstratos, tanto faz que 600 libras esterlinas trabalhem durante
6 × 8 = 48 semanas o produto = 4 800 libras esterlinas! ou que todo o capital
de 900 libras esterlinasseja desembolsadodurante 6 semanas no processo de trabalho e depois fique em alqueive durante o período de circulação de 3 semanas;
no último caso, trabalhariadurante as 48 semanas 5 1/3 × 6 = 32 semanas produto = 5 1/ 3 × 900 = 4 800 libras esterlinas!e ficaria em alqueive durante 16
semanas. Mas, abstraindo a maior deterioração do capital fixo durante o alqueive
de 16 semanas e o encarecimento do trabalho que precisa ser pago ao longo de
todo o ano, embora só atue durante parte do mesmo, tal interrupção regular do
processo deprodução é totalmente incompatível com a operação da grande indústria moderna. Essa continuidade é, ela mesma, uma força produtiva do trabalho.
Agora, se olharmos mais de perto o capital liberado, de fato suspenso, então
se mostraque parte significativa do mesmo tem sempre de ter a forma de capital
monetário. Fiquemos com o exemplo: período de trabalho, 6 semanas; período de
circulação, 3 semanas; desembolsosemanal, 100 libras esterlinas.Na metade do
segundo período de trabalho, ao final da 9? semana, fluem de volta 600 libras esterlinas, dasquais apenas300 libras esterlinas precisam,durante o resto do período
de trabalho, ser investidas.Ao final do segundo período de trabalho, 300 libras esterlinas são,portanto, liberadas.Em que estado seencontram essas300 libras esterlinas? Queremossupor que precisem ser despendidos 1/ 3 para salários, 2/3 para
matérias-pnmas e auxiliares. Das 600 libras esterlinas reuídas encontram-se, portanto, 200 libras esterlinaspara salários em forma-dinheiro e 400 libras esterlinas
na forma de estoque produtivo, na forma de elementos do capital produtivo fluido
constante. Como, porém, para a segunda metade do período de trabalho ll só requer a metade desseestoque produtivo, a outra metade encontra-sedurante 3 semanas em forma de estoque excedente,isto é, de estoque produtivo que excede
um período de trabalho. O capitalista sabe, porém, que dessa parte = 400 libras
esterlinas! do capital em refluxo ele só precisa da metade, = 200 libras esterlinas,
para o período de trabalho em curso. Dependerá,portanto, das condições de mercado se ele transformará logo essas200 libras esterlinas, de modo total ou só em
parte, em estoque produtivo excedente ouse iráfixá-lo, no todo ou em parte, como
capital monetário, na expectativade condições mais favoráveisde mercado. Por outro lado, é evidente que a parte a ser despendida em salários, = 200 libras esterlinas, éfixada em forma-dinheiro. O capitalista nãopode depositara forçade trabalho,
como a matéria-prima, em depósitos de mercadorias depoisde tê-la comprado. Ele
precisa incorporá-la ao processo de trabalho e pagá-la ao término da semana. Do
capital liberado de 300 libras esterlinas,essas 100 libras esterlinasterão, portanto,
em todo caso, a forma de capital monetário liberado, isto é, não necessário para
o período de trabalho. O capital liberado em forma de capital monetário precisa ser,
portanto, ao menos igual ã parte variável do capital despendidaem salários;no máximo pode abranger a totalidade do capital liberado. Na realidade oscila constantemente entre

esse mínimo

e esse máximo.

O capital monetário assim liberado mediante o mero mecanismo do movimento de rotação ao lado do capital monetário liberado pelo refluxo sucessivodo capi-
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tal fixo e o necessário para o capital variável em cada processo de trabalho! tem
de desempenhar papel significativo, assim que o sistema de crédito se desenvolve,
e, ao mesmo tempo, tem de constituir um dos fundamentos do mesmo.
Suponhamos, em nosso exemplo, que o tempo de circulação se reduza de 3
semanas para2 e que isso não seja normal, mas, eventualmente, conseqüênciade
uma alta dos negócios, prazos maiscurtos de pagamento etc. O capital de 600 libras esterlinasque foi desembolsado duranteo periodo de trabalhoui de volta uma
semana antesde sernecessário, estando,
portanto, liberadopara essasemana. Além
disso, são liberadas 300 libras esterlinasna metade do período de trabalho como
antes partedaquelas 600 libras esterlinas!,mas por 4 semanase não por 3. Durante 1 semana encontram-se,portanto, no mercado de dinheiro, 600 libras esterlinas
e, durante 4 em vez de 3 semanas,300 libras esterlinas. Comoisso não atinge apenas um capitalista, masmuitos, acontecendo em diferentes períodos e em diferentes ramosde negócios,aparece, assim,mais capitalmonetário disponívelno mercado.
Perdurando essasituação por mais tempo, a produção será ampliada onde isso for
possível; capitalistas,que trabalham com capital emprestado, vãoexercer menosdemanda no mercado de dinheiro, o que o alivia tanto quanto uma oferta maisampla;
ou, por fim, as somas quese tornaramexcedentes parao mecanismo são definitivamente lançadas no mercado de dinheiro.
Devido ã contração do tempo de circulação* de 3 para 2 semanas e, portanto, do período derotação de9 para 8 semanas,1/9 do capital totaladiantado toma-se
supérfluo; o período de trabalho de 6 semanas pode ser agora mantido constantemente em marcha com 800 libras esterlinas tãobem quanto anteriormente com900
libras esterlinas.Parte do valor do capital-mercadoria, = 100 libras esterlinas, uma
vez retransformada em dinheiro, permanece, por isso, nesseestado como capital
monetário, sem mais funcionar como parte do capital adiantado para o processo
de produção. Enquanto a produção é continuada na mesma escalae asdemais condições, comopreços etc.,permanecem asmesmas, asoma de valor do capital adiantado diminui de 900 libras esterlinaspara 800 libras esterlinas;o resto de 100 libras
esterlinas dovalor originalmente adiantado é excluído soba forma de capital monetário. Como tal, entra no mercado de dinheiro e constitui parte adicional dos capitais aí em funcionamento.

Dai se percebe comopode ocorrer uma pletora de capital monetário - e especificamente não só no sentido de que a oferta de capital monetário é maior que
a demanda; esta é sempre apenas uma pletora relativa, que ocorre, por exemplo,
no período melancólico que, depois da crise, inaugurao novo ciclo. Mas no sentido de que determinada parte do valor-capital adiantado tornou-se supérflua para
a operação do processode reprodução social em seu conjunto que inclui o processo de circulação! e que, por isso, na forma de capital monetário foi excluída; uma
pletora nascida, com escala constante da produção e preços constantes,mediante
a mera contração do período de rotação. A massa - maior ou menor - de dinheiro que se encontra na circulação não teve influência alguma sobre isso.
Suponhamos que, pelo contrário, o período de circulação se prolongue, digamos, de 3 para 5 semanas.Então, já na próxima rotação, o refluxo do capital adiantado tem lugar 2 semanas maistarde. A última parte do processode produção desse
período detrabalho nãopode serlevada avantepelo mecanismode rotaçãodo próprio
capital adiantado.Mantendo-se por mais tempo esse estado,como no caso anterior
ocorreu ampliação,aqui poderia ocorrer contraçãodo processo de produção - no
volume em que ele é operado. Mas, para levar avanteo processona mesma escala,
o capital adiantado precisariaser aumentado por toda a extensão dessa prorroga-

4° Na19 e29 edição:tempo derotação. N.da Ed.Alemã.!
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ção do período de circulação em2/ 9, = 200 libras esterlinas.Esse capitaladicional
só pode ser retirado do mercado de dinheiro. Se o prolongamento do período de
circulação valepara um ou mais grandes ramosde negócios,ele pode provocar uma
pressão sobreo mercado de dinheiro se esse efeito não for compensado por um
contra-efeito de outro lado. Também nessecaso é visível e evidente que essa pressão, como antes aquelapletora, não tinha nada a ver com uma alteração, sejanos
preços das mercadorias, sejaainda na massa dos meios de circulação disponiveis.
{Aprontar este capítulo para a impressãoacarretou não pequenas dificuldades.
Embora Marx tenha sido muito seguro como algebrista,nunca chegou a se familiarizar com o cálculo numérico, especialmenteo comercial, embora existaum grosso
volume de cademos em que ele mesmo efetuou todos os tipos de cálculos comerciais em muitos exemplos. Mas, conhecimento das espéciesindividuais de cálculo
e experiência no cálculo prático diário do comerciante não são, de modo algum,
o mesmo e, assim, ele se enredou nos cálculos da rotação de tal modo que, ao
lado de partes incompletas, acabaram aparecendo outras incorretas e contraditórias. Nas tabelas impressasacima, apenas deixei o mais simples e aritmeticamente
correto, e isso principalmente pela seguinte razão:
Os resultados

incertos desses

cálculos cansativos

levaram Marx

a atribuir

- se-

gundo me parece - a estacircunstância, defato pouco importante, uma imerecida
importância. Refiro-me ao que ele chamade liberaçãode capital monetário. O verdadeiro estado das coisas, de acordo com os pressupostos acimaestabelecidos, é
o seguinte: pouco importa qual seja a relação de grandezaentre periodo de trabalho e tempo de circulação, portantoentre capital l e capital ll - uma vez transcorrida a primeira notação, retorna ao capitalista, a intervalos regularescom a duração
do período de trabalho,o capital necessário paraum período de trabalho - portanto uma soma igual ao capital l em forma-dinheiro.
Sendo o período de trabalho = 5 semanas,o tempo de circulação = 4 semanas, o capital I = 500 libras esterlinas,então flui toda vez de volta uma soma de
dinheiro de 500 libras esterlinas: ao final da 9Ê', da 141 da 19Ê', da 24? semana etc.

Sendo o período de trabalho = 6 semanas,o tempo de circulação = 3 semanas, o capital l = 600 libras esterlinas,então cada vez fluem de volta 600 libras
esterlinas: ao final da 923, da 15Ê', da 21?, da 27Ê', da 33? semana

etc.

Sendo, por fim, o período de trabalho = 4 semanas, o tempo de circulação
= 5 semanas, o capital I = 400 libras esterlinas,então ocorre um refluxo de 400
libras esterlinasde cada vez: ao final da 9Ê', da 13Ê*, da17?, da 21 Ê,da 25? semana etc.

Se e em quanto esse dinheiro que fluiu de volta é excedente para o periodo
de trabalho,portanto liberado, não faz diferença. Pressupõe-seque a produção continua ininterruptamente na escalacorrente e,para que isso suceda,o dinheiro precisa estardisponível, portanto tem de refluir, liberado ou não. Caso a produção seja
interrompida, então a liberação também cessa.
Em outras palavras: sucede,em todo caso, liberaçãode dinheiro, portanto formação de capital latente, apenas potencial, em forma-dinheiro; mas em todas as
circunstâncias, enão apenasnas condiçõesespeciais maisminuciosamente precisadas no texto; e ela sucede em escala maior do que a pressuposta notexto. No que
se refereao capital circulante l, o capitalista industrial encontra-se,ao final de cada
rotação, exatamentena mesma situação em que se encontrava aoiniciar o negócio:
volta atê-lo nasmãos inteiroe de uma vez,embora sógradualmente possa
uansformálo de novo em capital produtivo.
No texto, o que importa é a demonstraçãode que, por um lado, parte considerável do capital industrial precisa estarsempre disponívelem forma-dinheiro e, por
outro, parteainda maisconsiderável precisa
assumir temporariamente
a forma-dinheiro.
Essa demonstraçãoé, no máximo, reforçada por essasminhas observaçõesadicionais. -

F. E.}
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VI Efeito da variação de preços
Supusemos, hápouco, preçosconstantes, escalaconstante deprodução de um
lado e contração ou expansão do tempo de circulação de outro. Suponhamos agora, pelo contrário, grandezaconstante do período de rotação, escalaconstante da
produção, mas, por outro lado, variação de preços, ou seja, queda ou elevação no
preço de matérias-primas, matériasauxiliares e trabalho ou dos dois primeiros elementos. Suponha-se que O preço das matérias-primas e auxiliares, assim como O
salário, caia pela metade. Seriam, então, em nosso exemplo, semanalmente necessárias 50libras esterlinasem vez de 100 libras esterlinasde capital adiantado e,
para Operíodo de rotação de 9 semanas,450 libras esterlinas emvez de 900 libras
esterlinas. 450 libras esterlinasdo valor de capital adiantado são excluídas deinício
como capital monetário, mas O processode produção seria continuado na mesma
escala, com o mesmo período de rotação e'sua divisão anterior. Também a massa
anual do produto continua a mesma, mas seu valor caiu pela metade. Nem uma
aceleração nacirculação, nem uma alteração na massa do dinheiro circulante provocou essavariação, queé acompanhada por uma variação na oferta e na demanda de capital monetário.Pelo contrário.A queda do valor, respectivamente dopreço
dos elementos do capital produtivo, ã metade teria de início O efeito de que um
capital-valor reduzido à metade seria adiantado para o negócio X, continuado na
mesma escalaanterior, portanto o negócio X somente teria de lançar a metade do
dinheiro no mercado, já que O negócio X de início adianta esse valor-capital em
forma-dinheiro, isto é, como capital monetário. A massa de dinheiro lançada na circulação teria diminuído, porque os preços dos elementos de produção caíram. Seria esse O primeiro efeito.
Em segundo lugar, no entanto: a metade do valor-capital originalmenteadiantado de 900 librasesterlinas, = 450 librasesterlinas, quea! perconia altemadamente
as formasde capitalmonetário, capitalprodutivo e capital-mercadoria; b!encontravase, ao mesmo tempo, de modo constante e paralelo, em parte na forma de capital
monetário, em parte na de capital produtivo e, em parte, na de capital-mercadoria,
seria excluídado ciclo do negócio X, portanto como capital monetário adicional entraria no mercado de dinheiro e como elemento adicional agiria sobre ele. Essas
450 libras esterlinas liberadasem dinheiro atuam como capital monetário, não porque sejam dinheiro que se tornou redundante para a operação do negócio X, mas
porque são elementos do valor-capital original, portanto continuam a atuar como
capital e não devem ser despendidas como mero meio de circulação. A próxima
forma de fazê-las atuarcomo capital é lançá-las como capital monetário no mercado de dinheiro. Por outro lado, a escalada produção abstraindo Ocapital fixo! também poderia ser duplicada.Com O mesmo capitaladiantado de 900 libras esterlinas
poder-se-ia, então, operar um processo de produção com O dobro do volume.
Por outro lado, casoos preçosdos elementosfluidos do capital produtivo subissem pela metade, seriamentão necessárias150 librasesterlinas porsemana em vez
de 100 libras esterlinas,portanto, em vez de 900 libras esterlinas, antes1 350 libras
esterlinas. Seriamnecessárias 450libras esterlinasde capital adicional para operar
O negóciona mesma escala e,pro tanto, conforme Oestado do mercado de dinheiro, isso exerceria uma pressão maior ou menor sobre ele. Se todo O capital nele
disponível já estivesse demandado,então surgiria uma concorrência mais intensa
pelo capital disponível. Caso parte dele estivesse emalqueive, ele seria chamado
pro tanto à atividade.
Mas, pode também, em terceiro lugar,com dada escala deprodução, velocidade de rotação constantee preçosconstantes doselementos docapital produtivouido,
ocorrer que suba ou baixe o preço dos produtos do negócio X. Caindo o preço
das mercadoriasfornecidas pelo negócio X, cai então O preçode seu capital-merca-
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doria de 600 libras esterlinas que ele constantemente lançava na circulação para,
por exemplo, 500 libras esterlinas. 1/6 do valor do capital adiantado não reflui do
processo decirculação a mais-valia existenteno capital-mercadorianão é aqui considerada!, perde-se no mesmo. Mas, como o valor, respectivamente o preço dos
elementos de produção, permanece o mesmo, esse refluxode 500 libras esterlinas
basta apenaspara repor 5/6 do capital de 600 libras esterlinas constantementeempregado no processo deprodução. Portanto,100 librasesterlinas decapital monetá-

rio
aízlicional
precisariam
despendidas
ser queprodução
para
a
continue
na mesma
esca a.
lnversamente: caso se elevasseo preço dos produtos do negócio X, então o
preço do capital-mercadoria elevar-se-iade 600 libras esterlinaspara, por exemplo,
700 libras esterlinas. 1/7 de seu preço, = 100 librasesterlinas, nãoprovém do processo deprodução, não foi adiantado nele, mas flui do processo de circulação. No
entanto, sósão necessárias600 libras esterlinas pararepor os elementos produtivos:
por conseguinte, liberação de 100 libras esterlinas.
A investigação das causaspor que, no primeiro caso, o período de rotação se
reduz ou se amplia, por que, no segundo caso, variam os preços da matéria-prima
e do trabalho, por que, no terceiro caso,os preços dos produtos fornecidos sobem
ou descem não cabe no âmbito da presente investigação.
Mas o que aqui cabe é o seguinte:
1.° caso. Escala constante de produção, preços constantes
dos elementos da produção e dos produtos, variação no período
de circulação e, portanto,

de rotação

Segundo o pressuposto denosso exemplo,pela diminuição do período de circulação seránecessário 1/9 do capital total adiantado a menos, reduzindo-se, portanto, de 900 libras esterlinas para800 libras esterlinas esendo excluídas100 libras
esterlinas de capital monetário.
O negócio X fornece, tanto antes quanto depois, o mesmo produto de 6 semanas com o mesmo valor de 600 libras esterlinas e, como se trabalha ininterruptamente durante todo o ano, ele fornece em 51 semanasa mesma massa deproduto
no valor de 5 100 libras esterlinas. Portanto,em relação às massase ao preço do
produto que o negócio lança na circulação, nãohá alteração,também não em relação aos prazos em que ele lança o produto no mercado. Mas 100 libras esterlinas
foram excluídasporque, mediante a redução do período de circulação, o processo
se completa com apenas 800 libras esterlinas decapital adiantado, em vez das 900
libras esterlinasanteriores. As 100 libras esterlinas de capital excluído existem sob
a forma de capital monetário. Elas não representam, de modo algum, a parte do
capital adiantado que teria de funcionar na forma de capital monetário. Suponhamos que, do capital fluido l adiantado, = 600 libras esterlinas, 4/5 fossem constantemente despendidosem materiais de produção, = 480 libras esterlinas,e 1/ 5, =
120 libras esterlinas, em salários. Portanto, semanalmente 80 libras esterlinas em ma-

teriais deprodução e 20 libras esterlinas emsalários. Ocapital ll, = 300 libras esterlinas, tem, portanto, de ser igualmente dividido em 4/ 5, = 240 libras esterlinas,
para materiais de produção e 1/ 5, = 60 libras esterlinas, para salários. O capital
gasto em salários tem de ser sempre adiantado em forma-dinheiro. Assim que o
produto-mercadoria no montante de valor de 600 libras esterlinas voltaa seconverter ã forma-dinheiro, estiver vendido, 480 libras esterlinasdele podem ser transformadas em materiais deprodução em estoque produtivo!, mas 120 libras esterlinas
mantêm sua forma-dinheiro a fim de servir para o pagamento do salário por 6 semanas. Essas120 librasesterlinas sãoo mínimo do capital em refluxo de 600 libras
esterlinas, queprecisa sersempre renovadoe substituídona forma de capital mone-
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tário, e, portanto, tem de estarsempre disponívelcomo a parte do capital adiantado
funcionando em

forma-dinheiro.

Ora, se das 300 libras esterlinasliberadas periodicamentepara 3 semanas e igualmente divisíveis em240 libras esterlinas deestoque produtivo e 60 libras esterlinas em salários - devido ã redução do tempo de circulação, 100 libras esterlinas, em forma de capital monetário, são excluídasinteiramente do mecanismo da
rotação - de onde provém O dinheiro para essas 100 libras esterlinasde capital
monetário? Só 1/5 delas se constituiem capital monetário periodicamente liberado
dentro das rotações. Mas4/ 5, = 80 libras esterlinas,já estão repostos por um estoque adicional de produção do mesmo valor. De que modo esse estoqueadicional
de produção é transformado em dinheiro e de Onde provém O dinheiro para essa
transformação?
Uma vez ocorrida a redução do tempo de circulação das 600 libras esterlinas
acima, em vez de 480 libras esterlinas tão-somente 400 libras esterlinas são retrans-

formadas em estoque de produção. As 80 libras esterlinas restantessão mantidas
em sua forma-dinheiro e, com as 20 libras esterlinas acima para salários, constituem as 100 libras esterlinas decapital excluído.Ainda que essas 100libras esterlinas provenham, mediante a compra das 600 libras esterlinas decapital-mercadoria,
da circulação e, agora, sejam retiradasdela, ao não serem mais gastasde novo em
salários e elementos de produção, não se deve esquecer que, em forma-dinheiro,
elas novamente estão na mesma forma em que Originalmente foram lançadas na
circulação. De início foram despendidas 900 libras esterlinas,em moeda, em estoque de produção e salários. Para realizar O mesmo processo de produção, agora
somente 800

libras esterlinas

são ainda

necessárias. As

100 libras

esterlinas excluí-

das em forma-dinheiro constituem agora novo capital mopetário em busca de investimento, um novo elemento do mercado de dinheiro. E certo que já antes elas
se encontravamperiodicamente na forma de capital monetário liberado e de capital
produtivo adicional, mas essesestados latenteseram condição para a execução, por
sê-lo da continuidade do processo de produção. Agora elas já não são necessárias
e constituem por isso novo capital monetário e um elemento do mercado de dinheiro, embora não constituam de modo algum um elemento adicional do estoque de
dinheiro socialmente disponível pois já existiam no início do negócio e foram por
ele lançadas na circulação!, nem um tesouro recém-acumulado.
Essas 100libras esterlinasestão agorade fato retiradas da circulação ã medida
que são parte do capital monetário adiantado, que não é mais aplicado no mesmo
negócio. Mas essa retiradasó é possível porque a transformação do capital-mercadoria em dinheiro e desse dinheiroem capital produtivo, M' - D - M, foi acelerada em 1 semana, portanto também a circulação do dinheiro ativo nesseprocesso.
Foram retiradas dela porque já não são necessáriaspara a rotação do capital X.
Aqui se pressupõe que O capital adiantado pertence a seu aplicador. Caso ele
fosse emprestado,isso nada alteraria. Com a redução do tempo de circulação, em
vez de 900 libras esterlinas elesó teria necessidade de800 libras esterlinas decapital emprestado. 100 libras esterlinas devolvidasao prestamista constituem, depois
como antes, 100 libras esterlinas deum novo capital monetário, só que na mão de
Y em vez de na mão de X. Se, por Outro lado, O capitalistaX obtém a crédito seus
materiais de produção no valor de 480 libras esterlinas, de modo que ele mesmo
só tem de adiantar 120 libras esterlinas em dinheiro para salários, então ele agora
teria de tomar 80 libras esterlinasa menos de materiais de produção a crédito,que
formariam capital-mercadoriaexcedente paraO capitalistaque concede crédito, enquanto O capitalista X teria agora excluído 20 libras esterlinasem dinheiro.
O estoque produtivo adicional está agorareduzido em 1 /3. Ele era, como 4/5
de 300 libras esterlinasdo capital adicional ll, = 240 libras esterlinas,agora ele é
apenas = 160 librasesterlinas, istoé, estoque adicional para 2 semanase não para
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3. Agora ele é renovado a cada 2 semanas e não a cada 3, mas também só por
2 semanase não por 3. As compras,por exemplono mercadodo algodão,repetem-se
então com maior freqüência e em menores porções. A mesma porção de algodão
é retirada do mercado, pois a massa de produto permanece igual. Mas a retirada
se distribuide modo diverso no tempo e por mais tempo. Admitamos, por exemplo,
que se trate de 3 meses e de 2; e que o consumo anual seja de 1 200 fardos. No
primeiro caso, são vendidos:
19 de
19 de
19 de
19 de

janeiro 300

fardos, ficam

abril 300

fardos, ficam

julho 300

fardos, ficam

outubro 300

fardos, ficam

em
Gm
¬m
¬ITl

depósito 900
depósito 600
depósito 300
depósito 0

fardos
fardos
fardos
fardos

No segundo caso, pelo contrário:
19 de
19 de
19 de
19 de
19 de
19 de

janeiro vendidos
março vendidos
maio vendidos
julho vendidos
setembro vendidos
novembro vendidos

200, em
200, em
200, em
200, em
200, em
200, em

depósito 1 000 fardos
depósito 800 fardos
depósito 600 fardos
depósito 400 fardos
depósito 200 fardos
depósito 0
fardos

Portanto, odinheiro investidoem algodão só retornaintegralmente ummês mais
tarde, em novembro em vez de outubro. Se, portanto, mediante a redução do tempo de circulação e, com isso, da rotação, 1/9 do capital adiantado, = 100 libras
esterlinas, éexcluído em forma de capital monetário e se essas 100libras esterlinas
se compunham de 20 libras esterlinasde capital monetário, periodicamente excedente para pagamento do salário semanal,e de 80 libras esterlinas que,como estoque de produção periodicamente excedente, existiampara uma semana - então
corresponde, em relação a essas 80libras esterlinas,à redução do estoque produtivo excedentedo lado do fabricante o aumento do estoque de mercadoria por parte
do comerciante de algodão. O mesmo algodão fica tanto mais tempo em seu depósito como mercadoria, quanto menos estiver no depósito do fabricante como estoque de produção.
Até agora supusemos quea redução do tempo de circulaçãono negócio X proviesse deque X vende sua mercadoria ou recebe seupagamento mais rapidamente, ou, respectivamente comvenda acrédito, o prazo de pagamento é reduzido. Essa
redução é, portanto, derivada de uma abreviação do tempo de venda da mercadoria, da transformação do capital-mercadoria em capital monetário, M' - D, a primeira fase do processo de circulação. Ela também poderia originar-se da segunda
fase, D - M, e, portanto, de uma modificação simultânea,seja no período de trabalho, sejano tempo de circulaçãodos capitaisY, Z etc. que fornecem ao capitalista
X os elementos de produção de seu capital fluido.
Por exemplo, se, com o antigo sistema detransportes, o algodão, o carvão etc.
ficavam 3 semanas em viagem de seu local de produção ou de armazenamento
até a sede das oficinas de produção do capitalista X, então o mínimo de estoque
de produção de X tem de bastar aomenos por 3 semanas,até a chegada de novos
suprimentos. Enquanto algodão e carvão estão em viagem, não podem servir como meios de produção. Constituem agora muito mais objeto de trabalho da indústria do transporte edo capitalnela ocupado,enquanto sãoapenas capital-mercadoria
que se encontra em sua circulaçãopara o produtor de carvão ou para o vendedor
de algodão. Aperfeiçoando-se o transporte, admitamosque a viagem sereduza para 2 semanas. Então, o estoque de produção pode passar de um de 3 semanas
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para um de 2 semanas. Com isso, é liberado o capital adicional de 80 libras esterlinas adiantado para tanto, bem como as 20 libras esterlinaspara salários,pois o capital rotado de 600 libras esterlinasreflui 1 semana antes.
Se, por outro lado, por exemplo, o período de trabalho do capital que fornece
a matéria-prima se abrevia do que foram dados exemplos noscapítulos anteriores!
e, portanto, também a possibilidade derenovar a matéria-prima, o estoque produtivo pode se reduzir e o intervalo de um período de renovação até o outro pode se
encurtar.

Se, inversamente,o tempo de circulação, e portanto o período de rotação, se
prolonga, então é necessário adiantamento de capital adicional. Do bolso do próprio capitalista,caso elepossua capitaladicional. Esteestará, porém,de alguma forma investido,como parte do mercado de dinheiro; para tomar-sedisponível, precisa
ser despojado da antiga forma, por exemplo vendendo-se ações, retirando-sedepósitos, de modo que também aqui se exerça um efeito indireto no mercado de
dinheiro. Ou o capitalistatem de tomá-lo emprestado. No que conceme â parte do
capital adicionalnecessário paraos salários,em condiçõesnormais tem de ser adiantada sempre como capital monetário e, assim, o capitalista X também exercerásua
cota de pressão diretasobre o mercado monetário. Para a parte a ser investida em
materiais deprodução, issosó é indispensável quandoo capitalistase vê na necessidade de pagá-los em moeda. Se pode obté-los a crédito, isso não exerce influência
direta no mercado financeiro, já que o capital adicional é, então, adiantado diretamente como estoque de produção e não, em primeira instância, como capital monetário. A medida que o fornecedor de crédito lança diretamente no mercado de
dinheiro a letra de câmbio recebida de X, fazendo descontá-la,etc.,

isso surtiria um

efeito indireto, de segunda mão, no mercado de dinheiro. Mas se ele usa essaletra
de câmbio para, com ela, por exemplo, cobrir uma dívida a ser saldada posteriormente, então esse capitaladicionalmente adiantado não afeta direta nem indiretamente o

mercado de

dinheiro.

2.° caso. Alteração no preço dos materiais de produção,
permanecendo inalteradas
as demais circunstâncias

Há pouco supusemos que do capital total de 900 libras esterlinas sãodesembolsados 4/ 5, = 720 libras esterlinas, em materiais de produção e 1/ 5, = 180 libras esterlinas, em salários.

Caso os materiais deprodução caiam para a metade, então exigem para o período de

trabalho de

6 semanas

somente 240

libras esterlinas

em vez

de 480

libras

esterlinas e,para o capital adicional ll, somente 120 libras esterlinas emvez de 240
libras esterlinas. Portanto, o capital l será reduzido de 600 libras esterlinas para
240 + 120 = 360 libras esterlinas, enquanto o capital II, de 300 libras esterlinas
para 120 + 60 = 180 libras esterlinas.O capital total de 900 libras esterlinas será
reduzido para 360 + 180 = 540 libras esterlinas. Portanto,são excluídas360 libras
esterlinas.

Esse capitalmonetário excluído e agora ocioso, portanto um capital em busca
de inversão no mercado de dinheiro, é apenas uma parcela do capital de 900 libras
esterlinas originalmente
adiantado comocapital monetárioe que, em virtude da queda
do preço dos elementos de produção em que ele periodicamente se retransforma,
torna-se redundante, caso o negócio não deva ser ampliado, mas continuado na
antiga escala.Caso essaqueda de preço não fosse devida a circunstânciasaleatórias colheita particularmente abundante, excesso de oferta etc.!, mas a um incremento da força produtiva no ramo que fornece a matéria-prima, então essecapital
monetário seria uma adição absoluta ao mercado de dinheiro, em geral ao capital
disponível em forma de capital monetário, porque não constituiria mais parte integrante do capital já aplicado.
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3.° caso. Variação de preços que a’eta o preço de mercado
do próprio

produto'

Aqui, com a queda do preço, parte do capital é perdida e, então, precisa ser
reposta por novo adiantamento de capital monetário. Essaperda do vendedor pode
ser um ganho do comprador. Diretamente, se o produto só sofreu queda de seu
preço de mercado devido a uma conjuntura fortuita e depois volta a subir para seu
preço normal. lndiretamente, se a variação de preços foi provocada por variação
de valor que reage sobre o velho produto e se esse produto reingressa como elemento de produção em outra esfera da produção e libera nela capital pro tanto.
Em ambos os casos, o capital perdido para X, por cuja reposição ele pressiona o
mercado de dinheiro, pode ser fornecido por seus companheiros de negócios como
novo capital adicional. Então só ocorre transferência.
Se, inversamente, o preço do produto sobe, então parte do capital, que não
havia sido adiantada, é apropriada pela circulação. Não é parte orgânica do capital
adiantado no processo deprodução e constitui portanto, se a produção não for ampliada, capital monetário excluído.Como aqui se supôsque os preços dos elementos do produto estavam dados antes de entrar ele no mercado como
capital-mercadoria, uma verdadeira variação de valor poderia aqui ter causado a
elevação de preço, à medida que ela tivesse efeitos retroativos, por exemplo que
as matérias-primastivessem subidoposteriormente. Nessecaso, o capitalista X ganharia em seu produto que circula como capital-mercadoria e em seu estoque de
produção disponível. Esse ganho lhe forneceria um capital adicional que, ante os
novos preços aumentados dos elementos da produção, toma-se agora necessário
para o prosseguimento de seu negócio.
Ou, então, a elevação do preço é apenas transitória. O que se torna, então,
necessário como capital adicional por parte do capitalista X, é excluído, do outro
lado, como capital liberado à medida que seu produto constituir um elemento de
produção para outros ramos de negócios. O que um perdeu, o outro ganhou.

CAPÍTULO XVI

A Rotação do Capital Variável

I. A

taxa anual

de mais-valia

Suponhamos um capital circulante de 2 500 libras esterlinas, composto de
4/5 = 2 000 libras esterlinasde capital constante materiaisde produção! e 1/5 =
500 libras esterlinas de capital variável,

desembolsado em

salários.

Que o período de rotação seja = 5 semanas, operíodo de trabalho = 4 semanas, o período de circulação = 1 semana. Então o capital l = 2 000 libras esterlinas, composto de 1 600 libras esterlinas decapital constantee 400 libras esterlinas
de capital variável; capital ll = 500 libras esterlinas, dasquais 400 libras esterlinas
de capital constante e 100 libras esterlinas de capital variável. Em cada semana de
trabalho é desembolsado umcapital de 500 libras esterlinas. Num ano de 50 semanas, é elaborado um produto anual de 50 × 500 = 25 000 libras esterlinas. O
capital I de 2 000 libras esterlinas, aplicadoconstantemente num período de trabalho, rota, pois, 12 1/2 vezes. 12' 1/ 2 × 2 000 = 25 000 libras esterlinas. Dessas
25 000 libras esterlinas,4/5 = 20 000 libras esterlinassão capital constante, gasto
em meios de produção e 1/ 5 = 5 000 libras esterlinassão capital variável, gasto

em salários.
Por outro
lado,
capital
o de
total
500
2 libras
esterlinas
%%%%Q
rota
=
10 vezes.

O capital circulante variável, gasto durante a produção, só pode servir novamente no processo de circulação ã medida que o produto em que seu valor está
reproduzido é vendido, é transformado de capital-mercadoria emcapital-monetário,
para ser novamente gastoem pagamento de força de trabalho. Mas o mesmo ocorre com o capital constante circulantegasto naprodução os materiais deprodução!,
cujo valorreaparece noproduto como parcela dovalor. O que essasduas partes- a
parte variável e a parte constante do capital circulante - têm em comum, e o que
as diferenciado capital fixo, não é que seu valor, transferido ao produto, seja circulado atravésdo capital-mercadoria, isto é, que ele circule mediante a circulação do
produto enquanto mercadoria. Parte do valor do produto e, portanto, do produto
circulante como mercadoria, do capital-mercadoria, sempre se constitui da depreciação do capital fixo ou da parte do valor do capital fixo que, durante a produção,
ele transferiuao produto. Mas a diferença é que: o capital fixo continua a funcionar
em sua velha forma útil no processo de produção, durante um ciclo mais longo
ou mais curto de períodos derotação do capital circulante = capital circulantecons219
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tante + capital circulante
variável!, enquanto
toda rotaçãoindividual tempor condição a reposição do capital circulante, que passa da esfera da produção - na
configuração decapital-mercadoria - ã esferada circulação.A primeira fase dacirculação, M' - D', o capital fluido constante e o capital fluido variável têm-na em
comum. Na segunda faseeles seseparam. O dinheiro em que a mercadoria é retransformada éem parteconvertido em estoque deprodução capitalcirculante constante!. Conforme os diferentesprazos decompra de seus componentes,parte pode
ser convertida mais cedo, outra mais tarde, de dinheiro em materiais de produção,
mas, por fim, todo ele é gasto nisso. Outra parte do dinheiro, obtido mediante a
venda da mercadoria, fica depositada como reserva monetária,para ser gasta pouco a pouco em pagamentos da força de trabalho incorporada ao processo de produção. Ela constitui o capital circulante variável. Não obstante, toda a reposição de
uma ou de outra parte provém sempre da rotação do capital, de sua transformação
em produto, de produto em mercadoria, de mercadoria em dinheiro. Essa éa razão
por que no capítulo anterior, sem considerar o capital fixo, a rotação do capital circulante - constante e variável - foi abordada de modo específico e conjunto.
Para a questão da qual agora temos de tratar precisamos ir um passo além e
tratar a parte variável do capital circulante como

se ela constituisse exclusivamente

o capital circulante. Isto é, abstraímoso capital circulante constanteque rota juntamente com

ela.

2 500 libras esterlinassão adiantadase o valor do produto anual é = 25 000
libras esterlinas.Mas a parte variável do capital circulante é de 500 libras esterlinas;

portanto,
capital
o variável
contido
25em
000
libras esterlinas
é =ëam =5 000
libras esterlinas.Dividamos as 5 000 libras esterlinaspor 500, então obtemos o número de rotações, 10, idêntico ao do capital total de 2 500 libras esterlinas.
Esse cálculopor média, pelo qual o valor do produto anual é dividido pelo valor do capital adiantadoe não pelo valor da parte desse capitalconstantemente aplicada num período de trabalho portanto, aqui não por 400, mas por 500, não pelo
capital l, mas pelo capital l + capital ll!, é aqui, onde só se trata da produção de
mais-valia, absolutamenteexato. Maistarde ver-se-á que, sob outro ponto de vista,
ele não é completamente exato, assimcomo em geral essecálculo por média não
é completamenteexato. Ou seja, elebasta paraas finalidadespráticas docapitalista,
mas nãoexpressa todas
as circunstâncias
reais darotação demodo exatoou adequado.
Até aqui abstraímos totalmenteuma parte do valor do capital-mercadoria, ou
seja, a mais-valia nele retida, que foi produzida durante o processo de produção
e incorporada ao produto. E para isso que temos agora de voltar nossos olhos.
Supondo que o capital variável de 100 libras esterlinas gastoem cada semana produza uma mais-valia de 100% = 100 libras esterlinas,então o capital variável de 500 libras esterlinas gastono período de rotação de 5 semanas produzuma
mais-valia de500 libras esterlinas, ou seja, metade da jornada de trabalho consiste
em mais-trabalho.

Mas se 500 libras esterlinas de capital variável produzem 500 libras esterlinas,
então 5 000 produzem uma mais-valia de 10 × 500 = 5 000 libras esterlinas. O
capital variável adiantado é, porém, = 500 libras esterlinas. A razão da massa global de mais-valia produzidadurante o ano para a soma do valor do capital variável
adiantado chamamosde taxa anual de mais-valia. Estaé, portanto, no caso presen-

te =
-% 8%1=000%.
Analisando
taxaessa
mais
de perto,
entãoverifica
se
que
ela é igual ã taxa de mais-valia que o capital variável adiantado produz durante um
período de rotação, multiplicado pelo número das rotaçõesdo capital variável que
coincide com o número das rotações de todo o capital circulante!.
O capital variável adiantado durante um período de rotação é, no caso precedente, =

500 libras esterlinas; a mais-valia criada

nele é também =

500 libras
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esterlinas. A taxa de mais-valia durante um período de rotação é, portanto, =

$ = 100%. 100%
Esses multiplicados
por 10,
número
rotações
de ano,
no
óâ -5%-%l
= 1ooo%.
lsso é válido para a taxa anual de mais-valia. Mas, no que concerne à massa
de mais-valia que é produzida durante determinado período de rotações, essa
massa é, então, igual ao valor do capital variável adiantado durante esseperíodo,
aqui = 500 libras esterlinas, multiplicado pela taxa de mais-valia, aqui, portanto,

500 %
× = 500 1× =500 libras
esterlinas.
o capital
Caso
adiantado
= fosse
1 500 libras esterlinascom uma taxa igual de mais-valia, então a massa de mais-

valia seria
= 1500 -%
× =1 500
libras esterlinas.

Ao capital variável de 500 libras esterlinas, querota 10 vezes aoano, produzindo durante o ano uma mais-valia de 5 000 libras esterlinas, paraa qual, portanto,
a taxa anual de mais-valia = 1 000%, vamos chamar de capital A.
Suponhamos agora que outro capital variávelB, de 5 000 libras esterlinas,seja
adiantado por todo um ano ou seja, aqui, por 50 semanas! e que portanto rota
apenas uma vez por ano. Supomos, além disso, que ao término do ano o produto
seja pagono mesmo dia em que fica pronto, que, portanto, o capital monetário em
que setransforma flua de volta no mesmo dia. O período de circulação éaqui, portanto, = 0, o período de rotação = período de trabalho, a saber = 1 ano. Como
no caso anterior, encontra-se no processo de trabalho, a cada semana, um capital
variável de 100 libras esterlinas, portanto, em 50 semanas, de 5 000 libras esterlinas. Que a taxa de mais-valia além disso seja a mesma, = 100%, isto é, que com
igual extensão da jornada de trabalho a metade consista em mais-trabalho. Consideremos 5 semanas, de modo que o capital variável seja = 500 libras esterlinas,
a taxa de mais-valia = 10096, sendo, portanto, a massa de mais-valia produzida
durante as 5 semanas = 500 libras esterlinas.A massa de força de trabalho, que
é aqui explorada, e o próprio grau de exploração da mesma são, aqui, de acordo
com o pressuposto, exatamenteiguais aos do capital A.
Em cada uma das semanas, o capital variável investido de 100 libras esterlinas
produz uma mais-valia de 100 librasesterlinas eem 50 semanas, portanto,o capital
investido de 50 × 100 = 5 000 libras esterlinasproduz uma mais-valia de 5 000
libras esterlinas.A massa de mais-valia produzida a cada ano é a mesma que no
caso anterior, = 5 000 libras esterlinas, masa taxa anual de mais-valia écompletamente diversa.Ela é igual ã mais-valia produzidadurante o ano, dividida pelo capi-

tal variável
adiantado: §= 100%,
enquantoera
antes
1
= 000%
para
o capital A.
Tanto no capital A quanto no capital B temos o dispêndio semanal de 100
libras esterlinasde capital variável; o grau de valorização ou a taxa de mais-valia
é igualmente a mesma, = 100%; a grandezado capital variável também é a mesma, = 100 libras esterlinas. A mesma massa de força de trabalho é explorada, a
grandeza eo grau da exploração são os mesmos em ambos os casos, asjornadas
de trabalhosão iguaise igualmentedivididas emtrabalho necessárioe mais-trabalho.
A soma de capital variável aplicada durante o ano é de igual grandeza, = 5 000
libras esterlinas,mobiliza a mesma massade trabalho e extrai da força de trabalho
mobilizado por ambos os capitais iguaisa mesma massa de mais-valia, 5 000 libras
esterlinas. Ainda

assim há, entre a taxa anual de mais-valia de A e a de B, uma

diferença de 900%.
Esse fenômenoem todo caso tem aparência tal, como se a taxa de mais-valia
não dependesse apenas da massa e do grau de exploração da força de trabalho
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posta em movimento pelo capital variável,mas, além disso, deinexplicáveis influências originadasdo processo de circulação;e, de fato, essefenômeno tem sido interpretado de tal maneira, ainda que não nesta sua forma pura, mas em sua forma
mais complicadae recôndita a da taxa anual de lucro!, que provocou uma deroutef
total na escola ricardiana desde o começo dos anos 20.
O que é estranhávelnesse fenômenologo sedesvanece quandocolocamos não
só aparentemente,mas de fato, o capital A e o capital B exatamente sobas mesmas
circunstâncias. Asmesmas circunstânciassomente ocorrem quando o capital variável B é despendido no mesmo período, em todo o seu volume, para pagamento
da força de trabalho, assim como o capital A.
As 5 000 libras esterlinas do capital B são, então, desembolsadas em5 semanas, 1 000 libras esterlinas porsemana dão um desembolso anual de 50 000 libras
esterlinas. A mais-valia também é, então, de acordo com nossos pressupostos, =
50 000 libras esterlinas.O capital rotado, = 50 000 libras esterlinas,dividido pelo
capital adiantado, = 50 000 libras esterlinas, dá o numero das rotações, = 10. A

taxa de
mais-valia
Ê-92
= =
5 000 cv

100%, multiplicada
pelo número
de rotações,

= 10,dá ataxa anual
de mais-valia
= -50 000

mv 10

= -Í- = 1000%. Agora

as taxas anuais de mais-valia são, portanto, iguais para A e B, a saber, 1 000%,
mas as massas de mais valia são: para B, 50 000 libras esterlinas; para A, 5 000
libras esterlinas;as massasde mais-valia produzida comportam-se agora como os
valores de capital adiantados A e B, a saber, como 5 000 : 500 = 10 : 1. Mas,
em compensação, também o capital B colocou, no mesmo tempo, 10 vezesmais
força de trabalho em

movimento do

que o capital A.

Só o capital realmenteaplicado no processo detrabalho cria a mais-valiae para
ele valem todas as leis dadassobre a mais-valia, portantotambém a lei de que, dada a taxa, a massa de mais-valia é determinada pela grandeza relativa do capital
vanávelf

O próprio processo de trabalho mede-se pelo tempo. Dada a extensão da jornada de trabalho como aqui, onde igualamos todasas circunstânciasentre capital
A e capital B, para que fique bem clara a diferença na taxa anual de mais-valia!,
a semana de trabalho consiste em determinado número de jornadas de trabalho.
Ou podemos considerar qualquer período de trabalho, aqui, por exemplo, de 5 semanas, como uma única jornada de trabalho de, por exemplo, 300 horas, sendo
a jornada de trabalho = 10 horas e a semana = 6 jornadas de trabalho. Mas,além
disso, temosde multiplicar esse númeropelo número de trabalhadoresque são empregados a cada dia e ao mesmo tempo conjuntamente no mesmo processo de
trabalho. Casoesse númerofosse, porexemplo, 10, então seteria um total semanal
= 60 × 10 = 600 horas e um período de trabalho de 5 semanas = 600 × 5
= 3 000 horas. Capitais variáveisde igual grandeza são,portanto, aplicadosa uma
taxa de mais-valia de grandeza igual e com igual extensão da jornada de trabalho
se massasde forças de trabalho de igual grandeza uma força de trabalho do mesmo preço multiplicada pelo mesmo número! são postasem movimento no mesmo
espaço de tempo.

Voltemos agoraa nossosexemplos iniciais.Em ambos os casos,A e B, capitais
variáveis degrandeza igual,100 librasesterlinas porsemana, sãoaplicados durante
todas as semanas do ano. Os capitais variáveisaplicados, funcionando realmente
no processo de trabalho, são, portanto, iguais, mas os capitais variáveis adiantados

l' Confusão.N. dosT.!
2' VerO Capital.v. l, t. 1, cap. IX,p. 239.Ed. OsEconomistas da
Abril Cultural,1983.
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são completamente desiguais. Sub A são adiantadas, para cada 5 semanas, 500
libras esterlinas,das quais a cada semana são aplicadas 100 libras esterlinas.Sub
B precisam ser adiantadas5 000 libras esterlinaspara o primeiro período de 5 semanas, das quais, porém, só 100 libras esterlinaspor semana, portanto, nas 5 semanas apenas 500 libras esterlinas, = 1/10 do capital adiantado, são aplicadas.
No segundo período de 5 semanas 4 500 libras esterlinastêm de ser adiantadas,
mas só 500 libras esterlinas têm de ser aplicadas etc. O capital variável adiantado
para determinado período de tempo só se transforma em capital variável aplicado,
portanto realmente em funcionamento e efetivo, à medida que de fato ingressanas
etapas preenchidaspelo processode trabalhodaquele períodode tempo e realmente
funciona no processo de trabalho. No ínterim em que parte dele é adiantada, para
somente ser aplicada numa etapa posterior, essa parte é praticamente inexistente
para o processo de trabalho, não tendo, por isso, nenhuma influência sobre a formação de valor ou de mais-valia.Por exemplo,no capital A de 500 libras esterlinas.
E adiantado para 5 semanas, masa cada semana apenas 100 libras esterlinas dele ingressamsucessivamente noprocesso detrabalho. Na primeira semana, 1/5 dele é aplicado; 4/5 são adiantados sem serem aplicados, embora tenham de estar,
para os processos de trabalho das 4 semanas seguintes, em reserva e, portanto,
adiantados.

As circunstânciasque diferenciam a relação entre o capital variável adiantado
e o aplicado afetam a produção de mais-valia - com dada taxa de mais-valia só à medida que e só por meio do fato de que diferenciam o quantum de capital
variável que, a determinado período de tempo, por exemplo em 1 semana, 5 semanas etc., realmente pode ser aplicado. O capital variável adiantado só funciona
como capital variável à medida que e durante o tempo em que realmente é aplicado; não durante o tempo em que permanece adiantado como estoque, sem ser
aplicado. Todas as circunstâncias,porém, que diferenciam a relação entre capital
variável adiantadoe aplicado reúnem-se na diferença dosperíodos de rotação determinada pela diferença sejados periodos de trabalho, seja dos períodos de circulação, seja de ambos!. A lei da produção de mais-valia é que, com taxa igual de
mais-valia, massasiguais de capital variável em funcionamento produzem massas
iguais de mais-valia. Portanto, sendo aplicadas, pelos capitais A e B em períodos
iguais e com taxa igual de mais-valia, massasiguais de capital variável, então elas
têm de produzir em períodos iguais massas iguaisde mais-valia, por mais diversificada que seja a relação dessecapital variável, aplicado em determinado periodo,
com o capital variáveladiantado no mesmo período, por mais diversificada, portanto, que seja tambéma relação da massade mais-valiaproduzida não com o capital
variável aplicado, mas com o adiantado em geral. A diversidade dessa relação,ao
invés de contradizer asleis desenvolvidassobre a produção da mais-valia, antesas
confirma e é uma conseqüência inevitável delas.
Consideremos a primeira etapa de produção, de 5 semanas, do capital B. Ao
término da 5? semana,500 librasesterlinas foramaplicadas econsumidas. Oproduto-

valor=é1000 libras
esterlinas, portanto
%!Õl%100%.
=
Exatamente
como
com o capital A. Que no caso do capital A a mais-valia seja realizadajuntamente
com o capital adiantado e no de B não, ainda não nos interessa aqui, onde só se
trata por enquanto da produção de mais-valia ede sua relação com o capital variável adiantado durante sua produção. Se calculamos, pelo contrário, a relação da
mais-valia emB não com a parte aplicada durante sua produção e portanto consumida do capital de 5 000 libras esterlinasadiantado, mas com esse mesmo capital

total adiantado,
obtemosa então
cvv =1%10%.
=
Portanto,
10% para
o capital B e 100% para o capital A, ou seja, 10 vezesmais. Se aqui fosse dito: essa diferença na taxa de mais-valia paracapitais de mesma grandeza,que mobilizaram um
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mesmo quantum de trabalho,e precisamentetrabalho que se cindeem partesiguais
de trabalho pago e não-pago, contradiz as leis sobre a produção da mais-valia a respostaentão seria simples e dada pela mera visão das relaçõesde fato: sub A,
ela expressaa verdadeira taxa de mais-valia, ou seja, a relação entre a mais-valia
produzida durante 5 semanaspor um capital variávelde 500 libras esterlinase esse
capital variávelde 500 libras esterlinas;sub B, pelo contrário, calcula-se deum modo que nada tem a ver seja com a produção de mais-valia, seja com a determinação da taxa de mais-valia quelhe corresponde.As 500 libras esterlinasde mais-valia,
que foram produzidas com um capital variável de 500 libras esterlinas, nãosão calculadas em relação às 500 libras esterlinas decapital variável, que é adiantado durante suaprodução, mas em relação a um capital de 5 000 libras esterlinas,do qual
9/ 10, 4 500 libras esterlinas,nada têm a ver com a produção dessa mais-valia de
500 libras esterlinas, mas que, antes, só devem funcionar gradualmente no transcurso das45 semanas seguintes, portantosequer existempara a produção das primeiras 5 semanas, das quais tão-somente se trata aqui. Nesse caso, portanto, a
diferença na taxa de mais-valia de A e B não constitui nenhum problema.
Comparemos agora as taxasanuais de mais-valia para os capitais A e B. Para

o capital
B te

= 100%;
paracapital
o %!A,= 1 000%.
Mas

a relação entre as taxas de mais-valia é a mesma que anteriormente. Lá tinhamos:

Taxa de
mais-valia capital
do
B= 10% e a Ora temos
taxa demais-valia capital
do
A 100% ' 9 `
taxa anualde mais-valiado capitalB =

100%

taxa anual de mais-valia do capital A 1

000% '

mas É-%
=

portanto
mesma
a
proporção
que acima.

No entanto,
agoraproblema
o
inverteu.
se taxa
A anual
do capital
B: 5QQLÊJ000 cv
= 100% não constitui de modo algum nenhuma divergência - nem sequer mesmo a aparência de uma divergência - das leis que conhecemos sobrea produção
e sua correspondente taxa de mais-valia. 5 000 cv foram adiantadas e produtivamente consumidasdurante o ano; elas produziram 5 000 mv. A taxa de mais-valia

é, portanto,
a fração
acima, Q=%100%.
A taxa
anual coincide
comtaxa
a
real de mais-valia. Dessavez nãoé, portanto, como antes, o capital B, mas o capital
A que constitui a anomalia a ser esclarecida.

Temosaaqui
taxa
de mais-valia
de ¿ = 1000%. se
Mas,
no
primeiro
caso, 500 mv, o produto de 5 semanasfoi calculado em relação a um capital adiantado de 5 000 libras esterlinas,das quais 9/10 não foram empregadasem sua produção; do mesmo modo agora, 5 000 mv calculadas emrelação a500 cv, ou seja,
só sobre 1/10 do capital variável que realmente foi empregado na produção de
5 000 mv; pois as 5 000 mu são o produto de um capital variável de 5 000 produtivamente consumido durante 50 semanas, não de um capital de 500 libras esterlinas consumido durante um único período de 5 semanas. No primeiro caso, a
mais-valia produzidadurante 5 semanas foi calculada em relação a um capital que
está adiantadopara 50 semanas, portanto 10 vezesmaior do que o consumido durante as 5 semanas. Agora a mais-valia produzidadurante 50 semanas écalculada
sobre um capital que é adiantado para 5 semanas, sendo,portanto, 10 vezes menor
do que o consumido durante as 50 semanas.
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O capitalA, de 500 librasesterlinas, não
é nuncaadiantado pormais de5 semanas. Ao final das mesmas ele flui de volta e pode renovar o mesmo processo,
no transcurso do ano, mediante 10 rotações, 10 vezes. Duascoisas daí decorrem:
Primeiro: o capital adiantadosub A só é 5 vezesmaior do que a parte do capital
aplicada constantemente no processo de produção de uma semana. O capital B,
em contrapartida, que só rota uma vez em50 semanas,que, portanto, também precisa ser adiantado por 50 semanas, é 50 vezes maior do que a parte do mesmo
que numa semana pode ser constantementeaplicada. A rotação modifica, portanto, a proporção entre o capital adiantado para o processo de produção durante o
ano e o capital constantemente aplicávelpara determinado período de tempo, por
exemplo, 1 semana. E isso nos dá o primeiro caso em que a mais-valia de 5 semanas não é calculada em relação ao capital aplicado durante essas 5semanas, mas
em relação ao aplicado durante 50 semanas, 10 vezes maior.
Segundo: o período de rotação de 5 semanas do capital A constitui somente
1/10 do ano, o ano compreende, portanto, 10 períodos de rotação semelhantes,
em que o capital A, de 500 libras esterlinas, é sempre de novo aplicado. O capital
aplicado é aqui igual ao capital adiantado para 5 semanas,multiplicado pelo número dos períodos de rotação no ano. O capital aplicado durante o ano é = 500 ×

10 5
= 000
libras esterlinas.
O capital
adiantadoodurante
ano
é =%Q =500
libras esterlinas.De fato, embora as 500 libras esterlinas sejamde novo aplicadas,
nunca são adiantadas maisdo que as mesmas500 libras esterlinas acada 5 semanas. Por outro lado, com o capital B durante 5 semanas somentesão aplicadas, é
certo, 500 libras esterlinase adiantadaspara essas5 semanas.Mas como o período
de rotação é aqui = 50 semanas, então o capital adiantado durante o ano é igual
ao capital adiantado não para cada 5 semanas, mas para 50 semanas. A massa
de mais-valia anualmente produzida se rege, porém, com dada taxa de mais-valia,
de acordo com o capital aplicado durante o ano e não de acordo com o capital
adiantado durante o ano. Ela não é, portanto, maior para esse capitalde 5 000 libras esterlinas,que rota uma vez, do que para o capital de 500 libras esterlinas que
rota 10 vezes, e ela só é tão grande porque o capital que rota 1 vez ao ano é ele
mesmo 10

vezes maior do que o que rota 10 vezes ao ano.

O capital variável rotado durante o ano - portanto a parte do produto anual
ou também do dispêndio anual que é igual a essaparte - é o capital variávelrealmente aplicado, produtivamente consumido no transcurso do ano. Daí segue que,
se o capital variável A anualmente rotado e o capital variável B anualmente rotado
são de igual grandeza e são aplicados sob condições de valorização iguais, sendo
pois a taxa de mais-valia amesma paraambos, tambéma massade mais-valiaanualmente produzida tem de ser igual para ambos; portanto, também - pois as massas
de capital aplicadas são as mesmas - a taxa de mais-valia calculada por ano, ã
medida que

ela é expressa por:

massa demais-valia roduzidaanualmente _
capital variável rotado anualmente
Ou, expressode modo geral: qualquer que seja a grandezarelativa do capital variável rotado, a taxa de sua mais-valia produzidaao longo do ano é determinada pela
taxa de mais-valia com a qual os respectivoscapitais trabalharamem períodos médios por exemplo, em média semanal ou também diária!.
Essa é a única conseqüência que decorre das leis sobre a produção de maisvalia e sobre a determinação da taxa de mais-valia.
._ capitalrotado anualmente
.z

Veiamos agora
o que
a relaçao.capim adiantadoem que,
como Ja

foi dito, somente consideramoso capital variável! expressa.A divisão dá o número
das rotações do capital adiantado em um ano.
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libras esterlinas de ca ital rotado anualmente _
Paracalma]
O
temos'
A' 5 000 500
libras esterlinas
depcapital adiantado
'

ara O
ca italB_ 5000 libras
esterlinascapital
de
rotado
anualmente

pp

`5

000 libras
esterlinas capital
de
adiantado

Em ambas as relações,o numerador expressa ocapital adiantado multiplicado
pelo número de rotações;para A, 500 × 10; paraB, 5 000 × 1. Ou, então, multiplicado pelo inverso do tempo de rotação calculadopor um ano. O tempo de rotação
para A é de 1/10 do ano; o inverso do tempo de rotação é 10/1 ao ano, portanto
500 × 10/ 1 = 5 000; para B, 5 000 × 1/1 = 5 000. O denominador expressa
o capital rotado multiplicado pelo inverso do número de rotações; para A, 5 000
× 1/10; para B, 5 000 × 1/1.
As massas de trabalho respectivas soma do trabalho pago e não-pago!, que
são postasem movimento por ambos os capitaisvariáveis anualmenterotados, são
aqui iguais porque os próprios capitais rotados são iguais e sua taxa de valorização
é também igual.
A relação do capital anualmente rotado com o capital variável adiantado mostra: 1! a relaçãoem que se encontra o capital a ser adiantado em relação ao capital
variável aplicadoem determinado periodo de trabalho. Casoo número de rotações
seja = 10, como sub A, e supondo-se um ano de 50 semanas, entãoo tempo de
rotação é = 5 semanas. Paraessas 5semanas precisaser adiantado capital variável, e o capital variável adiantadopara 5 semanas temde ser 5 vezesmaior do que
o capital variável aplicado durante 1 semana. Ou seja, só 1/5 do capital adiantado
aqui, 500 libras esterlinas!pode ser aplicado no decorrer de 1 semana. Com o capital B, por outro lado, cujo número de rotações é 1/ 1, o tempo de rotação = 1
ano = 50 semanas. A relação do capital adiantado com o semanalmente aplicado
é, portanto, 50 : 1. Caso fosse paraB o mesmo que para A, então B teria de investir semanalmente 1 000 libras esterlinasem vez de 100. 2! Segue que de B foi aplicado um capital 10 vezes maior 000 libras esterlinas!do que de A para colocar
em movimento a mesma massa de capital variável, portanto, também, com dada
taxa da massa demais-valia, amesma massade trabalho pago e não-pago!, e também para produzir a mesma massade mais-valia durante o ano. A verdadeira taxa
de mais-valiaexpressa apenasa relação do capital variável aplicadoem determinado período com a mais-valia produzidano mesmo período; ou a massade trabalho
não-pago que o capital variável mobilizadurante esseperíodo. Ela não tem absolutamente nada a ver com a parte do capital variável,que é adiantada duranteo tempo em que ela não é aplicada e, por isso, tampouco tem a ver com a relação,
modificada e diferenciada pelosperíodos de rotação para diferentes capitais,entre
sua parte adiantada durante determinado período e sua parte aplicada durante o
mesmo periodo.

Do já exposto segueantes que a taxa anual de mais-valia sóem um único caso
coincide com a verdadeira taxa de mais-valia, que expressa o grau de exploração
do trabalho; quando, a saber, o capital adiantado rota só uma vez ao ano, sendo
o capital adiantado igual ao capital rotado durante o ano e, portanto, a relação da
massa de mais-valia, produzida durante o ano, com o capital aplicado durante o
ano para essa produçãocoincide e é idêntica à relação da massade mais-valiaproduzida durante o ano com o capital adiantado durante o ano.
A! A taxa anual de mais-valia é igual ã

massa de
mais-valia produzida
durante oano _Mas amassa de
ma¡s_Va|¡a produzicapital variável adiantado
da durante o ano é igual ã verdadeira taxa de mais-valia multiplicada pelo capital
variável aplicadopara sua produção. O capital aplicado para a produção da massa
anual de mais-valia é igual ao capital adiantado multiplicado pelo número de suas
rotações, que queremos chamar de n. A fórmula A transforma-se, por isso, em:
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B! A taxa anual de mais-valia é igual a

taxa real
de mais-valia
× capital
vanavel adiantado
× n. Por
exemplo, O
para
Cap¡ta_
capital variaveladiantado

tal B
= 100%
Êãogoø1 X
ou
100%.quando
Só = 1,
nou seja,
quando o
capital variável adiantado rota somente uma vez ao ano, sendo, portanto, igual ao
capital aplicado ou rotado, a taxa anual de mais-valia é igual à verdadeira taxa de
mais-valia.

Chamamos de

MV' a taxa anual de mais-valia, de mv' a verdadeira taxa de

mais-valia, de cv o capital variável adiantado, de n o número de rotações, então:

MV' =51% = mv'n, portanto,
MV' =mv'n,somente
e
mu'
= se
n = 1,
portanto MV' = mv' × 1 = mv'.
Além disso, segue: a taxa anual de mais-valia é sempre = mv'n, ou seja, igual
ã verdadeirataxa de mais-valia produzidanum periodo de rotação mediante o capital variávelconsumido duranteo período, multiplicado pelonúmero de rotações desse
capital variável durante o ano, ou multiplicado o que dá no mesmo! pelo inverso
de seu tempo de rotação calculado ao ano como unidade. Caso o capital variável
rote 10 vezes aoano, então seu tempo de rotação é = 1/10 do ano; portanto, o
inverso de seu tempo de rotação é =

10/1 =

10.!

Segue ainda: MV' = mv', se n = 1. MV' é maior do que mv' se n é maior
do que 1, ou seja, se o capital adiantado rota mais de uma vez ao ano ou se o
capital rotado é maior do que o adiantado.
Por fim, MV' é menor do que mv' se n é menor do que 1, ou seja, seo capital
rotado durante o ano é somente uma parte do capital adiantado, portanto se o período de rotação dura mais de 1 ano.
Demoremo-nos um

instante nesse

último caso.

Mantemos todos os pressupostosde nosso exemplo anterior, só prolongando
o período de rotação para 55 semanas. Oprocesso detrabalho exige semanalmente 100 libras esterlinasde capital variável, portanto 5 500 libras esterlinaspara o período de rotação, produzindo semanalmente 100,,,,; portanto, mv' é, como até
agora, 100%. O número de rotações é aqui = 50/55 = 10/11, porque o tempo
de rotação é 1 + 1/10 de ano o ano de 50 semanas! = 11/10 ano.

×55oo×10/11_
Mv,_100%
_
5 500

= 000/11 90 Q
_ 100× 10/11-_ 1
11 %,

portanto menor que 100%. De fato, caso ataxa anual de mais-valiafosse de 10096,
então 5 5006, teriamde produzir num ano 5 500,,,,, quando necessitade 11/ 10 de
ano para isso. As 5 5006, produzem durante o ano só 5 500,,,,, portanto a taxa
anual de mais-valia é = 5 000,,,,/5 5006, = 10/11 = 90 10/11%.
A taxa anual de mais-valia, ou a comparação entre a mais-valia produzidadurante o ano e o capital variável adiantado em geral em contraste com o capital variável rotadodurante oano! não é meramentesubjetiva, maso verdadeiromovimento
do capital provoca por si essa contraposição. Parao proprietário do capital A, ao
final do ano seu capital variável adiantado que refluiu é = 500 libras esterlinase,
além disso, 5 000 libras esterlinasde mais-valia. Não é a massa de capital que ele
aplicou duranteo ano, mas a que periodicamentereui para ele que expressa agrandeza de seu capital adiantado. Se capital ao término do ano existe em parte como
estoque de produção, em parte como capital-mercadoria ou capital monetário, e
em que proporção ele está repartido nessas diferentesporções, não afeta em nada
a questão em pauta. Para o proprietário do capital B refluíram 5 000 libras esterlinas, seu capital adiantado, e mais 5 000 libras esterlinasde mais-valia. Para o pro-

prietário docapital Cpor últimoexaminado, de
5 500 libras esterlinas!
são produzidas
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5 000 libras esterlinas de mais-valia durante o ano

000 libras esterlinas desem-

bolsadas e taxa de mais-valia de 100%!, mas seu capital adiantado ainda não refluiu e tampouco sua mais-valia produzida.
MV' = mv'n expressa que a taxa de mais-valia válida para o capital variável
aplicado durante um periodo de rotação:
massa de mais-valia produzida durante um período de rotação

capital variávelaplicado duranteum períodode rotação
deve ser multiplicada pelo número de períodos de rotação ou pelos períodos de
reprodução do capital variável adiantado, pelo número dos períodos em que ele
renova seu

ciclo.

Já se viu, no Livro Primeiro, cap. IV Transformação de Dinheiro em Capital!
e depois no Livro Primeiro, cap. XXl Reprodução Simples!, que o valor-capital é
sobretudo adiantado,não despendido, à medida que essevalor, depois de ter percorrido as diferentes fasesde seu ciclo, volta novamente a seu ponto de partida e
precisamente enriquecidopela mais-valia.lsso o caracteriza comoadiantado. Otempo que transcorre deseu ponto de partida até seu ponto de retorno é o tempo pelo
qual é adiantado. Todo o ciclo que o valor-capital percorre, medido pelo tempo de
seu adiantamento até seu refluxo, constitui sua rotação e a duração dessarotação
constitui um período de rotação. Uma vez transcorridoesse periodo,o ciclo concluído, então esse mesmovalor-capital pode recomeçar o mesmo ciclo, portanto também valorizar-sede novo, produzir mais-valia. Caso o capital variável, como sub A,
rote 10 vezes ao ano, então, no transcurso do ano, com o mesmo adiantamento

de capital, a massade mais-valiacorrespondente a um período de rotação é produzida ,10 vezes.
E preciso deixar clara a natureza do adiantamento sob a perspectiva da sociedade capitalista.
O capital A, que rota 10 vezes durante o ano, é adiantado 10 vezes durante
o ano. Para todo novo período de rotação é novamente adiantado. Mas, ao mesmo
tempo, A, durante o ano, nunca adianta mais que o mesmo valor-capital de 500
libras esterlinase nunca dispõe, de fato, para o processo de produção por nós examinado, de mais de 500 libras esterlinas. Assimque essas500 libras esterlinas completam um ciclo, A faz com que elas comecem de novo o mesmo ciclo; como o
capital, de acordo com sua natureza,só consegue preservar seu caráter de capital
exatamente por funcionar, em processos deprodução sempre repetidos, como capital. Também nunca é adiantado por mais de 5 semanas. Caso a rotação demore
mais, ele não basta.Se ela se abrevia,parte setorna excedente.Não são 10 capitais
de 500 libras esterlinasque são adiantados, mas um capital de 500 libras esterlinas
é adiantado 10 vezesem etapas sucessivas. Ataxa anual de mais-valianão é calculada, por isso, em relação a um capital de 500 libras esterlinasadiantado 10 vezes,
ou de 5 000 libras esterlinas,mas em relação a um capital de 500 libras esterlinas
adiantado 1 vez; exatamente como quando

1 táler circula 10 vezes, ele representa

apenas um único táler que se encontra em circulação, emboraexecute afunção de
10 táleres.Mas, nas mãos em que ele se encontra, a cada mudança de mãos, ele
continua a ter sempre o mesmo valor de

1 táler.

Do mesmo modo o capital A mostra, por ocasião de cada um de seus refluxos
e também de seu refluxo ao término do ano, que seu dono sempre opera apenas
com o mesmo valor-capital de 500 libras esterlinas.Por isso, também refluem de
cada vez apenas 500 libras esterlinaspara sua mão. Seu capital adiantado nunca
é, por isso, maior do que 500 libras esterlinas. O capital adiantado de 500 libras
esterlinas constitui, por isso, o denominador da fração que expressa a taxa anual
..
de mais-valia.
Para. , isso
tinhamos. ,acima
a formula:
MV, mv'cvn
=T =

mv, n.Co-
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.z
×.
..
..
mo a
verdadeira
de
taxa
mais-valia
e mv'= ITIU
-E ., igual
a
massa
de mais-valia
dividi-

da pelo capital variável que a produziu, em mv'n podemos substituir mv' por seu
._
m
valor, seja,
ou
por
mv/cv,obtemos
e
entao
a zformula:
MV' =

n

Mas devido a suarotação décuplae portanto à renovaçãodécupla deseu adiantamento, o capital de 500 libras esterlinas executaa função de um capital 10 vezes
maior, de um capital de 5 000 libras esterlinas, exatamente-com 500 peças de 1
táler, que circulam 10 vezes aoano, desempenhama função de 5 000 que só circulam uma

vez.

II. A rotação do capital variável individual
Qualquer que seja a forma social do processo de produção, ele precisaser contínuo
ou percorrer periodicamente sempre de novo os mesmos estágios. ...! Consideradoem
sua permanenteconexão e no fluxo constante de sua renovação,cada processode produção social é, portanto, ao mesmo tempo, um processo de reprodução. ...! Como incremento periódico do valor-capital ou fruto periódico do capital, a mais-valia recebe
a forma de rendimento originado do capital. Livro Primeiro. Cap. XXI, p. 588-589.3'!

Temos 10 períodos de rotação de 5 semanasdo capital A; no primeiro período
de rotação são adiantadas500 libras esterlinas decapital variável, isto é, a cada semana, 100 libras esterlinassão convertidasem força de trabalho, de modo que, ao
final do primeiro período de rotação, 500 libras esterlinas foram despendidas em
força detrabalho. Essas500 librasesterlinas, originalmente
parte do capital totaladiantado, cessaramde sercapital. Desapareceramem pagamentosde salários.Os trabalhadores, porsua vez,gastam-nas aopagar a compra de seus meiosde subsistência,
consumindo, portanto, meios de subsistência novalor de 500 libras esterlinas. Uma
massa demercadorias nessemontante é, portanto, aniquilada o que o trabalhador
eventualmente poupa em dinheiro etc. também não é capital!. Essamassa demercadorias é consumida improdutivamente para o trabalhador, exceto à medida que
mantém suaforça de trabalho, um instrumento indispensáveldo capitalista,em condições de atuar. - Mas, em segundo lugar, essas 500libras esterlinassão convertidas parao capitalistaem força de trabalhodo mesmo valor respectivamente,preço!.
A força de trabalho é consumida produtivamente por ele no processo do trabalho.
Ao término das 5semanas existe
um produto-valorde 1 000 librasesterlinas. Ametade
dele, 500 libras esterlinas,é o valor reproduzido do capital variável despendido em
pagamento da força de trabalho. A outra metade, 500 libras esterlinas, émais-valia
recém-produzida. Mas a força de trabalho de 5 semanas - ao converter-se nela,
parte do capital se transformou em capital variável - também é despendida, consumida, ainda que produtivamente. O trabalho ativo ontem não é o mesmo trabalho que está ativo hoje. Seu valor, somado à mais-valia por ele criada, existeagora
como valor de uma coisa diferenciadada própria força de trabalho, ou seja, o produto. No entanto, pelo fato de ser o produto transformado em dinheiro, a parte do
valor do mesmo, que é igual ao valor do capital variável adiantado,pode ser novamente convertida em força de trabalho e, portanto, funcionar novamente como capital variável.A circunstânciade, com o valor-capitalnão só reproduzido, mastambém
retransformado em forma-dinheiro, serem ocupados os mesmos trabalhadores,ou

3' Na ed. OsEconomistas, l.v.t. 2, p. 153.
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seja, osmesmos portadores
da forçade trabalho,
é indiferente.
E possível
que o
capitalista empregueno segundo período de rotação novos trabalhadores em vez
dos antigos.

E despendido, portanto, de fato, sucessivamentenos 10 períodos de rotação
de 5 semanas, um capital de 5 000 libras esterlinase não de 500 libras esterlinas
em salários, os quais, por sua vez, são despendidos pelostrabalhadores em meios
de subsistência.O capital de 5 000 libras esterlinas assimadiantado foi consumido.
Não existe mais. Por outro lado, força de trabalho no valor não de 500, mas de
5 000 libras esterlinasé sucessivamenteincorporada ao processo deprodução e reproduz não só seu próprio valor

= 5 000 libras esterlinas, mas produz em excesso

uma mais-valia de 5 000 libras esterlinas. Ocapital variávelde 500 libras esterlinas,
que é adiantado no segundo período de rotação, não é idêntico ao capital de 500
libras esterlinasque foi adiantado no primeiro período de rotação. Este foiconsumido, despendido em salários. Mas foi reposto por novo capital variável de 500 libras
esterlinas, que no primeiro período de rotação foi produzido e retransformado em
forma-dinheiro. Esse novo capital monetário de 500 libras esterlinas é,portanto, a
forma-dinheiro da massa de mercadorias recém-produzidano primeiro período de
rotação. A circunstância deque novamente se encontraem mãos do capitalistauma
idêntica soma de dinheiro de 500 libras esterlinas,ou seja, abstraindo a mais-valia,
exatamente tantodinheiro quanto ele originalmente adiantou, encobrea circunstância de que ele opera com um capital recêm-produzido. No que tange aos outros
elementos de valor do capital-mercadoria, que repõem as partes constantesde capital, seu valor não é produzido de novo, mas tão-somentemodificada a»forma em
que esse valor existe.! - Tomemos o terceiro período de rotação. Aqui é evidente
que o capital de 500 libras esterlinas, adiantadopela terceira vez, não é um capital
antigo, mas recém-produzido, pois é a forma-dinheiro da massa de mercadaorias
produzida no segundo período de rotação, e não no primeiro período de rotação,
ou seja, da parte dessa massade mercadorias, cujo valor ê igual ao valor do capital variável adiantado. A massa de mercadorias produzida no primeiro período de
rotação está vendida. Sua parte de valor, que é igual ã parte variável de valor do
capital adiantado, foi convertida na nova força de trabalho do segundo período de
rotação e produziu nova massa de mercadorias, que foi novamente vendida e da
qual uma parte de valor constitui o capital, adiantado no terceiro período de rotação, de 500 libras esterlinas.
E, assim, durante os 10 períodos de rotação. Durante estes, a cada 5 semanas,

massas demercadorias recém-produzidas cujo valor, ã medida que repõe capital
variável, também é produzido de novo e não como na parte do capital circulante
constante que só aparece de novo! são lançadas no mercado, para incorporar força

de trabalho sempre nova ao processo de produção.
O que é, portanto, alcançado mediante a rotação dêcupla do capital variável
adiantado de 500 libras esterlinas, não é que esse capital de 500 libras esterlinas
possa serconsumido produtivamente 10 vezesou que um capital variável suficiente
para 5 semanas possa ser aplicado durante 50 semanas. Antes, são aplicadas
10 × 500 libras esterlinas de capital variável

durante 50

semanas, e o capital de

500 libras esterlinas semprebasta paraapenas 5semanas e,ao final das 5 semanas,
precisa serreposto porum capitalrecém-produzido de500 librasesterlinas. lssoocorre
tanto para o capital A quanto para o capital B. Mas aqui começa a diferença.
Ao término do primeiro período de 5 semanasfoi adiantado e gasto,tanto por
A quanto por B, um capital variável de 500 libras esterlinas. Tantopor A quanto
por B seu valor foi convertido em força de trabalho e reposto pela parte do valor
do produto, recém-produzido por essa força de trabalho, que é igual ao valor do
capital variável adiantado de 500 libras esterlinas. Tantopara B quanto para A, a
força de trabalho não apenas repôso valor do capital variável desembolsadode 500
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libras esterlinaspor novo valor do mesmo montante,mas agregouuma mais-valia de acordo com o pressuposto - de mesma grandeza.
Mas no caso de B, o produto-valor que substitui o capital variável adiantado
e agrega uma mais-valia a seu valor não se encontra na forma em que pode voltar
a funcionar como capital produtivo, respectivamente variável. Para A, ele se encontra nessa forma. E, até o final do ano, B possui o capital variável despendido
nas primeiras 5 semanas e depois sucessivamente acada 5 semanas, embora reposto por valor recém-produzido somado à mais-valia, não, porém, na forma em
que pode voltar a funcionar como capital produtivo, respectivamente variável.Seu
valor certamente está reposto por novo valor, portanto renovado, mas sua forma
de valor aqui a forma de valor absoluta, sua forma-dinheiro! não está renovada.
Para o segundo período de 5 semanas e, assim, sucessivamentepara cada 5
semanas duranteo ano! há a necessidade, pois,de ter em reservaoutras 500 libras
esterlinas, comopara o primeiro período. Abstraindo, portanto, de relações de crédito, no início do ano, são necessárias reservas de 5 000 libras esterlinas, como ca-

pital monetário adiantado latente, embora só durante o ano sejam pouco a pouco
gastas de fato, convertidas em força de trabalho.
No caso de A, pelo contrário, como o ciclo, a rotação do capital adiantado,está
completado, a reposição do valor se encontra, já depois do transcurso das5 primeiras semanas,na forma em que ele pode colocar nova força de trabalho por 5 semanas em movimento: em sua forma-dinheiro original.
Tanto sub A quanto sub B, no segundo período de 5 semanas nova força de
trabalho é consumida e um novo capital de 500 libras esterlinas é despendido no
pagamento dessaforça detrabalho. Osmeios desubsistência dos
trabalhadores, pagos
com as primeiras 500 libras esterlinas,já se foram, em todos os casos ovalor correspondente desapareceuda mão do capitalista. Com as 500 libras esterlinas seguintes, é comprada nova força de trabalho, novos meios de subsistência sãoretirados
do mercado. Em suma, novo capital de 500 libras esterlinas é despendido, não o

antigo. Mas sub A, esse novo capital de 500 libras esterlinas éa forma-dinheiro do
valor recém-produzido que deve repor as 500 libras esterlinas gastasanteriormente.
Sub B, esse valorde reposição se encontra numa forma em que ele não pode funcionar como capital variável.Ele estáaí, mas não na forma de capital variável. Para
a continuidade do processo de produção pelas próximas 5 semanas, precisa estar
disponível e ser adiantado um capital adicional de 500 libras esterlinas em formadinheiro aqui indispensável. Assim,tanto A quanto B, durante 50 semanas, gastam
a mesma quantidade de capital variável,pagam e consomem a mesma quantidade
de força de trabalho. Mas B precisa pagá-la com um capital adiantado igual a seu
valor global = 5 000 libras esterlinas. A a paga sucessivamente pormeio da formadinheiro sempre renovada do valor de reposição produzido a cada 5 semanas, do
capital adiantadopara cada período de 5 semanas,de 500 libras esterlinas.Portanto, aqui nunca é adiantado um capital monetário maior do que para 5 semanas,
isto é, nunca um maior do que o adiantado para as primeiras 5 semanas, de 500
libras esterlinas.Essas 500libras esterlinasbastam parao ano todo. Por isso é claro
que, com grau igual de exploraçãodo trabalho, igual taxareal de mais-valia, astaxas
anuais deA e B têm de estarem proporção inversa àsgrandezas doscapitais monetários variáveis, que tiveram de ser adiantados, para pôr durante o ano a mesma
massa de força de trabalho em movimento.
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A diferença se origina da diversidadedos períodosde rotação,isto é, dos períodos em que o valor de reposição do capital variável, aplicado em determinado pe-
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ríodo, pode funcionar novamente como capital, portanto como novo capital. Tanto
em B quanto em A ocorre a mesma reposição de valor para o capital variável aplicado durante os mesmos periodos. Também ocorre o mesmo acréscimo de maisvalia durante os mesmos períodos. Mas em B há, a cada 5 semanas, uma reposição de valor de 500 libras esterlinas, mais500 libras esterlinas de mais-valia, mas
essa reposiçãode valor ainda não constitui capital novo, porque não se encontra
em forma-dinheiro. Em A, não só o antigo valor-capital estáreposto por um novo,
mas elefoi reproduzido em sua forma-dinheiro, tendo sido, portanto, reposto como
novo capital

em condições

de funcionar.

A transformaçãoque ocorre mais cedo ou mais tarde, da reposição dovalor em
dinheiro, e, portanto, na forma em que o capital variável é adiantado, é evidentemente paraa própria produção de mais-valia umacircunstância completamenteindiferente._ Esta
depende da grandeza do capital variável aplicado e do grau de exploração do trabalho. Aquela circunstância modifica, porém, a grandeza do capital
monetário, que tem de ser adiantado para pôr, durante o ano, determinado quan-

tuünforça
de trabalho
de movimento,
em
determinando
assim
taxa
a anual
de maisva ia.

lIl. A rotação do capital variável, considerada socialmente
Examinemos por

um momento

a questão do ponto de vista social. Suponha-

mos que um trabalhador custe 1 libra esterlinapor semana, sendo a jornada de trabalho = 10 horas. Tanto sub A quanto sub B, 100 trabalhadores estão ocupados
durante o ano 00 libras esterlinaspor semana para 100 trabalhadores equivalem
a 500 libras esterlinaspara 5 semanas epara 50 semanas a5 000 libras esterlinas!
e estestrabalham, cada um, 6 dias por semana, portanto 60 horas de trabalho. 100
trabalhadores fazempois por semana 6 000 horas de trabalho e em 50 semanas
300 000 horas de trabalho. Essaforça de trabalho está sob embargo de A como
de B e não pode, portanto, ser gasta pela sociedade para nenhuma outra coisa.
Nessa medida,a coisaé, portanto, a mesma,tanto no caso deA quanto de B. Além
disso, tantono caso de A quanto de B, os 100 trabalhadoresde cada um recebem
um salário anual de 5 000 libras esterlinas os 200 juntos, portanto, 10 000 libras
esterlinas! e por essa soma retiram da sociedade meios de subsistência. Nessa medi-

da a coisa volta a ser socialmente a mesma, tanto sub A quanto sub B. Como, em
ambos os casos, ostrabalhadores sãopagos por semana, elesretiram também semanalmente dasociedade meiosde subsistência,
pelo quetambém lançam,em ambos
os casos,o equivalente em dinheiro a cada semana em circulação. Masaqui começa a diferença.
Primeiro. O dinheiro que o trabalhador sub A lança em circulação não é apenas, como para o trabalhador sub B, a forma-dinheiro dada pelo valor de sua força
de trabalho de fato, meio de pagamento por trabalho já executado!; calculando já
a partir do segundo período de rotação, depoisde aberto o negócio, ele é a formadinheiro de seu próprio produto-valor = preço da força de trabalho somada ãmaisvalia! do primeiro período de rotação, com que seu trabalho é pago durante o segundo período de rotação. Sub B, esse não é o caso. Em relação ao trabalhador,
o dinheiro é aqui, por certo, um meio de pagamento por trabalho já realizado por
ele, mas esse trabalhorealizado não é pago com seu próprio produto-valor convertido em ouro a forma-dinheiro do valor produzido por ele mesmo!. Isso só pode
ocorrer a partir do segundo ano, em que o trabalhador sub B passa aser pago com
o produto-valor, do ano passado, convertido em ouro.
Quanto mais curto o período de rotação do capital - portanto quanto mais
curtos forem os períodos em que se renovam seus prazosde reprodução durante

A ROTAÇÃODO CAPITALvAR|ÁvEL 233

o ano -, tanto mais rapidamente se transforma a parte variável de seu capital, originalmente adiantada pelo capitalista em forma-dinheiro, em forma-dinheiro do
produto-valor criadopelo trabalhadorpara reporesse capitalvariável que,além disso,
inclui mais-valia!; tanto mais curto é, portanto, o tempo pelo qual o capitalista precisa adiantardinheiro de seu próprio fundo, tanto menor é, em proporção ao volume
dado da escala de produção, o capital que ele adianta em geral; e tanto maior é
relativamente a massa de mais-valia que, com dada taxa de mais-valia, ele extrai
durante o ano, porque ele pode comprar tanto mais freqüentementeo trabalhador,
sempre de novo com a forma-dinheiro de seu próprio produto-valor, e colocar seu
trabalho em

movimento.

Com dada escala daprodução, em proporção à brevidade do periodo de rotação, se reduz a grandeza absolutado capital monetário variável adiantado assim
como do capital circulanteem geral! e crescea taxa anual de mais-valia. Com dada
grandeza docapital adiantado,cresce aescala deprodução, portanto, com dada taxa de mais-valia, a massa absolutade mais-valia produzida num período de rotação, simultaneamentecom a elevação na taxa anual de mais-valia, provocada pela
redução dos períodos de reprodução. Um dos resultadosgerais da investigação até
aqui é que, conforme as diferentesgrandezas dosperíodos de rotação, capital monetário de volume muito diversificado precisaser adiantado para colocar a mesma
massa decapital circulanteprodutivo e a mesma massa detrabalho, com o mesmo
grau de exploração do trabalho, em movimento.
Segundo. E isso está ligado à primeira diferença -, o trabalhador, tanto sub
B quanto sub A, paga os meios de subsistência queele compra com o capital variável que, em sua mão, setransformou emmeio de circulação. Nãosó retira,por exemplo, trigo do mercado, mas também o repõe mediante um equivalente em dinheiro.
Mas, como o dinheiro com que o trabalhador sub B paga seusmeios de subsistência e os'retira do mercado não é a forma-dinheiro de um produto-valor por ele lançado no mercado duranteo ano, como é o casodo irabalhadorsub A, então éverdade
que ele entrega dinheiro ao vendedor de seusmeios de subsistência, masnenhuma
mercadoria - seja ela meio de produção ou meio de subsistência - que o vendedor pudesse comprar com o dinheiro obtido, o que, no entanto, é o caso sub
A. Do mercado, por conseguinte, sãoretirados força de trabalho, meios de subsistência paraessa forçade trabalho, capital fixo em forma de meios de trabalho e materiais de produção aplicados sub B e, para sua reposição, é lançado no mercado
um equivalente em dinheiro; mas, durante o ano, nenhum produto é lançado no
mercado para repor os elementos materiaisdo capital produtivo que lhe foram retirados. Pensemosa sociedade como não sendo capitalista, mas comunista: então
o capital monetário desaparececompletamente, portanto também os disfarces das
transações quedele decorrem. A coisa se reduz simplesmente aofato de que a sociedade precisacalcular de antemão quanto trabalho, meios de produção e meios
de subsistênciaela pode, sem qualquer quebra, aplicar em ramos de atividade que,
como a construção de ferrovias, não fornecem por um tempo mais longo, um ano
ou até mais, meios de produção nem meios de subsistência,nem efeito-útil, mas
retiram trabalho, meios de produção e meios de subsistência do produto total anual.

Na sociedade capitalista, pelo contrário, onde a racionalidade social só se faz valer
sempre post ’estum,4' podem e têm de ocorrer constantemente grandesperturbações. Por um lado, pressão sobreo mercado de dinheiro, enquanto, inversamente,
a folga no mercado de dinheiro provoca, por sua vez, o surgimento em massa de
tais empreendimentos,portanto exatamenteas circunstânciasque mais tarde provocam a pressão sobreo mercado de dinheiro. O mercado de dinheiro é pressionado

4° Depoisda festa.N. dosT.!
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porque o adiantamento de capital monetário em grande escala aquise torna constantemente necessáriopor longos periodos. Abstraindo completamente que industriais e comerciantes jogamem especulaçõescom ferrovias etc. o capital monetário
necessário paraa operação de seu negócio e o repõem por empréstimos tomados
no mercado de dinheiro. Por outro lado, pressãosobre o capital produtivo disponivel da sociedade. Como elementos do capital produtivo são retirados constantemente

do mercado e só um equivalente monetário é lançado no mercado pelos mesmos,
sobe a demanda solvável, sem fornecer por si mesma nenhum elemento de oferta.
Portanto, sobem os preços, tanto dos meios de subsistência quantodos materiais
de produção. A isso se soma o fato de que nesses temposse trapaceiaregularmente, havendo grande transferênciade capital. Um bando de especuladores,contratistas, engenheiros,advogados etc.se enriquece.Ocasionam fortedemanda deconsumo
no mercado, ao mesmo tempo sobem os salários. No que se refereaos alimentos,
em todo caso issotambém estimula a agricultura. Como, no entanto, essesalimentos não podem ser multiplicados de repente, no meio do ano, crescesua importação, comode modo geral aimportação dosgêneros alimentícios
exóticos café,açúcar,
vinho etc.! e dos objetos de luxo. Dai a entrada excessiva demercadorias estrangeiras e a especulaçãonessa partedo negócio da importação. Por outro lado, nos ramos industriaisem que a produção pode ser aumentada rapidamente manufatura
propriamente dita, mineração etc.!,o aumento dos preçosprovoca súbitaexpansão,
ã qual logo se segue o colapso. O mesmo efeito ocorre no mercado de trabalho,
a fim de atrair grandes massasda superpopulação relativa latentee até mesmo dos
trabalhadores ocupados nos novos ramos de negócio. Tais empreendimentos em
larga escala,como ferrovias, retiram em geral do mercado de trabalho determinado
quantum de forças, que só pode provir de certos ramos, como a agricultura etc.,
onde sejam empregados exclusivamenterapazes fortes.Isso ainda ocorre mesmo
depois de os novosempreendimentos jáse teremtornado ramos de atividadesestáveis e, portanto, já ter sido formada a classe trabalhadoramigrante de que eles necessitam. Assim que, por exemplo, a construção de ferrovias é empreendida
momentaneamente em escala maior do que a média.
E absorvida parte do exército industrial de reserva, cuja pressão mantinha o sa-

lário maisbaixo. Ossalários sobemde modo geral, mesmonas partesaté entãobem
empregadas do mercado de trabalho. lsso dura até que o colapso inevitávelnovamente libera

o exército

industrial de

reserva e

os salários

são novamente

reduzidos

a seu mínimo e até abaixo dele.
A medida que a maior ou menor extensão do periodo de rotação depende do
periodo de trabalho, no sentido próprio, ou seja, do período necessário paraaprontar o produto para o mercado, ela se baseianas condições materiais de produção
dadas em cada um dos diferentes modos de investimento de capital, que, na agricultura, têm mais o caráter de condições naturaisda produção, enquanto na manufatura e na maior parte da indústria extrativa variam com o desenvolvimento social
do próprio processo de produção.
A medida que a duração do período de trabalho repousa sobre agrandeza dos
fornecimentos do volume quantitativo em que o produto é lançado em regra como
mercadoria no mercado!, isso tem caráter convencional. Mas a própria convenção
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tem por base materiala escalada produção e, por isso, sóé fortuita se considerada
isoladamente.

Por fim, à medida que a extensão do período de rotação depende da extensão
do período de circulação,esta é,certamente, em parte condicionada pela constante
variação nas conjunturas de mercado, pela maior ou menor facilidade de vender
e pela necessidade decorrentede lançar, em parte, o produto em mercados mais
próximos ou mais distantes.Abstraindo a amplitude da demanda em geral, o movimento dos preços desempenhaaqui papel principal, pelo fato de que a venda com
preços em queda é propositadamente limitada, enquanto a produção continua; inversamente, comos preçosem ascensão,a produção e a venda mantêm o mesmo
ritmo ou pode haver venda antecipada. Não obstante, deve ser cosiderada como
a verdadeira base material a distância real entre local de produção e mercado de
escoamento. ,

Por exemplo, tecidos de algodão ou fios inglesessão vendidos na India. O exportador pagaria ao fabricante inglês de algodão o exportador só faz isso de bom
grado quando a situação no mercado de dinheiro é boa. Quando o próprio fabricante substituiseu capitalmonetário por operações decrédito, ascoisas jávão mal.!.
O exportador vende mais tarde sua mercadoria no mercado indiano,

de onde seu

capital adiantado lhe é remetido. Até esse refluxo,a coisa toda transcorre como no
caso em que a extensão do período de trabalho torna necessário umadiantamento
de novo" capital monetário para manter o processo de produção em andamento
na escaladada. O capital monetário, com que o fabricante paga seustrabalhadores
e também renova os demais elementos de seu capital circulante, não é a formadinheiro dos fios por ele produzidos. Isso sópode ser o caso assim que-ovalor desse fio refluiu em dinheiro ou produto para a Inglaterra. Ele é capital monetário adicional como antes. A única diferença é que, em vez de o fabricante adiantá-lo, é
o comerciante que o faz, e este talveztambém o tenha obtido por meio de operações de crédito. Assim também, antes desse dinheiro ser lançado no mercado, ou
simultaneamente, nãofoi lançadono mercadoinglês umproduto adicional,que possa
ser comprado com esse dinheiro e que possa entrar no consumo produtivo ou individual. Caso essa situaçãoocorra por tempo mais longo e em escalamais ampla,
então elatem de acarretar asmesmas conseqüênciasque, anteriormente, o período

de trabalhomais prolongado.

I

Agora é possível que na própria India o fio seja novamente vendido a crédito.
Com esse crédito, produtos são comprados na India e enviados para a Inglaterra
como retorno, ou uma letra de câmbio é remetida nesse montante. Caso essa situa-

ção se prolongue, surge uma pressão sobre o mercado de dinheiro indiano, cuja
repercussão sobrea Inglaterra pode provocar aqui uma crise. A crise, por sua vez,
mesmo quando ligada ã exportação de metais nobrespara a India, provoca nesse
pais nova crise por causa dabancarrota decasas comerciaisinglesas ede suasfiliais
indianas, àsquais havia sido dado crédito pelos bancos indianos. Surge assimuma
crise simultâneatanto no mercado para o qual a balança comercial é desfavorável
quanto naquele para o qual ela é favorável. Esse fenômeno pode ser ainda mais
complicado. A Inglaterra, por exemplo, enviou barras de prata para a India, mas
os credoresingleses daIndia cobram agora suasdívidas lá, e a India terá em seguida de mandar de volta suas barras de prata para a Inglaterra.
IE
possível que o comércio de exportação para a India e o de importação da
India se compensem aproximadamente, embora o último excetuadas circunstâncias especiais,como encarecimento do algodão etc.!, no que tange a seu volume,
seja determinado e estimulado pelo primeiro. A balança comercial entre Inglaterra
e India pode parecer compensada ou revelar apenasoscilações fracaspara um ou
para outro lado. Mas, assim que a crise surge na Inglaterra, observa-seque os artigos de algodão não vendidos estão armazenados na India portanto não se trans-
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formaram de capital-mercadoria em capital monetário - superprodução por esse
lado! e que, por outro lado, na Inglaterra não só existem estoquesnão vendidos
de produtos indianos, mas que grande parte dos estoques vendidose consumidos
nem sequer ainda foi paga. O que, portanto, aparece como crise no mercado de
dinheiro expressa, de fato, anomalias no próprio processo de produção e de reprodução.

Terceiro. Emrelação ao próprio capital circulante aplicado tanto variável quanto constante!, a duração do período de rotação, ã medida que ela deriva da duração do periodo de trabalho, faz essa diferença: havendo várias rotações ao longo
do ano, um elemento do capital circulante variávelou constante pode ser fornecido
por seu próprio produto, como ocorre na produção de carvão, na confecção de
roupas etc. Em outro caso não, ao menos não durante o ano.

CAPÍTULO XVII

A Circulação

da Mais-Valia

Vimos até agora que a diversidade nos períodos de rotação produz uma diversidade na taxa anual de mais-valia, mesmo com massa constante de mais-valia
produzida anualmente.

Mas, além disso, necessariamente
diversidade nacapitalização damais-valia, na
acumulação, e, nessa medida,também, com taxa constantede mais-valia, na massa de mais-valia produzida durante o ano.
Começamos por observar agoraque o capital A no exemplo do capítulo anterior! tem um rendimento periódico corrente, portanto, cobre, exceto no período de
rotação inicial do negócio, seu próprio consumo durante o ano com sua produção
de mais-valia e não precisa fazer adiantamentos de seu próprio fundo. E isso, no
entanto, o que ocorre com B. Ele produz, é verdade, durante os mesmos períodos
tanta mais-valiaquanto A, mas a mais¡valia não está realizadae, por isso, nãopode
ser consumida nem produtivamente,A medida que o consumo individual é considerado, a mais-valia é antecipada. E preciso adiantar fundos para isso.
Parte do capital produtivo, que é difícil de catalogar, ou seja, o capital adicional
necessário parao reparo e a manutenção do capital fixo, apresenta-se agoratambém sob

nova luz.

No caso de A, essa partedo capital - no todo ou em sua maior parte - não
é adiantadano começo da produção.Não precisaestar disponívelnem mesmo existir.
Origina-se do próprio negócio mediante a transformação imediatade mais-valiaem
capital, ou seja, de sua aplicação direta como capital. Parte da mais-valia não só
periodicamente produzidadurante o ano, mastambém realizada,pode cobrir as despesas necessáriaspara as reparações etc.Parte do capital necessáriopara a operação do negócio em sua escalaoriginal é, assim, durante o negócio, produzida pelo
próprio negócio mediante capitalizaçãode parte da mais-valia.Isso é impossivel para o capitalista B. A parte do capital em questão tem de constituir para ele parte
do capital originalmente adiantado. Em ambos os casos, essa parte do capital há
de figurar nos livros do capitalista como capital adiantado, o que também é, já que,
de acordo com nossa suposição, constitui parte do capital produtivo necessário ã
operação do negócio na escala dada. Mas faz grande diferença de que fundo ele
é adiantado.No casode B, ele realmenteé parte do capitala seroriginalmente adiantado ou mantido disponível. No caso de A, pelo contrário, ele é, como capital, parte
aplicada da mais-valia. Esteúltimo caso nos mostracomo não só o capital acumula237

238 A

ROTAÇÃO DO
CAPITAL

do, mas também parte do capital originalmente adiantado,pode ser mera mais-valia
capitalizada.
Assim que o desenvolvimento do crédito intervém, complica-se ainda mais a re-

lação entrecapital originalmenteadiantado e mais-valia capitalizada.Por exemplo: A
empresta partedo capital produtivo com que começa o negócio ou leva adiante durante o ano, junto ao banqueiro C. Ele não tem de antemão capital própriosuficiente
para aoperação donegócio. Obanqueiro Clhe emprestauma somaque consistemeramente em mais-valia depositada junto a ele pelos industriais D, E, F etc. Da
perspectiva de A, não se trata ainda de capital acumulado. Mas, para D, E, F etc.,
de fato A é apenas um agente que capitaliza a mais-valia por eles apropriada.
Vimos, no Livro Primeiro, cap. XXII, que a acumulação, a transformação de
mais-valia emcapital, é, de acordo com seu conteúdo real, processo dereprodução
em escala ampliada, quer essa ampliaçãose expresseextensivamente nafigura do
acréscimo de novas fábricas às antigas, quer na expansão intensiva da escala até
então existente na empresa.

A ampliação da escala de produção pode ser efetuada em pequenas doses,
uma vez que parte da mais-valia é aplicada em melhorias, que apenas elevam a
força produtiva do trabalho empregado ou permitem ao mesmo tempo explorá-la
de modo mais intensivo. Ou também, onde a jornada de trabalho não é limitada
por lei, basta um dispêndio adicional de capital circulante em materiais de produção ou em salários!,para ampliar a escalade produção, sem expandir o capital fixo,
cujo tempo de uso diário só é prolongado, enquanto seu periodo de rotação é correspondentemente reduzido.Ou a mais-valia capitalizadapode, em conjunturas favoráveis de mercado, permitir especulações commatéria-prima, operaçõespara as
quais o capital originalmente adiantado não teria bastado etc.
Nisso éclaro que lá, onde o maior número de períodos de rotação trazconsigo
uma realizaçãomais freqüente de mais-valia durante o ano, hão de surgir períodos
em que nem a jornada de trabalho poderá ser prolongada, nem poderão ser feitas
melhorias em detalhes; enquanto, por outro lado, a expansão de todo o negócio
em escala proporcional - em parte no que tange a toda a estrutura do negócio,
as edificações, por exemplo etc., em parte pela expansão do fundo de trabalho,
como na agricultura - só é possível dentrode certos limites, mais amplos ou mais
estreitos, e, além disso, requer um volume de capital adicional que só uma acumu-

lação de mais-valia por vários anos pode proporcionar.
Ao lado da acumulaçãoreal ou transformação damais-valia emcapital produtivo e correspondente reprodução em escala ampliada! ocorre, portanto, acumulação de dinheiro, acúmulo de parte da mais-valiacomo capital monetário latenteque
só mais tarde, assim que alcança certo volume, deve funcionar como capital ativo
adicional.

Assim a coisa secoloca da perspectiva do capitalista individual. Com o desenvolvimento da produção capitalista,desenvolve-se, porém,ao mesmo tempo o sistema de crédito. O capital monetário que o capitalista ainda não pode aplicar em
seu próprio negócio é aplicado por outros, dos quais ele recebe jurospor isso. Funciona para ele como capital monetário em sentido especifico, como uma espécie
de capital distinta do capital produtivo. Mas opera como capital em outra mão. E
claro que com a realização maisfreqüente da mais-valia e com a escala crescente
em que é produzida, cresce aproporção em que novo capital monetário ou dinheiro como capital é lançado no mercado de dinheiro e, a partir daí, ao menos em
grande parte, é novamente absorvido para uma produção ampliada.
A forma mais simples em que esse capital monetário latente adicional pode
apresentar-se éa de tesouro. E possível queesse tesouroseja ouro ou prata adicionais, obtido direta ou indiretamente no intercâmbio com os países que produzem
metais nobres.

E só desse modo

cresce de

maneira absoluta

o tesouro

monetário

A ciRcuLAcÃo DA MAIS-vALiA

239

dentro de um país. Por outro lado, é possível - e esta é a maioria dos casos que esse tesouro seja apenas dinheiro retirado da circulação interna que, na mão
de capitalistasindividuais, assumiu a forma de tesouro. Além disso, é possível que
esse capitalmonetário latente consista apenasem signos de valor - aqui ainda fazemos abstraçãodo dinheiro creditício -, ou também em meros direitos constatados por documentos legais títulos jurídicos!do capitalistacontra terceiros.Em todos
esses casos,qualquer que seja aforma de existência dessecapital monetário adicio-

nal, ele representa, àmedida queé capitalin spe,1`apenas títulosjurídicos adicionais, mantidosem reservapor capitalista,sobre aprodução anualadicional, futura,
da sociedade.

A massa de riqueza realmente acumulada, do ponto de vista de sua grandeza, ...!
é tão insignificante secomparada com as forçasprodutivas da sociedade a que ela pertence, qualquer que seja seu nível de civilização; ou também apenas comparada com
o consumo real dessamesma sociedadedurante uns poucos anos;tão insignificanteque
a atenção maior dos legisladores eeconomistas políticosdeveria dirigir-separa as forças
produtivas e seu desenvolvimentolivre futuro, não porém, como até agora, para a mera
riqueza acumulada que salta à vista. Daquilo que é chamado de riqueza acumulada,
de longe a maior parte é apenas nominal, não consistindo em quaisquer objetos reais,
como navios, casas, mercadoriasde algodão, melhorias na terra, mas de meros títulos
jurídicos, diretos sobre asfuturas forças rodutivas anuais da sociedade, títulos jurídicos

engendrados perpetuados
e
pelos
expe ientesou instituições
da insegurança....! Ouso
de tais artigos acumulação de coisasfísicas ou riqueza real! como mero meio de apropriação para seus possuidoresda riqueza que as futuras forçasprodutivas da sociedade
ainda terão de criar, esse usoser-lhes-ia tiradopouco a pouco pelas leis naturaisda distribuição, sem recurso à violência; apoiadas por trabalho cooperativo co-operative la-

bour!, ele ser-lhe-ia tiradoem poucosanos. THOMPSON,William. An lnquiry into

the Principles o’ the Distribution o’ Wealth. Londres, 1850. p. 453. - Este livro apareceu pela primeira vez em 1824.!
Pouco se pensa, a maioria das pessoas nemsequer suspeita,em que proporção ínfima, seja por massa ou eficácia, as acumulaçõesefetivas dasociedade estãopara as forças produtivashumanas, até mesmo para o consumo costumeiro de uma única geração
durante algunspoucos anos. A razão é óbvia, mas o efeito é muito pemicioso. A riqueza
que anualmente é consumida desaparece comseu consumo; ela é vista apenaspor um
momento e só produz impressão enquantoestá sendousufruída ou usada. Mas a parte
da riqueza que é de consumo lento, como móveis, máquinas, prédios, está diante de
nossos olhos, da infância até a velhice, em monumentos perenes do esforço humano.
Por força da possedessa partefixa, durável, só lentamente consumida, da riqueza pública do solo e das matérias-primasem que se trabalha, as ferramentascom que se trabalha, ascasas queenquanto setrabalha dãoabrigo -, por força dessa posseos proprietários
desses objetosdominam para sua própria vantagem as forças produtivas anuais de todos os trabalhadores realmente produtivos da sociedade, por mais insignificantes que
sejam aquelesobjetos em relação aosprodutos sempre renovados dessetrabalho. A população da Inglaterra e da Irlanda é de 20 milhões; o consumo médio de cada indivíduo, homem, mulher e criança, é provavelmente de cerca de 20 libras esterlinas, ao
todo uma riqueza de cerca de 400 milhões de libras esterlinas, o produto de trabalho
anualmente consumido. O montante global do capital acumulado desses paísesnão excede, de acordo com estimativas, 1,2 bilhão, ou seja, 3 vezes o produto do trabalho
anual; ou, dividido igualmente, 60 libras esterlinas por cabeça. Temos mais a ver aqui
com a proporção do que com os montantes absolutos mais ou menos exatos dessas
somas estimativas.Os juros desse capitaltotal bastariam para sustentar toda a população, no nível de vida atual, por cerca de 2 meses num ano, e o próprio capital total
acumulado casofossem encontradoscompradores! amanteria semtrabalhar por 3 anos
completos! Ao final desse tempo, sem casa, roupa ou comida, eles teriam de morrer

1° Emexpectativa. N.
dos T.!
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de fome ou tomar-se escravos daquelesque os sustentaram durante os 3 anos. Assim
como 3 anos estão para a vida de uma geração saudável, digamos de 40 anos, assim
está a magnitude e significado da riqueza real, o capital acumulado até mesmo do pais
mais rico para sua força produtiva, para as forças produtivas de uma única geração humana; não para o que ela poderia produzir sob ordenamentos racionais de igual segurança, particularmentecom trabalho cooperativo, mas para o que ela realmente produz
de modo absoluto sob os expedientes defeituosos e deprimentes da insegurança. ...!
E para manter e perpetuar essamassa aparentementepoderosa do capital existenteem
seu estadoatual de repartição forçada, ou melhor o comando ou monopólio adquirido
por meio dela sobre os produtos do trabalho anual, ...! devem toda essa horrivel maquinaria, os vícios, crimes e sofrimentos da insegurança ser perpetuados. Nada pode
ser acumulado,sem que primeiro as necessidades básicas
estejam atendidas,e a grande
corrente das inclinações humanas flui para a satisfação; daí o montante relativamente
insignificante daverdadeira riquezada sociedadeem cada momento dado. E um eterno
ciclo de produção e consumo. Nessa imensa massa de consumo e produção anuais,
a mancheia da acumulação real quase não teria sua falta sentida; e, mesmo assim, a
atenção se dirigiu não para a massa de forças produtivas mas para essa mancheia da
acumulação. Masessa mancheiafoi embargada por alguns poucos e transformada em
ferramenta para a apropriação dos produtos anualmente sempre recorrentes do trabalho da grande massa.Z' Dai a importância decisiva de tal ferramenta para essespoucos. ...! Cerca de 1/3 do produto nacional anual é agora, em nome dos encargos públicos, retiradodos produtorese consumido improdutivamente por pessoas quenão dão
um equivalentepor ele, isto é, nada que valha como tal para os produtores. ...! Os olhos
da multidão contemplam espantados as massasacumuladas, especialmentese elasestão concentradas nas mãos de alguns poucos. Mas as massasanualmente produzidas,
como as eternas e incalculáveis ondas de um poderoso rio, passam rolando e se perdem no olvidado oceano

do consumo.

E ainda assim esse eterno consumo

condiciona

não só todos os prazeres, masa existência de toda a espécie humana. A quantidade
e a distribuição desseproduto anual deveria antesde mais nada ser objeto de consideração. A acumulação real é de significação totalmentesecundária e adquire essasignificação também quase exclusivamentepor sua influência sobre a distribuição do produto
anual. ...! A acumulação real e a distribuição foram aqui no escrito de Thompson!
sempre consideradasem relação e subordinadasà força produtiva. Em quase todos os
outros sistemas,a força produtiva foi considerada em relação e subordinação ã acumulação e à perpetuação do modo vigente de distribuição. Comparadacom a preservação
do atual modo de distribuição, a sempre recorrente miséria ou bem-estar de todo o gênero humano não tem sido considerada como digna de atenção. Perpetuar os resultados da força, da fraude e do acaso,a issochamou-se desegurança; epara a preservação
dessa segurançamentirosa todas as forçasprodutivas do gênero humano foram sacrificadas sem piedade? lb. p. 440-443.!

Para areprodução, só são possiveisdois casosnormais, com abstração deperturbações que impedem a própria reprodução na escala dada.
Ou ocorre reprodução em escala simples.
Ou ocorre capitulação de mais-valia, acumulação.
I Reprodução

simples

No caso da reprodução simples, a mais-valia produzida e realizada periodicamente, ou em várias rotações dentro de um ano, é consumida individualmente, ou
seja, improdutivamente, por seu dono, o capitalista.
A circunstância de que o valor-produto consiste, em parte, em mais-valia, em
parte, na porção de valor formada pelo capital variável reproduzido nela, mais o
2 Em inglês: thegreat majority
of theirFellow-Creatures. dos
N. T.!
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capital constanteconsumido nela, não modifica absolutamente nada,seja no quantum, seja no valor do produto total que, como capital-mercadoria, entra constantemente na circulação e tão constantementeé retirado dela, para recair no consumo
produtivo ou individual, ou seja, paraservir como meio de produção ou como meio
de consumo. Abstraindo o capital constante,só a distribuição do produto anual entre trabalhadores e capitalistas é afetada por isso.
Mesmo supondoa reproduçãosimples, parteda mais-valiaprecisa portantoexistir
constantemente em dinheiro e não em produto, pois senão não poderia transformar-se,

tendo em vista o consumo, de dinheiro em produto. Essa transformação da maisvalia, de sua forma original de mercadoria em dinheiro, deve continuar sendo examinada aqui. Para simplificara coisa, pressupõe-se aforma mais simples do problema, ou seja, acirculação exclusiva
de dinheiro metálico, dedinheiro queé equivalente
real.

Segundo as leis desenvolvidaspara a circulação simplesde mercadorias Livro

Primeiro, cap.Ill!,3` a massa dodinheiro metálicoexistente nopaís nãodeve ser
suficiente apenaspara circular as mercadorias. Deve ser suficiente para as oscilações da circulação monetária, que se originam, em parte, de flutuações na velocidade de circulação, em parte, da variação de preços das mercadorias, em parte,
das proporções diferentes e variáveis em que o dinheiro funciona como meio de
pagamento ou como meio de circulação propriamente dito. A proporção em que
a massa monetária existente

se divide

em tesouro

e em dinheiro circulante

varia cons-

tantemente, mas a massa do dinheiro é sempre igual à soma do dinheiro existente

como tesouro e como dinheiro circulante. Essa massade dinheiro massa demetal
nobre! é um tesouro da sociedadepouco a pouco acumulado. A medida que parte
desse tesourose consomepor desgaste,precisa serreposta anualmentecomo qualquer outro produto. lsso acontece narealidade medianteintercâmbio direto ou indireto de parte do produto anual do país pelo produto dos paísesprodutores de ouro
e prata. Esse caráterinternacional da transação vela,contudo, a simplicidade deseu
transcurso. Parareduzir portanto o problema a sua expressão maissimples e transparente, deve-sepressupor que haja produção de ouro e de prata no próprio país,
que, portanto, produção de ouro e de prata constitua parte da produção social global dentro de cada país.
Abstraindo o ouro e a prata produzidos para artigos de luxo, o mínimo de sua
produção anual tem de ser igual ao desgasteprovocado pela circulação monetária
anual do dinheiro metálico. Além disso: caso cresçaa soma do valor da massa de
mercadorias anualmenteproduzida e circulada, entãotambém precisacrescer aprodução anual de ouro e prata, à medida que a soma acrescidade valor das mercadorias em circulação e a massa monetária exigida para sua circulação e a correspondente formação de tesouro! não é compensada por maior velocidade de circulação do dinheiro e por uma função mais ampla do dinheiro como meio de
pagamento, ou seja, por maior compensação recíproca dascompras e vendas sem
intervenção de dinheiro real.
Parte da força de trabalho social e parte dos meios de produção sociais precisam ser, portanto, despendidas

anualmente na

produção de

ouro e prata.

Os capitalistasque se dedicam ã produção de ouro e prata - e como aqui partimos do pressuposto dareprodução simples - só a exercem dentro dos limites do
desgaste médioanual e do consumo médio anual de ouro e prata causado por ele,
lançam sua mais-valia, que, conforme nosso pressuposto, consomemanualmente
sem capitalizarnada, diretamente na circulação em forma-dinheiro que, para eles,
é a forma natural e não, como nos demais ramos da produção, a forma transmutada do produto.
'*' VerO Capital.Op. cit.,v. l. t. 1. p. 116-118.
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Além disso, no que tange ao salário - a forma-dinheiro em que o capital variável é adiantado -, aqui também é igualmente reposto, não pela venda do produto,
por sua transformação em dinheiro, mas por um produto cuja forma natural é de
antemão a

forma-dinheiro.

Por fim, isso também ocorre com a parte do produto de metais nobres, que
é igual ã parte do capital constante periodicamenteconsumida, tantodo capital constante circulante quanto do capital constante fixo consumido durante o ano.
Consideremos ociclo, ou respectivamente arotação do capital investidona produção de metais nobres, primeiro sob a forma D - M
P D. A medida que,

em D - M ,lo M não consisteapenas emforça detrabalho emeios deprodução,
mas também em capital fixo, do qual apenas parte é gasta em P, é claro que D'
- o produto - é uma soma de dinheiro igual ao capital variável despendido em
salários, maiso capital constante circulantedespendido em meios deprodução, mais
a parte do valor do capital fixo desgastado, mais a mais-valia. Caso a soma fosse
menor, com o valor geral do ouro constante, o investimento em mineração seria
improdutivo ou - se este fosseem geral o caso - no futuro o valor do ouro, comparado com as mercadoriascujo valor não se modifica, subiria; ou seja, os preços
das mercadoriascairiam, portanto, no futuro, a soma de dinheiro desembolsada em
D-

M seria

menor.

Consideremos inicialmenteapenas a parte circulante do capital adiantado em
D, o ponto de partida de D - M P D': determinado soma dedinheiro é adiantada, lançada na circulação para pagamento de força de trabalho e para compra
de materias de produção. Mas, mediante o ciclo desse capital ela não volta a ser
retirada da circulação, paraser de novo nela lançada. O produto em sua forma natural já é dinheiro, não precisando,portanto, mediante o intercâmbio, mediante um
processo de circulação, sertransformado em dinheiro. Ele sai do processo de produção para a esfera da circulação não na forma de capital-mercadoria que se retransforma em capital monetário, mas como capital monetário que se retransforma
em capitalprodutivo, isto é, que deve comprar de novo força de trabalho e materiais
de produção. A forma-dinheiro do capital circulante, consumido em força de trabalho e meios de produção, não é reposta pela venda do produto, mas pela forma
natural do próprio produto, portanto não por nova retirada de seu valor da circulação em forma-dinheiro, mas por dinheiro adicional, recém-produzido.
Suponhamos que esse capitalseja = 500 libras esterlinas, o periodo de rotação = 5 semanas, o período de trabalho = 4 semanas, o período de circulação,
apenas, = 1 semana. De antemão precisa seradiantado dinheiro para 5 semanas,
em parte como estoque

da produção,

em parte como reserva,

para ser pouco a

pouco pago em salários. No início da Ó? semana refluíram 400 libras esterlinas e
100 libras esterlinas estão liberadas. Isso se repete constantemente. Aqui,

como an-

teriormente, durantecerto tempo de rotação, 100 librasesterlinas estarãoconstantemente na forma liberada. Mas elasse constituem em dinheiro adicional recém-produzido, exatamentecomo as outras 400 libras esterlinas.Aqui tinhamos 10 rotações
ao ano e o produto anual produzido é = 5 000 libras esterlinas emouro. O período de circulação nãosurge aqui do tempo necessário paraa transformaçãoda mercadoria em dinheiro, mas do necessário para a transformação de dinheiro nos
elementos de produção.!

No caso de qualquer outro capital de 500 libras esterlinas,que rota sob asmesmas condições,a forma-dinheiro constantemente renovadaé a forma transmutada
do capital-mercadoria produzido, que a cada 4 semanas é lançado na circulação
e que por sua venda - portanto por meio da retirada periódica do quantum de
dinheiro, sob cuja forma ingressou originalmente no processo - recupera sempre
de novo essa forma-dinheiro.Aqui, pelo contrário, em cada período de rotação nova massade dinheiro adicional de 500 libras esterlinas élançada do próprio proces-
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so de produção na circulação, pararetirar constantementedela materiaisde produção
e força de trabalho. Esse dinheirolançado na circulação não lhe é novamente retirado pelo ciclo desse capital, mas ainda multiplicado mediante massasde ouro produzidas constantemente

de novo.

Consideremos aparte variável desse capitalcirculante e admitamos, como acima, que ele seja de 100 libras esterlinas:então, na produção habitual de mercadorias, essas 100 libras esterlinas seriam suficientes em rotação décupla para pagar
constantemente aforça de trabalho. Aqui, na produção de dinheiro,4`a mesma soma é suficiente; maso refluxo de 100 libras esterlinas,com que a força de trabalho
é paga a cada 5 semanas, não é aqui a forma transmutada de seu produto, mas
uma parte de seu próprio produto sempre renovado. O produtor de ouro paga a
seus trabalhadoresdiretamente com uma parte do ouro por eles mesmos produzido. As 1 000 libras esterlinasassim desembolsadasa cada ano em força de trabalho e lançadas nacirculação pelostrabalhadores nãovoltam por isso, pelacirculação,
a seu ponto de partida.
No que tange, além disso, ao capital fixo, este exige, na primeira inversão no
negócio, o dispêndio de um capital monetário maior, que, portanto, é lançado na
circulação. Como todo capital fixo, ele só flui de volta parceladamente, no transcorrer de anos. Masele reflui como parcela direta dojproduto, do ouro, não pela venda
do produto e de sua conversãoem ouro assim efetivada.Ele recebe,portanto, paulatinamente sua forma-dinheiro, não pela retirada de dinheiro da circulação, mas
pela acumulação de parte correspondente do produto. O capital monetário assim
reconstituído não é uma soma de dinheiro, retirada paulatinamente da circulação
para compensara soma de dinheiro originalmente lançadanela em troca de capital
fixo. E

uma massa

adicional de

dinheiro.

Por fim.,no que tange àmais-valia, elatambém éigual a uma partedo novo
produto-ouro que, a cada novo periodo de rotação, é lançado na circulação para,
segundo nosso pressuposto, sergasto improdutivamente, alienado em pagamento
de meios de subsistênciae objetos de luxo.
Mas, de acordo com o pressuposto,toda essa produção anual de ouro - por
meio da qual são retirados constantementedo mercado força de trabalho e materiais deprodução, mas não dinheiro, e lhe é constantementefornecido dinheiro adicional - apenas repõe o dinheiro desgastado durante o ano, portanto somente
mantendo completa a massa social de dinheiro que existe de maneira constante,
ainda que em porções variáveis, nas duas formas de tesouro e de dinheiro que
se encontram

na circulação.

Segundo a lei da circulação demercadorias, amassa monetáriatem de ser igual
à massamonetária exigida para a circulação mais um quantum de dinheiro que se
encontra em forma de tesouro e que, conforme a contração ou expansão da circulação, aumenta ou diminui, mas que também serve para a formação do fundo necessário de reserva de meios de pagamento. O que precisa ser pago em dinheiro
- à medida que não ocorra compensação dospagamentos - é o valor das mercadorias. Queparte dessevalor consistaem mais-valia, ou seja, que não tenha custado nada ao vendedor das mercadorias, não altera absolutamente nada

na coisa.

Supondo que os produtores sejam todos proprietários autônomos de seus meios
de produção, ocorre, portanto, circulação entreos próprios produtores diretos.Abstraindo a parte constantede seu capital, poder-se-iadividir seu mais-produto anual,
em analogia com o regime capitalista, em duas partes: uma a!, que repõe meramente seusmeios de subsistência necessários;
a outra b!, que eles consomemparcialmente em produtos de luxo, parcialmente aplicam para ampliar a produção. a!

4° Nalí' edição:ouro Õo!dj;
em edições
posteriores: dinheiro
Geld!. N.
dos T.!
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representa, então,o capital variável, b! a mais-valia. Mas essa divisão ficaria sem
nenhuma influência sobre a grandeza damassa monetáriaexigida para a circulação
de seu produto total. Com as demais circunstânciasconstantes, o valor da massa
circulante de mercadorias seriao mesmo, portanto também a massa monetária requerida para ele. Havendo igual distribuição dos períodos de rotação, também teriam de ter as mesmas reservasde dinheiro, ou seja, a mesma parte de seu capital
constantemente emforma-dinheiro, já que, tanto depois quanto antes, conforme o
pressuposto, suaprodução seria produção de mercadoria. Portanto,a circunstância
de que parte do valor-mercadoria consistaem mais-valia não muda absolutamente
nada na massa monetária necessária paraa operação do negócio.
Um adversário de Tooke, que se atém à forma D - M - D', pergunta-lhe como o capitalista fazpara retirar constantemente da circulação maisdinheiro do que
lança nela.Entenda-se bem.Não setrata aqui da formação da mais-valia. Esta, que
constitui o único mistério,é evidenteda perspectivacapitalista. Asoma de valor aplicada não seria capital,se não se enriquecessecom uma mais-valia. Já que ela, de
acordo com o pressuposto, é capital, a mais-valia é evidente por si mesma.
Portanto, a pergunta não é: de onde vem a mais-valia? Mas: de onde vem o
dinheiro para que elas se converta em prata?
Mas, na Economia burguesa, a existênciada mais-valia é evidente por si mesma. Portanto, ela não só é suposta, mas, com ela, pressupõe-se, alémdisso, que
parte da massa demercadorias lançadana circulaçãoconsiste emmais-produto, portanto representa um valor que o capitalista não lançou com seu capital na circulação; que o capitalista lança, por conseguinte, com seu produto na circulação, um
excedente sobre seu capital, e também retira novamente dela esse excedente.
O capital-mercadoria que o capitalista lançana circulação tem maior valor de
onde isso vem, não é explicado ou entendido, mas cest un ’ait5` da perspectiva
desse mesmo! do que o capital produtivo que, em força de trabalho mais meios
de produção, ele retirou da circulação.Com esse pressuposto, éportanto claro por
que não só o capitalista A, mas também B, C, D etc. pode, medianteo intercâmbio
de sua mercadoria, retirar constantemente dacirculação mais valor do que o valor
de seu capital originalmente e sempre de novo adiantado. A, B, C, D etc. lançam
constantemente umvalor-mercadoria maior- essa operação étão multilateralquanto
os capitaisque funcionam automaticamente - em forma de capital-mercadoriana
circulação, do que retiram dela em forma de capital produtivo. Eles têm, portanto,
de dividir constantemente umasoma de valor ou seja, cada um precisa retirar por
sua vezda circulação,um capital produtivo! igual à soma de valor de seusrespectivos capitais produtivos adiantados;

ou têm de dividir também de modo constante

uma soma de valor, que eles lançam de modo igualmente multilateral em formamercadoria, com excedente respectivodo valor da mercadoria sobre ovalor de seus
elementos de produção, na circulação.
Mas o capital-mercadoria, antesde sua retransformação em capital produtivo
e antes do desembolso da mais-valia nele contida precisa serconvertido em prata.
De onde vem o dinheiro para isso? Essapergunta, à primeira vista, parece difícil,
e nem Tooke nem qualquer outro a respondeu até agora.
Suponhamos que o capital circulante adiantadoem forma do capital monetário
de 500 libras esterlinas,qualquer que seja seu período de rotação, seja o capital
total circulante da sociedade, isto é, da classe capitalista. Que a mais-valia seja de
100 librasesterlinas. Ora,como pode toda a classe capitalistaretirar constantemente
600 libras esterlinas dacirculação, seela constantementelança nela apenas 500 libras esterlinas?

5° Eum fato. N. dosT.!
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Depois do capital monetário de 500 libras esterlinaster-se transformadoem capital produtivo, dentro do processo de produção, este se transforma em valormercadoria de 600 libras esterlinas e se encontra na circulação não só um valormercadoria de 500 libras esterlinas, igualao capital monetário originalmente adiantado, mas uma mais-valia recém-produzida de 100 libras esterlinas.
Essa mais-valiaadicional de 100 libras esterlinas foi lançada na circulação em
forma-mercadoria. Sobre

isso não

existe nenhuma

dúvida. Mas

mediante a

mesma

operação nãoé fomecidoo dinheiro adicional paraa circulaçãodesse valor-mercadoria
adicional.
E preciso, agora, não procurar escapar ã dificuldade por meio de subterfúgios
plausíveis.
Por exemplo: no que tange ao capital circulante constante, é então claro que
nem todos o desembolsam ao mesmo tempo. Enquanto o capitalista A vende sua
mercadoria, portanto,para ele,capital adiantadoassume forma-dinheiro,para o comprador B, inversamente, seucapital disponível em forma-dinheiro assume a forma
de seusmeios de produção, que justamente A produz. Mediante o mesmo ato, pelo
qual A volta a dar a seu capital-mercadoriaproduzido a forma-dinheiro, B volta a
dar ao seu a forma produtiva, transmutando-o da forma-dinheiro em meios de produção e força de trabalho; a mesma soma de dinheiro funciona no processo bilateral como em qualquer compra simples M - D. Por outro lado, se A transforma o
dinheiro de novo em meios de produção, ele compra de C e este paga B com isso
etc. Assim o processo ficaria, então, explicado. Mas:
Todas asleis enunciadasem relação ao quantum de dinheiro circulante na circulação de mercadorias Livro l, cap. lll! não são, de modo algum, modificadas pelo caráter capitalista do processo de produção.
Se, portanto, é dito que o capital circulante da sociedade, a ser adiantado em
forma-dinheiro importa em 500 libras esterlinas,já se levou em conta que, por um
lado, essaé a soma que havia sido simultaneamente adiantada,mas que, por outro,
essa somapõe mais capital produtivo em movimento do que 500 libras esterlinas,
porque ela serve altemadamentecomo fundo monetário de diferentes capitaisprodutivos. Essemodo de explicação jápressupõe, portanto,como existenteo dinheiro
cuja existência ele deve explicar.
Além disso, poderia ser dito: o capitalista A produz artigos que o capitalista B
consome individual e improdutivamente. O dinheiro de B se coverteem prata, portanto, o capital-mercadoria de B e, assim, a mesma soma de dinheiro serve para
a conversão em prata da mais-valia de B e do capital constante circulante de A.
Aqui, porém, a soluçãoda pergunta que deve ser respondidaestá pressupostaainda
mais diretamente. Ou seja: de onde obtém B esse dinheiro que forma seu rendimento? Comoele mesmoconverte essaparte da mais-valia deseu produtoem prata?
Além disso, poderia ser dito que a parte do capital variável circulante, que A
constantemente adiantaa seustrabalhadores, refluipara ele constantemente dacirculação; e só uma parte variável dela permanece constantemente com ele mesmo
para pagamento dos salários.Entre o desembolso eo reuxo transcorre, no entanto, um certo tempo, durante o qual o dinheiro pago em saláriostambém pode, entre
outras coisas,servir para a conversãode mais-valiaem prata. - Mas sabemos, primeiro, que quanto maior esse tempo,tanto maior deve ser também a massa do estoque monetário que o capitalista A constantemente precisa manter in petto.°`
Segundo, otrabalhador gastao dinheiro, compra mercadoriascom ele, converte portanto em prata a mais-valia contidanessas mercadoriaspro tanto. Portanto, o mesmo dinheiro que é adiantado em forma de capital variável serve pro tanto também
Ô' Dereserva. N.dos T.!
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para converter mais-valia em prata. Sem entrar ainda mais nessaquestão, aqui só
o seguinte: que o consumo de toda a classe capitalistae das pessoas improdutivas
dela dependentesanda passoa passo,simultaneamente, com o da classe trabalhadora; portanto, com o dinheiro lançado pelos trabalhadores na circulação, precisa
ao mesmo tempo ser lançado dinheiro na circulação pelos capitalistaspara gastarem sua mais-valia como rendimento; portanto, dinheiro precisa ser retirado da circulação. A explicação há pouco dada só iria diminuir o quantum assim necessário,
não o

eliminaria.

Por fim, poderia ser dito: constantemente é lançado na circulação um grande
quantum de dinheiro com o primeiro investimento do capital fixo, o qual só paulatina e parceladamente, notranscorrer deanos, é novamente retirado,por aquele que
o lançou. Será que essa somanão pode ser suficientepara converter a mais-valia
em prata? A resposta a isso é que talvez na soma de 500 libras esterlinas quetambém inclui entesouramento parafundos de reserva necessários!já estejacompreendida a aplicação dessasoma como capital fixo, se não por aquele que a lançou,
então por outrem. Além disso, nasoma que é despendidapara a aquisição dosprodutos que servem como capital fixo já está pressuposto que também a mais-valia
contida nessas mercadorias foi paga e se pergunta de onde vem esse dinheiro.
A resposta geral já está dada: se uma massa de mercadorias de x × 1 000
libras esterlinasdeve circular, então não altera nada no quantum da soma de dinheiro necessáriopara essacirculação seo valor dessa massade mercadoriascontém mais-valia ou não, se a massa demercadorias éproduzida de modo capitalista

ou não. O próprio problema portantonão existe.Sendo dadasas demaiscondições, velocidade de circulação do dinheiro etc., determinada soma de dinheiro é
exigida para circular o valor-mercadoria de x × 1 000 libras esterlinas,de forma
totalmente independente da circunstância de se muito ou pouco desse valor cabe
ao produtor imediato dessasmercadorias. A medida que aqui existe um problema,
ele coincide como o problema geral: de onde provém a soma de dinheiro necessária à circulação das mercadorias num país.
No entanto, do ponto de vista da produção capitalista, existetodavia a aparência de um problema especial. Aqui o capitalistaé, na verdade, quem aparece como
o ponto de partida, por quem o dinheiro é lançado na circulação. O dinheiro que
o trabalhador despende parao pagamento de seus meios de subsistência existeantes como forma-dinheiro do capital variávele, por isso, élançado originalmentepelo capitalista na circulação como meio de compra ou de pagamento da força de
trabalho. Além disso, ocapitalista lançana circulaçãoo dinheiro que, originalmente,
constitui para ele a forma-dinheiro de seu capitalconstante fixo e fluido; ele o gasta
como meio de compra ou de pagamento por meios de trabalho e materiais deprodução. Mas, para além disso, o capitalista já não aparece como ponto de partida
da massamonetária que se encontrana circulação.Agora existemapenas doispontos de partida: o capitalista eo trabalhador. Todas asterceiras categoriasde pessoas,
necessariamente, recebemdinheiro dessasduas classespor serviços prestados ou,
ã medida que o recebem sem contrapartida, são copropnetários da mais-valia em
forma de renda, juros etc. Que a mais-valia não permaneça

inteiramente no

bolso

do capitalista industrial, mas que este tenha de reparti-la com outras pessoas,não
tem nada a ver com a questão em pauta. Pergunta-secomo ele converte suamaisvalia em pratra, não como a prata obtida posteriormente se reparte. Portanto, em
nosso caso,o capitalistaprecisa serainda consideradocomo o único dono da maisvalia em prata, não como a prata obtida posteriormente se reparte. Portanto, em
partida secundário,mas o capitalista éo ponto de partida primário do dinheiro lançado na circulação pelo trabalhador. O dinheiro de início adiantado como capital
variável já percorre sua segunda circulaçãoquando o trabalhador o despende para
o pagamento de meios de subsistência.
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A classe dos capitalistascontinua a ser, portanto, o único ponto de partida da
circulação monetária. Se ela precisa de 400 libras esterlinas parao pagamento de
meios de produção e 100 libras esterlinas parao pagamento da força de trabalho,
então ela lança 500 libras esterlinasna circulação.Mas a mais-valia contidano produto, com uma taxa de mais-valiade 100%, é igual a um valor de 100 librasesterlinas. Como pode ela retirar 600 libras esterlinasconstantemente da circulação se
lança constantemente só 500 libras esterlinasnela? Nada vem de nada. A classe
global dos capitalistas nãopode retirar nada da circulação que não tenha sido antes
lançada nela.
Aqui se abstrai o fato de que a soma de dinheiro de 400 libras esterlinas talvez
baste, com rotação décupla, para circular meios de produção no valor de 4 000 Iibras esterlinase trabalho no valor de 1 000 libras esterlinas, eque as restantes 100
libras esterlinaspossam também bastar para a circulação da mais-valia de 1 000 libras esterlinas.Essa proporçãoda soma de dinheiro para o valor-mercadoria circulado por ela nada tem a ver com a coisa. O problema permanece o mesmo. Caso
não ocorressem diversas circulaçõesda mesma peça monetária, então teriam de
ser lançadas5 000 libras esterlinasna circulação como capital e 1 000 libras esterlinas seriam necessárias paraconverter a mais-valia em prata. Pergunta-sede onde
vem esseúltimo dinheiro, se agora são 1 000 ou 100 libras esterlinas. Dequalquer
modo é um excedente sobre o capital-monetário lançado na circulação.
De fato, por mais paradoxal que isso possaparecer à primeira vista, a própria
classe capitalistalança o dinheiro na circulação queserve paraa realizaçãoda maisvalia contida nas mercadorias. Mas, nota bene7' ela não o lança como dinheiro
adiantado, portanto não como capital. Ela o gasta como meio de compra para seu
consumo individual. Não é, portanto, adiantado por ela, embora ela seja o ponto
de partida de sua circulação.
Tomemos um capitalista individual que inaugura seu negócio,por exemplo um
arrendatário. Durante o primeiro ano, ele adianta, digamos, um capital monetário
de 5 000 libras esterlinas, empagamento de meios de produção 000 libras esterlinas! e da força de trabalho 000 libras esterlinas!.Que a taxa de mais-valia seja
de 100%, a mais-valiapor ele apropriada = 1 000 libras esterlinas.As 5 000 libras
esterlinas acimaincluem todo o dinheiro que ele adianta como capital monetário.
Mas o homem também precisa viver e não recebe dinheiro antes do fim do ano.
Que seu consumo monte a 1 000 libras esterlinas, estasele tem de possuir. Diz,
por certo, que precisa de adiantar essas 1 000 libras esterlinas durante o primeiro

ano. Esseadiantamento - que aqui só tem sentido subjetivo - quer dizer apenas
que ele tem de cobrir seu consumo individual, no primeiro ano, de seu próprio bolso, em vez de fazê-lo com a produção grátis de seus trabalhadores.Ele não adianta
esse dinheirocomo capital. Ele o desembolsa, paga-ocom um equivalente emmeios
de subsistênciaque consome. Esse valoré desembolsadopor ele em dinheiro, lançado na circulação e dela retirado valores-mercadorias. Esses valores-mercadorias

ele consumiu. Deixou, portanto, de estar em qualquer relação com seu valor. O
dinheiro com que ele o pagou existe como elemento do dinheiro circulante. Mas
ele retirou o valor desse dinheiro da circulação em produtos e com os produtos que

ele existiutambém estáaniquilado seu valor. Ele se acabou.Agora, ao final do ano,
lança na circulação um valor-mercadoria de 6 000 libras esterlinase o vende. Com
isso fluem de volta para ele: 1! seu capital monetário adiantado de 5 000 libras esterlinas; 2! a mais-valia, convertida em prata, de 1 000 libras esterlinas. Ele adian-

tou 5 000 libras esterlinas comocapital, lançou-as na circulação e dela retira 6 000
libras esterlinas:5 000 libras esterlinaspelo capital de 1 000 libras esterlinas pela
7' Note-sebem. N.dos T.!
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mais-valia. Essas últimas 1 000 libras esterlinas foram convertidas em prata com o

dinheiro que ele mesmo lançou na circulação não como capitalista,mas como consumidor, dinheiro que não adiantou, mas gastou. Elasvoltam agora para ele como
forma-dinheiro da mais-valia por ele produzida. E de agora em diante essaoperação se repete anualmente. Mas, a partir do segundo ano, as 1 000 libras esterlinas
que ele gastou sãoconstantemente aforma transmutada,a forma-dinheiro da maisvalia por ele produzida. Ele as gasta anualmente e, elas fluem de volta igualmente
a cada

ano.

Caso seucapital rotassecom mais freqüência durante o ano, isso nadaalteraria
na coisa, mas sim na extensão do tempo e, por isso, nagrandeza dasoma que ele
teria de lançar, alémde seu capital monetárioadiantado, nacirculação paraseu consumo individual.

Esse dinheiro não é lançado pelo capitalista na circulação como capital. Mas
pertence ao caráter do capitalista queele sejacapaz de viver, até o refluxo da maisvalia, dos meios que se encontram em sua posse.
Nesse casofoi suposto que a soma de dinheiro que o capitalista,até o primeiro
refluxo de seu capital,lança na circulação paracobrir seu consumo individual é exatamente igual ã mais-valiapor ele produzida e precisa entãoser convertida em prata. lssoé, evidentemente,em relaçãoao capitalistaindividual, umasuposição arbitrária.
Mas ela deve ser correta para o todo da classecapitalista, no pressuposto dareprodução simples. Ela só expressa omesmo que essa suposiçãodenota, ou seja, que
toda a mais-valia, mas só ela, e, portanto, nenhuma fração do estoque original de
capital, é consumida improdutivamente.
Supôs-se, acima, que a produção global de metais preciosos suposta = 500
libras esterlinas!só basta para repor o desgaste do dinheiro.
Os capitalistasprodutores de ouro possuem todo o seu produto em ouro, tanto
a parte dele que repõe o capital constante quanto a que repõe o capital variável,
como também a que consiste emmais-valia. Parteda mais-valiasocial consiste,portanto, em ouro, não em produto que só dentro da circulação seconverte em ouro.
Ele consistedesde o início em ouro e é lançado na circulação para retirar produtos
dela. O mesmo vale aqui para o salário, o capital variável e a reposição do capital
constante adiantado.
Se, portanto,parte daclasse capitalista
lança umvalor-mercadoria
na circulaçãomaior no montante da mais-valia! do que o capital monetário adiantado por ela, então outra parte dos capitalistaslança na circulação um valor monetário maior no montante da mais-valia! do que o valor-mercadoria que eles constantemente retiramda circulaçãopara a produção do ouro. Se parte dos capitalistas
bombeia constantementemais dinheiro para fora da circulação do que nela injeta,
então a parte produtora de ouro bombeia constantementemais dinheiro para dentro do que retira dela em meios de produção.
Embora desseproduto de 500 libras esterlinas deouro parte seja mais-valiados
produtores de ouro, é a soma toda, no entanto, que está destinadaa somente repor
o dinheiro necessário à circulação das mercadorias; quanto dela converte a maisvalia das mercadorias em prata, quanto converte seusdemais componentesde valor, é nesse caso indiferente.

Se se desloca a produção de ouro do país para outros países, isso não muda
absolutamente nadana coisa. Parte da força de trabalho sociale dos meios de produção sociais no país A está transformada em produto, por exemplo em linho no
valor de 500 libras esterlinas, que é levado para o país B a fim de comprar ouro
lá. O capital produtivo, assim empregado no país A, lança pouca mercadoria, distinta de dinheiro, no mercado do país A, como se tivesse sidoaplicado diretamente
na produção de ouro. Esse produto de A se apresentaem 500 libras esterlinasde
ouro e só entra como dinheiro na circulaçãodo país A. A parte da mais-valia social
que esse produto contém existe diretamente em dinheiro, e para o país A nunca
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de outro modo que não em forma-dinheiro. Embora para os capitalistas queproduzem ouro só parte do produto representa mais-valiae outra parte representaa reposição decapital, pelo contrário, a questão desaber quantodesse ouro,afora o capital
constante circulante,repõe capital variável e quanto representamais-valia depende
exclusivamente dasproporções respectivasque salário e mais-valia constituem do
valor dasmercadorias emcirculação. Aparte que constitui mais-valiadistribui-se entre
os diversos membros da classe capitalista.Embora ela seja despendida constantemente por eles para o consumo individual e seja novamente embolsada pela venda

de novos produtos - exatamente essacompra e venda é que fazcom que em geral
só circule

entre eles

mesmos o

dinheiro necessário

à conversão

da mais-valia

em

ouro -, ainda assim parte da mais-valia social se encontra, embora em porções
variáveis, em forma-dinheiro no bolso dos capitalistas, exatamentecomo parte do
salário, ao menos durante uma parte da semana, mantém-se em forma-dinheiro
no bolso dos trabalhadores.E essaparte não é limitada por aquela parte do produto
de ouros' que originalmente constitui a mais-valia doscapitalistas produtoresde ouro, mas, como já foi dito, pela proporção em que o produto acima, de 500 libras
esterlinas, sereparte em geral entrecapitalistas etrabalhadores eem que proporção
o valor-mercadoria9'a circular consiste emmais-valia enos outros componentes do
valor.

Contudo, a parte da mais-valia que não existe em outras mercadorias, masao
lado dessasoutras mercadorias,em dinheiro, só consisteem uma parte do ouro produzido anualmente ã medida que parte da produção anual de ouro circula para a
realização damais-valia. A outra parte do dinheiro que continuamente se encontra,
em porções variáveis, como forma-dinheiro de sua mais-valia nas mãos da classe
capitalista, nãoé elemento do ouro anualmente produzido, mas das massas dedinheiro anteriormente acumuladas no país.
Conforme nossasuposição, aprodução anualde ouro, 500 librasesterlinas, apenas bastaexatamente para repor o dinheiro anualmente desgastado. Se,portanto,
nos fixarmos apenas nessas500 libras esterlinas eabstrairmos aparte da massa de
mercadorias anualmenteproduzida, para cuja circulação serve o dinheiro anteriormente acumulado, então a mais-valia produzidaem forma-mercadoria encontra dinheiro disponível na circulação para sua conversão em ouro já porque, de outro
lado, anualmente é produzida mais-valia em forma de ouro. O mesmo vale para
as outras partes do produto de ouro de 500 libras esterlinas que repõem o capital
monetário adiantado.

Agora é preciso notar

aqui duas coisas.

Segue, primeiro:a mais-valiadespendida emdinheiro peloscapitalistas, bemcomo o capital variávele o resto do capital produtivopor eles adiantado em dinheiro, é,
de fato, produto dos trabalhadores, naverdade dostrabalhadores ocupadosna produção de ouro. Eles produzem, como nova, tanto a parte do produto de ouro que
lhes é adiantada como salário, quantoa parte do produto de ouro em que a maisvalia dos produtores de ouro capitalistas se apresentadiretamente. No que tange,
por fim, ã parte do produto de ouro que repõe o valor-capital constante adiantado
para sua produção, ela só reaparece em forma de ouro1°` de modo geral, num
produto! mediante o trabalho anual dos trabalhadores. No começo do negócio, foi
originalmente despendida pelos capitalistas em dinheiro, o qual não era recémproduzido, mas constituía parte da massa de dinheiro social circulante. A medida
3' Ná 19 e29 edição:produto monetário
Geldprodukts!; modificado
de acordocom ooriginal deEngels para
a impressão. N.da Ed.Alemã.!
9° Na19 e29 edição:estoque de
mercadorias Warenuorrat!;
modificado de
acordo com
o originalde Engels
para aimpressão. N.
da Ed.Alemã.!
IO' Na19 e29 edição:
forma-dinheiro Geld’orm!;
modificado de
acordo com
o originalde Engels
para aimpressão. N.
da Ed.Alemã.!
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que, pelo contrário, é reposta por novo produto, ouro adicional, ela é o produto
anual do trabalhador. Oadiantamento porparte do capitalista aparece
também apenas
como uma forma que surge do fato de que o trabalhador não é dono de seus próprios meios de produção nem dispõe, durante a produção, dos meios de subsistência produzidos por outros trabalhadores.
Segundo: no que concerne à massade dinheiro que existeindependentemente dessa reposição anual de 500 libras esterlinase que se encontra, em parte, em
forma de tesouro, em parte, em forma-dinheiro circulante, as coisasdevem ocorrer
com ela, ou melhor, devem ter ocorrido originalmente como continuam a ocorrer
a cada ano com essas 500libras esterlinas.Voltaremos aesse pontoao término desta
sub-seção. Antes ainda algumas outras observações.
Quando se examinou a rotação viu-seque, com as demaiscircunstâncias constantes, avariação na grandeza dosperíodos de rotação torna necessário massasvanáveis decapital monetáriopara efetivara produção na mesmaescala. Aelasticidade
da circulação monetária precisaser, portanto, suficientemente grandepara se ajustar a essa variação entre expansão

e contração.

Se supomos, além disso,as demaiscircunstâncias constantes- também constantes a extensão, aintensidade e a produtividade da jornada de trabalho -, mas
divisão alteradado produto-valor entre salário e mais-valia,de modo que o primeiro sobe e a segunda cai ou vice-versa, a massa do dinheiro circulante não é afetada

por isso. Essa variaçãopode ocorrer sem qualquer expansão ou contração da massa monetária que se encontra em circulação. Consideremosparticularmente o caso
em que o salário de modo geral subiriae, portanto - sob as condiçõespressupostas -, a taxa de mais-valia cairia de modo geral e, além disso, também de acordo
com os pressupostos, nãoocorra nenhuma variação no valor da massa de mercadorias em circulação. Nessecaso, cresceo capital monetário que precisa seradiantado como capital variável,portanto a massa monetáriaque servenessa função.Mas
exatamente na quantia em que crescea massa monetária requerida para a função
do capital variável, exatamentenessa quantia decresce amais-valia, portanto também a massa dedinheiro necessáriapara suarealização. Asoma da massa monetária necessáriaà realizaçãodo valor-mercadoriaé tão pouco afetadaquanto o próprio
valor-mercadoria. Opreço de custo da mercadoria sobepara o capitalista individual,
mas seu preço de produção social permanece inalterado. O que se modifica é a
proporção em que, abstraindoa parte constante do valor, o preço de produção das
mercadorias se reparte em salário e lucro.

Mas, diz-se,um maior desembolso decapital monetário variável o valor do dinheiro é naturalmente pressupostoconstante! significaque há uma massamaior de
recursos monetários

nas mãos

dos trabalhadores.

Daí decorre

maior demanda

de

mercadorias por parte dos trabalhadores. Conseqüência ulterior é a elevação do
preço das mercadorias. - Ou se diz: sobe o salário, então os capitalistas elevam
os preçosde suas mercadorias. - Em ambos os casos,a elevação geral do salário
ocasiona a elevação dos preços das mercadorias. Daí ser necessário maior massa

de dinheiro para circularas mercadorias,quer se explique de um ou de outro modo
a elevação dos preços.

Resposta ãprimeira versão:devido aos salários emelevação, comefeito crescerá a demanda dos trabalhadores demeios de subsistência necessários.
Em grau menor, sua demanda de artigos deluxo aumentará ou surgirá uma demanda de artigos
que antes não estavam no âmbito de seu consumo. A demanda súbita e elevada
a uma escala maisampla de meios de subsistência necessários
não poderá deixar
de elevar, momentaneamente, seupreço. Conseqüênciadisso: uma parte maior do
capital social será empregada na produção de meios de subsistêncianecessários,
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uma parte menor na produção de artigos de luxo, já que os últimos caem em preço
por c_ausada mais-valiadiminuída e, portanto, da demanda diminuída dos capitalistas. A medida que, por outro lado, os próprios trabalhadores compram artigosiide
luxo, a elevação de seu salário - dentro dessa medida - não afeta a elevação do
preço dos meios de subsistência necessários,mas apenas desloca os compradores
de mercadoriasde luxo. Mais mercadoriasde luxo do que até então entram no consumo dos trabalhadores e proporcionalmente menos no consumo dos capitalistas.
Voilã tout.`

Após algumas oscilações, circula uma massa de mercadorias do mes-

mo valor que antes. - No que tange às oscilações momentâneas, terão apenas
como resultado lançar na circulação internacapital monetário ocioso e que, até então, buscavaocupação em empreendimentos especulativosna Bolsa ou no exterior.
Resposta àsegunda versão:caso estivessenas mãosdos produtores capitalistas
elevar a seu bel-prazeros preços de suas mercadorias, entãoeles poderiam e iriam
fazê-lo também sem a elevação dos salários. O salário nunca iria subir com os preços das mercadorias em queda. A classe capitalista nunca se oporia aos trade
unions12` poissempre e em todas as circunstânciasela poderia fazer o que agora,
excepcionalmente, sobdeterminadas circunstânciasespeciais, porassim dizerlocais,
ela realmentefaz - ou seja, aproveitar cadaelevação do salário paraelevar ospreços dasmercadorias emgrau muito mais alto,e, portanto, embolsar um lucro maior.
A afirmação que os capitalistas podemaumentar os preços dos artigos de luxo
porque a demanda decrescedevido ã demanda reduzidados capitalistas,cujos meios
de compra desses artigosdiminuíram! seria uma aplicação bem original da lei da
oferta e da procura. A medida que não ocorre mero deslocamento dos compradores de tais artigos,trabalhadores emvez de capitalistas - e ã medida que esse deslocamento ocorre, a demanda dos trabalhadoresnão afeta a elevaçãodo preço dos
meios de subsistência necessários,
pois a parte do salário adicional que os trabalhadores gastamem artigos de luxo eles não podem despender em meios de subsistência necessários
-, caem os preçosdos artigosde luxo devido à demanda reduzida.
Em decorrência disso, capital é retirado de sua produção, até que sua oferta seja
reduzida à medida que corresponda a seu papel modificado no processo socialde
produção. Com essa produçãomais reduzida, esses artigossobem - com seu valor de resto inalterado - novamente até seuspreços normais. Enquanto ocorre essa contração ou esse processo de compensação, com os preços dos meios de
subsistência emelevação, a mesma quantia de capital é adicionada com a mesma
constância ãprodução destes últimos e retirada de outros ramos da produção, até
que a demanda estejasatisfeita. Entãovolta o equilíbrio e o fim de todo o processo
é que o capital social, e, portanto, também o capital monetário, é repartido entre a
produção de meios de subsistência necessários
e a de artigos de luxo em proporção
alterada.

Toda essaobjeção é um rebatefalso doscapitalistas ede seuseconomistas sico-

fantas. "

Os ,fatosque dão pretexto a esse rebatefalso são de três espécies:
1! E uma lei geral da circulação monetáriaque, quando sobe a soma do preço
das mercadoriasem circulação - quer esse aumento da soma dos preços ocorra
para a mesma massade mercadoriasquer para uma massa maior -, mantendo-se
as demais circunstâncias constantes,cresce a massa do dinheiro em circulação.
Confunde-se agorao efeito com a causa. O salário sobe ainda que rara e só excepcionalmente de modo proporcional! com o preço crescentedos meios de subsistência necessários.Sua subida é conseqüencia,não causa da elevação dos preços das
mercadorias.
11' lsso
é tudo. N. dosT.!
12' Sindicatos.
N. dosT.!
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2! Com uma elevação parcial ou local do salário - ou seja, elevação apenas
em ramos isolados da produção - pode ocorrer, em conseqüência, uma elevação
local dos preços dos produtos dessesramos. Mas mesmo isso depende de muitas
circunstâncias. Porexemplo, de que o salário não estava aqui anormalmente comprimido e que, portanto, a taxa de lucro não era anormalmente elevada,que o mercado para essas mercadoriasnão se estreita devidoà elevaçãodos preços portanto,
que para sua elevação de preço não seja necessária umacontração prévia de sua
oferta! etc.

3! Com elevação geraldo salário,sobe o preço das mercadorias produzidasem
ramos industriaisem que o capital variável prepondera, mas, em compensação, cai
naqueles em que prepondera o capital constante, respectivamentefixo.
Na circulação simples de mercadorias Livro Primeiro, cap. lll, 2! mostrou-se
que - ainda que dentro da circulação decada quantum determinado de mercadorias suaforma-dinheiro seja apenas evanescente-, na metamorfose de uma mercadoria, o dinheiro que desaparece dasmãos de um ocupa necessariamente seu
lugar nasmãos de outro; portanto, que não só em primeira instânciaas mercadorias
são intercambiadasou se repõem umas às outras multilateralmente, mas também
que essa reposição é mediada e acompanhada por uma precipitação multilateral
de dinheiro.

A substituiçãode mercadoria por mercadoria deixa, ao mesmo tempo, a mercadoria
monetária nas mãos de um terceiro. A circulação exsuda constantementedinheiro. Livro Primeiro, p. 92.! 13'

O mesmo e idêntico fato se expressa, nabase da produção capitalista de mercadorias, detal modo que parte do capital existe constantementeem forma de capital monetário e parte da mais-valia se encontra constantemente também em
forma-dinheiro nas mãos de seus possuidores.
Abstraindo isso,o ciclo do dinheiro - ou seja, o reuxo do dinheiro a seu ponto de partida -, à medida que constitui um momento da rotação do capital, é um
fenômeno completamente diverso, até mesmo antitético à circulaçãodo dinheiro,33
que expressa seu constante distanciamento do

ponto de partida por uma série de

mãos. Livro Primeiro, p. 94.4` Mesmo assim, rotaçãoacelerada implicaeo ipso15`
circulação acelerada.

Primeiro: no que tange ao capital variável: se,por exemplo, um capital monetário de 500 libras esterlinas rota10 vezesao ano em forma de capital variável, então

33 Mesmo
que osfisiocratas ainda
confundam ambos
os fenômenos.
eles são,
no entanto,
os primeiros
a destacar
o,refluxo dodinheiro a
seu ponto
de partida
como forma
essencial da
circulação do
capital, como
forma dacirculação mediadora
da reprodução.
Lançai osolhos sobre
o Tableau
Economique vereis
e
que
a classe
produtiva dáo dinheirocom oqual
as outras
classes compram
produtos dela
e lhedevolvem esse
dinheiro ao
voltar afazer. no
ano seguinte.
as mesmas
compras dela....! Vereis
aqui apenas
o ciclodo gastoque areprodução segue
e dareprodução seguida
do gasto;círculo que
é percorridopela circulação
do dinheiro.que medeo gastoe a reprodução." QUESNAY.
Dialogues sur
le Commerce
et surles Travaux
des Artisans.°
ln: DAIRE.Physiocr. l,p. 208-209.!Esse avanço
e refluxocontínuo dos
capitais que
constituem que
o sedeve chamar
de circulação
do dinheiro,essa circulação
útil efecunda que
anima todos
os trabalhos
da sociedade,
que mantém
o movimentoe a vida nocorpo político
e quecom todarazão secompara àcirculação do
sangue nocorpo animal.TURGOT. Réflexions"
etc. ln:Oeuures. Ed.
Daire, l,p. 45.!

° Na 1? e29 edição:Problèmes Économiques.
N. da Ed. Alemã.!
13' VerO Capital.Op. cit.,V. l, t. 1. p. 99.
W Ver O Capital.Op. cit.,v. l, t. 1, p. 101. N. dosT.!
l5' Porisso mesmo.N. dosT.!
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é claro que essaparte alíquota da massa monetána circulantecircula uma soma de
valor 10 vezes maior= 5 000 libras esterlinas. Circula10 vezesao ano entre capitalista e trabalhador. O trabalhador é pago e paga 10 vezes ao ano com a mesma
parte alíquota da massa monetária em circulação. Caso esse capitalvariável, com
a mesma escala da produção, rotasse 1 vez ao ano, então só ocorreria uma única
circulação de 5 000 libras esterlinas.
Além disso, se a parte constante do capital circulante = 1 000 libras esterlinas;
se o capital rota 10 vezes,então o capitalista vendesua mercadoria 10 vezesao ano,
portanto também a parte circulante constantede seu valor. A mesma partealíquota
da massa monetária circulante = 1 000 libras esterlinas! passa 10 vezes ao ano
das mãos de seus possuidores para as do capitalista. Essassão 10 mudanças de
lugar desse dinheiro de uma mão para outra. Segundo: o capitalista compra 10
vezes ao ano meios de produção; isso constitui outras 10 circulações do dinheiro
de uma mão para outra. Com dinheiro na importância de 1 000 libras esterlinas,
mercadoria no valor de 10 000 libras esterlinasé vendida e mercadoria por 10 000
libras esterlinasé de novo comprada pelo capitalista industrial. Mediante a circulação das 1 000 libras esterlinas20 vezes, um estoque de mercadorias de 20 000 libras esterlinas

é circulado.

Finalmente, com rotação acelerada também a parte de dinheiro que realiza a
mais-valia circula mais rapidamente.
Por outro lado, circulação mais rápida de dinheiro não implica, inversamente,
rotação mais rápida de capital e, portanto, também rotação de dinheiro, ou seja,
não implica necessariamente reduçãoe renovação mais rápida do processo de reprodução.

Circulação maisrápida de dinheiro ocorre toda vez que maior massa detransações é realizada com a mesma massa de dinheiro. Esse também pode ser o caso
com períodos iguais de reprodução do capital, em decorrência da alteração dasinstituições técnicas_
para a circulação monetária. Além disso, a massa de transações,
nas quaiscircula dinheiro, pode aumentar sem expressarum intercâmbio mercantil
real operações diferenciais na Bolsa etc.!. Por outra lado, circulações de dinheiro
podem desaparecercompletamente. Porexemplo, onde o agricultor é também proprietário fundiário, não ocorre circulação de dinheiro entre o arrendatário e o proprietário fundiário; onde o capitalista industrialé, ele próprio, proprietário do capital,
não ocorre circulação entre ele e o fornecedor de crédito.
No que se refereã formação original de um tesouro monetário num país, como
também à apropriação do mesmo por alguns poucos, é desnecessárioentrar aqui
em mais pormenores.

O modo de produção capitalista - como sua base é o trabalho assalariado,
também o é o pagamento do trabalhador em dinheiro e, sobretudo, a transformação das prestações innatura em prestações monetárias- só pode desenvolver-se
num âmbito maior e numa estruturação mais profunda, onde haja, dentro do país,
uma massa de dinheiro disponível suficiente para a circulação e para o entesouramento fundo de reseva etc.! por ele condicionado. Isso é pressuposto histórico,
embora a coisa não deva ser entendida no

sentido de que primeiro

é constituída

uma massade tesouro suficiente e,então, começaa produção capitalista. Pelocontrário, ele se desenvolve simultaneamente com

o desenvolvimento

de suas condi-

ções, e uma dessascondições é a oferta suficiente de metais preciosos.Por isso o
aumento da oferta de metais preciososconstitui, desdeo século XVI, um momento
essencial na história do desenvolvimento da produção capitalista. A medida que,
no entanto, se trata da continuidade

da oferta necessária de material monetário

ã

base do modo de produção capitalista, se lança, por um lado, na circulação mais-
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valia em produto sem haver o dinheiro necessáriopara sua conversão em prata e,
por outro, é lançada mais-valia emouro sem transformação anteriorde produto em
dinheiro.

As mercadorias adicionais, que têm de transformar-se emdinheiro, encontram
a soma de dinheiro necessária porque, por outro lado, não pelo intercâmbio mas
pela própria produção, é lançado ouro e prata! adicional na circulação que tem
de transformar-se

II. Acumulação

em mercadorias.

e reprodução

ampliada

A medidaque aacumulação ocorre
em formade reprodução
em escala
ampliada, é claro que não oferece nenhum problema novo em relação à circulação
de dinheiro.

De inicio, no que tange ao capital monetário adicional, requerido para o funcionamento do crescente capitalprodutivo, ele é fomecido pela parte da mais-valiarealizada que é lançada como capital monetário, em vez de como forma-dinheiro do
rendimento, na circulação peloscapitalistas. Odinheiro já está nasmãos dos capitalistas. Só sua aplicação é diferente.
Mas agora,em decorrênciado capital produtivo adicional, é lançada na circulação, como seu produto, uma massaadicional de mercadorias. Com essa massaadicional de mercadorias foilançada, ao mesmo tempo, na circulaçãoparte do dinheiro
adicional necessárioa sua realização, particularmenteà medida que o valor dessa
massa demercadorias éigual ao valor do capital produtivo consumido em sua produção. Essamassa dedinheiro adicional foi adiantada exatamente comocapital monetário adicional e, por isso, flui de volta para o capitalista mediante a rotação de
seu capital. Aqui ressurge a mesma pergunta anterior. De onde provém o dinheiro
adicional pararealizar amais-valia adicionalagora disponívelem forma-mercadoria?
A respostageral volta a ser a mesma. A soma de preçosda massade mercadorias em circulação é aumentada não porque subiram os preços de dada massa de
mercadorias, mas porque a massa das mercadorias agora em circulação é maior
do que a das mercadorias anteriormenteem circulação,sem que isso sejacompensado por uma queda dos preços. O dinheiro adicional exigido para a circulação
dessa massamaior de mercadorias de valor maior tem de ser suprido ou economizando maisa massamonetária circulante - seja mediante compensaçãodos pagamentos etc., seja mediante recursos que acelerem a circulação das mesmas peças
monetárias - ou, então, mediante a transformação de dinheiro de forma de tesouro em forma circulante. Esta última alternativa não implica apenas que capital monetário em alqueive entre em funcionamento como meio de compra ou de
pagamento; quecapital monetárioque já funcione como fundo de reserva, enquanto
realiza paraseu dono a função de fundo de reserva,para a sociedade circuleativamente como no caso de depósitos em bancos que são constantemente emprestados!, desempenhando,portanto, duplafunção - mas tambémque sejaeconomizado
o fundo de reserva estagnado em

moeda.

Para queo dinheiro enquanto moeda flua constantemente,a moeda tem de coagularse constantementeem dinheiro. A circulação constante da moeda é condicionada por
seu constante estancamento em porções maiores ou menores, em fundos de reserva
de moedas que surgem em todas as partes dentro da circulação e, ao mesmo tempo,
a condicionam,fundos cujaformação, distribuição,dissolução ereconstituição variamsempre, cuja existência constantementedesaparece, cujodesaparecimento sedá constantemente. Adam Smith expressou essa incessantetransformação de moeda em dinheiro
e de dinheiro em moeda afirmando que todo possuidor de mercadorias, além da mercadoria específicaque ele vende, deve ter sempreem reservacerta somada mercadoria
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- M,
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o segundo membro

D - M se fragmenta constantemente
numa sériede comprasque nãose completam
de uma só vez, mas sucessivamenteno tempo, de modo que uma porção de D circula
como moeda, enquanto outra descansa comodinheiro. O dinheiro é aqui, de fato, apenas moeda suspensa, eos componentesindividuais da massa circulantede moedasaparecem sempre, alternativamente, oraem uma, ora em outra forma. Essa primeiratransformação do meio de circulação em dinheiro representa, por isso, um momento apenas técnicoda circulaçãomonetáriaf' MARX, Karl. Zur Kritik der politischen Oekonomie.
1859. p.

105, 106.!

- Moeda,

em oposição a dinheiro, é aqui usado para designar o dinheiro

em suafunção demero meiode circulação,
em oposiçãoa suasdemais funções.!
A medida que todos esses meiosnão são suficientes, precisaocorrer produção
adicional de ouro ou, o que acaba dando no mesmo, parte do produto adicional
é, direta ou indiretamente, intercambiada por ouro, o produto dos países produtores
de metais preciosos.
A soma total da força de trabalho e dos meios sociais deprodução, que é despendida na produção anual de ouro e prata como instrumentos da circulação,constitui uma pesada rubricados ’aux ’raislõ' do modo de produção capitalista,em geral
dos modos baseados na produção de mercadorias. Ela subtrai ao usufruto social
uma soma correspondente de meios potencialmente adicionais de produção e de
consumo, ou seja, da riqueza real.A medida que - com uma escala dadae constante da produção ou um grau dado de sua expansão - os custos dessaonerosa
maquinaria de circulação são reduzidos, na mesma medida a força produtiva do
trabalho social é elevada. Portanto, ã medida que os expedientesque se desenvolvem com Q sistemade crédito surtem esseefeito, elesaumentam diretamente a riqueza capitalista,
seja porquegraças aeles grandeparte doprocesso socialde produção
e de trabalho é efetuada sem nenhuma intervenção de dinheiro real, seja porque
por seu intermédio se eleva a capacidade funcional da massa monetária realmente
em funcionamento.

Com isso liquida-se também a questão absurda de saber sea produção capitalista, em seu volume atual, seria possível sem o sistema de crédito mesmo considerando-o só desse ponto de vista!, isto é, com circulação meramente metálica. Obviamente não é esse o caso. Ela teria, antes, encontrado barreiras no volume

da produção de metais preciosos. Por outro lado, não se deve alimentar concepções místicassobre aforça produtiva do sistemade crédito, ã medida que põe capital monetário ã disposiçãoou o mobiliza. O desenvolvimento ultenor disso nãocabe
aqui.

E precisoconsiderar agorao caso em que não ocorre acumulação real,ou seja,
ampliação imediatada escalade produção, mas parte da mais-valiarealizada éacumulada como fundo de reserva monetário por um período maior ou menor, para
ser mais tarde transformada em capital produtivo.
A medida que o dinheiro que assim seacumula é adicional, a coisa é evidente.
§ó pode ser parte do ouro excedente importado dos países produtores de ouro.
E precisoobservar apropósito que o produto nacional, em troca do qual se importa
esse ouro, já não existe no pais. Foi enviado ao exterior em troca de ouro.
Caso sesuponha, pelo contrário, que depois como antes existea mesma massa de dinheiro no país, então o dinheiro acumulado e em acumulação procede da
circulação: sósua função se transformou. De dinheiro circulante setransformou em
capital monetário latente, em formação paulatina.
15' Falsos
custos. N.dos T.!
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O dinheiro que aqui é acumulado é a forma-dinheiro da mercadoria vendida,
e precisamenteda parte de seu valor que representa mais-valiapara seu possuidor.
O sistema de crédito é aqui pressuposto como inexistente.! O capitalista que acumulou esse dinheiro, vendeu

pro tanto

sem comprar.

Caso seconceba esseprocedimento de modo parcial, então não há nada a explicar nele. Parte dos capitalistas retémparte do dinheiro recebido pela venda de
seu produto, sem retirar por ele produto do mercado. Outra parte, pelo contrário,
transforma seu dinheiro, com exceção do capital monetário constantemente recorrente, necessárioao processode produção, totalmente em produto. Partedo produto lançado no mercado como portador de mais-valiaconsiste emmeios deprodução
ou em elementos reaisdo capital variável, ou seja, em meios de subsistência necessários. Pode, portanto, servir de imediato para ampliar a produção. Pois de modo
algum se supõe que uma parte dos capitalistasacumula capital monetário, enquanto a outra consome totalmente sua mais-valia, mas somente que uma parte efetua
sua acumulação em forma-dinheiro, constitui capital monetário latente, enquanto
a outra realmente acumula, isto é, amplia a escala daprodução, realmenteexpande
seu capitalprodutivo. A massa monetáriadisponível continua suficiente paraas necessidades dacirculação, mesmose alternadamenteuma parte dos capitalistasacumula dinheiro, enquanto a outra amplia a escala da produção, e vice-versa. A
acumulação de dinheiro de um lado também pode transcorrer semdinheiro sonante, mediante a mera acumulação de títulos de crédito.
Mas a dificuldade surge quando pressupomos a acumulação não parcial mas
geral de capital monetário na classecapitalista. Além dessa classe,de acordo com
nosso pressuposto- dominação geral e exclusiva da produção capitalista -, não
existe ao todo nenhuma outra classe, apenas a classe trabalhadora.Tudo o que a
classe trabalhadoracompra é igual ã soma de seus salários,igual ã soma do capital
variável adiantado pela totalidade da classe capitalista. Essedinheiro flui de volta
para a última, mediante a venda de seu produto ã classe trabalhadora.Seu capital
variável obtém, por meio disso, novamentesua forma-dinheiro. Que a soma do capital variável seja = x × 100 librasesterlinas, istoé, não a soma do capital variável
adiantado no ano, mas sim a do aplicado; se com muito ou pouco dinheiro, conforme a velocidade de rotação, essevalor-capital variável é adiantado durante o ano
em nada altera a questão agora considerada. Com essas x × 100 libras esterlinas
de capital, a classecapitalista compracerta massade força de trabalho ou paga salários a certo número de trabalhadores - primeira transação. Ostrabalhadores compram com a mesma soma um quantum de mercadorias doscapitalistas e,com isso,
a soma de x × 100 libras esterlinasflui de volta às mãos dos capitalistas - segunda
transação. E isso se repete constantemente. A soma de x × 100 libras esterlinas
nunca pode, portanto, capacitara classetrabalhadora acomprar a parte do produto
na qual o capital constante seapresenta, muito menos em que se apresenta arnaisvalia da classe capitalista.Os trabalhadoressó podem comprar com as x × 100 libras esterlinasparte do valor do produto social que é igual à parte do valor em que
se apresenta o valor do capital variável adiantado.
Abstraindo ocaso emque essaacumulação monetáriamultilateral nadaexpressa
além da distribuição do metal precioso importado adicional, qualquer que seja a
proporção, entre os diversoscapitalistas individuais-, como a classecapitalista inteira poderia pois acumular dinheiro?
Eles teriam,todos, de vender parte de seu produto sem comprar de novo. Que
todos tenham determinado fundo de dinheiro, que eles lançam como meio de circulação para seu consumo na circulação e do qual certa parte reflui da circulação
novamente para cada um deles não é nada misterioso. Masesse fundo de dinheiro
existe, então,precisamente comofundo de circulação pelaconversão da mais-valia
em prata, mas de nenhum modo como capital monetário latente.
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Se seconsidera acoisa como ela severifica na realidade, entãoo capital monetário latente que é acumulado para uso posterior consiste em:
1! Depósitos em bancos: e é uma soma de dinheiro relativamente reduzidada
qual o banco realmente dispõe. Aqui a acumulação de capital monetário é apenas
nominal. O que realmenteestá acumuladosão créditosmonetários, que só sãoconversiveis emprata ã medida que chegam a ser convertidosem prata! porque ocorre um equilíbrio entre o dinheiro sacado eo dinheiro depositado. O que se encontra
como dinheiro

nas mãos do banco é apenas uma soma relativamente pequena.

2! Títulos públicos. Estesnão são capital ao todo, mas meros créditos sobre o
produto anual da nação.
3! Ações. A medida que não constituem fraude, são títulos de propriedade sobre um capital real pertencente a uma corporação e de direito sobre a mais-valia
que dele flui anualmente.
Em todos esses casosnão há acumulação de dinheiro, mas o que, de um lado,
aparece comoacumulação decapital monetário,aparece, deoutro, como dispêndio
constante, real,de dinheiro. Que o dinheiro seja gasto por aquele a quem pertence
ou por outros, seus devedores, não muda nada na coisa toda.
Na baseda produção capitalista, oentesouramento comotal nunca é finalidade
em si, mas resultadode uma paralisação dacirculação - em que massas dedinheiro maiores do que as costumeirasassumem aforma de tesouro - ou de acumulações condicionadaspela rotação, ou, por fim, o tesouro só é formação de capital
monetário, provisoriamenteem forma latente, cujadeterminação é funcionar como
capital produtivo.
Se, portanto, de um lado, parte da mais-valia realizada em dinheiro é retirada
da circulação e acumulada como tesouro, então, ao mesmo tempo, outra parte da
mais-valia é-transformada
em capitalprodutivo. Com exceção dadistribuição dometal
precioso adicionalentre a classe capitalista,a acumulaçãoem forma-dinheiro nunca
ocorre simultaneamente

em todos os pontos.

Para aparte do produto anual que representamais-valia em forma-mercadoria
vale exatamenteo mesmo que para a outra parte do produto anual. Para suacirculação certasoma de dinheiro é requerida. Essasoma de dinheiro pertence ã classe
dos capitalistastanto quanto a massa de mercadorias anualmente produzida, que
representa mais-valia.Ela é originalmente lançada na circulação pela própria classe
capitalista. Elase reparte constantemente denovo entre os capitalistaspor meio da
própria circulação. Como na circulação da moeda em geral, parte dessa massaestanca em pontos constantemente em mudança, enquanto outra circula constantemente. Separte dessaacumulação éproposital paraformar capital monetário, nada
muda na

coisa.

Aqui se fez abstraçãodas aventurasda circulação,pelas quaisum capitalistacaptura parte da mais-valia e mesmo do capital de outro, surgindo portanto uma acumulação e uma centralizaçãounilaterais tantode capital monetário quanto de capital
produtivo. Assim, por exemplo, parte da mais-valia capturada, que A acumula como capitalmonetário, podeser umafração damais-valia deB, que-nãoreui para ele.

SEÇÃO III

A Reprodução e a Circulação do Capital Social Total

CAPÍTULO XVIII

Introdução

I. Objeto da investigação
O processodireto de produção do capital é seu processode trabalho e de valorização, o processo cujo resultado é o produto-mercadoria e cujo motivo determinante é a produção de mais-valia.
O processode reprodução do capital abrange tantoesse processodireto de produção como ambas as fases do processo de circulação propriamente dito, isto é,
o ciclo global, que como processoperiódico - processo quese repeteem períodos
determinados sempre de novo - constitui a rotação do capital.
Quer consideremoso ciclo na forma D
D', quer na forma P P, o processo
direto de produção P constitui sempre apenas um elo desse ciclo. Em uma dessas
formas, ele aparece como mediação do processo de circulação, na outra, ê o processo de circulação que aparece como sua mediação. Sua constante renovação, a
constante reapresentaçãodo capital como capital produtivo, é em ambos os casos
condicionada por suas transformaçõesno processo de circulação. Por outro lado,
o processo de produção constantemente renovado é a condição das transformações, pelas quais o capital passa sempre de novo na esfera de circulação, de sua
apresentação alternantecomo capital monetário e como capital-mecadoria.
Cada capital individual constitui, entretanto, apenasuma fração autonomizada
do capital social total, dotada, por assim dizer,de vida individual, assim como cada
capitalista individual constitui apenas um elemento individual da classe capitalista.
O movimento do capital social consistena totalidade dos movimentos de suas frações autonomizadas,das rotaçõesdos capitaisindividuais. Tal como a metamorfose
da mercadoria

individual é

um elo

da série de metamorfoses

do mundo

das merca-

dorias - da circulação de mercadorias -, assim a metamorfose do capital individual, sua rotação, é um elo no ciclo do capital social.
Esse processoglobal abrangetanto o consumo produtivo o processo direto de
de produção! juntamente com as transmutaçõesde forma materialmente consideradas, intercâmbios!que o medeiam, como o consumo individual com as mudanças de forma ou intercâmbio que o medeiam. Abrange, por um lado, a conversão
do capital variável em força de trabalho e, portanto, a incorporação da força de trabalho no processo capitalistade produção. Aqui, o trabalhador aparececomo vendedor de sua mercadoria, a força de trabalho, e o capitalista como comprador da
mesma. Por outro lado, porém, na venda das mercadorias estáimplícita a compra
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das mesmas pela classe trabalhadora, como seu consumo individual. Aí a classe
trabalhadora aparececomo compradora e os capitalistas comovendedores de mercadorias aos

trabalhadores.

A circulação do capital-mercadoria implica a circulação da mais-valia, portanto
as comprase vendas, por meio das quais os capitalistasmedeiam seu consumo individual, o

consumo da

mais-valia.

O ciclo dos capitais individuais, considerados em sua síntese como capital social, portanto, em sua totalidade, abrangenão só a circulação do capital, mas também a circulação geraldas mercadorias.Esta última,originalmente, sópode compor-se
de dois elementos: 1! do próprio ciclo do capital e 2! do ciclo das mercadorias que
entram no consumo individual, portanto das mercadorias nas quais o trabalhador
despende seu salário e o capitalista sua mais-valia ou parte dela!. Em todo caso,
o ciclo do capital abrange também a circulação da mais-valia, à medida que esta
constitui parte do capital-mercadoria, e igualmente a transformação do capital variável em força de trabalho, o pagamento de salários. Maso dispêndio dessa maisvalia e desses saláriosem mercadorias não constitui elo da circulação do capital,
embora pelo menos o dispêndio do salário condicione essa circulação.
No Livro Primeiro foi analisado o processo de produção capitalista como ato
isolado e como processo de reprodução: a produção de mais-valia e a produção
do próprio capital. As mudanças de forma e substância, pelasquais o capital passa
dentro da esfera da circulação, foram pressupostas, semnos determos mais nelas.
Foi pois pressuposto queo capitalista,por um lado, vende o produto por seu valor,
por outro lado, encontra na esfera da circulação os meios materiais de produção
para recomeçar o processo ou para nele prosseguirininterruptamente. O único ato
dentro da esfera da circulação em que tivemos de nos deter foi a compra e venda
da força de trabalho como condição básica da produção capitalista.
Na Seção I deste Livro Segundo foram consideradasas diferentesformas que
o capital assume em seu ciclo e as diferentes formasdesse mesmociclo. Ao tempo
de trabalhoconsiderado noLivro Primeiro se acrescentaagora o tempo de circulação.
Na Seção II, o ciclo foi examinado como sendo periódico, isto é, como rotação.
Por um lado, mostrou-se como os diferentes componentesdo capital fixo e circulante! efetuam o ciclo das formas em prazos diferentes e de maneira diferente; por
outro lado, foram investigadasas circunstânciasque condicionam a duração diversas do período de trabalho e do período de circulação. Mostrou-se a influência do
período do ciclo e das diferentesproporções entre suas partescomponentes tanto
sobre ovolume do próprio processode produção, como sobre a taxa anual de maisvalia. De fato, se na Seção I foram consideradas principalmenteas formas sucessivas que o capital em seu ciclo continuamente assume e abandona, na Seção II
considerou-se como dentro desse fluxo e sucessão deformas um capital de determinada grandezase repartesimultaneamente, emboraem proporções variáveis, nas
diversas formasde capitalprodutivo, capitalmonetário ecapital-mercadoria, demodo
que não apenas elasse alternam reciprocamente, mastambém diversas partes do
valor-capital globalse encontrame funcionam constantemente, umaao lado da outra, nessesdiferentes estados.O capital monetário, em particular, se apresentou de
um modo peculiar que não se mostrou no Livro Primeiro. Foram encontradasdeterminadas leis, pelas quais componentes de grandezas diferentesde dado capital,
conforme ascondições darotação, precisamser constantementeadiantados erenovados sob a forma de capital monetário, para manter um capital produtivo de dado
volume continuamente

em funcionamento.

Tanto na Seção I como na II, tratava-se sempre apenas de um capital individual, do movimento de uma parte autonomizada do capital social.
Os ciclosdos capitaisindividuais, porém, se entrelaçam,se supõem e se condicionam reciprocamente, e constituem, justamente nesse entrelaçamento, o movi-
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mento docapital social
total. Do mesmo modoque na circulação simples
de
mercadorias a metamorfose global de uma mercadoria apareciacomo elo da série
de metamorfosesdo mundo das mercadorias,apresenta-se aquia metamorfose do

capital individualcomo elo da sériede metamorfoses
do capitalsocial. Mas,se a
circulação simplesde mercadorias de modo algum incluía necessariamente acircu-

lação docapital - pois elapode realizar-se
com baseem produção
não-capitalista -,
o ciclodo capitalsocial totalabrange, como
já observamos,
também aquela
circulação de mercadorias que não cai no ciclo do capital individual, isto é, a circulação
de mercadorias que não constituem capital.

Temos deexaminar agorao processode circulaçãoque em sua totalidadeé
forma doprocesso dereprodução! doscapitais individuais
como componentes
do
capital social total, portanto o processo de circulação desse capital social total.
II. O papel do capital monetário

f Apesarde o assunto quesegue pertencer
a umaseção posterior
desta parte,
queremos analisá-loimediatamente, asaber: o capital monetário considerado como

parte componentedo capitalsocial total.}
Quando do exame darotação docapital individual,o capitalmonetário mostrou-se
sob dois aspectos.
Primeiro: Constitui a forma na qual cada capital individual aparece em cena
e inaugura seu processo como capital. Aparece, portanto, como primus motor,1'
dando impulso a todo o processo.
Segundo: Conforme a duração diferente do periodo de rotação e a proporção
diferente entre seus doiscomponentes - período de trabalho e período de circulação -, a parte componente do valor-capital adiantado que tem de ser adiantada
e renovada continuamente em forma-dinheiro difere em proporção ao capital produtivo que ela põe em movimento, isto é, em proporção ã escalacontínua da produção. Qualquer que seja, porém, essa proporção, a parte do valor-capital em
processo, que pode funcionar continuamente como capital produtivo, está sob todas as circunstâncias limitadapela parte do valor-capital adiantado, que tem de se
encontrar continuamente em forma-dinheiro ao lado do capital produtivo. Trata-se
aqui apenas da rotação normal, uma média abstrata.Abstrai-se nissoo capital monetário adicional empregado para compensar paralisaçõesda circulação.
Sobre o primeiro ponto: a produção de mercadoriaspressupõe acirculação de
mercadorias, e a circulação de mercadorias pressupõe a representação da mercadoria como dinheiro, a circulação do dinheiro; a duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro é uma lei da representação do produto como mercadoria. Do
mesmo modo, a produção capitalista demercadorias pressupõe- considerado tanto
social como individualmente - o capital em forma-dinheiro ou o capital monetário
como primus motor para cada novo negócio iniciante e como motor contínuo. O
capital circulanteem especialpressupõe oaparecimento continuamenterepetido em
curtos períodos de tempo do capital monetário como motor. Todo o valor-capital
adiantado, isto é, todos os componentes do capital que consistem em mercadoria,
tais como força de trabalho, meios de trabalho e materiais para a produção precisam ser continuamente comprados e recomprados com dinheiro. O que vale aqui
para o capital individual, vale para o capital social, que funciona apenas na forma

de muitoscapitais individuais.
Entretanto, como
já sedemonstrou noLivro Primei-

1° Primeiro
motor. N.dos T.!
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ro, não segue daí, de modo algum, que o campo de funcionamento do capital, a
escala daprodução, dependa - mesmo sobre basecapitalista emseus limitesabsolutos - do volume do capital monetário em funcionamento.
Ao capital são incorporados elementos da produção, cuja expansão, dentro de
certos limites, é independente da grandeza do capital monetário adiantado. Com
o mesmo pagamento da força de trabalho, estapode ser mais explorada intensiva
ou extensivamente.Se o capital monetário, com essaexploração maior,for aumentado isto é, o salário sobe!, não será proporcionalmente, portanto não o será pro
tanto ao

todo.

A matéria natural explorada produtivamente - que não constitui elemento do
valor do capital -, terra, mar, minerais, florestasetc., é explorada com maior empenho do mesmo número de forçasde trabalho mais extensivaou intensivamentesem
multiplicação do adiantamento de capital monetário. Os elememtosreais do capital
produtivo são assim multiplicados,sem necessidadede um complemento de capital
monetário. A medida que este setorna necessáriopara comprar matérias auxiliares
adicionais, o capital monetário em que o valor-capital é adiantado não é multiplicado proporcionalmente ao aumento da eficácia do capital produtivo, portanto não
o é pro tanto

ao todo.

Os mesmos meios de trabalho, portanto o mesmo capital fixo, podem ser utilizados tanto ao prolongar-se seu tempo diário de uso como ao intensificar-se sua
aplicação com maior eficácia, sem dispêndio adicional de dinheiro em capital fixo.
Ocorre, então, apenas uma rotação mais rápida do capital fixo, mas os elementos
de sua reprodução são também fornecidos mais rapidamente.
Abstraindo a matéria natural, forças naturais,que nada custam, podem ser incorporada como agentes ao processo de produção com maior ou menor eficácia.
O grau de sua eficácia dependede métodos e progressoscientíficos que nada custam ao capitalista.
O mesmo vale para a combinação social da força de trabalho no processo de
produção e para as habilidades acumuladas dos trabalhadores individuais. Carey
calcula que o proprietário fundiário jamais recebe o suficiente, porquenão lhe é pago todo o capital, respectivamente trabalho,que desde tempos imemoriais foi aplicado ao solo para dar-lhe sua atual capacidade de produção. Da capacidade de
produção que lhe é retirada, naturalmente nada se fala!. De acordo com isso, otrabalhador individual deveria ser pago de acordo com o trabalho que custou a toda
a espécie humana fazer de um selvagem um mecânico modemo. Dever-se-ia pensar ao contrário: Se se calcula todo o trabalho não-pago, mas convertido em prata
pelos proprietários fundiários e capitalistas, que está aplicado no solo, então todo
o capital aplicado no solo foi devolvido muitas e muitas vezes ecom juros usurários,
portanto a propriedade fundiária já foi comprada de volta pela sociedade muitas
e muitas

vezes.

O aumentodas forças
produtivas do
trabalho, medida
à
que
não pressupõe
dispêndio adicional de valor-capital, aumenta, na verdade, em primeira instância, apenas
a massa do produto, não seu valor, exceto na medida em que permite reproduzir
mais capitalconstante com o mesmo trabalho, portanto manter seu valor. Mas esse
aumento forma, ao mesmo tempo, nova matéria para o capital, portanto a base pa-

ra uma acumulação multiplicada
do capital.
A medida que a organização do próprio trabalho social, portanto o aumento
da força produtiva social do trabalho, exige que se produza em maior escala, e,por
conseguinte, capitalmonetário é adiantado em grandes massaspelo capitalistaindividual, já foi demonstrado no Livro Primeiro que isso ocorre,em parte, pela centralização dos capitais em poucas mãos, sem que o volume dos valores-capital em
funcionamento, e conseqüentemente também o volume do capital monetário em
que aquelessão adiantados,tenha de crescer emtermos absolutos.A grandeza dos
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capitais individuais pode crescer por meio da centralização em poucas mãos, sem

que suasoma socialcresça. Isso
é apenasuma partiçãomodificada doscapitais individuais.

Finalmente, foi demonstrado na seção anterior que a redução do período de
rotação perrnite pôr em movimento, com menos capital monetário, o mesmo capital produtivo, ou com o mesmo capital monetário, mais capital produtivo.
Mas tudo isso, evidentemente,não tem nada a ver com a questão propriamente dita do capital monetário. Mostra apenas que o capital adiantado - dada soma
de valor que em sua forma livre, em sua forma-valor, consiste em certa soma de
dinheiro - depois de sua transformaçãoem capital produtivo inclui potências produtivas cujoslimites nãosão dadospelos limitesde seu valor, mas que podem atuar,
dentro de certa margem de ação, diferentemente em extensão ou intensidade. Os
preços dos elementos da produção - dos meios de produção e da força de trabalho - sendo dados, fica determinada a grandeza do capital monetário necessária
para comprar determinado quantum desses elementosda produção existentes como mercadorias. Ou seja, a grandezade valor do capital a ser adiantado é determinada. Mas a extensãoem que esse capitalatua como formador de valor e produto
é elástica

e variável.

Sobre o segundo ponto: que a parte do trabalho e dos meios de produção sociais que anualmente tem de ser despendida na produção ou na compra de dinheiro, a fim de substituir as moedas desgastadas,constitui, pro tanto, uma dedução
do volume da produção social é evidente. Mas no que tange ao valor monetário
que funciona, em parte, como meio de circulação, e, em parte, como tesouro, ele
já está presente, adquirido, está presenteao lado da força de trabalho, dos meios
de produção produzidos e das fontes naturais da riqueza. Não pode ser considerado como limite dos mesmos. Mediantesua transformaçãoem elementos da produção, por intercâmbio com outros povos, a escalade produção poderia ser ampliada.
Isso pressupõe, entretanto, que o dinheiro, depois como antes, desempenhe seu
papel como dinheiro mundial.
Conforme a grandeza doperíodo de rotação, maior ou menor massa decapital
monetário énecessária para
pôr em movimento o capital produtivo.Do mesmo modo,
vimos que a divisão do período de rotação em tempo de trabalho e tempo de circulação condiciona um aumento do capital latente ou suspenso em forma-dinheiro.
Na medida em que o período de rotação é determinado pela extensão do período de trabalho, eleé determinado, permanecendo asdemais circunstânciasconstantes, pela natureza materialdo processo de produção, portanto não pelo caráter
social específico desseprocesso deprodução. Sobre a baseda produção capitalista,
entretanto, operaçõesmais extensas,de duração mais longa, condicionam maiores
adiantamentos decapital monetário,por tempo mais longo. A produção em tais esferas depende,portanto, dos limites dentro dos quais o capitalista individual dispõe
de capital monetário. Essabarreira é rompida pelo sistema de crédito e pelas associações aele conectadas,por exemplo as sociedadespor ações.Pertubações nomercado de dinheiro paralisam,portanto, taisnegócios, enquantoesses mesmosnegócios,
por sua vez, provocam pertubações no mercado de dinheiro.
Sobre a base da produção social tem-se de determinar a medida em que essas
operações - que durante longo tempo retiram força de trabalho e de meios de produção sem fornecer, durante esse tempo, produto como efeito útil - podem ser
realizadas semprejudicar os ramos da produção que, continuamente ou várias vezes duranteo ano, não apenas retiram força de trabalho e meios de produção, mas
também fornecem meios de subsistência emeios de produção. Na produção social,
do mesmo modo que na capitalista, os trabalhadoresdos ramos de negócios com
períodos curtosde trabalho retirarão, depoiscomo antes, produtos apenaspor curto
tempo sem dar produtos de volta; enquanto nos ramos de negócios com períodos
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longos de trabalho retiram continuamente por longo tempo antes de devolver. Essa
circunstância decorre,portanto, dascondições materiaisdo processode trabalho em
questão e não de sua forma social. O capital monetário na produção social é eliminado. A sociedade distribuiforça de trabalho e meios de produção entre os diferentes ramosde negócios. Os produtores podem receber, por fim, vales de papel com
os quais retiram das reservas sociaisde consumo um quantum correspondente a
seu tempo de trabalho. Esses valesnão são dinheiro. Eles não circulam.
Vê-se que, na medida em que a necessidade de capital monetário surge da
extensão do período de trabalho, issoé condicionado por duas circunstâncias. Primeira: O dinheiro ê, em geral, a forma na qual todo capital individual abstraindo
o crédito! tem de surgir para se transformar em capital produtivo; isso decorre da
essência daprodução capitalista, em geral da produção de mercadorias. Segunda:
a grandeza do adiantamento necessário dedinheiro se origina da circunstância de
que durante longo tempo são constantementeretirados da sociedade forçasde trabalho e meios de produção, sem que lhes seja devolvido, durante essetempo, um
produto retransformável em dinheiro. A primeira circunstância, de que o capital a
ser adiantadotem de ser adiantado em forma-dinheiro, não é suprimida pela forma
desse mesmodinheiro, seja ele dinheiro metálico, dinheiro de crédito, signo de valor etc. A segunda circunstância nãoé afetada, de modo algum, por qual meio monetário ou por qual forma de produção trabalho, meios de subsitência emeios de
produção são retirados sem lançar de volta um equivalente na circulação.

CAPÍTULO XIX35

Apresentações Anteriores

l. Os

do Objeto

siocratas

O 'lhbleau
Êconomique de
Quesnay mostra,
em poucos
e grandes
traços, como
o resultadoanual, determinadopelo valor, da produção nacional sedistribui pormeio
da circulaçãode modo que, permanecendoconstantes asdemais circunstâncias,sua
reprodução simplespossa seefetivar, istoé, reprodução na mesma escala. O ponto
de partida do período de produção constitui-se apropriadamentena colheita do ano
anterior. Osinumeráveis atosindividuais da circulação sãoimediatamente resumidos
em seu movimento característicosocial demassas - a circulaçãoentre grandesclasses econômicasda sociedade,funcionalmente determinadas.
O que nos interessaaqui:
parte do produto global - como qualquer outra parte do mesmo enquanto objeto
de uso,resultado novodo trabalho do ano decorrido - é, ao mesmo tempo,apenas
portadora do antigo valor-capital,reaparecendo namesma forma natural. Não circula, mas permanece nas mãos de seus produtores, a classe dos arrendatários,para
de lá recomeçar seuserviço comocapital. Nessaparte constantede capitaldo produto anual, Quesnay inclui também elementosimpertinentes, masacerta no principal,
graças aoslimites de seu horizonte, dentro dos quais a agricultura é a única esfera
de investimento do trabalho humano produtora de mais-valia, portanto, segundo o
ponto de vista capitalista,a única realmente produtiva.O processoeconômico de reprodução, qualquer que seja seu caráter social específico,entrelaça-se nessaesfera
da agricultura! sempre com um processo natural de reprodução. As condições palpáveis desteúltimo esclarecemas do primeiro e mantêm afastadasas confusõesde
pensamento, que apenas a miragem da circulação provoca.
A etiqueta de um sistema distingue-seda de outros artigos,entre outras coisas,
por enganar não apenas o comprador, mas freqüentemente também o vendedor.
O próprio Quesnay e seus discípulosmais próximos acreditavam em sua placa de
exposição feudal.E assim,até o momento, crêemnossos eruditosescolados. Defato,
porém, o sistema fisiocráticoé a primeira concepçãosistemática daprodução capitalista. O representante docapital industrial- a classe dosarrendatários - dirige todo
o movimento econômico. A agricultura épraticada de maneira capitalista,isto é, como empresado arrendatáriocapitalista emgrande escala;o cultivador direto do solo
35 Aquicomeça oManuscrito Vlll.
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é trabalhador assalariado. Aprodução cria não apenas os artigos de uso, mas também seuvalor; seu motivo propulsor é a obtenção da mais-valia, cujolugar de nascimento é a esferada produção,e não a da circulação. Entreas trêsclasses quefiguram
como portadoras do processo social de reprodução, mediado pela circulação,o explorador imediato do trabalho produtivo' o produtor de mais-valia, o arrendatário
capitalista sedistingue dos que meramente dela se apropriam.1`
O caráter capitalista dosistema fisiocráticojá provocara durante seu período de
orescimento a oposição, porum lado, de Linguet e Mably, por outro, dos defensores
de pequena propriedade fundiária livre.
O retrocessode Adam Smith,3° na análise do processo de reprodução, é tanto
mais estranhávelquando se considera que ele não apenas prosseguea elaboração
de análisescorretas deQuesnay, por exemplo, aogeneralizar seusavances primitives
e avancesannuelles como capital fixo e capital circulante'37 mas
também, por vezes, recaiinteiramente noserros fisiocráticos.Por exemplo,para provarque o arrendatário produz maior valor que qualquer outra espécie de capitalista, ele diz:
Nenhum outro capital, de grandeza igual,põe em movimento maior quantidade de
trabalho produtivo que o do arrendatário.Não apenasseus criadosde trabalho,mas tam-

bém seusanimais detrabalho são
trabalhadores produtivos'Í
{Um cumprimentobastante
agradável para
os criadosde trabalho!}
Na lavouratrabalha também
a Natureza,
ao lado
do homem; e embora seu trabalhonão custenenhuma despesa,ainda assimseu produto
tem seu valor, do mesmo modo que o do trabalhador mais custoso.As operações mais
importantes da lavoura parecemestar dirigidasnão tanto para aumentar a fertilidade da
Natureza - apesar deque também fazem isso- quanto para orientá-laã produção das
plantas maisúteis aohomem. Um campo cobertode espinhose trepadeirasfomece, muitas vezes,quantidade tão grande de vegetais comoos vinhedos ou campos de trigo melhor cultivados.Plantação ecultura servemfreqüentemente maispara regulardo que para
revitalizar afertilidade ativa da Natureza;e depois que aquelas tenham esgotadoseu trabalho, restaainda paraesta grandeparte da obra a realizar. Ostrabalhadores eos animais
de trabalho !! que são ocupadosna lavoura não apenasocasionam, comoos trabalhadores nasmanufaturas, areprodução de um valor igual a seu própno consumo ou ao capital
que os emprega, juntamentecom o lucro do capitalista, masa de um valor muito maior.
Além do capital do arrendatário etodo o seu lucro, ocasionam aindaregularmente areprodução da renda do proprietário fundiário.A renda pode ser considerada comoproduto das forças da Natureza, cuja utilização o proprietário empresta ao arrendatário. Ela é
maior ou menor, conforme o nivel suposto dessasforças ou,em outras palavras, segundo
a supostafertilidade natural ou artificial do solo. Ela é obra da Natureza queresta depois
de haver sido deduzido ou reposto tudo o que possaser consideradocomo obra do homem. Ela é raramente menor que 1/4 e muitas vezesmaior que 1/3 do produto global.
Nenhuma quantidade igual de trabalho empregadona manufatura poderá ocasionarreprodução tão grande. Namanufatura, a Natureza nadafaz, o homem faz tudo; e a reprodução tem de ser sempre proporcional à força dos agentesque a ocasionam. Portanto,

35 Kapital.
Livro Primeiro,
21' edição,
p. 612,nota 32°.
37 Também
aí algunsfisiocratas lhe
prepararam caminho.
o
sobretudo
Turgot. Este
já empregacom maisfreqüência que
Quesnay eos demaisfisiocratas palavra
a
capital
em lugarde avances,
e identificaainda maisos avances
ou capitaux
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o capital investido na lavoura põe em movimento não apenas uma quantidade maior de
trabalho produtivo que qualquer outro capital de grandezaigual empregado na manufatura; mas, em relação ã quantidade de trabalho produtivo empregado por ele, adiciona
um valor muito maior ao produto anual do solo e do trabalho de um país, ã riqueza e
ã renda reais de seus habitantes Livro Segundo. Cap. V, p. 242-243.!

Adam Smith diz no Livro Segundo, cap. l:
Todo o valor das sementes constitui,em sentido próprio, capital fixo

Aqui, portanto, capital = valor-capital; ele existe em forma fixa
Embora as sementes vãopara lá e para cá, entre o solo e o celeiro, não mudam de
dono e, portanto, não circulam efetivamente.O arrendatário obtém seu lucro não por sua
venda, mas mediante seu acréscimo. p. 186.!

A estreitezade visão está em que Smith, ao contrário de Quesnay, não vê no
reaparecimento dovalor do capital constanteem forma renovada um momento importante do processo dereprodução, masapenas umailustração amais, e além disso
falsa, de sua diferenciaçãoentre capital circulante e fixo. Na tradução de Smith de
avances prímitivese avancesannuales porfixed capitale circulatingcapital, o progresso consistena palavracapital cujo conceito égeneralizado eindependente daconsideração particularda esferaagrícola deaplicação pelosfisiocratas; oretrocesso está
em conceber e manter fixo e circulante como diferenças decisivas.
II. Adam'

Smith

1. Pontos de vista gerais de Smith

Adam Smith diz no Livro Primeiro, cap. Vl, p. 42:
Em cada sociedade, o preço de cada mercadoria dissolve-se finalmenteem uma ou
outra dessastrês partes salário, lucro,renda do solo!, ou em todas as três;em toda sociedade adiantada,todas as três entram, mais ou menos, como partes componentesdo
preço da grande maioria das mercadorias38ou, como ele continua, p. 43: Salário, lu-

êrorenda
e
solo
do são
as três
fontes originais
de toda
renda assim
comotodo
de valor
e troca

Mais adiante examinaremos maisde perto essa doutrina de Adam Smith sobre
as partescomponentes do preço das mercadorias respectivamente,de todo valor
de troca - Prosseguindo, ele diz:
Visto que isso vale com relação a toda mercadoria particular,tomada isoladamente,
tem de valer também para todas as mercadorias,em sua totalidade, que perfazem todo
o produto anual do solo e do trabalho de cada país. O preço total ou valor de troca desse

33 Para
que oleitor nãose engane
com afrase: Opreço dagrande maioria
das mercadorias,
mostramos seguinte,
o
como opróprio Adam
Smith explica
essa designação:
por exemplo,
no preçodo pescado
não entra
renda, mas
apenas salário
e lucro;no preçodos Scotch
pebbles° entra
apenas salário,
a saber:Em certas
partes daEscócia algumas
pessoas pobres
se dedicam
à atividade
de apanhar
na praiaas pedrinhas
coloridas conhecidas
pelo nomede pedregulho
escocês. preço
O
que oslapidadores lhes
pagam por
elas consiste
apenas em
seu salário,
já quenem renda
do solo,
nem lucro
fazem parte
dele.
Pedregulho
escocês. N.
dos T.!
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produto anual tem de dissolver-se nessas
mesmas trêspartes eser distribuídoentre os diversos habitantesdo país, como salário por seu trabalho, ou como lucro de seu capital,
ou como renda de sua propriedade fundiária. Livro Segundo. Cap. ll, p. 19O.!

Após Adam Smith haver dissolvido assimo preço de todas as mercadorias,tomadas isoladamente,bem como o preço total ou valor de troca ...! do produto anual
do solo e do trabalho de cada país,em três fontes de rendimentos do trabalhador
assalariado, docapitalista e do proprietário de terras, em salário, lucro e renda do
solo, tem de contrabandear, mediante um desvio, um quarto elemento, a saber, o
elemento do capital. Isso ocorre pela distinção entre renda bruta e renda líquida:
A renda bruta de todos os habitantes deum grande pais compreendeem si o produto
global anualde seu solo e de seu trabalho; a renda líquida compreende a parte que lhes
fica ã disposição apósa deduçãodos custosde manutenção,primeiro, de seu capital’bco,
e, segundo, de seu capital uido; ou a parte que eles, semafetar seucapital, podem pôr
em seu estoque deconsumo ou despender paraseu sustento,conforto e prazer. Suaverdadeira riquezaé, asssim,proporcional, não a sua renda bruta, mas a sua renda líquida
ub., p. 19o.:
A esse respeito observamos:

1! Adam Smith trata aqui expressamenteapenas dareprodução simples,não da
reprodução em escala ampliadaou da acumulação: falaapenas dosdispêndios para
a manutenção maintaining! do capital em funcionamento. A renda liquida é igual
à parte do produto anual, sejada sociedade,seja do capitalista individual,que pode
entrar no fundo de consumo, maso volume desse fundo não deve afetar o capital
em funcionamento encroach upon capital!. Partedo valor do produto tanto individual como social não se dissolve,portanto, em salário, nem em lucro ou renda do
solo, mas em capital.

2! Adam Smith foge de sua própria teoria por meio de um jogo de palavras,
a distinção entre grosse net reuenue, rendabruta e líquida. O capitalista individual,
tal como toda a classe capitalistaou a assim chamada nação, recebeem lugar do
capital consumidona produção um produto-mercadoria, cujo valor - representável
em partesproporcionais dessemesmo produto -, por um lado, repõe o valor-capital
empregado, constituindo,portanto, rendae ainda mais literalmenterevenue revenu,
particípio de reuenir, retornar!,mas, nota bene, revenuede capital ou renda de capital; por outro lado, as partescomponentes do valor que são distribuidasentre os diversos habitantes
do país,como saláriopor seu trabalho, oucomo lucro de seucapital,
ou como renda de sua propriedadefundiária - tudo que em sentido comum podese entenderpor renda. O valor do produto inteiro, sejapara o capitalista individual,
seja para todo o pais, constitui pois renda para alguém; mas, por um lado, renda
de capital,por outro, revenue, distintadesta. O que é eliminado, portanto,na análise
do valor da mercadoria em suas partes componentesé introduzido novamente por
uma portatraseira - a ambigüidadeda palavrareuenue. Masapenas podemser renda
os componentes do valor do produto que já existem nele. Se capital deve retornar
como revenue, capital tem antes de ser despendido.
Adam Smith

diz mais

adiante:

A taxa de lucro mínima usualprecisa sersempre algomais que o suficientepara compensar asperdas ocasionaisa que se expõequalquer empregode capital.E somenteesse

excedente representa
lucro puroou liquido.{Que capitalista
entende porlucro despesas
necessárias de
capital?} Oque sechama lucrobruto compreendefreqüentemente
não
apenas esseexcedente, mas também o retido para tais perdas extraordinárias. Livro
Primeiro. Cap. IX, p. 72.!
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Mas isso significa apenasque parte da mais-valia, considerada como parte do
lucro bruto, deve constituir um fundo de seguropara a produção. Essefundo de seguro é criado por parte do mais-trabalho, quenessa medidaproduz diretamentecapital, isto é, o fundo destinado ã reprodução. No que tange às despesas para a
manutenção do capital fixo etc. ver as passagenscitadas acima!, a reposição do
capital fixoconsumido por novo não constitui novo investimento decapital, massimplesmente a renovação do valor-capital antigo em nova forma. Mas no que tange
à reparaçãodo capital fixo, que Adam Smith também inclui nos custosde manutenção, seu custo faz parte do preço do capital adiantado.O fato de que o capitalista,
em lugar de investi-lo de uma só vez, o investe apenas gradativamente,conforme
as necessidades,durante o funcionamento do capital, podendo investir lucrojá em-

bolsado, nãoaltera emnada afonte desselucro. Aparte componente
do valor,da
qual ele se origina, comprova apenasque o trabalhador fomecemais-trabalho tanto
para o fundo de seguro como para o fundo de reparação.
Adam Smith conta-nos, agora, que da revenue líquida, isto é, da revenue em
sentido específico,todo o capital fixo deve ser excluído, e também toda a parte do
capital circulanteque a manutenção erepação docapital fixo,bem como sua renovação, requerem,de fato todo capital que não se encontraem forma natural destinada
ao fundo

de consumo.

Todo dispêndio para manutenção do capital fixo tem de ser evidentemente excluído
do revenue líquido da sociedade. Nem as matérias-primascom as quais as máquinas e
instrumentos detrabalho úteistêm de ser mantidosem condições,nem o produto do trabalho exigido para transformar essas matérias-primasna forma requerida podem fazer
parte desserevenue. O preço dessetrabalho pode, entretanto, constituirparte desserevenue, pois os trabalhadoresassim ocupadospodem investir todo o valor de seus salários
em seu estoque de consumo imediato. Mas em outros tipos de trabalho, tanto o preço,

{isto é, o saláriopago poresse trabalho}como
o produto{em que se incorporaesse
trabalho}entram nesse estoque de consumo; o preço, no dos trabalhadores, o produto, no de outras pessoas, cujos subsistência, conforto e prazer se elevam por meio do
trabalho desses trabalhadores. Livro Segundo. Cap. ll, p. 190-191.!

Adam Smith topa aqui com uma distinção muito importante que existe entreos
trabalhadores ocupadosna produção de meios de produção e os ocupados na produção direta de meios de consumo. O valor do produto-mercadoria dos primeiros
contém um elemento igual ã soma dos salários,isto é, ao valor da parte do capital
investida na compra da força de trabalho; essaparte do valor existe corporeamente
como certa cota dos meios de produção produzidos por essestrabalhadores. O dinheiro recebidocomo salárioconstitui paraeles revenue,mas essetrabalho não criou
para elesmesmos, nem para outros, produtos que são consumíveis.Esses produtos
não constituem,portanto, em si elementoda parte do produto anual destinadaa fornecer ofundo de consumo social,o único em que revenue líquidaé realizável.Adam
Smith esqueceaqui de acrescentar queo que é válido para os salários éigualmente
válido para a parte componente do valor dos meios de produção, a qual, na qualidade de mais-valia, constitui,sob ascategorias delucro e renda, a revenue emprimeira
mão! do capitalista industrial.Também essaspartes componentesdo valor existem
em meios de produção, em artigosnão consumíveis;somente depoisde suaconversão em prata é que eles podem levantar certo quantum, proporcional a seu preço,
de meios de consumo produzidos pelasegunda espéciede trabalhadorese transferilo para o fundo de consumo individual de seus possuidores.Mas tanto mais Adam
Smith deveria ter visto que a parte do valor dos meios de produção anualmente
produzidos, que é igual ao valor dos meios de produção funcionando dentro dessa
esfera da produção - dos meios de produção com os quais são feitos meios de
produção -, portanto uma parte de valor igual ao valor do capital constante em-
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pregado aqui, está absolutamenteexcluída, não apenas pelaforma natural em que
existe, mastambém por sua função de capital, de qualquer parte componente de
valor que forma o revenue.
Em relação à segunda espécie de trabalhadores - que produzem diretamente
meios de consumo -, as definições de Adam Smith não são inteiramente exatas.
Pois elediz que nessas espécies
de trabalho ambos, o preço do trabalho e o produto,
entram go to! no fundo de consumo imediato;
o preço isto é, o dinheiro recebido como salário! no estoque de consumo dos trabalhadores e o produto no de outras pessoas that of other people!, cujos subsistência,
conforto e prazer se elevam por meio do trabalho desses trabalhadores.

Mas o trabalhador não pode viver do preço de seu trabalho, do dinheiro com
que se lhe paga seu salário;ele realizaesse dinheiroao comprar com ele meios de
consumo; estespodem constituir-se,em parte, de espéciesde mercadorias que ele
mesmo produziu.Por outro lado, seupróprio produto pode ser da espécieque entra
apenas no consumo dos exploradores do trabalho.
Após Adam Smith ter assim excluídocompletamente o capital fixo da reuenue
líquida de um país, ele prossegue:
Embora todas as despesaspara a manutenção do capital fixo sejam necessariamente
excluídas darevenue líquidada sociedade,não ocorre, entretanto, o mesmo com as despesas paraa manutenção do capital circulante. Dasquatro partes em que consiste esse
capital: dinheiro,meios de subsistência, matérias-primas
e produtos acabados, astrês últimas, como já foi dito, são regularmente retiradasdele e são transferidaspara o capital
fixo da sociedade ouentão para o estoque destinado aoconsumo imediato.Aquela parte

dos artigos
consumíveis que
não éempregada para
a manutenção
do primeiro
{o capital
fixo}entra sempre
no último{o estoquedestinado ao
consumo imediato}e
constitui parte
da renda líquida da sociedade. Amanutenção dessasaês partesdo capital circulante não
diminui, portanto,a renda líquida dasociedade emnenhuma outraparte do produto anual,
com exceçãodaquela necessáriaä manutenção do capital fixo. Livro Segundo. Cap. ll,
p. 191-192.!

Não passa de tautologia dizer que a parte do capital circulante que não serve
para a produção de meios de produção entra na de meios de consumo, portanto
na parte do produto anual destinada a formar o fundo de consumo da sociedade.
Importante, porém, é o que vem logo em seguida:
O capital circulante de uma sociedadenesse sentidoé diferente do de um indivíduo.
O de um indivíduo está totalmenteexcluído deseu revenuelíquido e nunca poderá constituir parte do mesmo; ele só pode consistir exclusivamente emseu lucro. Mas, embora
o capital circulante decada indivíduo faça parte do capital circulante dasociedade aque
ele pertence,não seexclui obrigatoriamentepor causa disso, demodo algum, do revenue
líquido da sociedade epode formar parte dele.Embora todasas mercadoriasdo estabelecimento de um varejistanão devam ser colocadasde nenhuma maneira no estoque destinado a seu próprio consumo imediato, elas podem, entretanto, pertencerao fundo de
consumo de outras pessoasque, mediante um revenue alcançado por meio de outros
fundos, lhe repõem regularmenteo valor destas juntamentecom seu lucro, sem que daí
resulte uma redução de seu capital, nem do delesf' Ib.!.

Assim ficamos sabendo o seguinte:
1! Tal como o capital fixo e o capital circulantenecessário asua reprodução ele
esquece dafunção! e manutenção, assimtambém o capital circulantede todo capitalista individual, empregado na produção de meios de consumo, estátotalmente excluído de seu reuenuelíquido, o qual só pode consistir em seus lucros. Portanto,a
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parte de seu produto-mercadoriaque repõe seu capital não pode ser dissolvidaem
componentes de valor que constituam para ele revenue.
2! O capital circulantede qualquer capitalista individual constitui parte do capital circulante da sociedade, assim como qualquer capital fixo individual.
3! O capital circulante da sociedade, embora seja apenas a soma dos capitais
individuais circulantes,possui caráterdiferente do capital circulantede cada capitalista individual. Este último não pode jamais constituir parte de seu revenue; uma
parcela do primeiro a saber, aquelaque consisteem meios de consumo! pode, por
outro lado, formar ao mesmo tempo parte do revenue da sociedade, ou, como ele
disse anteriormente,não precisanecessariamente diminuiro revenue líquido da sociedade de parte do produto anual. Na realidade, o que Adam Smith chama aqui
de capital circulante consisteno capital-mercadoria anualmente produzido que os
capitalistas produtoresde meios de consumo lançam anualmente na circulação.Todo esseseu produto-mercadoriaanual consisteem artigosconsumíveis eforma, portanto, o fundo em que se realizam ou se despendemos revenueslíquidos inclusive
os salários!da sociedade.Em vez de tomar como exemplo as mercadoriasdo estabelecimento varejista,Adam Smith deveria ter escolhido asmassas debens estocadas nos depósitos dos capitalistas industriais.
Se Adam Smith tivesse reunido os blocos de idéias que se impuseram a ele,
anteriormente quando considerou a reprodução do que ele chama de capital fixo e
agora do que denomina capital circulante, teria chegado ao seguinte resultado:
I. O produto social anual consisteem dois departamentos: o primeiro abrange
os meiosde produção, o segundo os meios de consumo; ambos devem ser tratados
separadamente.
ll. O valor globalda parte do produto anual que consiste emmeios deprodução
divide-se do seguinte modo: uma parte de valor é apenas o valor dos meios de
produção consumidos na fabricação desses meiosde produção, portanto apenas
valor-capital quereaparece emforma renovada; uma segundaparte é igual ao valor
do capital gasto emforça de trabalho ou igual à soma dos salários pagospelos capitalistas dessaesfera da produção. Uma terceira parte de valor constitui, finalmente,
a fonte dos lucros, inclusive dasrendas do solo, dos capitalistas industriaisdessa categoria.

O primeiro componente, segundo Adam Smith a parte reproduzida do capital
fixo de todos os capitais individuais empregados nesseprimeiro departamento, é
evidentemente excluídoe não pode jamais formar parte do revenue líquido, seja
do capitalista individual, seja da sociedade. Ele funciona sempre como capital, jamais como reven ue.Nessa medida,o capital fixo de qualquer capitalistaindividual
não se distingue em nada do capital fixo da sociedade.Mas as outras partesdo valor do produto anual da sociedade constituído de meios de produção - partes de
valor que também existemem partes alíquotas dessamassa globalde meios de produção - constituem ao mesmo tempo precisamente revenuespara todos os agentes participantesnessa produção,salários paraos trabalhadores,lucros erendas para
os capitalistas.Mas não constituem revenue, mas sim capital para a sociedade, embora o produto anual da sociedadeconsista apenasna soma dos produtos dos capitalistas individuaisque a ela pertencem. A maioria desses produtos,por sua própria
natureza, só pode funcionar como meios de produção, e mesmo aqueles que, se
necessário, poderiamfuncionar como meios de consumo são destinados a servir
como matérias-primasou auxiliares de nova produção. Funcionam como tal - isto
é, como capital - não nas mãos de seus produtores,mas nas de seus aplicadores,
a saber:
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III. Dos capitalistas dosegundo departamento,os produtores diretos dos meios
de consumo. Repõem a estes ocapital consumido na produção dos meios de consumo na medida em que este não se converte em força de trabalho e consiste,
portanto, na soma dos salários dostrabalhadores dessesegundo departamento!,enquanto essecapital consumido, que agora se encontra em forma de meios de consumo nasmãos doscapitalistas queos produzem,constitui, por seu lado - portanto
do ponto de vista social -, o ’undo de consumo em que os capitalistase trabalhadores do primeiro departamento

realizam sua reuenue.

Se Adam Smith tivesse levado a análise até esse ponto, faltaria pouco para a
solução de todo o problema. Ele estava quasea ponto de consegui-lo,pois já notara que determinadas partesde valor de um tipo meios de produção! dos capitaismercadorias, em que consisteo produto global anual da sociedade, constituem de
fato reuenue para os trabalhadores e capitalistas individuaisocupados em sua produção, mas não são componente do reuenue da sociedade; enquantoparte de valor de outro tipo meios de consumo! constitui de fato valor-capital para seus
possuidores individuais,os capitalistasocupados nessaesfera de investimento, mas
apesar disso apenas parte do reuenue social.

Mas, do que temos até agora, já resulta o seguinte:
Primeiro: embora o capital social seja apenas igual à soma dos capitais individuais e, portanto, também o produto-mercadoria anual ou capital-mercadoria! da
sociedade sejaigual à soma dos produtos-mercadorias dessescapitais individuais;
embora a análise do valor-mercadoria em suas partescomponentes, que vale para
todo capital-mercadoria individual, também tenha de valer para o de toda a sociedade e, no resultado final, realmente valha, a forma de manifestação emque essas
partes componentes se apresentam no processo social de reprodução global é di’erente.

Segundo: mesmo no terreno da reprodução simples, ocorre não só produção
de salários capital variável!e mais-valia,mas tambémprodução diretade novo valorcapital constante; embora a jornada de trabalho consista apenas em duas partes,
uma em que o trabalhador repõe o capital variável, de fato produzindo um equivalente dacompra de sua forçade trabalho,e a segunda em que ele produz mais-valia
lucro, renda etc.!. - E que o trabalho diário que é despendido na reprodução dos
meios de produção - e cujo valor se reparte em salário e mais-valia - se realiza
em novos meios de produção que repõem a parte do capital constantedespendido
na produção

dos meios de consumo.

As dificuldades principais, que em sua maior parte já foram solucionadas pelo
exposto atéagora, aparecemnão no exame da acumulação, masno da reprodução
simples. Porisso, tantoAdam Smith Livro Segundo! como anteriormente Quesnay
Tableau Economique! partem da reprodução simples, quando se trata do movimento do produto anual da sociedadee de sua reproduçãomediada pelacirculação.
2. A dissolução do

valor de troca por Smith em

v+

m

O dogma de Adam Smith de que o preço ou o valor de troca exchangeable
value! de cada mercadoria - e portanto também de todas as mercadoriasconjuntamente em que consiste o produto anual da sociedade ele pressupõe com razão
a produção capitalista por toda parte! - se compõe de três partes componentes
component parts! ou se dissolve em resolves itselfinto!: salário, lucro e renda, pode ser reduzido ao fato de que o valor-mercadoria = v + m, isto é, é igual ao valor
do capital variável adiantadosomando-se amais-valia. Ecertamente podemosfazer
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essa reduçãodo lucro e da renda a uma unidade comum, que chamamos de m,
com a permissão expressade Adam Smith, conforme mostram as citações seguintes, em que deixamos de lado, por agora, todos os pontos colaterais,ou seja, todos
os desviosaparentes oureais do dogma de que o valor-mercadoria consistaexclusivamente nos elementos que designamos como v + m.
Na manufatura:

O valor que os trabalhadores adicionam aos materiais se dissolve ...! em duas partes, das quais uma paga seus salários, a outra o lucro de seu empregador sobre todo
o capital adiantado por ele em material e salário. Livro Primeiro. Cap. Vl, p. 40-41.!
Embora o manufatureiro o trabalhador da manufatura! receba seu salário adiantado
por seu mestre, ele,na realidade, nada custaa este,pois, em regra, o valor dessesalário,
juntamente com um lucro, é retido reserved! no valor aumentado do objeto em que
foi empregado seu trabalho. Livro Segundo. Cap. lll, p. 221.!

A parte do capital stock! que é despendida
no sustentode trabalhoprodutivo ...!após ter-lheservido {aoempregador}na função deum capital ...! constituirevenue paraeles {ostrabalhadores}. Livro
Segundo.
Cap. Ill, p. 223.!

No capítulo que acabou de ser citado, Adam Smith diz expressamente:
Todo o produto anual da terra e do trabalho de cada país ...! divide-se por si mesmo
naturally! em duas partes. Uma delas, e freqüentemente a maior, é destinada em primeiro lugar a repor um capital e a renovar os meios de subsistência, matérias-primas
e produtos acabados queforam retirados de um capital; a outra é destinada a constituir
um revenue, seja para o proprietário desse capital, como o lucro de seu capital, seja

para outrapessoa, comorenda desua propriedadefundiária. p.222.!
Apenas parte do capital, conforme ouvimos antes deAdam Smith, constitui ao
mesmo tempo revenue para alguém, a saber, aparte investida na compra de trabalho produtivo. Esta - o capital variável - realiza primeiro na mão do empregador
e para ele a função de um capital, e depois constitui revenue para o próprio trabalhador produtivo. O capitalista transforma parte de seu valor-capital em força de
trabalho e justamente por meio disso em capital variável; apenas por meio dessa
transformação nãosomente essaparte do capital, mas seu capitaltotal funciona como capital industrial. O trabalhador - o vendedor da força de trabalho - recebe
em forma de salárioo valor da mesma. Em suasmãos, a força de trabalho é apenas
mercadoria vendável, mercadoria de cuja venda ele vive e que, portanto, constitui
a única fonte de seu revenue; como capital variável, a força de trabalho funciona
apenas nasmãos de seu comprador, do capitalista,e o capitalista adiantao próprio
preço de compra apenas aparentemente, poisseu valorjá lhe foi anteriormente fornecido pelo trabalhador.
Após Adam Smith nos haver mostrado que o valor do produto na manufatura
= u + m sendo m = lucro do capitalista!, ele nos diz que os trabalhadores na
agricultura além
da reproduçãode umvalor queé igual a seupróprio consumoou ao capital {variável}que osocupa juntamente
com olucro docapitalista, realizam
ainda regularmente,
acima do capital do arrendatário e de todo o seu lucro, a reprodução da renda do proprietário fundiário. Livro Segundo. Cap. V, p. 243.!

Que a renda vá para as mãos do proprietário fundiário, é, para a questão sob
exame, inteiramenteindiferente. Antes que ela chegue a suas mãos,tem de passar
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pelas mãos do arrendatário, quer dizer, do capitalista industrial. Tem de constituir
componente de valor do produto antes de tornar-se revenue para alguém. Renda
assim como lucro são, portanto, em Adam Smith, apenas partescomponentes da
mais-valia que o trabalhador produtivo reproduz incessantemente, aomesmo tempo que seu próprio salário, istoé, o valor do capital variável.Renda e lucro são portanto parte da mais-valia m, e, com isso, em Adam Smith, o preço de todas as
mercadorias se

dissolve em

v+

m.

O dogma de que o preço de todas as mercadorias e também, portanto, do
produto-mercadoria anual! se dissolveem salário mais lucro mais renda do solo assume na parte esotérica, que percorre intermitentemente a própria obra de Smith,
a forma: o valor de cada mercadoria e também, portanto, do produto-mercadoria
anual da sociedade = v + m, é = ao valor-capital desembolsadoem força de trabalho e sempre reproduzido pelo trabalhador, mais a mais-valia adicionada pelos
trabalhadores por meio de seu trabalho.
Esse resultadofinal em Adam Smith evidencia-nos, ao mesmo tempo - ver
abaixo -, a fonte de sua análise unilateral dos componentes em que o valormercadoria pode ser decomposto.A determinação da grandezade cada um desses
componentes eo limite da soma de seusvalores nãotêm nada a ver com a circunstância de que eles constituem, ao mesmo tempo, fontes de revenue diferentespara
diversas classesque funcionam na produção.
Quando Adam

Smith diz:

Salário, lucro e renda da terra são as três fontes originais de toda renda,2` bem como de todo valor de troca. Qualquer outra espécie de revenue é em última instância
derivada de uma ou de outra delas. Livro Primeiro. Cap. Vl, p. 43.!

está aí amontoada toda uma série de qüiproquós.
1! Todos os membros da sociedade que não figuram diretamente na reprodução, com ou sem trabalho, somente podem obter sua cota no produto-mercadoria
anual - portanto seus meios de consumo - em primeira mão das classes aquem
cabe o produto em primeira mão - trabalhadores produtivos, capitalistasindustriais
e proprietários fundiários. Nessa medida, seus reuenues são materialitef derivados de salário dos trabalhadores produtivos!, lucro e renda do solo, aparecendo,
portanto, em face dos reuenues originais,como derivados. Por outro lado, entretanto, os destinatários dos reuenues derivados, nesse sentido considerado, obtêm-nos

em virtude de suafunção social, como rei, padre, professor,prostituta, soldado etc.,
e podem portanto considerar essas suasfunções asfontes originaisde seu reuen ue.
2! E aqui culmina o erro tolo de Adam Smith: depois de haver começado a
determinar corretamente as partescomponentes de valor da mercadoria e a soma
do produto-valor que está incorporado nelas, e depois de ter demonstrado como

2' Nessa
passagem, Marx
traduz a
palavra revenue,
usada por
Smith. para
o alemão
Einkommen. que
corresponderenda,
a
no sentidode rendade todaa sociedade,
mas. emgeral, Marxusa opróprio termorevenue, sobretudo
na análise
que
faz deSmith. Emtodos oscapítulos anteriores,
Marx usoua palavrarevenue para
designar orendimento individual
de
trabalhadorescapitalistas.
e
Resolveu-se,
por isso,
traduzir revenue
por rendimento,
para reservar
a palavra
renda, jáconsagrada em
português, para
designar renda
a
detoda asociedade ou
de umaclasse inteira
renda nacional
etc!, oupara
designar renda
a
daterra. Masneste capítulo,
a ambigüidade
de revenue,usada porSmith emum eem outrosentido,
tornou-se um
dos pontos
centrais da
análise de
Marx. Poressa razão.
resolveu-se, após
Marx terchamado atenção
a
sobre
o novosentido de
revenue [p.27...
!: constituindo
portanto rendaEinkommen!, ainda
e
mais
literalmente revenue
reuenu, particípio
de reuenir,
retornar!, mas,
nota bene,
revenue de
capital ourenda de
capital; ...']',
manter no
texto emportuguês apalavra revenue
sempre que
aparece no
original alemão.N. dosT.!
3' Materialmente.
N. dosT.!
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essas partescomponentes constituem outras tantasfontes de revenue;39 depoisde
haver assim derivado os revenues do valor, ele procede então - e isso se toma
para ele a concepção predominante - em sentido contrário e faz os revenues
tornarem-se de partes componentes component parts! em fontes originais de
todo valor de troca, e com isso foram amplamente abertasas portaspara a Economia vulgar. Ver nosso Roscher.!
3. A parte constante

do capital

Vejamos agoracom que feitiço Smithtenta fazerdesaparecer dovalor-mercadoria
a parte de valor constante do capital.
No preço do trigo, por exemplo, parte paga a renda do proprietário fundiário.

A origem dessa partecomponente do valor não tem nada a ver com a circunstância de ela ser paga ao proprietário da terra e de constituir, para ele, revenue sob
a forma de renda, assim como a origem das outras partes componentes do valor
tampouco tem a ver com o fato de constituírem, como lucro e salário, fontes de
revenue.

Outra partepaga ossalários ea manutençãodos trabalhadores
{e dos animais de
trabalho, acrescenta
ele} ocupadosem suaprodução, ea terceiraparte pagao lucro
do arrendatário.
Essas três
parecem {seem,
na realidade,
elas parecem}constituir,
diretamente ou em última instância, o preço total do trigoÍ'4°

Esse preçotodo, isto é, a determinação de sua grandeza,é absolutamenteindependente de sua repartição entre três espécies de pessoas.
Uma quarta parte pode parecer necessáriapara repor o capital do arrendatário ou
a depreciação de seus animais de trabalho e de seus outros instrumentos de lavoura.
Mas é preciso levar em consideração que o preço de qualquer instrumento de lavoura,
por exemplo, de um cavalo de trabalho, compõe-se, por sua vez, das três partes acima: a renda da terra onde se cria, o trabalho de criação e o lucro do arrendatário, que
adianta ambos, a renda dessa terrae o salário desse.trabalho. Embora por isso o preço
do trigo possa repor tanto o preço como o custo de manutenção do cavalo, o preço
total se dissolve sempre, diretamente ou em última instância, nas mesmas três partes:

renda dosolo, trabalho{ele
quer dizer,salário}e lucro.Livro Primeiro.Cap. Vl,p. 42.!
Literalmente, isso é tudo o que Adam Smith apresenta parafundamentar sua
espantosa doutrina. Sua comprovação consiste simplesmenteem repetir a mesma
afirmação. Ele admite, por exemplo, que o preço do trigo consiste não apenas em
v + m, mas igualmente no preço dos meios de produção consumidos na produção
do trigo, portanto, em um valor-capital que o arrendatário não investiu em força de
trabalho. Mas,diz ele, os preçosde todos esses meiosde produção, tal como o preço do trigo, dissolvem-setambém em v + m; esquece apenas de acrescentar: além
disso no preço dos meios de produção consumidos em sua própria produção. Ele

39 Reproduzo
essa frase
literalmente, como
está nomanuscrito, embora
no presente
contexto pareça
estar emcontradição
com oanteriormente exposto
e o que segue
imediatamente. Essa
aparente contradição
se resolve
mais adiante
no n° 4:
Capital erevenue em
Adam Smith.- F. E.
4° Abstraímos
aqui totalmente
a circunstância
de Adamter sidoparticularmente infeliz
em seuexemplo Ovalor dotrigo
só sedissolve em
salário, lucro
e rendapelo fatode queos alimentos
consumidos pelos
animais de
trabalho são
apresentados comosalários desses
animais, os
e próprios
animais de
trabalho como
trabalhadores assalariados,
e, portanto,
por seu
lado, otrabalhador assalariado
também como
animal detrabalho. Aditamento
ao Manuscrito
ll.!
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se remetede um ramo da produção a outro, e deste outro a um terceiro. A afirmação de que o preço total das mercadoriasse dissolve diretamente ou em última
instância ultimately! em v + m só deixaria de ser um subterfúgio vazio se ficasse
comprovado que os produtos-mercadorias,cujo preço se dissolve diretamente em
c preço de meios de produção consumidos! + v + m, são finalmente compensados por produtos-mercadorias que repõem aqueles meios de produção consumidos em toda sua extensão eque, por sua vez,são produzidospor simplesdispêndio
de capital variável, isto é, de capital gastoem força de trabalho. O preço destes últimos seria, então, diretamente = v + m. Por isso,também o preço dos primeiros,
c + u + m, em que c figura como parte constante do capital, seria finalmente dissolúvel em v + m. O próprio Adam Smith não acreditava haverfornecido tal demonstração com seu exemplo dos apanhadores de Scotch pebbles, que, segundo
ele, porém, 1! não fornecem mais-valia de nenhuma espécie, masapenas produzem seuspróprios salários;2! não utilizam nenhum meio de produção embora devam também empregá-los em forma de cestos, sacose outros recipientes para o
transporte das pedrinhas!.
Já vimos anteriormente que Adam Smith abandona maistarde suaprópria teoria sem tomar consciência de suas contradições nesseínterim. Deve-se, entretanto,
buscar asfontes destasjustamente em seus pontos de partida científicos. O capital
convertido em trabalho produz um valor maior que seu próprio. Como? Pelo fato,
diz Adam Smith, de que os trabalhadores, duranteo processo de produção, imprimem nas coisas que estão elaborando um valor que, além do equivalente a seu
próprio preço de compra, constitui mais-valia lucro e renda! que não cabe a eles,
mas a seus empregadores.Mas isso também é tudo o que fazem e podem fazer.
O que vale para o trabalho industrial de um dia é válido também para o trabalho
posto em movimento por toda a classe capitalistadurante um ano. A massa global
do produto-valor anual socialpode, portanto, apenas serdissolúvel em v + m, em
um equivalente por meio do qual os trabalhadoresrepõem o valor-capital despendido em seu próprio preço de compra, e no valor adicional que, além disso, têm
de fornecer a seus empregadores. Essesdois elementos do valor das mercadorias
constituem, porém, simultaneamente fontesde reuenuepara asdiversas classes
participantes na reprodução: o primeiro, o salário, o reuenue dos trabalhadores; o segundo, a mais-valia, da qual o capitalista industrialmantém para si parte em forma
de lucro e cede parte como renda, o reuenue do proprietário fundiário. De onde
proviria então outra parte do valor, dado que o produto-valor anual não contém
nenhum outro elemento além de v + m? Estamos aqui no terreno da reprodução
simples. Como toda a soma de trabalho anual se dissolve em trabalho necessário
ã reprodução do valor-capital despendido em força de trabalho e em trabalho necessário ãcriação de mais-valia, de onde proviria ainda ao todo o trabalho para a
produção de um valor-capital não despendido em força de trabalho?
A coisa se coloca da seguinte maneira:
1! Adam Smith determina o valor de uma mercadoria pela massa detrabalho
que o trabalhador assalariadoagrega adds! ao objeto de trabalho. Ele diz literalmente'aos materiais,pois se refere ã manufatura, que processa porsua vezprodutos de trabalho; mas isso em nada altera a coisa. O valor que o trabalhador agrega
a uma coisa e este adds é a expressão de Adam Smith! é inteiramente independente de esse objeto,ao qual valor é agregado, játer valor ou não antes dessaagregação. O trabalhador cria pois, em forma de mercadoria, um produto-valor; parte
deste é, segundo Adam Smith, o equivalente a seu salário,sendo essaparte, portanto, determinadapelo volume do valor de seu salário; conforme esse volumeseja
maior ou menor, ele tem de agregar maistrabalho para produzir ou reproduzir um
valor igual a seu salário. Mas, por outro lado, o trabalhador acrescentaainda mais
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trabalho ao objeto além do limite assim traçado,que constitui mais-valia parao capitalista que o ocupa. Se toda essa mais-valiapermanece nas mãos do capitalista
ou se ele deve cedê-la parceladamentea terceiraspessoas, nãomuda absolutamente em nada a determinação qualitativa que é ao todo mais-valia!, nem a quantitativa a grandeza! da mais-valia agregadaao objeto pelo trabalhador. E valor como
qualquer outra parte de valor do produto, distingue-se, porém, pelo fato de que o
trabalhador não recebeu nem receberá depoisnenhum equivalente dele, sendo esse valor apropriado pelo capitalista semdar um equivalente. O valor global da mercadoria é determinado pelo quantum de trabalho que o trabalhador despendeu em
sua produção; parte dessevalor global é determinada por ser igual ao valor do salário, sendo, portanto, equivalente do mesmo. A segunda parte, a mais-valia, ficanecessariamente tambémdeterminada, sendo,a saber,igual ao valor globaldo produto
menos a parte de valor do mesmo que é equivalente do salário; é, portanto, igual
ao excedente do produto-valor criado na produção da mercadoria, sobre a parte
de valor contida nela, que é igual ao equivalente de seu salário.
2! O que vale para a mercadoria produzida numa empresa industrial isolada
por um trabalhador individual vale para o produto anual de todos os ramos de negócios conjuntamente.O que vale para o trabalho diário de um trabalhador produtivo individual vale parao trabalho anual realizadopor toda a classede trabalhadores
produtivos. Esse trabalho fixa expressão de Smith! no produto anual um valor
global determinado pelo quantum do trabalho anual despendido, e esse valor global decompõem-seem uma parte, determinadapor aquela porção do trabalho anual
com a qual a classe trabalhadoracria um equivalente de seu salárioanual, na realidade, essesalário mesmo; e em outra parte, determinada pelo trabalho anual adicional, no qual o trabalhador criamais-valia paraa classecapitalista. Oproduto-valor
anual contido no produto anual consiste,portanto, apenas em dois elementos, no
equivalente do salário anualrecebido pelaclasse trabalhadorae na mais-valia fornecida anualmente ã classecapitalista. Osalário anual constitui, porém, o reuenue da
classe trabalhadora,
a somaanual da mais-valia, oreuenue daclasse capitalista;
ambos
representam, portanto e esteponto de vista estácorreto na apresentação dareprodução simples!, as participaçõesrelativas nofundo de consumo anual e se realizam
nele. E assim não resta lugar para o valor-capital constante,para a reprodução do
capital funcionando em forma de meios de produção. Mas todasas partesdo valormercadoria que funcionam como reuenue coincidem com o produto anual do trabalho, destinado ao fundo de consumo social, issoAdam Smith diz expressamente
na introdução de sua obra:
Esclarecer emque consistiu o reuenue do povo ou qual foi a natureza do fundo que
...! fomeceu supplied! seu'consumo anual é o objetivo destesquatro primeiros livros.
p. 12.!

E logo a primeira frase da introdução diz que:
O trabalho anual de toda nação é o fundo que originalmente a provê de todos os
meios de subsistência que ela consome no decorrer do ano e que consistem sempre
ou no produto direto desse trabalho ou nos objetos comprados de outras nações com
esse produto. p. 11.!

O primeiro erro de Adam Smith consistem emque ele iguala o valor do produto anual ao produto-valor anual. Este último é apenas produto do trabalho do ano
anterior; o primeiro inclui, além disso, todos os elementos de valor consumidos na
produção do produto anual, mas que ’oram produzidos no ano anterior e, parcialmente, em anos há mais tempo decorridos; meios de produção cujo valor apenas
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reaparece - os quais, quanto a seu valor, não foram produzidos nem reproduzidos
pelo trabalho despendido durante o último ano. Por meio dessa confusão, Adam
Smith manipula a parte constante dovalor fazendo-adesaparecer doproduto anual.
A própria confusão repousa sobre outro erro em sua concepção fundamental: ele
não distingue o caráter conflitante do próprio trabalho: o trabalho enquanto dispêndio de força de trabalho cria valor e enquanto trabalho útil, concreto, cria objetos
de uso valor de uso!. A soma global das mercadoriasfeitas anualmente, portanto
todo o produto anual,

é produto do trabalho útil efetuado no último

ano; e é so-

mente em virtude de trabalho aplicado socialmente tersido despendido em um sistema multirramificado de espécies de trabalhos úteis que todas essasmercadorias
existem; somente por isso é preservado em seu valor global o valor dos meios de
produção consumidos em sua produção, que reaparecem em nova forma natural.
O produto anual global é, portanto, o resultado do trabalho útil despendido durante
o ano; mas do valor do produto anual apenas parte foi criada durante o ano; essa
parte é o produto-valor anual em que se representa a soma do trabalho realizado
durante o

ano.

Quando então Adam Smith, na passagem acima citada, diz que:
O trabalho anual de toda nação é o fundo que originalmente a provê de todos os
meios de subsistência que ela consome no decorrer do ano etc.,

ele se coloca unilateralmente no ponto de vista do trabalho meramente útil, que
certamente forneceu

todos esses

meios de

subsistência em

sua forma

consumível.

Ele esquece,porém, que isso seriaimpossível sema colaboração dos meios de trabalho e objetos de trabalho legados pelos anos anteriores, e que, por conseguinte,
o trabalho anual, à medida que criou valor, não criou de modo algum todo o valor
do produto feito porele; esqueceque o produto-valor émenor que o valor do produto.
Ainda que não sepossa repreenderAdam Smith por ter, nesta análise,ido apenas
tão longe quanto todos os seussucessores emboranos fisiocratasjá se encontrasse
um começo na direção acertada!, elese perde,entretanto, num caos, principalmente porque sua concepção esotérica do valor-mercadoria em geral é entrecruzada
constantemente porconcepções exotéricas,que em amplitude nele prevalecem, enquanto seu instinto científico, de tempos a tempos, faz reaparecero ponto de vista
esotérico.

4. Capital e revenue em Adam

Smith

A parte de valor de toda mercadoria e também, portanto, do produto anual!
que constitui apenas equivalentedo salário é igual ao capital adiantado pelo capitalista em salários, istoé, igual ao componente variável de seu capitaltotal adiantado.
Esse componentedo valor-capitaladiantado o capitalista recuperamediante um componente de valor produzido de novo na mercadoria fornecida pelos trabalhadores
assalariados. Seo capital variável é adiantado no sentido de que o capitalista paga
em dinheiro ao trabalhador a parte que lhe cabe no produto que ainda não está
pronto para a venda, ou que já está pronto, mas ainda não foi vendido pelo capitalista, ou se lhe paga com dinheiro que já recebeupela venda da mercadoriafornecida pelo trabalhador, ou se antecipouesse dinheiropor meio de crédito - em todos
esses casos,o capitalista despende capital variável, que flui para os trabalhadores
como dinheiro e, por outro lado, ele possuio equivalente desse valor-capitalna parte de valor de suas mercadorias,por meio da qual o trabalhador produz de novo
a cota que cabe a ele mesmo no valor global das mesmas, por meio da qual, em
outras palavras,ele produziu o valor de seu próprio salário. Em vez de dar-lhe essa
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parte de valor na forma natural de seu próprio produto, o capitalista lhe paga em
dinheiro. Parao capitalista,a parte variável deseu valor-capitaladiantado existeagora
em forma-mercadoria, enquanto o trabalhador recebeuo equivalente por sua força
de trabalho

vendida em

forma-dinheiro.

Portanto, enquanto a parte do capital adiantado pelo capitalista, convertidaem
capital variável pela compra da força de trabalho, funciona dentro do próprio processo deprodução como força de trabalho ativa e por meio do dispêndio dessaforça é novamente produzida,isto é,reproduzida, comonovo valor em forma-mercadoria
- portanto reprodução, isto é, nova produção de valor-capital adiantado! - o trabalhador despende o valor, respectivamente opreço, de sua força de trabalho vendida em meios de subsistência, emmeios de reprodução de sua força de trabalho.
Uma soma de dinheiro igual ao capital variável constitui sua receita, portanto seu
revenue, que só dura enquanto ele puder vender sua forçade trabalhoao capitalista.
A mercadoria do trabalhador assalariado - sua própria força de trabalho funciona como mercadoria apenasna medida em que ê incorporada ao capital do
capitalista, na medida em que funciona como capital; por outro lado, o capital do
capitalista, despendidocomo capital monetário na compra da força de trabalho, funciona como revenue nas mãos do vendedor da força de trabalho, do trabalhador
assalariado.

Entrelaçam-se aqui diferentes processosde circulação e produção, que Adam
Smith não mantém separados.
Primeiro: atos pertencentes aoprocesso decirculação: o trabalhador vendesua
mercadoria - a força de trabalho - ao capitalista; o dinheiro com o qual o capitalista acompra é para ele dinheiro investido para valorização,portanto capital monetário; ele não é despendido, mas adiantado. Esse é o verdadeiro sentido do
adiantamento - avance dosfisiocratas - independente do fato de onde o capitalista tirao dinheiro. Adiantado, para o capitalista,é todo valor que paga objetivando
o processo de produção, aconteça issoantes ou post ’estum; é adiantado ao próprio processo de produção.! Aqui ocorre apenas o mesmo que em toda venda de
mercadoria: o vendedor aliena um valor de uso aqui a força de trabalho! e recebe
o valor deste realiza seu preço! em dinheiro; o comprador aliena seu dinheiro e
recebe, em troca, a própria mercadoria - aqui a força de trabalho.
Segundo: no processo deprodução, a força detrabalho compradaconstitui agora
parte do capital em funcionamento, e o próprio trabalhador funciona aqui apenas
como forma natural particular desse capital,distinta dos elementos dele existentes
em forma de meiosde produção.Durante o processo, otrabalhador agregaaos meios
de produção que transforma em produto um valor, por meio do dispêndio de sua
força de trabalho, que ê igual ao valor de sua força de trabalho abstraida a maisvalia!; ele reproduz, portanto, para o capitalista, em forma de mercadoria a parte
do capital que este lhe adiantou ou lhe adiantará em salário; eleproduz um equivalente desta última; ele produz, portanto, para o capitalista, o capital que este pode
novamente adiantar na compra de força de trabalho.
Terceiro: navenda da mercadoria, parte de seu preço de venda repõe, portanto, ao capitalista o capital variável por ele adiantado, capacitando, portanto, tanto
o capitalista a comprar de novo força de trabalho, quanto o trabalhador a vendê-la
novamente.

Em todas as comprase vendas de mercadorias - à medida que apenas essas
transações sejamconsideradas em si - ê inteiramente indiferente o que ocorrerá,
nas mãosdo vendedor, com o dinheiro que este recebeuem troca de sua mercadoria e o que ocorrerá nas mãos do comprador com o artigo de uso por ele compra-
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do. Por conseguinte, é

também totalmente

indiferente, â

medida que

entra em

consideração omero processode circulação,que a força de trabalho comprada pelo capitalistareproduza, paraele, valor-capitale que, por outro lado, o dinheiro obtido como preço de compra da força detrabalho constituapara o trabalhador revenue.
A grandeza de valor do artigo comercial do trabalhador, sua força de trabalho, não
é afetada por ela constituir revenue para ele, nem pelo fato de que o uso de seu
artigo comercial pelo comprador reproduz, para este, valor-capital.
Porque o valor da força de trabalho - isto é, o preço de venda adequado dessa mercadoria - é determinado pela quantidade de trabalho necessáriaa sua reprodução, masessa mesmaquantidade de trabalho, porsua vez,ê determinadapela
quantidade de trabalho exigidapara a produção dos meios de subsistência necessários ao trabalhador, portanto,à manutenção de sua vida, o salário setorna revenue,
do q_ualo trabalhador tem de viver.
E totalmente falso o que Adam Smith diz p. 223!:
A parte do capital que é investida no sustento do trabalho produtivo ...! após haver-

lhe servido
{ aocapitalista}na função
de capital...! constitui
revenue para
eles{os

trabalhadores

O dinheiro com que o capitalista paga a força de trabalho comprada por ele
lhe serve na função de um capital, à medida que ele, por meio disso, incorpora

a forçade trabalhoaos elementos
materiais deseu capitale, pormeio disso,coloca
seu capital ao todo em condições de funcionar como capital produtivo. Distingamos: aforça detrabalho émercadoria, nãocapital, nasmãos dotrabalhador econstitui,
para ele, revenue, à medida que ele puder repetir constantemente sua venda; ela
funciona como capital apósa venda, nas mãosdo capitalista,durante o próprio processo deprodução. O que serveaqui duas vezes éa força de trabalho; como mercadoria que é vendida por seu valor, nas mãos do trabalhador; como força produtora
de valor e valor de uso, nas mãos do capitalista que a comprou. Mas, o dinheiro
que o trabalhador recebedo capitalista, só o recebe apóshaver-lhe dado o uso de
sua força de trabalho, após a mesma haver sido realizada no valor do produto do
trabalho. O capitalista temesse valorem suasmãos antesde tê-lo pago. Não é, portanto, o dinheiro que funciona duas vezes: primeiro,como forma-dinheiro do capital
variável, depois, como salário. Mas é a força de trabalho que funciona duas vezes:
primeiro, como mercadoria na venda da força de trabalho o dinheiro atua, quando
da estipulação do salário a ser pago, meramente como medida ideal do valor, ocasião em que nem precisa encontrar-senas mãos do capitalista!; segundo, no pro-

cesso deprodução, emque elafunciona comocapital, istoé, comovalor de uso
e elemento criador de valor nas mãos do capitalista. Ela já forneceu, em formamercadoria, o equivalente a pagar ao trabalhador, antesde o capitalista opagar ao
trabalhador em forma-dinheiro. O trabalhador cria, portanto, ele mesmo, o fundo
de pagamento do qual o capitalista lhe paga. Mas isso não é tudo.
O dinheiro que o trabalhador recebeé despendido por ele para manter sua força de trabalho, portanto - considerando-se a classecapitalista e a classetrabalhadora em sua totalidade - para conservar para o capitalista a única ferramenta que
lhe permite continuar sendo capitalista.
A contínua compra e venda da força de trabalho perpetua, portanto, por um
lado, a força de trabalho como elemento do capital por meio do que este aparece
como criador de mercadorias,artigos de uso que têm um valor, e por meio do que,
além disso,a parte do capital que compra a força de trabalho é produzida continuamente por seu próprio produto, portanto o próprio trabalhador cria continuamente
o fundo de capital do qual ele é pago. Por outro lado, a continua venda da força
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de trabalho toma-se a fonte, que sempre serenova, de manutenção da vida do trabalhador, e sua forçade trabalho aparece portantocomo o poder do qual ele obtém
o revenue de que vive. Revenue significa aqui apenas apropriaçãode valores, efetuada pela venda constantemente repetida de uma mercadoria a força de trabalho!, servindo esses valoressomente para a reprodução constante da mercadoria
a servendida. E nessa medidaAdam Smith está certoem dizer que a parte de valor
do produto criado pelo próprio trabalhador,pela qual o capitalistalhe paga um equivalente em forma de salário, torna-sefonte de revenue para o trabalhador. Mas isso
altera tão pouco a natureza ou grandeza dessaparte de valor da mercadoria, como
altera ovalor dosmeios deprodução acircunstância deque funcionam como valorescapital, ou a naturezaou grandeza de uma linha reta o fato de que funciona como
base deum triângulo ou como diâmetro de uma elipse.O valor da força de trabalho
continua sendo determinado tão independentemente como o daqueles meios de
produção. Nem essa partede valor da mercadoria consiste em revenue como fator
autônomo que a constitui, nem essaparte de valor se dissolve em revenue. O fato
de essenovo valor constantemente reproduzidopelo trabalhador constituir para ele
fonte de revenue não quer dizerinversamente queseu revenue constituaparte componente do novo valor por ele produzido. A grandeza da cota que lhe é paga do
novo valor por ele criado determina o volume de valor de seu revenue, e não viceversa. Que essa parte do novo valor constitui para ele revenue, mostra apenas o
que é feito dela o caráter de sua aplicação etem tão pouco a ver com sua formação,
como com qualquer outra formação de valor. Se recebo 10 táleres cada semana,
a circunstância

dessa receita

semanal não

altera em

nada a

natureza de

valor dos

10 táleres, nem sua grandeza de valor. Como o de qualquer outra mercadoria, o
valor da força de trabalho é determinado pela quantidade de trabalho necessária
a sua reprodução; o fato de que essa quantidade de trabalho é determinada pelo
valor dos 'meios de subsistência necessáriosao trabalhador, sendo, portanto, igual
ao trabalho necessário ãreprodução de suas própriascondições de vida, é uma peculiaridade dessamercadoria a força de trabalho!, porém não é mais peculiar do
que o fato de que o valor do gado de carga é determinado pelo valor dos meios
de subsistêncianecessários asua manutenção,portanto pela massa detrabalho humano necessária para a produção destes últimos.
E, porém, a categoria revenue que aqui causa todo o mal em Adam Smith.
As diferentesespécies dereuenues constituempara ele as component parts, as partes componentesdo novo valor das mercadorias produzidoanualmente, enquanto,
inversamente, asduas partes em que o valor das mercadorias se decompõe para
o capitalista - o equivalente de seu capital variável, adiantado em forma-dinheiro
na compra do trabalho, e a outra parte de valor, que também lhe pertence mas que
nada lhe custou, a mais-valia - constituem fontes de revenue. O equivalente do
capital variávelé novamente adiantado em força de trabalho e constitui, nessamedida, revenue para o trabalhador em forma de seu salário; como a outra parte a mais-valia - não tem de repor ao capitalista nenhum adiantamento de capital,
pode ser por ele despendida em meios de consumo necessários e de luxo!, ser
consumida como revenue, em vez de constituir valor-capital de qualquer espécie.
O pressuposto desse revenueé o próprio valor-mercadoria, e suas partes componentes apenasse distinguem,para o capitalista, namedida em que são equivalente
do ou excedente sobre o valor-capital por ele adiantado. Ambos consistem apenas em força de trabalho despendidadurante a produção de mercadorias, realizada
em trabalho. Consistem em dispêndio, não em renda ou revenue - em dispêndio
de trabalho.

Após esse qüiproquó, em que o revenue torna-se fonte de valor-mercadoria,
em lugar do valor-mercadoria ser a fonte do revenue, aparece então o valormercadoria como composto dasdiferentes espéciesde revenues; elas sãodetermi-
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nadas independentementeumas dasoutras, e pela adição do volume de valor desses revenuesé determinado o valor total da mercadoria. Masagora surgea questão,
como é determinado o valor de cada um desses reuenues,dos quais deve se originar o valor da mercadoria? lsso ocorre no salário, pois o salário é o valor de sua
mercadoria, da força de trabalho, e este é determinável como o valor de qualquer
outra mercadoria! pelo trabalho necessário àreprodução dessa mercadoria.. Masa
mais-valia, ou antes, em Smith, suas duas formas, lucro e renda do solo, como são

determinadas? Aqui só resta palavrório vazio. Adam Smith ora apresenta o salário
e a mais-valia respectivamentesalário e lucro! como elementos dos quais se compõe o valor-mercadoria, respectivamentepreço, ora, e freqüentemente quase em
seguida, como partes em que o preço da mercadoria se dissolve resolvesitself!;
mas issosignifica inversamenteque o valor-mercadoria éprimeiramente dado e que
diversas partesdesse valor dado cabem a várias pessoas participantesno processo
de produção, na forma de diversos revenues. Issonão é, de modo algum, idêntico
à composição do valor por essestrês elementos.Se determino a grandezade três
linhas retas

diferentes autonomamente

e então

dessas três

linhas como

elementos

formo uma quarta linha que é igual à grandeza desua soma, esse nãoé, de modo
algum, o mesmo procedimento que se eu, por outro lado, tenho em minha frente
dada linha reta e a divido, para qualquer fim, em três partes diferentes, em certo
sentido a dissolvo. A grandeza da linha no primeiro caso varia juntamente com a
grandeza dastrês linhascuja soma ela constitui; a grandezadas trêspartes de linha,
no último caso, jáestá de antemão delimitadapelo fato de que elas constituempartes de uma linha de grandeza dada.
Na realidade, porém, se nos atemos ao que é correto na exposição de Adam
Smith, a saber, que o novo valor criado pelo trabalho anual contido no produtomercadoria anual da sociedade do mesmo modo que em cada mercadoria individual ou no produto de um dia, de uma semana etc.! é igual ao valor do capital
variável adiantado portanto à parte de valor destinada ã compra de força de trabalho novamente! acrescido da mais-valia que o capitalista pode realizar - com reprodução simplese asdemais circunstâncias
constantes - em meiosde seuconsumo
individual; se além dissonos atemosao fato de que Adam Smith confunde o trabalho à medida que cria valor, sendo dispêndio de força de trabalho, e o trabalho ã
medida que cria valor de uso, quer dizer, é despendido em forma útil, adequada
a um fim, então toda a concepção resultano seguinte: o valor de toda mercadoria
é produto do trabalho; portanto também o valor do produto do trabalho anual ou
o valor do produto-mercadoria social anual. Como todo trabalho se dissolve em 1!
tempo de trabalho necessário,durante o qual o trabalhador reproduzum mero equivalente do capital adiantadona compra de sua força de trabalho, e 2! mais-trabalho,
por meio do qual ele fornece ao capitalista um valor pelo qual este não paga nenhum equivalente, portanto mais-valia; todo valor-mercadoria só pode se dissolver
nessas duaspartes diferentes,constituindo assim, finalmente, como salário, o revenue da classe trabalhadora,e, como mais-valia, o da classecapitalista. Mas,no que
tange ao valor-capital constante,isto é, ao valor dos meios de produção consumidos na produção do produto anual, não se pode na verdade dizercomo esse valor
além da frase de que o capitalista opõe na conta do comprador quando da venda
de sua mercadoria! entra no valor do novo produto, mas finalmente - ultimately
- essa parte de valor, já que os próprios meios de produção são produtosdo trabalho, por sua vez, só pode consistir em equivalente do capital variável e em maisvalia; em produto de trabalho necessárioe em mais-trabalho. Seos valores desses
meios de produção, nas mãos daquelesque os empregam, funcionam como valorcapital, isso não impede que originalmente, e quando se vai ao fundo da coisa,
em outrasmãos - ainda que em período anterior -, eram decomponíveisnas mesmas duas partes de valor, portanto em duas diferentes fontes de revenue.
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Um ponto correto nissoé que no movimento do capital social - isto é, da totalidade dos capitais individuais - a coisa apresenta-sede maneira diferente do que
quando se considera cadacapital individual por si, isto é, do ponto de vista do capitalista individual. Para este, o valor-mercadoria se dissolve: 1! em um elemento cons-

tante o quarto, comodiz Smith!,e 2! na somade salárioe mais-valia,respectivamente,
salário, lucro e renda do solo. Do ponto de vista social, entretanto, desaparece o
quarto elemento de Smith, o valor-capital constante.
5. Resumo

A fórmula absurda, de que os três reuenues,salário, lucro e renda, constituem
três partescomponentes do valor-mercadoria, seorigina, em Adam Smith, da fórmula mais plausível de que o valor-mercadoria resolves itsel’, se dissolve, nessas
três partes componentes. lsso também é falso, mesmo pressupondo que o valormercadoria sejaapenas divisívelno equivalente da força de trabalho consumida e
na mais-valia criada pela última. Mas o erro repousa aqui de novo em uma base
mais profunda, verdadeira. A produção capitalistase baseiano fato de que o trabalhador produtivo vende sua própria força de trabalho, como sua mercadoria, ao capitalista, em cujas mãos ela funciona simplesmente como elemento de seu capital
produtivo. Essa transação pertencenteã circulação - venda e compra da força de
trabalho - não só introduz o processo deprodução, mas determina também implicitamente seucaráter específico.A produção de um valor de uso, e mesmo de uma
mercadoria pois esta pode ocorrer também por parte de trabalhadores produtivos
independentes!, é aqui apenas meio para a produção de mais-valia absoluta erelativa para o capitalista.Vimos, por isso, quandoda análisedo processode produção,
como a produção de mais-valia absolutae relativa determina: 1! a duração do processo detrabalho diário; 2! toda a configuração técnica e social do processo capitalista deprodução. Dentro desse mesmoprocesso realiza-sea distinção entre simples
conservação devalor do valor-capital constante!,reprodução real de valor adiantado equivalente da força de trabalho! e produção de mais-valia,isto é, de valor, para o qual o capitalista nãoadiantou nenhum equivalente anteriormente,nem adianta
post ’estum.

A apropriação de mais-valia - um valor que é excedente sobre o equivalente
do valor adiantado pelo capitalista -, embora introduzida pela compra e venda da
força de trabalho, é um ato que se opera dentro do próprio processo de produção,
constituindo um

momento essencial

do mesmo.

O ato introdutório, que constitui um ato de circulação, a compra e venda da
força de trabalho, repousa,por sua vez, em uma distribuição dos elementosde produção que precede a distribuição dosprodutos sociaise é seu pressuposto,a saber,
a separação da força de trabalho, como mercadoria do trabalhador, dos meios de
produção, como propriedade de não-trabalhadores.
Ao mesmo tempo, porém, essa apropriação de mais-valia ou essa separação
da produção de valor em reprodução de valor adiantado e produção de novo valor
que não repõe nenhum equivalente mais-valia! não altera em nada a substância
do próprio valor e a naturezada produção de valor. A substânciado valor é e continua sendo apenas força de trabalho despendida - trabalho, independentemente
do caráter útil particular desse trabalho- e a produção de valor é apenaso processo dessedispêndio. Assim, o servo despende durante 6 dias força de trabalho, trabalha durante6 dias, sem quepara o fato dessedispêndio, enquantotal, façadiferença
que ele, por exemplo, execute 3 dessas jornadasde trabalho para si, sobre seupróprio campo, e 3 outras paraseu senhor,sobre o campo deste. O trabalho voluntário
para si e o trabalho forçado para seu senhor sãoigualmente trabalho; à medida que
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esse trabalho seja considerado em relação aos valores ou aos produtos úteis que
cria, não existe nenhuma diferença em seu trabalho de 6 dias. A diferença refere-se
apenas àsdiferentes condiçõesque motivam o dispêndio de sua força de trabalho
durante as duas metades de seu tempo de trabalho de 6 dias. O mesmo acontece
com o

trabalho necessário

e o mais-trabalho do

trabalhador assalariado.

O processode produção extingue-se namercadoria. O fato de ter sido despendida força de trabalho em sua feitura aparece agora como propriedade material da
mercadoria, a de que ela possui valor; a grandeza dessevalor é medida pela grandeza do trabalho despendido; o valor-mercadoria não se dissolve em mais nada e
não consisteem mais nada. Se tracei uma linha reta de determinadagrandeza, produzi na verdade, apenassimbolicamente, o que sei de antemão!, mediante a arte
do desenho, que ocorre de acordo com certas regras leis! independentes de mim,
uma linha reta. Se divido essa linha em três segmentos que, por sua vez, podem
corresponder a determinado problema!, cada um desses trêssegmentos continua
sendo, depois como antes, linha reta, e toda a linha, da qual eles são partes, não
é dissolvidapor essadivisão em algo diferentede uma linha reta, por exemplo, uma
curva de qualquer espécie. Tampouco posso dividir a linha de dada grandeza de
maneira que a soma dessas partesseja maior que a própria linha não dividida; a
grandeza dalinha não dividida não é, portanto, determinada por grandezas arbitrariamente estabelecidasdas linhasparciais. Pelocontrário, asgrandezas relativasdessas últimas são, de antemão, limitadas pelos limites da linha de que são partes.
A mercadoria feita pelo capitalista emnada se distingue atéaqui da mercadoria
feita pelo trabalhador autônomo ou por comunidades de trabalhadores ou por escravos. Entretanto,em nosso caso, todo o produto do trabalho, bem como todo o
seu valor, pertence ao capitalista. Como qualquer outro produtor, ele tem primeiramente de transformar a mercadoria em dinheiro, mediante sua venda, para poder
seguir manipulando-a; ele tem de convertê-la ã forma de equivalente geral.
Observemos o produto-mercadoria, antes que seja transformado em dinheiro.
Pertence porinteiro ao capitalista. Poroutro lado, como produto de trabalho útil como valor de uso - é inteiramente produto do processode trabalho anterior; mas
não seu valor. Partedesse valoré apenas valor, que reaparece emnova forma, dos
meios deprodução despendidosna produção da mercadoria;esse valornão foi produzido durante o processo de produção dessa mercadoria; pois esse valor já era
possuído pelosmeios de produção antes do processo de produção, independentemente dele; como seus portadores entraram nesse processo,o que se renovou e
se transformoufoi somentesua formade manifestação.Essa partedo valor-mercadoria
constitui para o capitalista um equivalente pela parte consumida durante a produção de mercadorias, de seu valor-capital constante adiantado.Existia antesem forma de meios de produção; existe agora como parte componente do valor da nova
mercadoria produzida. Tão logo esta for convertida em prata, esse valor, existente
agora em dinheiro, tem de ser transformado de novo em meios de produção, em
sua forma original, determinada pelo processo de produção e por sua função no
mesmo. No caráter devalor de uma mercadoria nada se altera pelafunção de capital desse

valor.

Uma segunda parte de valor de uma mercadoria é o valor da força de trabalho
que o trabalhador assalariadovende ao capitalista. Eleé determinado, como o valor
dos meios de produção, independentemente do processo de produção em que a
força de trabalho deve entrar; é fixado num ato de circulação, na compra e venda
da força de trabalho, antes que esta entre no processo de produção. Mediante sua
função - o dispêndio de sua força de trabalho - o trabalhador assalariado produz
um valor-mercadoria igual ao valor que o capitalista tem de pagar-lhe pelo uso de
sua força de trabalho. Ele dá ao capitalistaesse valorem mercadoria, este lhe paga
o mesmo em dinheiro. Que essa parte do valor-mercadoria seja para o capitalista
apenas um equivalente de seu capital variável a ser adiantado em salário, em nada
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muda o fato de ela ser valor-mercadoria criado de novo durante o processo deprodução, valor que em nada difere do que consiste a mais-valia - a saber, em dispêndio passado de força de trabalho. Esse fato também não é afetado pelo valor
da força de trabalho,pago pelo capitalista aotrabalhador em forma de salário, assumir, para o trabalhador, a forma de revenue e por esse meio não apenas a força
de trabalho ser reproduzidacontinuamente, mastambém a classe dostrabalhadores
assalariados como tal, e por conseguinte a base de toda a produção capitalista.
A soma dessas duas partes de valor não perfaz, entretanto, todo o valormercadoria. Restaum excedente além dessasduas partes: a mais-valia. Esta é, tal
como a parte de valor que repõe o capital variáveladiantado em salários, um novo
valor criado pelo trabalhador durante o processo deprodução - trabalho solidificado. Só que ela nada custa ao possuidor de todo o produto, ao capitalista.Essa última circunstânciapermite aocapitalista, defato, consumi-lainteiramente comoreuenue,
caso ele não tenha de ceder partes dela a outros participantes - como a renda
do solo ao proprietário fundiário, caso em que essas partesconstituirão os revenues
dessas terceiraspessoas. Essamesma circunstânciafoi também o motivo que impeliu nosso capitalista aocupar-se aotodo com a produção de mercadorias. Mas nem
sua benevolenteintenção original, apoderar-se demais-valia, nemo dispêndio posterior da mesma como revenue por ele e outros afetama mais-valiacomo tal. Essas
duas circunstânciasnão alteram em nada o fato de que ela sejatrabalho solidificado
não-pago, tampouco sua grandeza,que é determinada por condições inteiramente
diferentes.

Se Adam Smith queria, entretanto, como ele o faz, ocupar-sejá do exame do
valor-mercadoria, com o papel que cabe às partes do mesmo no processo global
de reprodução, então estavaclaro que, se certaspartes funcionam como revenue,

outras funcionam
com amesma continuidade
como capital- e por isso,segundo
sua lógica, teriam de ser designadas também como partes constituintes do valormercadoria, ou como partes em que este se dissolve.
Adam Smith identifica a produção de mercadorias em geral com a produção
capitalista demercadorias; os meios de produção de antemão são capital e o trabalho é de anternão trabalho assalariado e, portanto,
o número de trabalhadores úteis e produtivos, em toda parte ...!, está em proporção
ã grandeza do capital aplicado para ocupá-los to the quantity o’ capital stock which
is employed in setting them to work. Introduction, p. 12.!.

Em uma palavra, os diferentes fatoresdo processo de trabalho - objetivos e
pessoais - aparecem deantemão nospersonagens encarnadosdo período de produção capitalista.A análise do valor-mercadoriacoincide, portanto,diretamente com
a preocupação com a medida em que essevalor, por um lado, constitui mero equivalente de capital despendido,e com a medida em que, por outro, ele constitui valor livre, valor que não repõe valor-capital adiantado,ou mais-valia. Comparadas
entre si, desse pontode vista, as partesdo valor-mercadoria se transformam,assim,
imperceptivelmente emsuas partescomponentes autônomase finalmenteem fontes
de todo valor'Í Uma conseqüência ulterioré a composição do valor-mercadoria, ou
alternadamente suadissolução, emrevenues devárias espécies,de modo que não
são os revenues que consistem em valor-mercadoria, mas o valor-mercadoria em
revenues. Mas,do mesmo modo que não altera a naturezade um valor-mercadoria
qua valor-mercadoria ou do dinheiro qua dinheiro o fato de que eles funcionem
como valor-capital, tampouco altera a de um valor-mercadoria o fato de que ele
funcione maistarde paraeste ou aquele como revenue. A mercadoria daqual Adam

4° Como.N. dosT!
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Smith trata é de antemão capital-mercadoria que inclui, além do valor-capital consumido na produção da mercadoria, a mais-valia!, portanto mercadoria produzida
de forma capitalista, oresultado do processo capitalistade produção. Este teriapois
de ser analisado anteriormente e, portanto, também o processo nele implícito de
valorização eformação de valor. Dado que este,por sua vez, tem como pressuposto a circulação de mercadorias, suaapresentação exigetambém uma análise prévia
e independente da mercadoria. Mesmo quando Adam Smith, de modo esotérico,
chega provisoriamente ao que é correto, ele só se preocupa com a produção de
valor por ocasião daanálise dasmercadorias, istoé, da análise docapital-mercadoria.
Ill. Os posterioresill
Ricardo reproduz quase literalmente a teoria de Adam Smith:
Deve-se concordar em que todos os produtos de um pais são consumidos, mas faz
a maior diferença se são consumidos pelos que reproduzem outro valor ou pelos que
não o fazem. Quando dizemos que revenue é economizado e adicionado ao capital,
queremos dizer com isso que a parte do revenue adicionada ao capital é consumida
por trabalhadores produtivos em vez de por improdutivos. Principles. p. 163.!

Na realidade, Ricardo aceitou completamente a teoria de Adam Smith sobre
a dissoluçãodos preçosdas mercadoriasem salário e mais-valia ou capital variável
e mais-valia!.Os pontos em disputa com ele são: 1! as partescomponentes damaisvalia: ele elimina a renda do solo como elemento necessário

dela; 2! Ricardo de-

compõe o preço da mercadoria nessaspartes componentes. A grandeza do valor
é, portanto, o prius.5` A soma das partes componentes é pressuposta como grandeza-dada e dela se parte, não como Adam Smith procede, muitas vezesinversamente e em contradição com sua própria compreensão mais profunda, produzindo
a grandezade valor da mercadoriapost ’estum pela adiçãodas partescomponentes.
Ramsay observa contra Ricardo:
Ricardo esquece que o produto inteiro não se divide apenas entre salário e lucro,
mas que também uma parte é necessária paraa reposição do capital fixo'Í An Essay
on the Distribution o’ Wealth. Edimburgo, 1836. p. 174.!

Ramsay entende por capital fixo o mesmo que entendo por constante:
O capital fixo existe em uma forma em que contribui, é verdade, para a feitura da
mercadoria em elaboração, mas não para a manutenção dos trabalhadores. p. 53.!

Adam Smith opunha-se à conseqüência necessáriade sua dissolução dovalormercadoria, portanto também do valor do produto social anual, em salário e maisvalia, portanto em mero revenue: a conseqüência deque todo o produto anual poderia então ser consumido. Não são jamais os pensadores originaisque chegam às
conseqüências absurdas.Eles deixam isso para os Says e MacCullochs.
Say, de fato, facilitabastante ascoisas. O que para um é adiantamento de capital, é para o outro revenue e produto líquido ou o foi; a diferença entre produto
bruto e líquido é puramente subjetiva, e
41 Daquiaté ofim do capítulo, aditamento
do Manuscrito
ll.
5' Primordial.N. dosT.!
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assim ovalor global
de todosos produtos
distribui-se na
sociedade como
revenue.
SAY. Traitéd'Econ. Pol. 1817. ll, p. 64.! O valor global de cada produto compõe-se

dos lucrosdos proprietários
fundiários, doscapitalistas dos
e industrieux{
o saláriofigura aqui como pro’its des industrieux!}°` que contribuíram para sua feitura. lsso faz com
que o revenue da sociedade sejaigual ao valor bruto produzido e não, como imaginava

a seitados economistas{os
fisiocratas },apenas
igual aoproduto líquidodo solo'Íp. 63.!
Dessa descoberta se apoderou também, entre

outros, Proudhon.

Storch, que do mesmo modo aceita em princípio a doutrina de Adam Smith,
acha, entretanto, a aplicação útil que Say faz dela insustentável.
Se se admite que o revenue de uma nação é igual a seu produto bruto, isto é, não

havendo capital
a deduzir,
ldeveria dizer,
nenhum capital
constante}tem-se também
de admitir que essanação pode consumir improdutivamente todo o valor de seu produto anual, sem causara menor quebra em seu futuro revenue. ...! Os produtos que per-

fazem o capital fconstantel
de uma nação nãosão consumíveis.
STORCH.
Considérations sur la Nature du Reuenu National. Paris, 1824. p. 147-15O.!

Como, porém, a existênciadessa parteconstante do capital se harmoniza com
a análisede preços smithiana, adotada por ele, segundo a qual o valor-mercadoria

contém apenas
salário emais-valia, mas
nenhuma parte
constante do
capital, Storch
esqueceu de dizer. E apenas por intermédio de Say que percebe que essa análise
de preços conduz a resultados absurdose suas últimas palavrasa esserespeito são:
que éimpossível decompor
o preçonecessário em
seus elementos
mais simples.
Cours
d'Econ. Pol.Petersburgo, 1815.
ll,_ p.141.!
Sismondi, que se ocupa especialmente da relação entre capital e revenue e,
na realidade,faz daconcepção particulardessa relaçãoa di’’erentia speci’ica deseus
Nouveaux Principes, não dissenem uma palavra científica, não contribuiu com nenhum átomo para o esclarecimento do problema.
Barton, Ramsay e Cherbuliez fazem tentativasde ultrapassara concepção smithiana. Fracassam,porque desde o princípio colocam o problema unilateralmente,
ao não distinguir com clareza adiferença entre valor-capital constantee variável da
diferença entre capital fixo e circulante.
John Stuart Mill reproduz com a habitual presunçãoa doutrina de Adam Smith
legada a seus sucessores.
Resultado: a confusão de pensamento de Smith continua existindo até o momento e seu dogma constitui artigo de fé ortodoxo da Economia Política.

Õ' Lucrosdos industriosos.
N. dosT.!

CAPÍTULO XX

Reprodução Simples

I. Colocação

da questão

Se observarmoso funcionamentoanual docapital social- portanto, do capital total, do qual os capitaisindividuais apenasconstituem fraçõescujo movimento é também seu

movimento individual,

assim como, simultaneamente, membro

integrante do movimento do capital total - quanto a seu resultado, istoé, se observarmos o produto-mercadoria que

a sociedade fornece durante

o ano, tem de se

mostrar como se operao processode reprodução do capital social, quaisas características quedistinguem esseprocesso dereprodução do processo dereprodução de
um capital individual e quais as características comunsa ambos. O produto anual
abrange tantoas partesdo produto social que repõem capital, a reprodução social,
como as partes que entram no fundo de consumo, que são consumidaspor trabalhadores ecapitalistas, portanto,tanto o consumo produtivo como o consumo individual. Ele abrange, aomesmo tempo,a reprodução isto é,a manutenção! da classe
capitalista eda classetrabalhadora e,portanto, também a reprodução do caráter capitalista do processo de produção global.

Ê evidentemente
a fórmula
de circulação
M'- 3 :_ 1:11
P M, que
temos de
analisar, e nela o consumo desempenha necessariamente umpapel; pois o ponto
de partida M' = M + m compreende tanto o valor-capital constante e o variável
como a mais-valia. Seu movimento abrange, por isso, tanto o consumo individual
como o produtivo. Nos ciclos D - M
P M' - D e P M'
- D' - M
P,
o movimento do capital é ponto de partida e ponto final: o que,'sem dúvida, compreende também o consumo, pois a mercadoria, o produto, tem de ser vendida.
Mas, supondo que isso já se realizou, é indiferente para o movimento do capital
individual o que venha a ser,depois, dessamercadoria. No movimento de M'
M',
ao contrário, as condiçõesda reprodução social são reconhecíveis justamentepelo
fato de que se tem de demonstrar o que acontece com cada parte de valor desse
produto global M'. O processo dereprodução em sua totalidadecompreende nesse

42 DoManuscrito ll.
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caso tanto o processo de consumo mediado pela circulação, como o próprio processo de reprodução do capital.
Temos de considerar o processo de reprodução para o objetivo proposto do
ponto de vista da reposição tantodo valor, como da matéria de cada parte componente de M'. Agora já não podemos nos contentar, como na análise do valor-produto do capital individual, com o pressuposto de que o capitalista individual pode
primeiramente, por meio da venda de seu produto-mercadoria, converter em dinheiro os componentes de seu capital e então, recomprando no mercado os elementos de produção, retransformá-losem capital produtivo. Aqueles elementos de
produção, ã medida que sejam de natureza material, constituem tanto parte componente do capital social,como o produto individual acabado que é intercambiado
e reposto por eles. Por outro lado, o movimento da parte do produto-mercadoria
social, que o trabalhador consome ao despender seu salário e o capitalista ao despender a mais-valia, constituinão apenasmembro integrantedo movimento do produto global, mas também se entrelaçacom os movimentos dos capitais individuais
e, por isso, o que sucede com ele não pode ser explicado simplesmente o pressupondo.

A questão que se coloca imediatamenteé a seguinte: como o capital consumido na produção é reposto, quanto ao valor, a partir do produto anual, e como se
entrelaça o movimento dessareposição com o consumo da mais-valiapelos capitalistas edo salário pelos trabalhadores?Trata-se, pois,em primeiro lugar da reprodução em escala simples.Além disso, supõe-se nãoapenas queos produtos se trocam
conforme seu valor, mas também que não se dá nenhuma revolução no valor dos
componentes do capital produtivo. Na medida em que os preços se desviam dos
valores, essa circunstância não pode influir sobre o movimento do capital social.
Intercambiam-se, depoiscomo antes, as mesmas massas deprodutos, embora os
capitalistas individuaisparticipem de relações devalor que já não seriam proporcionais a seus respectivos adiantamentos e às massas de mais-valia produzidas indivi-

dualmente por eles. Quanto às revoluções de valor, elas não alteram em nada as
proporções entre os componentes de valor do produto anual global, à medida que
se distribuemde um modo geral e uniforme. Por outro lado, à medida que se distribuem de um modo parcial e não uniforme, representam perturbações,as quais,primeiro, só podem ser compreendidas como tais se consideradas como desuios de
relações constantesde valor; segundo, porém, uma vez comprovada a lei segundo
a qual parte de valor do produto anual repõe capitalconstante, eoutra capital variável, uma revolução, seja no valor do capital constante, sejano do capital variável,
nada alteraria nessa lei. Modificaria apenas a grandezarelativa das partes de valor
que funcionam em uma ou em outra condição, pois outros valores teriam tomado
o lugar dos valores originais.
Enquanto considerávamosa produção de valor e o valor do produto do capital
do ponto de vista individual, a forma natural do produto-mercadoria, para a análise, eraindiferente, consistisse
ela em máquinas, cereaisou espelhos.Tratava-se sempre
de exemplos,e qualquer ramo da produção poderia igualmente servirde ilustração.
O que nos interessava era o próprio processo direto de produção, que se apresenta,

em qualquer ponto, como processo de um capital individual. Na medida em que
era consideradaa reprodução do capital, bastava suporque dentro da esferada circulação aparte do produto-mercadoria querepresenta valor-capitalencontrava oportunidade de retransformar-se emseus elementosde produção e, portanto, em sua
figura de capital produtivo; do mesmo modo que bastava supor que trabalhador
e capitalistaencontravam no mercado as mercadorias em que despendem salário e
mais-valia. Essamaneira puramente formal de exposição já não basta quando se
considera ocapital socialtotal e o valor de seusprodutos. A retransformação departe do valor dos produtos em capital, a entrada de outra parte no consumo indivi-
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constituem um

movimento dentro do próprio valor dos produtos em que resultou o capital total;
e essemovimento não é apenasreposição devalor, mas também reposiçãode matéria, sendo assim condicionado tanto pela proporção recíproca dos componentes
de valor do produto social como por seu valor de uso, sua forma material.
A43 reproduçãosimples em escala constanteaparece como uma abstração, ã
medida que é estranho supor, de um lado, na base do sistema capitalista, aausência de toda acumulação

ou reprodução

em escala ampliada e, de outro, as condi-

ções em que se produz não permanecem absolutamenteiguais em diversos anos.
O pressuposto é que um capital social de dado valor volta a fornecer, neste ano
como no anterior, a mesma massa de valores-mercadorias

e a satisfazer o mesmo

quantum de necessidades, emborapossam mudar as formas das mercadorias no
processo dereprodução. Entretanto, ã medida que ocorre acumulação, a reprodução simples constitui sempre parte da mesma, podendo, portanto, ser examinada
em si mesma e é um fator real da acumulação. O valor do produto anual pode diminuir, embora a massados valoresde uso permaneça constante;o valor pode permanecer o mesmo, embora a massa dos valores de uso diminua; a massa de valor

e a massa dosvalores de uso reproduzidospodem diminuir simultaneamente. Tudo
isso sereduz ao fato de que a reprodução se dá em condições maisfavoráveis que
antes, ou em condições mais dificeis, as quais podem resultar em reprodução imperfeita, defeituosa.Tudo isso pode tocar apenas o aspecto quantitativo dos diversos elementos da reprodução, mas não o papel que desempenham como capital
em reprodução ou como renda reproduzida no processo global.
II. Os dois departamentos da produção socia¡4
O produto global e, portanto, a produção global da sociedade decompõem-se
em dois grandes departamentos.

I. Meios de produção, mercadorias que possuem uma forma em que têm de
entrar ou pelo menos podem entrar no consumo produtivo.
ll. Meios de consumo, mercadorias que possuem uma forma em que entram
no consumo individual da classe capitalistae da classe trabalhadora.
Em cada um dessesdepartamentos todosos diferentesramos da produção que
lhes pertencem constituem um único grande ramo da produção, uns o dos meios
de produção, outros o dos meios de consumo..Todo o capital empregado em cada
um desses dois ramos da produção constitui um grande departamento particular
do capital social.
Em cada departamento, o capital se decompõe em dois componentes:
1. Capital variável. Este, quanto ao valor, é igual ao valor da força de trabalho
social empregadanesse ramoda produção, portanto igual à soma dos saláriospagos por aquela. Quanto à matéria, consiste naprópria força de trabalho em atividade, isto é, no trabalho vivo posto em movimento por esse valor-capital.
2. Capital constante. Isto é, o valor de todos os meios de produção empregados para a produção nesse ramo.Estes, por sua vez, se decompõem em capital ’ixo: máquinas, instrumentos de trabalho, construções,gado de trabalho etc., e em
capital constantecirculante: materiaisde produção, como matérias-primase auxiliares, produtos semimanufaturados etc.
43 DoManuscrito Vlll.
44 Noessencial, do
Manuscrito ll.O esquema.
do Manuscrito
Vlll.
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O valor do produto anual global, feito com a ajuda desse capital,em cada um
dos dois departamentos, se decompõe na parte de valor que representa o capital
constante c, consumido na produção e apenas transferidoao produto quanto a seu
valor, e na parte de valor agregada pelo trabalho anual global. Esta última se decompõe, por sua vez, na reposição do capital variável v adiantado e no excedente
sobre ele, que constitui a mais-valia m. Assim como o valor de cada mercadoria
individual, o valor do produto anual global de cada departamentodecompõe-se em
c+

v+

m.

A parte de valor c, que representa ocapital constanteconsumido na produção,
não coincide com o valor do capital constanteempregado na produção. Sem dúvida, os materiais deprodução são consumidos por inteiro e seus valorestransferemse, portanto, totalmente ao produto. Mas, apenas parte do capital ’ixo empregado
é consumida inteiramente e apenas seuvalor é transferido ao produto. Outra parte
do capital fixo, máquinas, edifícios etc.,continua existindoe funcionando, depois como antes, embora com o valor reduzido pela depreciação anual. Essa partedo capital fixo que segue funcionando não existe para nós, quando observamos o valor
do produto. Constitui parte do valor-capital que existeindependente e paralelamente ao valor-mercadoria produzido de novo. Isso já se mostrou no exame do valor
do produto de um capital individual Livro Primeiro, cap. VI, p. 192!.1` Aqui, porém, temos de abstrair,provisoriamente, o procedimento aplicado lá. Ao examinar
o valor do produto do capital individual, vimos que o valor retirado do capital fixo
pela depreciaçãose transfereao produto-mercadoria fabricado durante o tempo de
depreciação, não importando se durante esse tempo parte desse capitalfixo é reposta in natura, a partir dessevalor transferido, ou não. Aqui, ao contrário, no exame do produto social global e de seu valor, precisamos abstrair, pelo menos
provisoriamente, aparte de valor transferidaao produto anual pela depreciação do
capital fixo durante o ano, ã medida que esse capitalfixo não tenha sido reposto
in natura durante o ano. Em uma seçãoulterior destecapítulo trataremosdesse ponto
separadamente.

Para nossainvestigação dareprodução simplesqueremos tomar por base o seguinte esquema, em que c = capital constante, v = capital variável, m = mais..
._
ITI z
valia,
se
e admite
uma taxa
de valonzaçao
T
= 100%. Os
numeros podem
repre-

sentar milhões de marcos, francos ou libras esterlinas.

I. Produção de meios de produção:
Capital .........................
4 000, + 1000,
Produto-mercadoria ......... 4 000, + 1000,
existente em meios de produção.

= 5 000
+ 1000,,,

= 6 000,

II. Produção de meios de consumo:
Capital .........................

2 000,

Produto-mercadoria .........

2 000, + 500,

existente em

meios de

+ 500,

= 2 500

+ 500,, = 3 000,

consumo.

Recapitulando, produto-mercadoria global por ano:
I. 4 000, + 1 000, + 1 000,, = 6 000 meios de produção
Il. 2 000, +
500, +
500,, = 3 000 meios de consumo.
I' Ver O Capital.Op. cit.,v. I, t. 1, p. 167e 168. N. dosT!
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Valor global = 9 000, do qual é excluído o capital fixo que continua funcionando em

sua forma natural, de

acordo com

o pressuposto.

Se examinarmos, com base na reprodução simples, onde toda a mais-valia é
consumida improdutivamente,as transaçõesnecessárias deixando
de lado, por agora,
a-circulação monetáriaque as medeia, então se nosoferecem deimediato trêsgrandes pontos de referência.
1! Os 500,, salários dos trabalhadores, e os 500,,,, mais-valia dos capitalistas
no Departamento Il, têm de ser despendidos em meios de consumo. Mas seu valor
existe nos meios de consumo no valor de 1 000,, que, nas mãos dos capitalistas
do Departamento II, repõem os 500, adiantados e representam os 500,,,. Salário
e mais-valia do Departamento II são transacionados, portanto,dentro do Departamento II, pelo produto de II. Assim desaparecem, do produto global, 00, +
500,,,!II = 1 000 em meios de consumo.
2! Os 1 000, + 1 000,, do Departamento I têm de ser despendidos também
em meios de consumo, portanto em produtos do Departamento II. Têm de
intercambiar-se, portanto,pela parte que ainda resta desseproduto, de capital constante, de montante igual, 2 000,. Em troca disso, o Departamento II recebe uma
importância igual em meios de produção, produtos de I, em que se corporifica o
valor dos 1 000, + 1 000,, de I. Com isso desaparecem da conta 2 000 II, e
000,

+ 1 000,,,!I.

3! Restam ainda 4 000 IC.Estes consistemem meios de produção que apenas
podem ser utilizados no Departamento I, servem para repor seu capital constante
consumido e, por isso, são liquidados mediante o intercâmbio mútuo entre os capitalistas individuais de I, do mesmo modo que se liquidam os 00,

+ 500,,,!ll

me-

diante o intercâmbio entre os trabalhadorese os capitalistas, respectivamente,entre
os capitalistas individuais de

II.

Isso, por enquanto, apenas para compreender melhor o que segue.
III. A transação entre os dois departamentos: I v

+ m! por 11,45

Comecemos pelo grande intercâmbioentre as duas classes 000,
- esses

valores que nas mãos de seus produtores consistem

+ 1 000,,,!l

em meios de produ-

ção em sua forma natural, trocam-se por 2 000 II, por valores que consistem em
meios de consumo em sua forma natural. Desse modo, a classe capitalistaII converteu seu capital constante = 2 000 da forma de meios de consumo à dos meios
de produção dos meios de consumo, forma em que pode funcionar novamente como fator do processo de trabalho e, para a valorização,como valor-capital constante. Por outro lado, o equivalente da força de trabalho em I 000 l,! e a mais-valia
dos capitalistasI 000 Im! realizam-se dessamaneira em meios de consumo; ambos sãoconvertidos de sua forma natural de meios de produção a uma forma natural em que podem ser consumidos como rendimento.
Essa transaçãorecíproca se efetua porém por meio de uma circulação de dinheiro que tanto a medeia como dificulta suacompreensão, masque ê de importância decisiva,porque a parte variáveldo capital tem de apresentar-se semprede novo
em forma-dinheiro, como capital monetário que se converte de forma-dinheiro em
força de trabalho. O capital variável tem de ser adiantado em forma-dinheiro em
todos os ramos de negócios conduzidossimultânea eparalelamente, pertençameles
45 Daquiem diante,Manuscrito VIII.
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ã categoria l ou Il. O capitalista compra a força de trabalho antes de ela entrar no
processo deprodução, mas apenas a paga, em prazos ajustados,depois de ela ter
sido despendida na produção de valores de uso. Assim como a parte restante de
valor do produto, pertence-lhe também a parte do mesmo que é apenas um equivalente do dinheiro despendido no pagamento da força de trabalho, a parte de valor do produto que representa o valor-capital variável. Nessa parte de valor, o
trabalhador já lhe forneceu o equivalente de seu salário. Mas é a retransformação
da mercadoria em dinheiro, sua venda, que restabeleceo capital variável do capitalista como capital monetário, que ele pode adiantar de novo na compra da força
de trabalho.

No Departamento I, o capitalista coletivopagou, portanto, 1 000 libras esterlinas digolibras esterlinas
simplesmente paraindicar queé valor em ’orma-dinheiro! =
1 000,, aos trabalhadorespela parte de valor do produto I que já existe como parte v do produto I, isto é, dos meios de produção por eles produzidos. Os trabalhadores compramcom essas1 000 libras esterlinas,
dos capitalistas
II, meiosde consumo
de mesmo valor e transformam assim metade do capital constante II em dinheiro;
os capitalistasll, por seu lado, compram com essas 1000 libras esterlinas meiosde
produção no valor de 1 000, dos capitalistasl; com isso, paraestes últimos,o valorcapital variável = 1 000,, que como parte de seu produto existia sob a forma natural de meios de produção, é novamente transformado em dinheiro e pode agora
funcionar de novo, nas mãos dos capitalistas I,como capital monetário que é convertido em força de trabalho, portanto no elemento mais essencialdo capital produtivo. Dessemodo, lhesreui, em forma-dinheiro, seucapital variável,em conseqüência
da realização de parte de seu capital-mercadoria.
Mas, quanto ao dinheiro que é necessário paraa transaçãoda parte m do capital-mercadoria lcontra asegunda metadedo capitalconstante ll,este podeser adiantado de diversas maneiras.
Na realidade,essa circulação
abarca umamassa incalculável
de compras e vendas isoladas dos capitalistas individuaisde ambas as categorias,
em que, sob todasas circunstâncias,porém, o dinheiro tem de provir desses capitalistas, poisjá liquidamos a conta da massa de dinheiro lançada na circulação pelos
trabalhadores. Ora,um capitalistada categoria ll, com seu capital monetário disponível além do capital produtivo, pode comprar meios de produção dos capitalistas
da categoria l, ora, ao contrário, um capitalista da categoria l, com o fundo de dinheiro destinado a despesaspessoais, nãopara dispêndio de capital, pode comprar
meios de consumo dos capitalistas dacategoria ll. Tem-se de supor que certas reservas monetárias- seja para adiantamentos de capital, seja para gasto de rendimento -, conforme já mostramos anteriormente, nas partes I e Il, sob todas as
circunstâncias, existamao lado do capital produtivo nas mãos do capitalista. Suponhamos que metade do dinheiro - a proporção nesse casoé totalmente indiferente para nosso propósito - seja adiantada pelos capitalistas ll, a fim de repor seu
capital constante,na compra de meios de produção, e metade seja despendidapelos capitalistasI para consumo; assim, o Departamento Il adianta 500 libras esterlinas e compra, com estas, meios de produção do Departamento l, tendo assim
incluídas as 1 000 libras esterlinasanteriores que provêm dos trabalhadores l! reposto 3/4 de seu capital constante in natura; o Departamento l compra, com as
500 libras esterlinas assim recebidas, meios de consumo de Il, tendo assim descrito,

para metade da parte de seu capital-mercadoria que consiste em m, a circulação
m - d - m e realizado esseseu produto em fundo de consumo. Mediante esse
segundo processo,as 500 libras esterlinasvoltam às mãos de Il como capital monetário que ele possuiao lado de seu capital produtivo. Por outro lado, l antecipa para
metade da parte m de seu capital-mercadoria que ainda está estocada com ele como produto - antes da venda do mesmo - dispêndio de dinheiro no montante
de 500 libras esterlinasna compra de meios de consumo de ll. Com as mesmas
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500 libras esterlinas, ll compra meios de produção de l e com isso repõe in natura
todo seu capital constante 000 + 500 + 500 = 2 000!, enquanto l realiza toda
a sua mais-valia em meios de consumo. Ao todo, ter-se-ia efetuado uma transação
de mercadoriasno montante de 4 000 libras esterlinas, comuma circulação monetária de 2 000 libras esterlinas,sendo atingido esse último montante apenasporque
se representao produto anual global como se fosse transacionadode uma vez, em
poucas grandes porções. O que importa aqui é apenas a circunstância de que ll
não só reconverte em forma de meios de produção seu capital constante, reprodu-

zido em forma de meios de consumo, mas além disso as 500 libras esterlinasque
adiantou ã circulação na compra de meios de produção retornam a ele; e que, do
mesmo modo, l não apenas volta a possuir seu capital variável, que reproduz em

forma demeios deprodução, emforma-dinheiro, como
capital monetárioquede
novo pode se converterdiretamente emforça de trabalho, masque também refluem
a ele as 500 libras esterlinasque despendeu, antecipando a venda de parte da maisvalia de seu capital, na compra de meios de consumo. Mas refluem a ele não em
virtude do dispêndio efetuado, mas pela venda conseqüente de parte de seu capital-mercadoria, que era portadora de metade de sua mais-valia.
Em ambos os casos, não se dá apenas a reconversão do capital constante de
ll da forma-produto ã forma natural de meios de produção, a única em que pode
funcionar como capital; e, do mesmo modo, não se dáapenas aconversão daparte
variável do capital de l em forma-dinheiro e da parte da mais-valia dos meios de
produção l em forma consumível como rendimento. Mas, além disso,refluem também a ll as 500 libras esterlinas de capital monetário que adiantou na compra de
meios de produção, antes de ter vendido a parte de valor do capital constanteque
lhes correspondee as compensa, existenteem forma de meios de consumo; e re-

fluem aindaa l as 500libras esterlinas
que despendeu
antizipando2` na
compra de
meios de consumo. Se reflui a Il o dinheiro adiantado

por conta da parte constante

de seu produto-mercadoria, e a I o adiantado por conta de parte da mais-valia de
seu produto-mercadoria, isso ocorreapenas porque a primeira classe decapitalistas
lançou na circulação, além do capital constante existenteem forma-mercadoria ll,
500 libras esterlinas em dinheiro, e a outra, além da mais-valia existente em forma-

mercadoria I, o mesmo montante. Acabaram se pagando mútua e integralmente
mediante o intercâmbio de seus respectivosequivalentes demercadorias. O dinheiro que lançaram na circulação acima dos montantes de valor de suas mercadorias,
como meio para essatransação de mercadorias, voltada circulação a cada um deles, pro rata à cota que cada um deles lançou na circulação. Eles não se tornaram,
com isso, nenhum tostão mais ricos. ll possuía um capital constante = 2 000 em
forma de meios de consumo + 500 em dinheiro; possui agora 2 000 em meios
de produção e 500 em dinheiro, como antes; do mesmo modo, l possui, como antes, uma mais-valia de 1 000 em mercadorias, meios de produção, agora transformados em fundo de consumo! + 500 em dinheiro, como antes. Segue, em geral:
do dinheiro que os capitalistas industriaislançam na circulação paramediar sua própria circulação de mercadorias, seja por conta da parte constante do valor da mercadoria, seja por conta da mais-valia existente nasmercadorias, à medida que ele
é despendido como rendimento, retorna às mãos dos respectivos capitalistastanto
quanto adiantaram para a circulação monetária.
Quanto ã retransformação docapital variávelda classel em forma-dinheiro, ele
existe paraos capitalistasl, depois de o terem despendido em salários,primeiro em
forma-mercadoria em que os trabalhadores oforneceram a eles. Pagaram-noàqueles em forma-dinheiro, como preço de sua força de trabalho. Pagaram, nessamedida, a parte de valor de seu produto-mercadoria que equivale a essecapital variável
2` Antecipadamente.
N. dosT.!
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despendido em dinheiro. Por isso, sãoproprietários também dessa partedo produto-mercadoria. Masa parte da classetrabalhadora queempregam não é compradora dos meios de produção que ela mesma produziu; é compradora dos meios de
consumo produzidos por Il. O capital variável adiantado no pagamento da força
de trabalho não retorna, portanto, diretamente aos capitalistasI. Mediante as compras dos trabalhadores, passaàs mãos dos produtores capitalistas dasmercadorias
necessárias esobretudo acessíveisao círculo dos trabalhadores, portanto -àsmãos
dos capitalistas II, e só ao empregarem esteso dinheiro na compra de meios de
produção - só por esse rodeio -, o capital variávelretorna às mãos dos capitalistas I.

Resulta daíque na reprodução simplesa soma de valor u + m do capital-mercadoria I e, portanto, uma parte proporcional correspondente do produto-mercadoria global I! tem de ser igual ao capital constantellc, que se_separa tambémcomo
parte proporcional do produto-mercadoria global da classe II; ou I ,, ¬, ,,,,= IIC.
IV A transação dentro
do Departamento
necessários e artigos de luxo

II. Meios

de subsistência

Do valor do produto-mercadoria do Departamento ll ainda restam a examinar
os componentes v + m. Seu exame não tem nada a ver com a questão mais importante que aqui nos ocupa: em que medida precisamente a decomposição do
valor de cada produto-mercadoria capitalista individualem c + v + m, ainda que
mediada por diversas formasde manifestação,vale igualmentepara o valor do produto anual global. Essaquestão encontrarásua soluçãopela troca de I ,,+ ,,,,por Ile,
por um lado, e pela investigação,reservada para mais tarde, da reprodução de lc
no produto-mercadoria anual de I, por outro. Visto que ll ,,, ,,,,existe na forma natural de artigos de consumo que o capital variável adiantado aos trabalhadoresem
pagamento da força de trabalho tem de ser despendido por estes, emtermos gerais,
em meios de consumo, e que a parte de valor m das mercadorias, pressupostaa
reprodução simples, é despendida de fato em meios de consumo, como rendimen-

to, é prima ’acie claro que os trabalhadores II compram de volta, com os salários
recebidos doscapitalistas ll,parte de seu próprio produto - de acordo com o montante do valor em dinheiro recebido como salário. Desse modo, a classecapitalista
de Il reconverte seucapital monetário adiantado em pagamento da força de trabalho em forma-dinheiro, e isso é o mesmo que se houvessem pagoos trabalhadores
com meros signos de valor. Tão logo os trabalhadores realizassemesses signosde
valor pela compra de parte do produto-mercadoria produzido por eles e pertencente aos capitalistas, essessignos de valor voltariam às mãos dos capitalistas,só que
aqui o signo não apenas representavalor, mas o possui em sua corporalidade de
ouro ou prata. Examinaremos essa espéciede refluxo do capital variável adiantado
em forma-dinheiro, mediante o processo em que a classe trabalhadoraaparece como compradora e a classe capitalistacomo vendedora, depois mais de perto. Aqui,
porém, trata-se de outro ponto que, nesse refluxo do capital variável a seu ponto
de partida, deve ser esclarecido.
A categoria Il da produção anual de mercadoriascompõe-se dos mais variados
ramos industriais,mas que podem ser divididos - com referência a seus produtos
- em dois grandes subdepartamentos:
a! Meios de consumo que entram no consumo da classe trabalhadora e - à
medida que são meios de subsistêncianecessários, emboramuitas vezesdiferentes
em qualidade e valor dos consumidos pelos trabalhadores - constituem também
parte do consumo da classe capitalista.Podemos colocartodo essesubdepartamento, para nosso propósito,sob a rubrica: meios de consumo necessários, sendototal-
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mente indiferente,nesse caso,que determinado produto, o fumo, por exemplo, seja
ou não, do ponto de vista fisiológico, um meio de consumo necessário;basta que
habitualmente o

seja.

b! Meios de consumo de luxo que apenas entram no consumo da classe capitalista, portantosó podem ser trocadospor mais-valia despendida, a qual nunca cabe ao trabalhador. Na primeira rubrica, é evidente que o capital variável adiantado
para produzir as espéciesde mercadoriaspertencentes aela tem de retornar diretamente, em forma-dinheiro, ã parte da classe doscapitalistas ll portanto, aoscapitalistas Ila!, que produz esses meiosde subsistêncianecessários. Elesos vendem a
seus própriostrabalhadores pelomontante do capital variávelpago a estes emsalários. Esse refluxo é direto com referência a todo esse subdepartamento da classe
dos capitalistasll, por mais numerosasque sejam as transaçõesentre os capitalistas
dos diversosramos industriaisparticipantes, pelasquais o capital variávelem refluxo
se distribuipro rata. São processosde circulaçãocujos meiosde circulaçãosão diretamente fornecidospelo dinheiro gasto pelostrabalhadores. Ascondições noSubdepartamento llb, porém, são diferentes. Toda a parte do produto-valor com a qual
temos de ver aqui, llbi.. +m ,existe em forma natural de artigos de luxo, isto é, arti-

gos que
a classe
trabalhadoracomprar
pode pouco
tão como
o valor-mercadoria

l,,, existenteem forma de meios de produção, ainda que esses artigosde luxo, bem
como aqueles meios de produção, sejamprodutos dessestrabalhadores. O refluxo,
pelo qual o capital variável adiantado nesse subdepartamentoretorna em sua forma-dinheiro aos produtores capitalistas,não pode, portanto, ser direto, mas tem de
ser mediado, como no

caso de lu.

Suponhamos, por exemplo, como acima para toda a classe ll, que v = 500
e m = 500; mas o capital variável e a mais-valia correspondentese distribuem do
seguinte'modo:
Subdepartamento a: meios de subsistência necessários:u = 400, m = 400;
portanto uma massa de mercadorias em meios de consumo necessários no

valor de 400 + 400,,, = 800, ou lla00,, + 400,,,!.
Subdepartamento b: artigos de luxo no valor de 100,, + 100,, = 200, ou
11b91oo, + 100,,,!.
Os trabalhadoresde llb receberam empagamento de sua forçade trabalho 100
em dinheiro, digamos 100 libras esterlinas;com estas, compram dos capitalistas Ila
meios de consumo no

montante de

100. Essa classe capitalista compra com

esse

dinheiro, por 100, mercadoriasde llb, retornando assimaos capitalistasllb seu capital variável

em forma-dinheiro.

Em lla, já existem 400, novamente em forma-dinheiro, nas mãos dos capitalistas, obtidospelo intercâmbio com seuspróprios trabalhadores;além disso,da parte de seu produto que representa a mais-valia 1/4 foi cedido aos trabalhadores llb
e, em compensação, foram recebidos llb00,,! em artigos de luxo.
Se pressupomosagora que os capitalistaslla e llb dividem o dispêndio de seu
rendimento na mesma proporção entre meios de subsistêncianecessários eartigos
de luxo, admitindo que ambas asclasses gastamde cada vez 3/ 5 em meios de subsistência necessários
e 2/5 em artigos de luxo, então os capitalistas doSubdepartamento lla despenderão, dos 400 de seu rendimento de mais-valia, 3/5 em seus
próprios produtos, em meios de subsistêncianecessários, portanto240; e 2/ 5 =
160, em artigos deluxo. Os capitalistas doSubdepartamento llb repartirão suamaisvalia, = 100,,,, da mesma maneira: 3/ 5, = 60, em meios de subsistêncianecessários e2/ 5, = 40, em artigos de luxo, sendo estesúltimos produzidos e transacionados dentro de seu próprio subdepartamento.
Os 160 em artigos de luxo que lla!,,, recebe chegam às mãos dos capitalistas
do seguinte modo: dos lla00,,, trocaram-se, conforme vimos, 100 em forma de
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meios de subsistência necessários
pelo montante igual de lIb!,,, existenteem artigos
de luxo, e outros 60 em meios de subsistência necessários por lIb0,,,

em artigos

de luxo. A conta global é, então, a seguinte:
lla: 400, + 400,,,; llb: 100, + 100,,,.
1! 400,, a! são comidos pelos trabalhadoreslla, de cujo produto meios de subsistência necessários!formam uma parte; os trabalhadores oscompram dos produtores capitalistasde seu próprio departamento. Retornam desse modo a estes 400
libras esterlinasem dinheiro, seu valor-capital variável de 400 pago em salários a
seus próprios trabalhadores; com este podem voltar a comprar força de trabalho.
2! Parte dos 400,,, a!, igual aos 100,, b!, portanto 1/4 da mais-valia a!, é realizada emartigos de luxo, como segue: ostrabalhadores b! receberam doscapitalistas de seu departamento b! 100 libras esterlinasem salários; com estas, compram
1 /4 de m a!, isto é, mercadoriasque constituem em meios de subsistêncianecessários; os capitalistas de a compram, com esse dinheiro, pelo mesmo montante de
valor, artigos de luxo = 100,, b!, isto é, metade de todos os artigos de luxo produzidos. Assim, retorna aos capitalistas bseu capital variável em forma-dinheiro, e
eles podem, por meio da renovação da compra da força de trabalho, iniciar de novo sua reprodução, pois todo o capital constante da classe total II já está reposto
pelo intercâmbio de I ,, , ,,,, por llc. A força de trabalho dos trabalhadores de luxo
só é, portanto, vendável novamente porque a parte de seu próprio produto, criada
como equivalente de seu salário, é levada peloscapitalistas llaa seu fundo de consumo, sendo usufruída. O mesmo vale para a venda da força de trabalho sub l;

como llç, pelo qual se trocal ,, +,,,,, consiste
tanto em artigos deluxo como em
meios de subsistência necessários,e o- que é renovado por meio de l ,, , ,,,, perfaz
os meios de produção tanto dos artigos de luxo como dos meios de subsistência
necessários.!

3! Chegamos agora ao intercâmbio entre a e b, na medida em que é apenas
intercâmbio entre os capitalistasdos dois subdepartamentos. Peloque precede, estão liquidados O capital variável 00,,! e parte da mais-valia 00,,,! de a e O capital variável 00,,! de b. Admitimos ainda que a proporção média do dispêndio de
rendimento capitalista,em ambas as classes,seja de 2/5 para artigos de luxo e dê
3/5 para necessidades vitaisde subsistência.Além dos 100 já despendidos emluxo
recaem, por isso, sobretoda a subclasse a60 para luxo, e, na mesma proporção,
isto é, 40 sobre b.

lla!,,, sereparte, portanto, em 240 para meios de subsistênciae 160 para artigos de luxo = 240 + 160 = 400,.,, lla!.
llb!,,, se reparte em 60 para meios de subsistência e40 para artigos de luxo:
60 + 40 = 100,,, IIb!. Osúltimos 40 essa classeconsome de seu próprio produto
,/ 5 de sua mais-valia!; os60 para meios de subsistência elaobtém ao intercambiar
60 de seu mais-produto por 60,,, a!.
Temos, portanto,para toda a classecapitalista ll consistindo u + m, no Subdepartamento a, em meios de subsistêncianecessários, eem b, em artigos de luxo!:
lla00,, + 400,,,! + lIb00,, + 100,,,! = 1 000; realizados pelo movimento,
assim: 500,, a + b!{realizados em 400,, a! e 100,,, a!} + 500m a + b! lrealizados
em 300,,, a!

+ 100,, b!}

= 1 000.

Para a e b, cada um considerado por si, obtemos a realização:
m=

al 00,,a!J' 24o,,9a:
+ 1oo,9b:
+ 6O,,, b!80°
191. m

............ =

bl 100,,, +a!óo,,,9a:
+ 4o,9b:

Â
1 ooo
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Se mantivermos,
a fim de simplificar,a mesmaproporção entre
capital variável
e constanteo que,de passagem,
não éabsolutamente necessário!,
obteremos para
400, a! umcapital constante
= 1 600, e para 100, b!um capitalconstante =400.
Temos assim para ll os seguintes subdepartamentos a e bz
lla! 1600,

+ 400,

+ 400m = 2 400

llb! 400,

+ 100,

+ 100,,,

= 600

e, no total:

2 000, + 500,

+ 500,,, = 3 000.

De acordo com isso, dos 2 000 Il, em meios de consumo, que se trocam por
2 000 l , , ,,,,, 1 600 são convertidos em meios de produção de meios de subsistência necessários,e 400 em meios de produção de artigos de luxo.
Os 2 000 l , , ,,,, se decomporiam, portanto, por sua vez, em 800, + 800,,,!l
para a, = 1 600 meios de produção de meios de subsistência necessários, e
00, +
200,,,!I para b, = 400 meios de produção de artigos de luxo.
Parte considerávelnão apenas dos meios de trabalho propriamente ditos, mas
também das matérias-primas eauxiliares, é da mesma espécie, paraambos os departamentos. Mas,no que tange àsconversões dasdiversas partesde valor do pro-

duto globall , +,,,,, taldivisão seriatotalmente indiferente.
Tanto os800 l, de cima
como os 200 l, se realizamporque o salário é despendido em meios de consumo
1 000 ll, e, portanto, o

capital monetário

nele adiantado

se reparte, ao retornar,

uniformemente, entreos produtorescapitalistas l,repondo-lhes emdinheiro, pro rata,

seu capitalvariável adiantado;
por outrolado, noque tangeã realização
dos 1000
lm, os capitalistas retirarãotambém aqui uniformemente na proporção da grandeza de seu m!, de toda a segunda metade de Ilc, = 1 000, 600 Ila e 400 llb em
meios de consumo; portanto, aqueles que repõem o capital constante de lla:
480 /5!

de 600, lla! e 320 /5! de

400, llb! =

800;

que repõem o capital constante de llb:
120 /5!
Soma =

de 600, lla! e 80 /5! de

400, llb! =

200.

1000.

O que é arbitrário aqui, tanto para l como para ll, é a proporção entre o capital
variável e o capital constante e a identidade dessa proporçãopara l e ll e para seus
subdepartamentos. No que tange a essa identidade, ela só foi adotada aqui para
simplificar, e a adoção de proporções diferentes não modificaria absolutamentenada nas condições do problema e em sua solução. Maso que surge como resultado
necessário, supostaa reprodução simples, é:
1! Que o novo produto-valor do trabalho anual decomponível em U + m!,
criado em forma natural de meios de produção, é igual ao valor-capital constante
c do valor dos produtos feitos pela outra parte do trabalho anual, reproduzido em
forma de meios de consumo. Se fosse menor do que Ilc, ll não poderia repor por
inteiro seu capital constante;se fossemaior, um excedente ficariasem ser utilizado.
Em ambos os casos, o pressuposto reprodução simples ficaria violado.
2! Que no produto anual, reproduzido em forma de meios de consumo, o capital variável v, adiantado em forma-dinheiro, só é realizável porseus beneficiários,
enquanto trabalhadoresde luxo, naquela parte dos meios de subsistêncianecessá-
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rios que incorpora, prima’acie, para os produtorescapitalistas dosmesmos suamaisvalia: que, portanto, o v, gasto na produção de luxo, é igual a uma parte correspondente a seu volume de valor, de m, produzida em forma de meios de subsistência
necessários e,conseqüentemente, temde ser menor que esse m em sua totalidade
- a saber, lIa!,,, - e que apenas por meio/da realização daquele u nessa parte
de m o capital variável adiantado pelos produtores capitalistas de artigos de luxo
retorna a estes em forma-dinheiro. Este é um fenômeno análogo à realização de
l,,, , ,,,, emllc; só que, no segundo caso, Ilb!, se realiza em parte de Ila!,,, que lhe
é igual em volume de valor. Essas proporçõespermanecem qualitativamentedeterminantes em toda distribuição do produto global anual, ã medida que realmente
entra no processo de reprodução anual mediada por circulação. l ,,, ,,,,apenas pode ser realizado em llc, assim como llc, em sua função de componente do capital
produtivo, só é renovável mediante essarealização; do mesmo modo, llb!,, é apenas realizávelem uma parte de lIa!,,,, e é só dessa maneiraque llb!,, pode ser reconvertido emsua formade capitalmonetário. Evidentemente,isso sóvale na medida
em que tudo é realmente um resultado do próprio processo de reprodução, portanto na medida em que os capitalistas llb,por exemplo, não tomem capital monetário
para u, a crédito, em outra parte. Quantitativamente, porém, as transações dasdiversas partesdo produto anual apenaspodem dar-se nas proporçõesacima expostas, à medida que a escala e as proporções de valor da produção permaneçam
estacionárias eà medida que essascondições rígidas não sejam alteradas pelo comércio exterior.

Se se dissesse, àmaneira de Adam Smith, que l ,, , ,,,, se dissolve em llc, e II,
se dissolveem l ,, , ,,,,, ou, como ele costuma dizer mais freqüentemente e de modo ainda mais absurdo, l ,, , ,,,, constituicomponentes do preço respectivamente,
do valor; ele diz value in exchange` de llc, e ll, constitui todo o componente do
valor l ,,, ,,,,,poder-se-ia e dever-se-ia dizertambém que llb!,, se dissolve em lla!,,,,
ou lIa!,,, em Ilb!,,, ou llb!,, constitui componente da mais-valia Ila, e vice-versa;
desse modo,a mais-valiase dissolveriaem salário, respectivamente capitalvariável,
e o capital variávelconstituiria componente da mais-valia. Esse absurdose encontra, em tal medida e de fato, em Adam Smith, pois para ele o salário é determinado
pelo valor dos meios de subsistêncianecessários, eesses valores-mercadorias,por
sua vez, pelo valor do salário capital variável! e da mais-valia neles contida. Ele
fica tão absorvido pelas frações em que é decomponível o produto-valor de uma
jornada de trabalho, sobre a base do sistema capitalista - a saber, em v + m -,
que esqueceinteiramente que, no intercâmbio simples de mercadorias, étotalmente indiferente se os equivalentes existentes em forma natural diversa consistem em

trabalho pago ou não-pago, pois em ambos oscasos aprodução delescusta a mesma quantidade de trabalho; e que é igualmente indiferente se a mercadoria de A
ê um meio de produção e a de B, um meio de consumo, se, após a venda, uma
mercadoria tem de funcionar como elemento de capital, a outra, ao contrário, entra
no fundo de consumo e, secundum4` Adam Smith, é consumida como rendimento. O uso que o comprador individual faz de sua mercadoria não entra no intercâmbio de mercadorias, na esfera da circulação, e não afeta o valor da mercadoria. Isso

de nenhum modo se altera pelo fato de que, na análise da circulação do produto
global anual da sociedade, tem-se de levar em consideração a destinação de uso
determinada, o momento do consumo das diversas partes componentes desse
produto.
Na transação acima constatada de llb!,, por uma parte equivalente de lla!,,,,
e nas transações ulterioresentre lIa!,,,e llb!,,,, de modo algum é pressuposto que,
3° Valorde troca. N. dosT.!
4' Segundo.N. dosT.!
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sejam os capitalistas individuais de lla e llb, sejam suas respectivas coletividades,
eles dividam na mesma proporção sua mais-valia entreartigos de consumo necessários e artigos de luxo. Um pode gastar mais no consumo destes, outro mais no
consumo daqueles. No terreno da reprodução simples apenas é pressuposto que
uma soma de valores, igual a toda a mais-valia, é realizada no fundo de consumo.
Os limites são, portanto, dados. Dentro de cada departamento, é possível que um
realize maisem a, outro mais em b; mas issopode compensar-se mutuamente, de
modo que as classescapitalistas ae b, em sua totalidade, participam cada uma na
mesma proporção em ambos. Mas as proporções de valor - a participação proporcional no valor global do produto ll das duas espéciesde produtores a e b -,
portanto também determinada proporção quantitativa entre os ramos da produção
que fornecem aqueles produtos,são necessariamentedadas, em cada casoconcreto; só a proporção que figura como exemplo é hipotética; se se adota uma outra,
isso não modificará em nada os momentos qualitativos; só se alterariam asdeterminações quantitativas. Mas, se por quaisquer circunstâncias houver uma' mudança
real na grandeza proporcionalde a e b, então também mudariam correspondentemente as condições de reprodução simples.

Da circunstânciade que llb!, se realiza em uma parte equivalente de lla!,,, segue que, na proporção em que aumenta a parte de luxo do produto anual, em que,
portanto, um quotum5` crescentede força de trabalho é absorvido na produção de
luxo - que na mesma proporção a reconversão do capital variável adiantado em
llb!, em capital monetário, que funciona de novo como forma-dinheiro do capital
variável, e, com isso, a existência e a reprodução da parte da classe trabalhadora
ocupada em llb -, sua oferta de meios de consumo necessários écondicionada
pela prodigalidade da classecapitalista, pelatransação departe considerávelde sua
mais-valia por artigos de luxo.
Toda crise diminui momentaneamente

o consumo de luxo; retarda, adia a re-

conversão de llb!, em capital monetário,permite-a apenasparcialmente ejoga, assim, na rua parte dos trabalhadores de luxo, enquanto, por outro lado, paralisa e
diminui justamente por isso a venda dos meios de consumo necessários. Não se
consideram aí os trabalhadores improdutivos, despedidos ao mesmo tempo, que
recebem por seus serviçosparte das despesas deluxo dos capitalistas essestrabalhadores são,pro tanto, artigos de luxo! e participam amplamente também do consumo dos meios de subsistência necessáriosetc. O inverso ocorre no período de
prosperidade, e precisamente nas épocas de seu auge de negociatas - em que,
já por outras razões,o valor relativo do dinheiro, expressoem mercadorias,cai sem
que haja, além disso, uma verdadeira revolução dos valores!, portanto o preço das
mercadorias sobeindependentemente de seu próprio valor. O aumento do consumo não se limita aos meiosde subsistêncianecessários; aclasse trabalhadoraã qual
se incorporaagora ativamentetodo o seu exércitode reserva!participa tambémmomentaneamente do consumo de artigos de luxo que ordinariamente lhe são inacessíveis e,além disso,também da classe dosartigos de consumo necessáriosque, em
outras condições, em sua maior parte constituem meios

de consumo necessários

apenas paraa classecapitalista, oque, por sua vez,provoca um aumento dospreços.
T E pura tautologia dizer que as crisesprovêm da falta de consumo solvente ou
de consumidores solventes. Outrasespécies deconsumo além do solvente o sistema capitalistanão conhece, exceto o sub forma pauperisó' e o do malandro. Que
5` Cota. N. dosT.!
5° Soba formade pobre.N. dosT.!
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mercadorias sejaminvendáveis, significaapenas que não se encontraram compradores solventes,portanto consumidores já que as mercadoriassão compradas,em
última instância, para fins de consumo produtivo ou individual!. Mas, se seprocura
dar a essa tautologia a aparência de fundamentação mais profunda, dizendo que
a classetrabalhadora recebeparte demasiadamentepequena de seu próprio produto e o mal sena remediado tão logo ela obtivessemaior participação nele, aumentando, em conseqüência, seus salários, basta observar que as crises são sempre
preparadas justamentepor um periodo em que os salários sobemde modo geral
e a classe trabalhadora obtém realiter7` participação maior na parte do produto
anual destinada ao consumo. Tal período deveria - do ponto de vista desses cavaleiros do sadio e simples l! senso comum -, ao contrário, afastara crise. Parece,
portanto, que a produção capitalista contém condições independentes de boa ou
má vontade que permitem aquela relativa prosperidade da classe trabalhadorasó
momentaneamente e apenas como pássaro agoureiro de uma crise.4°
Viu-se anteriormente como a relação proporcional entre a produção de meios
de consumo necessários ea produção de luxo condicionava a repartição de ll , +m,
entre IIa e Ilb - portanto, também a de II, entre lla!, e Ilb!,. Ela afeta, pois, o
caráter e as relaçõesquantitativas da produção até as raízese é um momento que
determina essencialmentesua estrutura global.
A reprodução simples, por sua própria natureza, temcomo finalidade o consumo, embora a obtenção de mais-valiaapareça como motivo propulsor dos capitalistas individuais; mas, a mais-valia - qualquer que seja sua grandeza proporcional
-, d`eve afinal servir apenas ao consumo individual do capitalista.
A medida que a reprodução simplesé parte, e a parte maissignificativa decada
reprodução anual em escala ampliada, esse motivo continua acompanhando e se
opondo ao motivo do enriquecimento como tal. A coisa apresenta-sena realidade
de maneira mais complicada,porque participantes partners! no despojo - a maisvalia do capitalista - aparecem como consumidores independentes dele.
V A mediação das transações pela circulação monetária
De acordo com o desenvolvido até agora, a circulação entreas diferentesclasses de produtores transcorreu segundo o esquema seguinte:
1. Entre

a classe

l e a classe

Il:

l. 4 000, + 1 000, + 1 000,,,
Il. .............._ ..........2 000, .......... + 500, + 500,,,.
Com isso, fica liquidada a circulação de IIC, = 2 000, transacionado por
I 000, + 1000,,,!.
Resta ainda - pois deixamos de lado, por enquanto, os 4 000 I, - a circulação de v + m dentro da classeII. Agora Ilj, , ,,,, serepartem entre os Subdepartamentos lla e llb como segue:
2. Il. 500, + 500,,, = a00, +
400,,,! + b00, +
100,,,!.
Os 400, a! circulam dentro de sua própria subclasse;os trabalhadoresque os
recebem como pagamento compram com esse dinheiro meios de subsistêncianecessários produzidospor eles mesmos, de seus empregadores, os capitalistaslla.
4° Adnotam paraeventuais adeptos
da teoriadas crises
de Rodbertus.
- F. E.
7' Realmente.N. dosT.!
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Visto que os capitalistasdas duas subclasses despendem3/5 de sua mais-valia
em produtos de lla meios de subsistência necessários!e 2/5 em produtos de llb
artigos de luxo!, então 3/5 da mais-valia a, isto ê, 240, são consumidos dentro
da própria subclasse Ila;do mesmo modo, consomem-se 2/ 5 da mais-valiab produzida e existente em artigos de luxo! dentro da subclasse llb.
Restam ainda, portanto, a intercambiar entre lla e llb:
do lado de Ila: 160,,,,
do lado de llb: 100, + 60,". Estesse absorvem mutuamente. Os trabalhadores llb compram, com seus saláriosde 100 recebidos em dinheiro de lla, meios de
subsistência necessários
no montante de 100. Os capitalistasIlb compram, no montante de 3/5 de sua mais-valia, = 60, também seus meios de subsistência necessá-

rios de lla. Os capitalistas llaobtêm assimo dinheiro necessário parainvestir, conforme
suposto acima, 2/ 5 de sua mais-valia, = 16O,,,, nasmercadorias de luxo produzidas por llb 00, que estão depositados nasmãos dos capitalistas llbcomo produto que repõe os salários pagos, e 60,,,!. O esquema para isso é, portanto:
3. 11a.94oo:,+ 4O,,,! + 16O,,,
b. ..._..._....._
..__..._....oo,
1 + óom + O,,,!,
em que as partidasentre parêntesessão as que apenas circulam e são consumidas
dentro de sua própria subclasse.
O refluxo direto do capital monetário adiantado em capital variável, o qual só
se dá no departamento dos capitalistasIla, que produz meios de subsistêncianecessários, é apenas uma manifestação, modificadapor condições especiais, da lei geral, anteriormente mencionada, de que o dinheiro que os produtores de mercadorias adiantamã circulaçãoretorna a eles no decurso normal da circulaçãode mercadorias. Segue incidentalmente que, se por trás do produtor de mercadorias há ao
todo um capitalista financeiroque, por sua vez, adianta capital monetário no sentido mais estrito da palavra, valor-capitalem forma-dinheiro! ao capitalistaindustrial,
o verdadeiro ponto de refluxo desse dinheiro é o bolso desse capitalistafinanceiro.
Desse modo,ainda que o dinheiro circule maisou menos por todas as mãos,a massa
de dinheiro circulante pertence ao departamento do capital monetário, organizado
e concentrado em forma de bancos etc.; o modo como esse departamentoadianta
seu capitalcondiciona o refluxo final contínuo em forma-dinheiro, embora isso seja
mediado de novo pela retransformação do capital industrial em capital monetário.
Para a circulação de mercadorias duas coisas sãosempre necessárias:mercadorias, que são lançadas na circulação, e dinheiro, que é lançado na circulação.
Por isso o processo de circulação ...! não se extingue, como o intercâmbio direto
de produtos, ao mudarem de lugar ou de mãos os valores de uso. O dinheiro não desaparece ao sair finalmente da metamorfose de uma mercadoria. Ele sempre se deposita
em algum ponto da circulação abandonadopelas mercadoriasetc. Livro Primeiro, cap.
lll, p. 92.!8'

Assim, por exemplo, na circulação entre llc e lu, ,,,,,, supusemosque para essa
circulação 500 libras esterlinasem dinheiro são adiantadas por Il. Com o número
infindável de processos decirculação, emque a circulação entregrandes grupossociais deprodutores sedissolve, seráora um deste grupo, ora um daquele quem primeiro aparece como comprador - portanto. lança dinheiro na circulação. Isso já

8° VerO Capital.Op. cit.,v. l, t. 1, p. 99.
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é condicionado, abstraindo inteiramentecircunstâncias individuais,pela diversidade
dos períodos de produção e, portanto, das rotações dos diferentes capitais-mercadorias. Portanto,Il compra com 500 libras esterlinas,pelo mesmo montante de valor, meios de produção de I, e este, por sua vez, compra meios de consumo de
II por 500 libras esterlinas; o dinheiro, portanto, reflui para II; este, de nenhum modo, se torna mais rico com esse retomo.Ele lançou primeiro, com 500 libras esterlinas, dinheiro na circulação e retirou, pelo mesmo montante de valor, mercadorias
dela; em seguida vende mercadorias por 500 libras esterlinas eretira da circulação
o mesmo montante de

valor em dinheiro; assim

as 500 libras esterlinas refluem.

De fato, Il lançou na circulação,com 500 libras esterlinas,dinheiro e, com 500 libras
esterlinas, mercadorias = 1 000 libras esterlinas; retirou da circulação, por 500 libras esterlinas,mercadorias e,por 500 libras esterlinas,dinheiro. A circulação precisa, para a transação, de 500 libras esterlinasem mercadorias I! e de 500 libras
esterlinas emmercadorias II!, apenas 500 libras esterlinasem dinheiro; quem pois
adiantou o dinheiro na compra de mercadoria alheia, recebe-o de volta na venda
da própria. Por conseguinte,se I tivesse comprado primeiro mercadorias de II por
500 libras esterlinas emais tarde tivesse vendido a Il mercadorias por 500 libras esterlinas, então

as 500 libras esterlinas voltariam a

I e não a II.

Na classeI, o dinheiro investido em salários, isto é, o capital variável adiantado
em forma-dinheiro, não retorna diretamente nessaforma, mas de modo indireto,
por um desvio. Em Il, ao contrário, as 500 libras esterlinas em salários retornam
diretamente dos trabalhadores aoscapitalistas; esseretorno é sempre direto onde
compra e venda entre as mesmaspessoas serepetem de tal modo que estasse confrontam alternadamentecomo compradores e vendedores de mercadorias. O capitalista II paga a força de trabalho em dinheiro; incorpora assim a força de trabalho
a seu capital e só por meio desseato de circulação, quepara ele é apenas transformação de capital monetário em capital produtivo, confronta como capitalistaindustrial o trabalhador, como seu assalariado.Depois, porém, o trabalhador, que em
primeira instânciaera vendedor, comerciante de sua própria força de trabalho, confronta, em segunda instância,como comprador, como possuidor de dinheiro, o capitalista comovendedor de mercadorias; dessemodo, retorna a esteo dinheiro gasto
em salários.Na medida em que a venda dessas mercadoriasnão implíque em logro
etc., masque equivalentesem mercadoria e dinheiro sejam intercambiados,a mesma não é um processo por meio do qual o capitalista seenriqueça. Ele não paga
ao trabalhador duas vezes,primeiro em dinheiro e depois em mercadoria; o dinheiro retorna a ele tão logo o trabalhador o troque por mercadorias.
O capitalmonetário transformadoem capitalvariável - portanto o dinheiro adiantado em salário - desempenha, entretanto,papel fundamental na própria circulação monetária, porque - visto que a classe trabalhadora tem de viver da mão
para a boca, portanto não pode dar longos créditos aocapitalista industrial- é mister adiantar capital variável em dinheiro simultaneamente em inúmeros pontos localmente diversosda sociedade, por certos prazos curtos, como uma semana etc.
- em intervalos que se repetem com relativa rapidez quanto mais curtos forem
esses intervalos,tanto menor pode ser, em termos relativos, a soma global de dinheiro lançada por esse canal de uma vez na circulação! - quaisquer que sejam
os diferentesperíodos de rotação dos capitais nos diversos ramosda indústria..Em
todo pais de produção capitalista, ocapital monetário assim adiantadoconstitui uma
parcela proporcionalmente decisiva da circulação global,tanto mais quanto o mesmo dinheiro - antes de seu reuxo ao ponto de partida - percorra os mais variados canais e funcione como meio de circulação para inúmeros outros negócios.

Observemos agora
a circulaçãoentre lu,+ ,,,,e II, de outro ponto de vista.
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Os capitalistasI adiantam 1 000 libras esterlinasem pagamento de salários,com
as quaisos trabalhadorescompram meios de subsistênciapor 1 000 libras esterlinas
aos capitalistasII, e estes, por sua vez, compram pelo mesmo dinheiro meios de
produção aos capitalistas I.Aos últimos voltou agora seu capital variável em formadinheiro, enquanto os capitalistasIl retransformaram metade de seu capitalconstante da forma de capital-mercadoria nade capitalprodutivo. Os capitalistas lladiantam
outras 500 libras esterlinasem dinheiro para levantar meios de produção de I; os
capitalistas I despendem o dinheiro em meios de consumo de II; essas 500 libras
esterlinas refluemdesse modoaos capitalistasII; estesadiantam-nas novamentepara retransformar o último quarto de seu capital constante transformadoem mercadoria em sua forma natural produtiva. Esse dinheiroreflui a I e levanta de novo em
II meios de consumo no mesmo montante; com isso, as 500 libras esterlinas refluem

a ll, cujos capitalistasestão agora,como antes, de possede 500 libras esterlinasem
dinheiro e de 2 000 libras esterlinas emcapital constante,o qual, porém, foi de novo convertido da forma de capital-mercadoria na de capital produtivo. Com 1 500
libras esterlinas

em dinheiro

foi circulada

uma massa

de mercadorias

de 5 000 libras

esterlinas; a saber: 1! I paga aos trabalhadores 1 000 libras esterlinaspor força de
trabalho de igual valor; 2! os trabalhadores compram com as mesmas 1 000 libras
esterlinas meiosde subsistênciade II; 3! II compra com o mesmo dinheiro meios
de produção de I, refazendo assim 1 000 libras esterlinasdo capital variável deste
em forma-dinheiro; 4! II compra com 500 libras esterlinas meiosde produção de
I; 5! l compra com as mesmas 500 libras esterlinasmeios de consumo de ll; 6! II
compra com as mesmas500 libras esterlinas meiosde produção de I; 7! l compra
com as mesmas 500

hbras esterlinas

meios de

subsistência de

Il. Refluiram

a ll 500

libras esterlinasque ele lançou, além de suas2 000 libras esterlinasem mercadorias
em circulação,pela quais não retirou da circulaçãonenhum equivalente em mercadoriasf

As transações transcorrem, portanto, do seguinte modo:
1! I paga 1 000 libras esterlinas emdinheiro por força de trabalho, portanto,por
mercadoria =

1 000

libras esterlinas.

2! Os trabalhadores compram com seus salários meios de consumo de ll no
montante em dinheiro de 1 000 libras esterlinas;portanto, mercadoria = 1 000 libras esterlinas.

3! II compra pelas 1 000 libras esterlinasresgatadas pelostrabalhadores, pelo
mesmo valor,meios deprodução de I; portanto,mercadoria = 1 000 libras esterlinas.
Com isso 1 000 libras esterlinas,como forma-dinheiro do capital variável, refluiram a

I.

4! ll compra por 500 libras esterlinas meiosde produção de I; portanto, mercadoria =

500 libras

esterlinas.

5! l compra pelas mesmas 500 libras esterlinasmeios de consumo de ll; portanto, mercadoria

= 500

libras esterlinas.

6! ll compra pelas mesmas 500 libras esterlinasmeios de produção de I; portanto, mercadoria

= 500

libras esterlinas.

7! I compra pelas mesmas 500 libras esterlinasmeios de consumo de Il; portanto, mercadoria
Soma do

= 500

libras esterlinas.

valor-mercadoria transacionado

=5

000 libras

esterlinas.

As 500 libras esterlinasque ll adiantou na compra retornaram a ele.
47 Aquia exposição
difere algo
da quedemos anteriormente
p. 374°!.Ali I também lançava
na circulação
uma soma
independente de
500. Aquisó llfornece o
material monetário
adicional para
a circulação.
Mas isso
em nadaaltera oresultado
final - F E
° Verneste volume,
p. 296-297.
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O resultado

é:

1! I possui capital variável em forma-dinheiro no

montante de

1 000 libras es-

terlinas, que originalmente adiantou à circulação; além disso, despendeu, para seu
consumo individual, 1 000 libras esterlinasem seu próprio produto-mercadoria, isto
é, gastou o dinheiro que recebeu pela venda de meios de produção no montante
de valor

de 1

000 libras

esterlinas.

Por outro lado, aforma natural em que se deveconverter o capital variávelexistente em forma-dinheiro - isto é, a força de trabalho - está, em virtude do consumo, conservada, reproduzida e de novo disponivel como único artigo de comércio
de seus possuidores, osquais têm de vendê-la se quiserem viver. Portanto está reproduzida também a relação entre trabalhadores assalariados ecapitalistas.
2! O capital constantede II está repostoin natura e as 500 libras esterlinas que
o mesmo II adiantou à circulação retornaram a ele.
dz

Para ostrabalhadores deI, a circulação é a simples de M - D

- M.

M força

Q/

de trabalho! - D

000 libras esterlinas,forma-dinheiro do capital variável I! -

è
M meiossubsistência
de
necessários
no montante
de 000
1 libras
esterlinas!; essa
1 000 libras esterlinasconvertem em prata até o mesmo montante de valor do capital constante de II, existente em forma-mercadoria, em

meios de subsistência.

Para os capitalistas II, o processo é M - D, transformação de parte de seu
produto-mercadoria em forma-dinheiro, da qual é retransformado em componentes do capital produtivo - a saber, em parte dos meios de produção que lhes são
necessários.

No adiantamento de D 00 libras esterlinas! que os capitalistasII fazem para
a compra das outras partes dos meios de produção, a forma-dinheiro da parte de
IIC, existente ainda em forma-mercadoria meios

de consumo!, é antecipada; no ato

D - M, em que II compra com D e M é vendida por I, o dinheiro II! se transforma
em parte do capital produtivo, enquanto M I! passa peloato M - D, transforma-se
em dinheiro, o qual, porém, não representa, paraI, nenhum componente do valorcapital, mas mais-valia convertida em prata que só será despendida em meios de
consumo.

Na circulaçãoD - M P M' - D', o primeiro ato D - M de um capitalista é o último M' - D' ou parte deste! de outro; se esseM, pelo qual D é convertido em capital produtivo, representa parao vendedor de M que, portanto, converte
esse M em dinheiro! elemento do capital constante, elemento do capital variável
ou mais-valia é totalmente indiferente para a própria circulação de mercadorias.
No que tange à classe I, em relação ao componente v + m de seu produtomercadoria, ela retira da circulação maisdinheiro do que nela lançou. Primeiro, retornam-lhe as 1 000 libras esterlinasde capital variável; segundo,vende ver acima,
transação 4!, por 500 libras esterlinas,meios de produção: assim, converteu-se em
prata metade de sua mais-valia; então transação 6!, vende novamente, por 500
libras esterlinas, meios de produção, a segunda metade

de sua mais-valia, e com

isso toda a mais-valiafoi retirada da circulação em forma-dinheiro; portanto, sucessivamente: 1! capital variávelretransformado em dinheiro = 1 000 libras esterlinas;
2! metade da mais-valiaconvertida em prata = 500 libras esterlinas; 3! a outra metade da mais-valia = 500 libras esterlinas; portanto,soma: 1 000, + 1 000", convertidos em prata = 2 000 libras esterlinas.Embora I abstraindo as transações a
examinar mais tarde, que medeiam a reprodução de IC! tenha lançado apenas
1 000 libras esterlinas na circulação, retirou dela o dobro. Naturalmente, o m con-

vertido em prata transformado em D! desaparece imediatamentede novo em outras mãos II!, pelo fato de que essedinheiro é despendido em meios de consumo.
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Os capitalistasI retiraram da circulação em dinheiro apenas tanto valor quanto lançaram nela em mercadorias; que esse valor seja mais-valia, istoé, que nada tenha
custado aocapitalista, nãoaltera em absoluto o valor dessasmercadorias; é,portanto, na medida em que se trata de transação de valores na circulação de mercadorias, inteiramente indiferente. A conversão da mais-valia em prata é naturalmente
transitória, como todas as outras formas que o capital adiantado percorre em suas
transações. Eladura exatamentetanto quanto o intervalo entre a conversão damercadoria I em dinheiro

e a subseqüente conversão

do dinheiro

I em mercadoria II.

Se as rotações fossemadmitidas como sendo mais curtas - ou, do ponto de
vista da circulação simplesde mercadorias, o número de circuitos do dinheiro mais
rápido -, então ainda menos dinheiro bastaria paracircular os valores-mercadorias
transacionados; omontante é sempre determinado - se o número das transações
sucessivas édado - pela soma dos preços, respectivamente soma dos valores,
das mercadoriasem circulação. Que proporção dessa somade valores consiste em
mais-valia, por um lado, e em valor-capital, por outro, nessecaso é completamente
indiferente.

Se, em nosso exemplo, o salário em I fosse pago 4 vezes por ano, teríamos
4 × 250 = 1 000. Bastariam, portanto, 250 libras esterlinas em dinheiro para a
circulação I, - 1/2 II, e para a circulação entre o capital variável I, e a força de
trabalho I. Do mesmo modo, se a circulação entre I,,,e II, se efetuasseem 4 rotações, seriam necessárias apenas250 libras esterlinas, portanto ao todo uma soma
em dinheiro, respectivamente um capital monetário, de 500 libras esterlinaspara a
circulação demercadorias no montante de 5 000 libras esterlinas.A mais-valia seria
então convertida em prata, em vez de pela metade e 2 vezes em seguida, o seria
agora em 4 vezes sucessivas, 1/4 de cada vez.
Se, na transação 4, em vez de II aparecesse Icomo comprador, portanto despendendo dinheiro no montante de 500 libras esterlinasem meios de consumo de
igual quantidade de valor, então II compraria na transação 5 meios de produção
com as mesmas 500 libras esterlinas;na 6, I compraria meios de consumo com as
mesmas 500 libras esterlinas;na 7, II compraria, com as mesmas 500 libras esterlinas, meios de produção; as 500 libras esterlinasretornariam, portanto, finalmente
a I, como antes a II. A mais-valia aqui é convertida por seus próprios produtores
capitalistas emprata por meio do dinheiro despendido em seu consumo privado,
que representa rendimento antecipado,

receita antecipada da mais-valia contida na

mercadoria ainda a ser vendida. A conversão da mais-valia emprata não tem lugar
pelo refluxo das 500 libras esterlinas,pois além das 1 000 libras esterlinas emmercadoria IU,I lançou na circulação, ao fim da transação 4, 500 libras esterlinasem
dinheiro, e esse dinheiro era adicional - pelo que sabemos - e não receita de
mercadoria vendida. Se essedinheiro reflui para I, então I com isso apenas recuperou seu dinheiro adicional, mas não converteu em prata sua mais-valia. A conversão da mais-valia de I em prata só tem lugar pela venda das mercadorias I,,,, nas
quais está contida, e dura de cada vez somente até que o dinheiro obtido
da da mercadoria seja novamente despendido
em meios de consumo.

pela ven-

I compra de II com dinheiro adicional 00 libras esterlinas!meios de consumo;
esse dinheiroé despendido por I, que tem em troca o equivalente em mercadoria
II; o dinheiro reflui

pela primeira

vez pelo fato de que II compra de

I mercadoria

por 500 libras esterlinas;ele reflui, portanto, como equivalente da mercadoria vendida por I, mas essa mercadorianada custa a I, constituindo, portanto, mais-valia
para I e assim o dinheiro que ele mesmo lançou na circulação converte sua própria

mais-valia emprata; do mesmo modo, I recebeu, em sua segunda compra !, seu
equivalente em mercadoria Il. Supondo agora que II não compre ! meios de produção de I, então I teria de fato pago 1 000 libras esterlinas pormeios de consumo
- consumido

toda a sua mais-valia como rendimento

-, a

saber, 500 em suas
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mercadorias I meios de produção! e 500 em dinheiro; teria, por outro lado, ainda
armazenadas 500 libras esterlinasem suas próprias mercadorias meios de produção! e se teria desfeito de 500 libras esterlinas em dinheiro.
II, ao contrário, teria retransformado 3/4 de seu capital constanteda forma de
capital-mercadoria em capital produtivo; II teria 1/ 4, porém, em forma de capital
monetário 00

libras esterlinas!, na realidade, em dinheiro

em alqueive

ou com

sua função interrompida e ã espera. Se se prolongasse essasituação, II teria de reduzir em 1/4 a escala dereprodução. As 500 em meios de produção, porém, que
I tem às costas,não são mais-valia existenteem forma-mercadoria; estão no lugar
das 500 libras esterlinasadiantadas emdinheiro, que I possuia ao lado de sua maisvalia de 1 000 libras esterlinas em forma-mercadoria.

Como dinheiro,

se encontram

em forma sempre realizável;como mercadoria, são momentaneamenteinvendáveis.
Portanto é claro que reprodução simples - em que cada elemento do capital produtivo tanto em II como em I tem de ser reposto - aqui só continua possível se
os 500 pássaros áureos retornam a

I, que primeiro os

deixou voar.

Se um capitalista temosaqui apenas capitalistas industriaisdiante de nós que,
ao mesmo tempo, são representantes detodos os outros! gasta dinheiro em meios
de consumo, então esse dinheiro, para ele, se foi, seguindo o caminho de toda a
carne. Se reflui para ele, issosó pode ocorrer à medida que por meio de mercadorias - portanto, por meio de seu capital-mercadoria- ele o repescada circulação.
Assim como o valor de todo o seu produto-mercadoria anual o que para ele =
capital-mercadoria!, o de cada elemento do mesmo, isto é, o valor de cada mercadoria isolada, é para ele decomponivel em valor-capital constante, valor-capitalvariável e mais-valia. A conversão em prata de cada uma das mercadorias que são
os elementosque constituem o produto-mercadoria! é, portanto, ao mesmo tempo,
a conversão em prata de certo quotum da mais-valia contida em todo o produtomercadoria. No caso dado, é portanto literalmente exato que o próprio capitalista
lançou na circulação o dinheiro - e precisamente ao despendê-lo em meios de
consumo - com que sua mais-valiaé convertida em prata, aliás realizada.Não se
trata aqui, naturalmente, de peças monetáriasidênticas, mas de um montante em
dinheiro sonante igual àquele ou a parte daquele! que lançou na circulação para
satisfazer necessidadespessoais.
Na prática, isso sucedede maneira dupla: se o negócio foi iniciado no ano em
curso, então leva um bom periodo, no melhor dos casos alguns meses, até que o
capitalista possagastar da própria receita do negócio dinheiro para seu consumo
pessoal. Ele não suspende por causa disso nem por um momento seu consumo.
Adianta a si mesmo se do próprio bolso ou de bolso alheio, mediante crédito, é
aqui circunstânciatotalmente indiferente! dinheiro por conta da mais-valia ainda a
colher; mas, assim fazendo,adianta também meio circulante para a realização da
mais-valia arealizar-se maistarde. Se, ao contrário, o negócio está funcionando regularmente há tempo, pagamentose receitasdistribuem-se emdiferentes prazosdurante o ano. Mas, algo prossegueininterruptamente, o consumo do capitalista, que
é antecipado e cujo volume se calcula em determinada proporção da receita habitual ou estimada. Com cada porção de mercadoria vendida, realiza-se também par-

te da mais-valia a ser obtida durante o ano. Se, porém, durante o ano inteiro, das
mercadorias produzidasfor vendida somente a quantidade necessáriapara repor
os valores-capitaisconstante e variável nelas contidos; ou se os preços caíssemde
tal modo que, na venda de todo o produto-mercadoria anual, se realizasseapenas
o valor-capital adiantado contido nele, então revelar-se-ia claramenteo caráter antecipatório do dinheiro despendido em função da mais-valiafutura. Se nosso capitalista abrefalência, seuscredores eo tribunal investigarão sesuas despesasprivadas
antecipadas estãona proporção correta do volume de seu negócio e da receita de
mais-valia que habitual ou normalmente corresponde a esse volume.
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Com referência a toda a classecapitalista, aproposição de que ela mesma tem
de lançar na circulação o dinheiro para a realização de sua mais-valia respectivamente, também para a circulação de seu capital constante e variável! não parece
somente não paradoxal, mas, antes, pelo contrário, é condição necessáriade todo
o mecanismo, pois aqui só existemduas classes:a classetrabalhadora, que apenas
dispõe de sua força de trabalho, e a classe capitalista,que possui o monopólio dos
meios de produção sociaise do dinheiro. Seria paradoxal se a classetrabalhadora,
em primeira instância, adiantassede seus próprios recursos o dinheiro necessário
para realizar a mais-valia contida nas mercadorias. O capitalista individual faz esse
adiantamento, mas sempre de forma tal que age como comprador, despende dinheiro na compra de meios de consumo, ou adianta dinheiro na compra de elementos deseu capitalprodutivo, sejade forçade trabalho,seja demeios deprodução.
Só cede o dinheiro em troca de um equivalente. Só adianta dinheiro à circulação
da mesma maneira, como lhe adianta mercadoria. Age, em ambos os casos,como
ponto de partida de sua circulação.
O verdadeiro processo é obscurecido por duas circunstâncias:
1! O aparecimento do capital comercial cuja primeira forma é sempre dinheiro, pois o comerciante como tal não fabrica produto ou mercadoria! e do capital
monetário, como objeto da manipulação de uma espécie particular de capitalistas,
no processo de circulação do capital industrial.
2! A divisão da mais-valia - que, em primeira mão, sempre tem de encontrarse nas mãos do capitalista industrial - em diversas categorias,aparecendo como
seus portadores,ao lado do capitalista industrial, o proprietário fundiário pela renda do solo!, o

usuário pelos

juros! etc.,

ditto,9` o governo e

seus funcionários,

rentiers1°` etc.Esses senhoresaparecem como compradores em face do capitalista
industrial e, nessa medida, como conversores das mercadorias deste em prata; pro

partem' lançam também dinheiro na circulação, e o capitalista industrial o obtém
deles. Masse esquecesempre de que fonte eles o receberam originalmente,e sempre de novo o recebem.

VI. O capital constante do Departamento 148
Resta aindainvestigar o capital constante do Departamento I, = 4 OOOlc. Esse valoré igual ao valor, que reapareceno produto-mercadoria l, dos meios de produção consumidos na fabricação dessa massa de mercadorias. Esse valor que
reaparece, que não foi produzido no processo de produção l, mas entrou nele no
ano anterior como valor constante, como valor dado de seus meios de produção,

existe agoraem toda parte da massa de mercadorias I que não foi absorvida pela
categoria ll; o valor dessa massade mercadorias, que assimfica nas mãos dos capitalistas l, é na verdade = 2/3 do valor de todo o seu produto mercadoria anual.
Com referência ao capitalistaindividual que produz um meio de produção particular, podíamos dizer: ele vende seu produto-mercadoria, o transforma em dinheiro.
Ao transformá-lo em dinheiro, também retransformou a parte constante devalor de
seu produto em dinheiro. Com essa parte de valor transformada em dinheiro volta
a comprar, em seguida, de outros vendedores de mercadorias, seusmeios de produção, ou transforma a parte constante de valor de seu produto em forma natural,
48 Daquiem diante,Manuscrito ll.
9' Alémdisso. N.dos T.!
10' Rentistas.
N. dosT.!
11' Conforme
sua participação.
N. dosT.!
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em que de novo pode funcionar como capital constante produtivo. Agora, ao contrário, essepressuposto torna-seimpossível. A classe doscapitalistas Iabrange atotalidade dos capitalistas que produzem meios de produção. Além disso, O produto-mercadoria de 4 000 que ficou em suas mãos é parte do produto social que
não é para ser intercambiada por outra, pois não existe mais nenhuma outra parte
do produto anual. Excetuados estes 4 000, todo O resto já foi disposto; parte foi
absorvida pelo fundo de consumo social, e outra parte tem de repor O capitalconstante do Departamento II, O qualjá intercambiou tudo de que podia dispor no intercâmbio com O Departamento I.
A dificuldade resolve-se simplesmente,se se considera que todo O produtomercadoria I em sua forma natural consiste em meios de produção, isto é, nos elementos materiaisdo próprio capital constante.Apresenta-se aquiO mesmofenômeno que anteriorrnente subIl, mas sob outroaspecto. Subll, todo O produto-mercadoria
consiste emmeios de consumo; parte do mesmo, medido pelos salários plusmaisvalia contidos nesse produto-mercadoria,podia ser consumida, portanto, por seus
próprios produtores. Aqui, sub I, todo O produto-mercadoria consiste em meios de
produção, construções,maquinaria, recipientes,matérias-primas eauxiliares etc.Parte
deles, aquela que repõe O capital constante aplicado nessa esfera,pode, portanto,
em sua forma natural, voltar a funcionar imediatamente como parte componente
do capital produtivo. Na medida em que entra na circulação,circula dentro da classe I. Sub II, parte do produto-mercadoria é consumida individualmente in natura
por seuspróprios produtores, e sub I, pelo contrário, parte do produto é consumida
produtivamente in natura por seus produtores capitalistas.
Na parte do produto-mercadoria I = 4 000¬ reaparece Ovalor-capital constante
consumido nessa categoria, e em forma natural, em que pode voltar a funcionar
imediatamente comocapital constanteprodutivo. EmII, a parte doproduto-mercadoria
de 3 000, cujo valor é igual aossalários plusmais-valia = 1 000!, entra diretamente no consumo individual dos capitalistase trabalhadoresde ll, enquanto, pelo contrário, Ovalor-capital constantedesse produto-mercadoria= 2 000! não pode voltar
a entrar no consumo produtivo dos capitalistas II,mas tem de ser reposto mediante
intercâmbio com

l.

Em l, ao contrário, a parte de seu produto-mercadoria de 6 000, cujo valor é
igual aos salários plus mais-valia = 2 000!, não entra no consumo individual de
seus produtores,nem pode fazê-lo em virtude de sua forma natural. Ela precisa antes muito mais serintercambiada porprodutos de Il. A parte constantedo valor desse produto = 4 000 encontra-se, inversamente, em forma natural em que considerando-se toda a classe capitalista I - pode voltar a funcionar diretamente
como seu capital constante.Em outras palavras, todo O produto do Departamento
I consisteem valores de uso que, em virtude de sua forma natural - no modo de
produção capitalista-, só podem servir como elementos do capital constante. Desse produto no valor de 6 000, 1/3 000! repõe O capital constante do Departamente ll e os 2/3 restantes repõem O capital constante do Departamento l.
O capital constante l consiste emuma massade diversosgrupos de capital que
estão investidosnos diferentesramos da produção de meios de produção, tanto em
usinas siderúrgicas,tanto em minas de carvão etc. Cada um desses gruposde capital, ou cada um desses capitaissociais emgrupos, compõe-se, por sua vez, de uma
massa maiorou menor de capitaisindividuais que funcionam autonomamente. Primeiro Ocapital da sociedade, por exemplo, 7 500 O que pode representar milhões
etc.!, sedecompõe emdiversos gruposde capital;O capitalsocial de7 500 decompõese em partes específicas,das quais cada uma investida em um ramo particular da
produção; a parte do valor-capital social,investida em cada ramo particular da produção, consiste,conforme sua forma natural, em parte, em meios de produção de
cada esferaparticular da produção, em parte em força de trabalho necessáriapara
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sua atividadee correspondentementequalificada, diversamentemodificada pela divisão do trabalho, conforme o tipo específico de trabalho que tem de executar em
cada esferaindividual da produção. A parte do capital social investida em cada ramo particular da produção consiste, por sua vez, na soma dos capitais individuais
nele investidos,que funcionam autonomamente. Isso vale, naturalmente, para ambos os departamentos, tanto para I como para II.
No que tange agora sub I, o valor-capital constante que reaparece na forma
de seu produto-mercadoria volta a entrar, em parte, na esfera particular da produção ou mesmo na empresa individual! da qual saiu como produto, como meio de
produção; por exemplo o trigo na produção de trigo, o carvão na produção de carvão, o ferro na forma de máquinas na produção de ferro etc.
Na medida, porém, em que os produtos parciais,em que consiste ovalor-capital
constante de I, não voltam a entrar diretamente em sua esfera particularou individual da produção, apenastrocam de lugar. Entram em forma natural em outra esfera da produção doDepartamento I,enquanto oproduto de ouhas esferasda produção
do Departamento I os repõe in natura. E mera troca de lugar desses produtos.

Todos elesvoltam aentrar emI como fatores querepõern capitalconstante emI,
mas em vez de entrar num grupo de I, entram em outro. A medida que tem lugar
intercâmbio entre os capitalistasindividuais de I, é intercâmbio de uma forma natu-

ral decapital constante
por outraforma naturalde capitalconstante, deuma espécie de meios de produção por outras espéciesde meios de produção. E intercâmbio
das diversaspartes individuais de capital constante deI entre si. Os produtos, ã medida que não servem diretamente como meios de produção em seus próprios ramos daprodução, sãotransportados deseu localde produçãopara outroe repõem-se
assim mutuamente. Em outras palavras analogamente ao que sucede sub II com
a mais-valia!,cada capitalistasub I retira, naproporção emque é co-proprietário desse
capital constantede 4 000, dessa massa demercadorias osmeios de produção que
lhe são necessários. Sea produção fosse social,em vez de capitalista, é claro que
esses produtos do Departamento

I se redistribuiriam não

menos continuamente

co-

mo meios de produção para os fins de reprodução entre os ramos da produção
desse departamento:parte permanecenadiretamente naesfera daprodução de que
saiu como produto, parte, pelo contrário, seria transportada para outros locais de
produção, estabelecendo-seassim um vaivém contínuo entre os diversos locaisde
produção desse departamento.
Vll. Capital variável e mais-valia em ambos os departamentos
O valor global dos meios de consumo anualmente produzidos é, portanto, igual
ao valor-capital variável II reproduzido durante o ano plus a mais-valia II produzida
de novo isto é, igual ao valor produzido sub Il durante o ano!, plus o valor-capital
variável I reproduzido durante o ano e a mais-valia I produzida de novo portanto,
plus o valor produzido em I durante o ano!.
Sob o pressuposto dareprodução simples, o valor global dos meios de consumo anualmente produzidos é, portanto, igual ao produto-valor anual, isto é, igual
a todo o valor produzido pelo trabalho social durante o ano, e tem de sê-lo, pois
em reprodução simples todo esse valor é consumido.
A jornada de trabalho social totalse decompõe em duas partes: 1! trabalho necessário; elecria no decurso do ano um valor de 1 500,,; 2! mais-trabalho; ele cria
um valor adicional ou

mais-valia de

1 500,,,. A soma desses valores, = 3 000, é

igual ao valor dos meios de consumo anualmente produzidos de 3 000. O valor
total dos meios de consumo produzidos durante o ano é, portanto, igual ao valor
total que a jornada de trabalho social total produz durante o ano, igual ao _valor
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do capital social variávelacrescido damais-valia social,igual ao produto novo anual
total.

Mas sabemosque, embora essas duasgrandezas devalor coincidam, nem por
isso o valor total das mercadorias Il, dos meios de consumo, foi produzido nesse
departamento da produção social. Elas coincidemporque o valor-capital constante,
que reaparecesub Il, é igual ao valor sub I produzido de novo valor-capital variável

plus mais-valia!;por isso,I ,, ,,,,, podecomprar aparte doproduto deII a qual representa paraseus produtores no Departamento II! valor-capital constante. Revelase pois por que, embora para os capitalistasII o valor de seu produto se decomponha em c + v + m, o valor desseproduto, do ponto de vista social,é decomponível em v + m. Isso só é assim porque aqui II, é igual a I!, , ,,,, e esses dois
componentes do produto social, mediante seuintercâmbio, trocamentre si suas formas naturais, de modo que após essa transaçãoIl, volta a existir sob a forma de
meios de produção e I!, ,,,,,, soba forma de meios de consumo.
E é essa circunstânciaque levou Adam Smith a afirmar que o valor do produto
anual se dissolveria em v + m. Isso vale 1! apenas para a parte do produto anual
que consiste em meios de consumo, e 2! não vale no sentido de que esse valor
total seja produzido em ll e que o valor de seus produtos seja, portanto, igual ao
valor-capital variáveladiantado sub II, plus a mais-valia produzida sub II. Mas apenas no sentido de que II!, + ,,+ ,,,,= II ,, , ,,,, + ln, , m, ou porque Il, = I!, +,,,,!.
Segue ainda:
Embora a jornada de trabalho social isto é, o trabalho despendido durante o
ano inteiro por toda a classe trabalhadora!, assim como toda jornada de trabalho
individual, se decomponha em apenas duaspartes, a saber, emtrabalho necessário
e mais-trabalho,e embora, por conseguinte, o valor produzido por essa jornadade
trabalho sóse decomponhatambém em apenas duaspartes, asaber, novalor-capital
variável, istoé, a parte de valor com que o trabalhador compra seus própriosmeios
de reprodução, e na mais-valia, que o capitalista pode despender em seu próprio
consumo individual - contudo, do ponto de vista social, parteda jornada de trabalho social é gasta exclusivamente naprodução de novo capital constante, a saber,
de produtos destinados exclusivamentea funcionar no processo de trabalho como
meios de produção e, por isso, como capital constante no processo de valorização
que o acompanha. De acordo com nosso pressuposto,toda a jornada de trabalho
social estárepresentada num valor monetário de 3 000, dos quais apenas 1/ 3, =
1 000, é produzido no Departamento II, que produz meios de consumo, isto é, as
mercadorias em que todo o valor-capital variável e toda a mais-valia da sociedade
se realizamfinalmente. Segundo esse pressupostoempregam-se, portanto,2/3 da
jornada de trabalho social na produção de novo capital constante.Embora do ponto de vista doscapitalistas edos trabalhadoresindividuais do Departamento I esses
2/ 3 da jornada de trabalho social sirvamapenas paraproduzir valor-capitalvariável
e mais-valia,inteiramente do mesmo modo que o último terço da jornada de trabalho social no Departamento II, esses2/ 3 da jornada de trabalho social produzem,
contudo, do ponto de vista social - e ainda quando se considera o valor de uso
do produto -, apenas reposição do capital constanteconsumido ou que se encontra no processo deconsumo produtivo. Também do ponto de vista individual, esses
2/ 3 da jornada de trabalho produzem é verdade um valor total que é apenas igual
ao valor-capital variável plus a mais-valiapara seusprodutores, mas não produzem
valores de uso de tal espécieque salário ou mais-valia possam sergastos neles;seu
produto é um meio de produção.
Em primeiro lugar, deve-seobservar que nenhuma parte da jornada de trabalho social, seja subI ou sub Il, serve paraproduzir o valor do capital constanteaplicado e que funciona nessas duasgrandes esferasda produção. Elas só produzem
valor adicional, 2 000 I!, +,,,, + 1 000 II!, , ,,,,, adicional ao valor-capital constan-

REPRODUÇÃO s1MPLEs 315

te = 4 000 IC + 2 000 IIC. Onovo valor, que foi produzido em forma de meios de
produção, não é ainda capital constante.Ele tem apenas adeterminação defuncionar como

tal no

futuro.

O produto total de ll - os meios de consumo - é, do ponto de vista de seu
valor de uso, concretamenteconsiderado em sua forma natural, produto do terço
da jornada de trabalho social executadopor Il, é produto dos trabalhosem sua forma concretacomo trabalho do tecelão,do padeiro etc., queforam empregadosnesse
departamento, desse trabalho, à medida que funciona como

elemento subjetivo do

processo detrabalho. No que tange, por outro lado, à parte constantede valor desse produto II, ela só reaparecenum novo valor de uso, numa nova forma natural,
na forma de meios de consumo, enquanto antes existia naforma de meios de produção. Seu valor foi transferido por meio do processo detrabalho de sua velha forma naturalpara suanova forma natural. Maso valor desses 2/3 do valor do produto,
= 2 000, não foi produzido, no processo de valorização deste ano, por II.
lnteiramente do mesmo modo que do ponto de vista do processo de trabalho
o produto ll é resultado de trabalho vivo, em funcionamento atual, e dos meios de
produção que lhe são dados e pressupostos e nos quais ele se realiza, como em
suas condiçõesobjetivas, assimdo ponto de vista do processo de valorização,o valor do produto II, = 3 000, se compõe do novo valor 00, + 500,,, = 1 000!,
produzido pelo 1/3 agregado de novo da jornada de trabalho social, e de um valor
constante, em que estão objetivados 2/ 3 de uma jornada de trabalho social passada, decorrida antes do processo deprodução Il aqui considerado. Essa partede valor do produto II se representanuma partedo próprio produto. Elaexiste numquantum
de meios de consumo no valor de 2 000, = 2/ 3 de uma jornada de trabalho social. Essa é a nova forma útil em que ela reaparece. O intercâmbio de uma parte
dos meios de consumo = 2 000 II, por meios de produção I = I 000,, +
1 000,,,!ê,. portanto,realmente intercâmbiode 2/ 3 de jornada de trabalho total, os
quais não formam parte do trabalho deste ano, mas transcorreramantes desteano,
por 2/ 3 da deste ano, da jornada de trabalho agregada de novo neste ano. 2/ 3
da jornada de trabalho social desteano não poderiam ser empregados naprodução
de capitalconstante e,ao mesmo tempo, constituir valor-capital variávele mais-valia
para seus próprios produtores se não tivessem de se intercambiar por uma parte
de valor dos meios de consumo anualmente consumidos, nos quais estão contidos
2/ 3 de uma jornada de trabalho despendida e realizadaantes desteano e não em
seu decurso. E intercâmbio de 2/ 3 da jornada de trabalho deste ano por 2/ 3 de
jornada de trabalho que foi despendida antes deste ano, intercâmbio entre tempo
de trabalho deste ano e do ano anterior. Isso portanto nos esclareceo enigma de
por que o produto-valor de toda a jornada de trabalho social pode se dissolverem
valor-capital variável e mais-valia, embora 2/ 3 dessa jornada de trabalho não tenham sido despendidos na produção de objetos em que se possa realizar capital
variável ou mais-valia, mas muito mais na produção de meios de produção para
repor o capital consumido durante o ano. Explica-sesimplesmente pelofato de que
2/ 3 do valor dos produtos II, em que os capitalistas eos trabalhadoresde I realizam
o valor-capital variável plus mais-valia por eles produzidos e que perfazem 2/ 3 do
valor total anual dos produtos!, são, do ponto de vista do valor, o produto de 2/ 3
de uma jornada de trabalho social decorrida antes deste ano.
A soma do produto social de I e Il, dos meios de produção e dos meios de
consumo, do ponto de vista de seu valor de uso, concretamente consideradosem
sua forma natural, é o produto do trabalho deste ano, mas apenas na medida em
que essetrabalho é considerado como trabalho útil, concreto, e não na medida em
que é considerado como dispêndio de força de trabalho, como trabalho que cria
valor. E o primeiro apenas no sentido de que os meios de produção só se transformaram em novo produto, no produto deste ano, em virtude do trabalho vivo que
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lhes foi agregado e que os manejou. Por outro lado, o trabalho deste ano também
não poderia inversamente ter-setransformado em produto sem meios de produção
independentes dele, sem meios de trabalho e materiais de produção.
VIII. O capital constante em ambos os departamentos
No que tange ao valor-produto global de 9 000, e às categoriasem que se decompõe, sua análise não oferece dificuldade maior que a do valor-produto de um
capital individual;

ela é muito mais

idêntica a esta.

No produto anual social inteiro estão aqui contidas três jornadas de trabalho
sociais de um ano cada uma. A expressão de valor de cada uma dessasjornadas
de trabalho é = 3 000; por conseguinte, a expressão de valor do produto total
é=

3×

3000 =

9000.

Além disso, desse tempo de trabalho anterior ao processo de produção, cujo
produto estamosanalisando, transcorreram:no Departamento I, 4/3 de jomada de
trabalho com produto-valor = 4 000! e, no Departamento II, 2/3 de jornada de
trabalho com produto-valor = 2 000!. Juntas, duas jornadas de trabalho sociais,
cujo produto-valor = 6 000. Por isso, 4 000 lc + 2 000 ll, = 6 000¬ figuram como o valor dos meios deprodução ou valor capitalconstante quereaparece novalorproduto total da sociedade.
Além disso, da jornada de trabalho social anual agregada denovo no Departamento I, 1/3 é trabalho necessárioou trabalho que repõe o valor do capital variável
1 000 l,, e paga o preço do trabalho empregadoem I. Do mesmo modo, em ll 1/6
da jornada de trabalho social é trabalho necessáriocom um montante de valor de
500. Portanto 1 000 I, + 500 Il, = 1 500,, a expressão do valor de meia jornada
de trabalho social, é a expressãodo valor da primeira metade, que consiste emtrabalho necessário, da jornada de trabalho global agregada neste ano.
Finalmente, subI, 1/3 da jomada de trabalhoglobal, comproduto-valor = 1 000,
é mais-trabalho; sub Il, 1/ 6 da jornada de trabalho, com produto-valor = 500, é
mais-trabalho; perfazemjuntos a outra metade da jornada de trabalho agregada.
Por conseguinte, a mais-valia global produzida = 1 000 l,,, + 500 Ilm = 1 500,,,.
Portanto:

Parte constante de capital do valor-produto social c!:
2 jornadas de trabalho despendidas antes do processo de produção; expressão de valor = 6 000.
Trabalho necessário despendido durante

o ano

v!:

meia jornada de trabalho despendida na produção do ano; expressão de
valor =

1 500.

Mais-trabalho despendido

durante o ano m!:

meia jornada de trabalho despendida na produção do ano; expressão de
valor =

1 500.

Produto-valor do trabalho anual v + m! =
Valor-produto total
c + u + m! = 9 000.

3 000.

A dificuldade não consiste,portanto, na análise dopróprio valor-produto social.
Ela surge da comparação dos componentes do valor do produto social com seus
componentes materiais.

A parte constante de valor, que apenas reaparece,é igual ao valor da parte
desse produto que consiste em meios de produção e está corporificada nessa parte.

O novo produto-valor do ano = v + m é igual ao valor da parte desseproduto que consiste em meios de consumo e nela está corporificada.
Mas, com exceções queaqui são irrelevantes, meiosde produção e meios de
consumo são espécies totalmentediferentes de mercadorias, produtos com forma
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natural ou útil totalmente diferentes e,portanto, também produtos de espécies totalmente diferentesde trabalho concreto. O trabalho que emprega máquinaspara produzir meios de subsistênciaé totalmente diferente do trabalho que faz máquinas.
A jornada de trabalho anual inteira, cuja expressãode valor = 3 000, parece despendida na produção de meios de consumo, = 3 000, nos quais não reaparece
nenhuma parte de valor constante, poisesses 3000 = 1 500, + 1 500,,, sedissolvem apenas em valor-capital variável + mais-valia. Por outro lado, o valor-capital
constante, = 6 000, reaparece numa espécie de produtos totalmente distinta dos
meios de consumo, os meios de produção, enquanto nenhuma parte da jornada
de trabalho social parece ter sido gasta na produção desses novos produtos; toda
essa jornadade trabalho parece muito mais consistirapenas nosmodos de trabalho
que não resultam em meios de produção, mas em meios de consumo. O enigma
já está solucionado. O produto-valor do trabalho anual é igual ao valor dos produtos do Departamento ll, o valor total dos meios de consumo produzidos de novo.
Mas essevalor-produto é 2/3 maior que a parte do trabalho anual despendida dentro da produção de meios de consumo Departamento ll!. Apenas 1/3 do trabalho
anual foi despendido em sua produção. 2/ 3 desse trabalhoanual se despenderam
na produção de meios de produção, portanto no Departamento I. O produto-valor
feito durante esse temposub I, igual ao valor-capital variávelplus mais-valiaproduzidos subl, é igual ao valor-capital constantede ll que reapareceem meios de consumo sub ll. Podem, portanto, intercambiar-se mutuamente e repor-se in natura.
O valor total dos meios de consumo ll é, por conseguinte, igual à soma do novo
produto-valor sub l + ll, ou ll c , ,, +m, = lu, +,,,, + Il ,, +m!, igual, portanto, à soma
do novo valor produzido pelo trabalho anual em forma de v + m.
Por outro lado, o valor total dos meios de produção l! é igual à soma do valorcapital constanteque reaparecena forma de meios de produção I! e do que reaparece na forma de meios de consumo II!, igual, portanto, à soma do valor-capital
constante que reaparece no produto total da sociedade. Esse valor total é igual à
expressão de valor de 4/3 de jornada de trabalho passada antes do processo de
produção sub l e de 2/ 3 de jornada de trabalho passadaantes do processo deprodução sub II, portanto, em conjunto duas jornadas globais de trabalho.
A dificuldade provém, portanto, no produto anual social, de que a parte de valor constante se representa numa espécie de produtos completamente distinta os meios de produção - da do novo valor u + m agregado a essa partede valor
constante, que se representaem meios de consumo. lsso cria a aparência de que
- considerados do ponto de vista de seu valor - 2/ 3 da massa de produtos consumidos voltam a se encontrar numa nova forma, como produto novo, sem que
a sociedadetenha despendido qualquer trabalho em sua produção. lsso não ocorre
com o capital individual. Cada capitalistaindividual emprega determinada espécie
concreta de trabalho, que transforma os meios de produção que lhe são peculiares
em produto. Por exemplo, seja o capitalista construtorde máquinas, o capital constante despendidodurante o ano = 6 0006, o capital variável = 1 500,,, a mais-valia
= 1 500,,,; o produto = 9 000, digamos um produto de 18 máquinas, das quais
cada uma = 500. Todo o produto existe aqui na mesma forma, a de máquinas.
Se eleproduz váriostipos, cadaum serácalculado separadamente!.Todo o produtomercadoria éproduto do trabalho despendido durante o ano da construção de máquinas, combinaçãoda mesma espécie concretade trabalho com os mesmos meios
de produção. As diferentes partes do valor-produto representam-sena mesma forma natural: em 12 máquinas estão contidos 6 000,, em 3 máquinas 1 500,,, em
3 máquinas 1 500,,,. Aqui é claro que o valor das 12 máquinas = 6 000¬ é este
não porque nessas 12máquinas se corporifica meramente trabalho passado,anterior à construção de máquinas e que não foi despendido nela. O valor dos meios

de produçãopara 18máquinas nãose transformou
por simesmo em12 máquinas,
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mas o valor dessas 12 máquinas que, por sua vez, consiste em 4 000¬ +
1 000, + 1 000,,,! é igual ao valor total do valor-capital constante contido nas 18
máquinas. O construtor de máquinas tem portanto de vender das 18 máquinas 12
para repor seu capital constante despendido, que ele necessita paraa reprodução
de 18 novas máquinas. Por outro lado, a coisa se tornaria inexplicável se, embora
o trabalho aplicado apenasconsista naconstrução de máquinas, ele tivesse por resultado: por um lado, 6 máquinas, = 1 500, + 1 500,,,,e, por outro, ferro, cobre,
parafusos, correiasetc., no montante de valor de 6 0006, isto é, os meios de produção das máquinas em sua forma natural, os quais o próprio capitalista construtor
de máquinas conhecidamente nãoproduz, mas tem de repor por meio do processo
de circulação. E não obstante, a reprodução do produto social anual parece, à primeira vista, efetuar-se dessa maneira absurda.

O produto do capital individual, isto é, de cada fraçãodo capital social que funciona autonomamente, sendo dotada de vida própria, tem uma forma natural qualquer. A única condição é que tenha realmente uma forma útil, um valor de uso
que lhe imprime o selo de membro, capazde circular, do mundo das mercadorias.
E totalmente indiferente e fortuito que possa voltar a entrar, como meio de produção, no mesmo processo de produção de onde saiu como produto, portanto que
a parte de seu valor-produto, em que a parte de capital constante se representa,
possua uma forma natural em que realmente possavoltar a funcionar como capital
constante. Senão, essaparte do valor-produto serátransformada por venda e compra novamente na forma de seuselementos materiaisde produção e, por meio disso, o capital constante é reproduzido em sua forma natural apta a funcionar.
Outras são as condições com o produto do capital social total. Todos os elementos materiaisda reprodução têm de constituir em sua forma natural partesdesse mesmoproduto. A parte de capital constanteconsumida sópode ser reposta pela
produção global, à medida que toda a parte constante decapital ressurgenteno produto ressurgena forma natural de novos meios de produção que realmente podem
funcionar como capital constante.Pressuposta areprodução simples,o valor da parte
do produto que consisteem meios de produção tem de ser, portanto, igual à parte
de valor constante do capital social.
Além disso,do ponto de vistaindividual, ocapitalista produz
em seuvalor-produto,
mediante o trabalho agregado de novo, apenas seucapital variávelplus mais-valia,
enquanto a parte constantede valor é transferidapelo caráterconcreto do novo trabalho agregado ao produto.
Do ponto de vistasocial, aparte da jornada de trabalho socialque produz meios
de produção, por conseguinte tanto lhes agrega novo valor como lhes transfereo
valor dos meios de produção consumidos em sua produção, produz apenas novo
capital constante, destinado a repor o consumido sob a forma dos antigos meios
de produção, tanto o capital constanteconsumido sub l, como o sub ll. Ela produz
apenas produto destinado ao consumo produtivo. Todo o valor desse produto ê,
portanto, apenas valor que pode funcionar de novo como capital constante, que
pode recomprar apenas capital constante em sua forma natural e que, por conseguinte, do ponto de vista social,não se dissolve em capital variável, nem em maisvalia. - Por outro lado, a parte da jornada de trabalho social que produz meios
de consumo não produz nenhuma parte do capital social de reposição. Elaproduz
apenas produtosque em sua forma natural se destinam a realizar o valor do capital
variável e

da mais-valia

sub l

e sub

Il.

Quando se fala do ponto de vista social,portanto se considera oproduto social
total, o qual inclui tanto a reprodução do capital socialcomo o consumo individual,
não se deve sucumbir ã mania, que Proudhon copiou da Economia burguesa, de
considerar a coisa de modo tal como se uma sociedade de modo de produção capi-

talista, aoser consideradaen bloc, como totalidade, perdesse esseseu caráterespe-
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cifico, histórico-econômico.
Pelo contrário.Tem-se aver entãocom o capitalista coletivo.

O capitaltotal aparececomo ocapital porações detodos oscapitalistas individuais
em conjunto. Essa sociedadepor ações tem em comum com muitas outrassociedades por ações que cada um sabe o que põe nela, mas não o que retira.
DK. Retrospecto sobre Adam Smith, Storch

e Ramsay

O valor global do produto social monta a 9 000 = 6 000, + 1 500, +
1 500,,,; em outras palavras, 6 000 reproduzem o valor dos meios de produção e
3 000 o valor dos meios de consumo. O valor da revenue social v + m! alcança,
portanto, apenas 1/3 do valor-produto global, e só pelo montante de valor desse
terço atotalidade dosconsumidores, tantotrabalhadores comocapitalistas, poderetirar mercadorias, produtos, do produto social total e incorporá-los a seu fundo de
consumo. Por outro lado, 6 000 = 2/3 do valor-produto são valor do capital constante que tem de ser reposto in natura. Meios de produção nesse momento têm
pois de ser novamenteincorporados ao fundo de produção. E isso queStorch reconhece como necessário, sempoder demonstrá-lo:
ll est clair que la valeur du produit annuel se distribue partie en capitaux et partie
en profits, et que chacune de ces partiesde la valeur du produit annuel va régulièrement
acheter les produits dont la nation a besoin, tant pour entretenir son capital que pour
remplacer son fonds consommable ...! les produits qui constituent le capital d'une nation, ne sont point consommable.12' STORCH. Considérations sur la Nature du Revenu National. Paris, 1824, p. 134-135, 150.!

Adam Smith, entretanto, estabeleceuesse fabuloso dogma, que até hoje encontra crédito, não apenas na forma já mencionada, segundo a qual todo o valorproduto social se dissolveem rendimento, em salário plus mais-valia ou, conforme
ele o exprime, em salário pluslucro juro! plus renda fundiária. Mas também na forma ainda mais popular, que os consumidores têm de pagar, em última instância
ultimately!, todo o valor-produto aos produtores. Este é até hoje um dos lugarescomuns mais

bem aceitos

ou antes

uma das

verdades eternas

da assim

chamada

ciência da Economia Política. lsso é ilustrado da seguinte maneira plausível. Tome
um artigo qualquer, por exemplo camisas de linho. Primeiro, o fiandeiro de linho
tem de pagar ao cultivador do linho todo o valor de seu produto, isto é, sementes
de linho, adubos, forragemdos animaisde trabalho etc., além da parte de valor que
o capitalfixo, como construções, instrumentosde lavoura etc., do cultivador de linho
cede a esse produto; os salários pagos na produção de linho; a mais-valia lucro,
renda do solo! que está contida no linho; e, finalmente, os custosde transporte do
linho de seu local de produção para a fiação. Depois, o tecelão tem de restituir ao
fiandeiro de linho não apenas essepreço do linho, mas também a parte de valor
da maquinaria, das construções, etc., em suma, do capital fixo, que é transferida
ao linho, e ainda todas asmatérias auxiliaresconsumidas duranteo processode fiação, os salários dosfiandeiros, mais-valiaetc., e assim prosseguecom o branqueador, os custos detransporte dopano de linho acabado,e nalmente com o fabricante
de camisas,que pagou o preço total de todos os produtores anterioresque lhe forneceram apenassua matéria-prima. Em suas mãos, tem lugar nova agregação de
valor, pelo valor em parte do capital constanteque, na forma de meios de trabalho,
12' Eclaro queo valordo produtoanual sedivide. emparte, emcapitais e,
em parte,em lucros,
e quecada uma
dessas
partes do
valor doproduto anual
compra regularmente
os produtos
de quea naçãonecessita, tanto
para manter
seu capital, comopara renovar
seu fundode consumo...! osprodutos que
constituem capital
o
deuma nação
não sãode modo
algum consumíveis'
N. dosT.!
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matérias auxiliaresetc., foi consumido na fabricação decamisas, emparte pelo trabalho despendido nesse processo,o qual agrega o valor dos salários dosconfeccionadores de camisas plus a mais-valia do fabricante de camisas. Suponhamos que
todo esse produto de camisas custe,ao final, 100 libras esterlinas, e que isso seja
a parcela do valor-produto anual total que a sociedade despendeem camisas. Os
consumidores dascamisas pagamas 100 libras esterlinas,portanto o valor de todos
os meios de produção contidos nas camisas, assimcomo o salário plus mais-valia
do cultivador de linho, do fiandeiro, do tecelão, do branqueador, do fabricante de
camisas, comode diversostransportadores. Issoé absolutamentecorreto. Na verdade, é o que qualquer criança vê. Mas então prossegueele dizendo: é o que se dá
com o valor de todas as outras mercadorias. Dever-se-ia dizer:é o que se dá com
o valor de todos os meios de consumo, com o valor da parte do produto social que
entra no fundo de consumo, portanto com a parte do valor-produto social que pode ser despendida como rendimento. A soma de valor de todas estasmercadorias
é, com efeito, igualao valor de todos os meios de produção nelas consumidos partes de capital constante!mais o valor criado pelo trabalho agregado por último salário plus mais-valia!. A totalidade dosconsumidores pode,portanto, pagartoda essa
soma de valor porque é verdade que o valor de cada mercadoria isolada consiste
em c + v + m, mas a soma de valor de todas as mercadorias queentram no fundo de consumo, tomadas em conjunto, no máximo só pode ser igual à parte do
valor-produto socialque se dissolve emv + m, isto é, igual ao valor que o trabalho
despendido durante o ano acrescentou aosmeios de produção preexistentes- ao
valor-capital constante.Mas, no que tange ao valor-capital constante, vimos que é
reposto da massa dosprodutos da sociedade dedupla maneira. Primeiro, mediante
o intercâmbio entre os capitalistas II,que produzem meios de consumo, e os capitalistas I, que produzem os meios de produção para tanto. E aqui se encontra a origem da frase: o que para um é capital, para outro é rendimento. Mas a coisa não
ocorre assim. Os 2 000 II, que existem em meios de consumo no valor de 2 000
constituem para a classe capitalista II valor-capital constante. Ela mesma não pode consumi-lo, embora o produto por sua forma natural tenha de ser consumido.
Por outro lado, 2 000 I ,, , ,,,, são os salários e a mais-valia produzidos pela classe
capitalista epela classetrabalhadora de I. Eles existem na forma natural de meios
de produção, de coisa nas quais seu próprio valor não pode ser consumido. Temos
aqui, portanto, uma soma de valor de 4 000, da qual, antes como depois do intercâmbio, metaderepõe somentecapital constantee metade constitui somenterendimento. - Segundo, porém,o capitalconstante doDepartamento Ié repostoin natura,
em parte mediante intercâmbio entre os capitalistas I,em parte mediante a reposição in natura dentro de cada negócio individual.
A frase de que todo o valor-produto anual tem de ser pago, finalmente, pelos

consumidores só
seria corretase fossemincluídas nacategoria dosconsumidores
duas espéciestotalmente diversas:os consumidores individuais e os consumidores
produtivos. Mas, dizer que uma parte do produto tem de ser consumidaprodutivamente, significaapenas que ela tem de funcionar como capital e não pode ser consumida como

rendimento.

Se repartirmos o valor do produto global = 9 000 em 6 000, + 1 500, +
1 500,,,e considerarmos os 3 000 ,, ¬.
,,,, somenteem sua qualidade de rendimento,
parece, inversamente,desaparecer o capital variável, e o capital, do ponto de vista
social, consistirapenas em capital constante.Pois o que originalmente aparecia como 1 5000, dissolveu-seem uma parte da revenue social, em salário, rendimento
da classetrabalhadora, ecom isso seu caráterde capital desapareceu. Narealidade,
esta conclusãofoi tirada por Ramsay. Segundo ele, o capital, do ponto de vista social, consisteapenas em capital fixo, mas por capital fixo ele entende capital constante, a massa de valor consiste em meios

de produção,

sejam esses meios de

REPRODUÇÃO SIMPLES

321

produção meios de trabalho ou material de trabalho, como matéria-prima, produto
semimanufaturado, matéria auxiliar etc. Ele chama o capital variável de circulante:
Circulating capital consists onlyof subsistenceand other necessaries advancedto the
workmen, previous to the completion of the produce of their labour. ...! Fixed capital
alone, not circulating, is properly speaking a source of national wealth. ...! Circulating
capital is not an immediate agent in production, nor essential to it at all, but merely a
convenience rendered necessary bythe deplorable poverty of the mass of the people.
...! Fixed capital alone constitutes an element of cost of production in a national point
of view'Í13' RAMSAY. Op. cit., p. 23-26 passim.!.

Ramsay explicamais detalhadamenteo capital fixo, pelo qual entende o constante, como

segue:

The length of time during which any portion of the pro_duct ofthat labour labour

bestowed on
any commodity!
has existed
as fixed
capital, i.e.
in aform invvhich, though
assisting toraise thefuture commodity,it does not maintainlabourers'Í14 p.59.!

Vê-se aqui novamente o mal que Adam Smith causou ao submergir a diferença entre capital constante e variável na diferença entre capital fixo e circulante. O
capital constantede Ramsay consiste em meios de trabalho, o circulante em meios
de subsistência;ambos sãomercadorias devalor dado; umas podem produzir maisvalia tão pouco quanto as outras.
X. Capital e rendimento: capital variável e saIár¡o49
A reprodução anual toda, o produto todo deste ano é produto do trabalho útil
deste ano. Mas o valor desse produto global é maior do que a parte de valor do
mesmo, em que secorporifica o trabalho anual, como força de trabalho despendida
durante esteano. O produto-valor deste ano, o novo valor criado durante o mesmo
em forma de mercadorias, é menor do que o valor-produto, o valor global da massa de mercadorias produzidas
durante o ano inteiro.A diferençaque obtemosquando
subtraímos do valor global do produto anual o valor que lhe foi agregado pelo trabalho do ano em curso não é valor efetivamente reproduzido,mas valor ressurgente
em nova forma de existência; valortransferido ao produto anual de valor existente
antes dele que, conforme a duração dos componentes constantes do capital que
participaram do processo detrabalho socialdeste ano,pode ser de data mais antiga
ou mais recente, que pode proceder do valor de um meio de produção que veio
ao mundo no ano anterior ou numa série de anos anteriores. Em todo caso, é valor

transferido de meios de produção de anos anterioresao produto do ano em curso.
Tomemos nossoesquema; então temos, após a troca dos elementos até agora
examinados entre

I e Il e dentro de

ll:

l. 4 000¬ + 1 000, + 1 000, os últimas 2 000 realizadosem meios de consumo llc! = 6 000.
49 Daquiem diante,Manuscrito Vlll.
13' Capital
circulante consiste
exclusivamente em
meios desubsistênciaem
e outrosartigos necessários
adiantados aos
trabalhadores antes
de eles
terem acabado
o produtode seutrabalho. ...!
Só ocapital fixo,
e nãoo circulante,
é emsentido
estrito fonte
da riqueza
nacional. ...!
O capitalcirculante não
é agentedireto daprodução, nem
de modoalgum essencial
a ela,mas éapenas uma
conveniência que
se tomounecessária pela
pobreza deplorável
da massado povo. ...! Sóo
capital fixoconstitui, doponto devista nacional,
um elemento
de custode produção.N. dosT.!
14' Aduração dotempo durante
a qualqualquer porção
do produtodaquele trabalho
trabalho aplicado
em qualquer
mercadoria! existia
como capital
fixo, istoé, numaforma emque, embora
ajude aproduzir amercadoria futura,
não mantém trabalhadores.
N. dosT.!
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Il. 2 000¬ reproduzidos
mediante atroca porlu, +,,,,! + 500, + 500,,, = 3 000.
Soma de valor = 9 000.
O novo valor produzido durante Oano está contido apenas em v e m. A soma
do produto-valor deste ano é, portanto, igual ã soma de v + m, = 2 000 lw +,,,,+

1 000 lI ,, ,,,,, = 3 000. As demaispartes devalor dovalor-produto deste
ano são
apenas valor transferido de valor de meios de produção anteriores, consumidos na
produção anual. Além do valor de 3 000, O trabalho do ano em curso não produziu nenhum valor; esse é todo seu produto-valor anual.

Agora, porém,como vimos,os 2 000 l ,,+ ,,,,repõem àclasse Ilseus 2000 llc
em forma natural de meios de produção. 2/3 do trabalho anual, despendidos na
classe I, produziram de novo, portanto, O capital constante ll, tanto seu valor todo
como sua forma natural. DO ponto de vista social, 2/3 do trabalho despendido durante Oano criaram, portanto, novo valor-capital constante,realizado na forma natural adequada ao Departamento II. A maior parte do trabalho social anual foi,
portanto, despendidaem produção de novo capital constante valor-capital existente em meios de produção! para a reposição do valor-capital constante despendido
na produção de meios de consumo. O que distingue, nestecaso, asociedade capitalista do selvagem não é, como pensa Senior,5°a circunstância de este possuir O
privilégio e a peculiaridade de despender durante certotempo trabalho que não lhe
proporciona frutos dissolúveis conversíveis!em rendimento, isto é, em meios de
consumo, mas a diferença consiste no seguinte:
a! A sociedade capitalistaemprega mais seu trabalho anual disponível na produção de meios de produção ergo15`de capital constante! que não são dissolúveis emrendimento, nemsob aforma de salário nemsob ade mais-valia,mas apenas
podem funcionar como capital.
b! Quando O selvagemfaz arcos,flechas, martelosde pedra, machados, cestos
etc., sabeperfeitamente que não empregou O tempo assim empregado na produção de meios de consumo, que ele cobriu sua necessidadeem meios de produção
e nada mais. Além disso, Oselvagem cometegrave pecadoeconômico por sua total
indiferença perante O gastode tempo e emprega às vezes,por exemplo, conforme
conta Tyler, um mês todo na elaboração de uma flecha.51.
A concepção corrente, mediantea qual parte dos economistas políticosprocura
desembaraçar-se dadificuldade teórica, isto é, a compreensão da conexão real que O que para um é capital, para outro é revenue, e vice-versa -, é parcialmente
correta etorna-se inteiramentefalsa encerra,portanto, completa incompreensão de
todo O processo detroca que se efetuacom a reprodução anual, portanto, também
incompreensão de toda a base factual da parte parcialmente correta! tão logo seja
generalizada.
Reuniremos agora em conjunto as relaçõesfactuais sobre as quais repousa O
acerto parcialdessa concepção,em que se revelaráao mesmo tempo a concepção
errada dessasrelações.
1! O capital variávelfunciona como capital nasmãos do capitalista ecomo rendimento nas

mãos do

trabalhador assalariado.

O capital variável existe,em primeiro lugar, nas mãos do capitalista comocapital monetário; funciona como capital monetário ao comprar força de trabalho. En5° QuandoO selvagem
fabrica arcos,
exerce uma
indústria, mas
não praticaa abstinência.
SENIOR. Principes
Fondamentaux del'Econ. Pol.Trad. Arrivabene,
Paris, 1836.
p. 342-343.!- Quanto mais asociedade progride,
tanto mais
ela exigeabstinência. Ib.,
p. 342.! - Cf. Das Kapital.
Livro Primeiro,
cap. XXII,3. p. 619.°
51 TYLER,
E. B.Forschunger über
die Urgeschichte
der Menschheit.
Trad. deH. Müller,Leipzig, sem
data. p.240.
92
° VerO Capital.Op. cit.,v. l, t. 1, p. 176.
15' Portanto.N. dosT.!
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quanto permaneceem suasmãos em forma-dinheiro, é apenas dadovalor existente
em forma-dinheiro, portanto uma grandeza constantee não variável. E capital que
só potencialmente é variável - exatamente em virtude de sua capacidade de
converter-se emforça de trabalho. Só se torna capital efetivamentevariável depois
de despojar-sede sua forma-dinheiro, depois que se converteu em força de trabalho e esta funciona como componente do capital produtivo no processo capitalista.
O dinheiro que inicialmente'funcionou como forma-dinheiro do capital variável
para o capitalista funcionaagora nas mãos do trabalhador como forma-dinheiro de
seu salário, o qual ele converte em meios de subsistência;portanto como formadinheiro do rendimento que ele obtém mediante a venda sempre repetida de sua
força de trabalho.
Temos aqui apenas o simples fato de que o dinheiro do comprador, aqui do
capitalista, vai de suas mãos para as do vendedor, aqui do vendedor da força de
trabalho, o trabalhador. Não é o capital variável que funciona de duplo modo, como capital para o capitalista ecomo rendimento para o trabalhador, mas é o mesmo dinheiro que existe, primeiro, nas mãos do capitalista como forma-dinheiro de
seu capital variável, portanto como capital potencialmente variável, e que, tão logo
o capitalistao converteu em força de trabalho, serve nasmãos do trabalhador como
equivalente da força de trabalho vendida. Mas, o mesmo dinheiro encontrar nas
mãos do vendedor outra aplicação útil do que nas mãos do comprador é um fenômeno inerente a toda compra e venda de mercadorias.
Economistas apologéticosapresentam acoisa de maneira errada, o que se evidencia melhor quando fixamos a vista exclusivamente no ato de circulação D FT = D - M!, conversão de dinheiro em força de trabalho,por parte do comprador
capitalista, FT - D = M - D!, conversão da mercadoria força de trabalho em dinheiro, por parte do vendedor, do trabalhador, sem nos preocupar por agora com
o que segue. Elesdizem: o mesmo dinheiro realiza aqui dois capitais; o comprador
- o capitalista - converte seu capital monetário em força de trabalho viva, que
incorpora a seu`capital produtivo; por outro lado, o vendedor - o trabalhador converte sua mercadoria - a força de trabalho - em dinheiro, que despende como rendimento, o que justamente o capacita a vender sempre de novo sua força
de trabalho e assimmantê-la; suaforça de trabalho é, portanto, ela mesma seucapital em forma-mercadoria, da qual lhe flui continuamente seu rendimento. De fato,
a força de trabalho é seupoder reprodutivo, que sempre se renova! e não seu capital. E a única mercadoria que ele pode e tem de vender continuamente, para viver,
e que atua como capital variável! apenas nas mãos do comprador, do capitalista.
Que um homem estejacontinuamente obrigado a vender, sempre de novo, sua força de trabalho, isto é, a vender-se a si mesmo a uma terceira pessoa, demonstra,
segundo esseseconomistas, que ele é um capitalista, porque continuamente tem
mercadoria ele mesmo! a vender. Nessesentido, o escravo seriatambém capitalista, embora seja vendido por uma terceira pessoacomo mercadoria de uma vez
por todas; pois a natureza dessamercadoria - do escravo que trabalha - implica
que seu comprador não apenas a faz trabalhar novamente cada dia, mas também
lhe dá os meios de subsistência,pelo poder dos quais pode trabalhar sempre de
novo. Compare sobre isso Sismondi e Say nas cartas a Malthus.!
2! Na troca de 1 000 I, + 1 000 l,,, por 2 000 llc, o que para uns é capital
constante 000 llc! torna-se para outros capital variável e mais-valia, isto é, em

geral, rendimento;e o que parauns é capital variávele mais-valia 000 lu, +,,,,!,
portanto, em geral, rendimento, torna-se capital constante para outros.
Observemos primeiro a troca de Iv por lI,,, inicialmente do ponto de vista do
trabalhador.

O trabalhador coletivo de I vendeu sua força de trabalho ao capitalistacoletivo
de l por 1 000; ele recebe essevalor pago em dinheiro na forma de salários. Com
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esse dinheiro compra de Il meios de consumo pelo mesmo montante de valor. O
capitalista o defronta apenascomo vendedor de mercadorias e nada mais, mesmo
quando o trabalhador compra de seu próprio capitalista,como, por exemplo, acima
p. 380! 16' natransação dos 500,,. A forma de circulação que sua mercadoria, a
força de trabalho, percorreé a de simples circulação de mercadorias destinadameramente à satisfação de necessidades, aoconsumo M força de trabalho! - D M meios de consumo, mercadoria II!. Resultado desseprocesso de circulação é
que o trabalhador se manteve como força de trabalho para o capitalista I, e para
seguir mantendo-secomo tal tem de repetir sempre de novo o processo FT M! D - M. Seu salário se realiza em meios de consumo, é gasto como rendimento
e, consideradaa classetrabalhadora como um todo, é continuamente gasto sempre
de novo

como tal.

Observemos agoraa mesma troca de I, por Il, do ponto de vista do capitalista. Todo o produto-mercadoria

de II consiste em meios de consumo; portanto

em

coisas destinadasa entrar no consumo anual, a servir, pois, para a realização do
rendimento de alguém, no caso aqui considerado o do trabalhador coletivo I. Para
o capitalistacoletivo II, porém, parte de seu produto-mercadoria, = 2 000, é agora
a forma convertida em mercadoria do valor-capital constantede seu capital produtivo, que tem de ser retransformada dessa forma-mercadoria na forma natural em
que pode atuar de novo como parte constantedo capital produtivo. O que o capitalista IIconseguiu atéagora éter retransformadoem forma-dinheiro,mediante avenda
ao trabalhador de I, metade = 1 000! de seu valor-capital constantereproduzido
em forma-mercadoria meios de consumo!. Não é, portanto, tampouco o capital
variável I, que se converteu nessa primeira metade do valor-capital constante IIC,
mas o dinheiro que para I funcionou como capital monetário na troca por força de
trabalho e que dessemodo chegou à possedo vendedor da força de trabalho, para
quem não representa capital,mas rendimentoem forma-dinheiro,isto é, que segasta
como meio de compra de artigos de consumo. O dinheiro = 1 000! que flui dos
trabalhadores Ipara os capitalistas IInão pode, por outro lado, funcionar como elemento constante do capital produtivo II. E apenas a forma-dinheiro de seu capitalmercadoria, a ser ainda convertida em componentes fixos ou circulantes do capital
constante. II compra portanto com o dinheiro obtido dos trabalhadores I, os compradores de sua mercadoria, meios de produção de I por 1 000. Com isso o valorcapital constantede II é renovado pela metade do montante de valor na forma natural em que pode funcionar de novo como elemento do capital produtivo II. A
forma de circulação foi aqui M - D - M: meios de consumo no valor de 1 000
- dinheiro = 1 000 - meios de produção no valor de 1 000.
Mas M - D - M é aqui movimento de capital. M, vendido aos trabalhadores,

transforma-se em
D, e esse Dse converteem meiosde produção;é retransformação da mercadoria nos elementos materiais de formação dessa mercadoria. Por
outro lado, do mesmo modo que o capitalistaII funciona em face de I apenas como
comprador de mercadorias, ocapitalista Ifunciona aqui em face de II apenas como
vendedor de mercadorias. I comprou originalmente com 1 000 em dinheiro, destinado a funcionar como capital variável, força de trabalho no valor de 1 000; recebeu, portanto, um equivalente

por seus 1 000 desembolsados em forma-dinheiro;

o dinheiro pertence agora ao trabalhador, que o despende em compras de II; I só
pode recuperar esse dinheiro,que assim fluiu para a caixa de II, ao repescá-lo mediante a

venda de

mercadorias no

mesmo montante

de valor.

Primeiro, I possuía determinadasoma de dinheiro, = 1 000, destinada a funcionar como parte variável de capital; ela funciona como tal ao trocar-se por força
16' Neste
volume, p.
300.
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de trabalho no mesmo montante de valor. O trabalhador fomeceu-lhe porém, como resultado do processode produção, uma massade mercadorias meios de produção, no valor de 6 000, dos quais 1/6 ou 1 000 constitui, quanto a seu valor,
um equivalente da parte variável de capital adiantada em dinheiro. Tão pouco como anteriormente em sua forma-dinheiro, funciona agora o valor-capital variávelem
sua forma-mercadoria como capital variável: só pode exercer essa função depois
de converter-se em força de trabalho viva, e apenas enquanto esta funciona no
processo de produção. Como dinheiro, o valor-capital variável era apenas capital
variável potencial.Mas, encontrava-senuma forma em que era diretamenteconversível emforça de trabalho. Como mercadoria, essemesmo valor-capitalvariável não
é apenas valor-dinheiro potencial; só se restabelece emsua forma-dinheiro original
mediante a venda da mercadoria, aqui portanto pelo fato de ll comprar mercadoria
por 1 000 de l. O movimento de circulação é aqui: 1 000, dinheiro! - força de
trabalho no valor de 1 000 - 1 000 em mercadoria equivalente do capital variável! - 1 000, dinheiro!; portanto D - M M - D = D - FT
M - D!. O
próprio processo de produção que se insere entre M
M não pertence ã esfera
da circulação; ele não aparece natransação dosdiversos elementosda reprodução
anual entre si, embora essa transaçãoinclua a reprodução de todos os elementos
do capital produtivo, de seus elementostanto constante como variável, a força de
trabalho. Todosos portadores dessa transaçãoaparecem apenascomo compradores ou vendedores, ou como ambos; os trabalhadoresaparecem nissosomente como compradores de mercadorias; os capitalistas alternadamente como compradores

e vendedores e, dentro de certos limites, apenas unilateralmente como compradores de

mercadorias ou

unilateralmente como

vendedores de

mercadorias.

Resultado: I volta a possuir a parte variável de seu capital na forma-dinheiro,
que é a única que permite sua conversão direta em força de trabalho, isto é, volta
a possuí=lana única forma em que realmente pode ser adiantada como elemento
variável de seu capital produtivo. Por outro lado, para poder se apresentarde novo
como comprador de mercadoria, o trabalhador tem de se apresentar novamente
como vendedor de mercadoria, como vendedor de sua força de trabalho.
Com relação ao capital variável da categoria Il 00 ll,!, 0 processo de circulação entre capitalistas etrabalhadores da mesma classede produção se apresenta
de forma não mediada, ã medida que o consideramos como transcorrendo entre
capitalista coletivo II e trabalhador coletivo ll.
O capitalista coletivo ll adianta 500, na compra da força de trabalho no mesmo montante de valor; nesse caso,o capitalistacoletivo aqui é comprador, o trabalhador coletivo,vendedor. Depois,o trabalhadorse apresenta,com o dinheiro obtido
por sua força de trabalho, como comprador de parte das mercadorias que ele mesmo produziu. Aqui, portanto, o capitalistaé vendedor. O trabalhador repôs ao capitalista o dinheiro pago na compra de sua força de trabalho por parte do capital-mercadoria ll produzido, a saber, 500, em mercadoria; o capitalista possui agora em forma-mercadoria o mesmo v que ele, antes da conversão em força de
trabalho, possuíaem forma-dinheiro; o trabalhador, por outro lado, realizouo valor
de sua força de trabalho em dinheiro e realiza agora de novo esse dinheiro ao
despendê-lo, paracustear seuconsumo, como rendimento na compra de parte dos
meios de consumo que ele mesmo produziu. E o intercâmbio do rendimento em
dinheiro do trabalhador pela parte 500, das mercadorias do capitalista, reproduzida por ele mesmo na forma-mercadoria. Assim essedinheiro retorna ao capitalista
ll como forma-dinheiro de seu capitalvariável. Um valor equivalente de rendimento
em forma-dinheiro repõe aqui valor-capital variável em forma-mercadoria.
O capitalista não se enriquece por retirar de novo do trabalhador o dinheiro
que lhe pagou na compra da força de trabalho, pela venda de uma massa equivalente de mercadorias ao trabalhador. Pagariaao trabalhador de fato duas vezes.se
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primeiro lhe pagasse 500 na compra de sua força de trabalho e, além disso, lhe
desse gratuitamentea massade mercadoriasno valor de 500, que fezo trabalhador
produzir. lnversamente,se o trabalhador produzissepara ele apenas um equivalente em mercadoria de 500 pelo preço de sua força de trabalho de 500, o capitalista
estaria, após a operação, exatamente no mesmo ponto que antes da mesma. Mas
o trabalhador reproduziu um produto de 3 000; ele conservou a parte constante
de valor do produto, isto é, o valor dos meios de produção consumidos nisso,
= 2 000, ao transformá-los emnovo produto; ele adicionou a essevalor dado, além
disso, um valor de 1 000,, ,, ,,,,. A concepção de que o capitalista se enriquece no
sentido de que ganha mais-valia pelo refluxo das 500 em dinheiro é desenvolvida
por Destutt de Tracy; mais sobre isso na seção XIII deste capítulo.!
Mediante a compra dos meios de consumo no valor de 500 pelo trabalhador
II, retorna ao capitalista ll, em dinheiro, o valor de 500 ll,,, o qual há pouco possuía em mercadoria, na forma em que originalmente o adiantara. O resultado direto
da transação, como em qualquer outra venda de mercadorias, é a conversão de
dado valor

de forma-mercadoria

em forma-dinheiro.

Também o

refluxo assim

me-

diado do dinheiro a seu ponto de partida não constitui nada de específico. Se o
capitalista lltivesse compradodo capitalistaI mercadoria por 500 em dinheiro e depois, por sua vez, vendido a l mercadoria no montante de 500, também lhe teriam
refluído 500 em dinheiro. Os 500 em dinheiro teriam servido somente para transacionar uma massa demercadorias de 1 000 e, conforme a lei geral anterior, teriam
refluído a quem lançou na circulação o dinheiro necessário paraa transação dessa
massa de

mercadorias.

Mas os 500 em dinheiro que refluíram ao capitalista II são, ao mesmo tempo,
capital variávelpotencial renovadoem forma-dinheiro.Por que isso? Dinheiro,e também, portanto, capital monetário,só é capital variávelpotencial porque e na medida
em que é conversívelem força de trabalho. O retorno das 500 libras esterlinasem
dinheiro ao capitalista Il é acompanhado do retorno da força de trabalho II ao mercado. O retorno de ambas em pólos opostos - e portanto também o reaparecimento dos 500 em dinheiro não apenas como dinheiro, mas também como capital
variável em forma-dinheiro - está condicionado por um mesmo procedimento. O
dinheiro, = 500, retorna ao capitalista ll porque vendeu ao trabalhador ll meios
de consumo no montante de 500, portanto porque o trabalhador despendeu seu
salário, epor meio disso mantevea si e a sua família, e também sua força de trabalho. Paracontinuar vivendo e poder se apresentarnovamente como comprador de
mercadorias, eletem de vender de novo sua força de trabalho. O retomo dos 500
em dinheiro ao capitalista Il é pois, ao mesmo tempo, o retorno, respectivamente
a permanência, da força de trabalho como mercadoria comprável pelos500 em dinheiro e, com isso, retorno dos 500 em dinheiro como capital variável potencial.
Com relação à categoria llb que produz artigos de luxo, dá-se com seu u llb!, - o mesmo que com lu. O dinheiro que renova para os capitalistasIlb seu
capital variávelem forma-dinheiro lhes flui por um rodeio, pelas mãos dos capitalistas lla. Não obstantefaz diferençase ostrabalhadores compramseus meiosde subsistência diretamente
dos produtorescapitalistas aquem vendemsua forçade trabalho,
ou se compram de outra categoriade capitalistas,por intermédio da qual o dinheiro
retorna por um rodeio aos primeiros. Como a classe trabalhadoravive da mão para
a boca, ela compraenquanto pode comprar. E outro o caso do capitalista, porexemplo, na troca de 1 000 Il, por 1 000 l,,. O capitalista não vive da mão para a boca.
A maior valorização possívelde seu capital é seu motivo propulsor. Por isso, sesobrevêm circunstânciasde qualquer espécie que dão ao capitalista ll a impressãode
ser mais vantajoso em vez de renovar imediatamente seu capital constante retê-lo
em forma-dinheiro, pelo menos em parte por mais tempo, então retardar-se-á o
refluxo dos 1 000 ll, em dinheiro! para I e, portanto, também o restabelecimento
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de 1 000, em forma-dinheiro. O capitalista Isó pode continuar a trabalhar na mesma escalase dispõe de dinheiro de reserva; e capital de reserva em dinheiro é necessário emgeral parapoder continuara trabalharininterruptamente, sem
preocupar-se
com o refluxo mais rápido ou mais lento do valor-capital variável em dinheiro.
Se se tem de examinar a conversão dos diversos elementosda reprodução do
ano em curso, deve-se fazer o mesmo com o resultado do trabalho do ano anterior,

do trabalho do ano já concluído. O processo de produção que resultou nesse produto anual já transcorreu, passou, consumou-se em seu produto, e tanto mais tam-

bém o processo de circulação que precede o processo de produção ou corre
paralelamente a ele, a conversão de capital variável potencial em efetivo, isto é, a
compra e venda da força de trabalho. O mercado de trabalho já não faz parte do
mercado de mercadorias quetemos agoradiante de nós. O trabalhador não apenas
já vendeu sua forçade trabalho,mas fomeceutambém, além da mais-valia,um equivalente do preço de sua força de trabalho em mercadoria; ele tem, por outro lado,
seu saláriono bolso e figura durante a conversão apenascomo comprador de mercadoria meios de consumo!. Mas, por outro lado, o produto anual tem de conter
todos os elementos da reprodução, tem de refazer todos os elementos do capital
produtivo, principalmente seu elementomais importante, o capital variável. E vimos
de fato que, com relação ao capital variável,o resultado da conversãose apresenta
o seguinte: o trabalhador, como comprador de mercadorias, mediante o gasto de
seu salário e o consumo da mercadoria comprada, mantém e reproduz sua força
de trabalho,como a única mercadoriaque tem para vender; como o dinheiro adiantado na compra dessa força de trabalho pelo capitalista retorna a este, a força de
trabalho, como mercadoria conversível nesse dinheiro, retorna também ao mercado

de trabalho; como resultado, aqui especialmentecom 1 000 I, obtemos: 1 000, em
dinheiro do lado dos capitalistas I - em conüaposição, força de trabalho no valor
de 1 000 do lado dos trabalhadores I,de modo que todo o processode reprodução
I pode começar de novo. Esse é um dos resultados do processo de conversão.
Por outro `lado, o dispêndio do salário dos trabalhadores I levantou meios de
consumo no montante de 1 000 de II, transformando-os assim de forma-mercadoria

em forma-dinheiro; dessa forma-dinheiro, II os retransformou na forma natural de
seu capital constante, mediantea compra de mercadorias, = 1 000,, de I, a quem
desse modo flui seu valor capital variável novamente em forma-dinheiro.
O capital variável I passa portrês transformaçõesque não aparecem naconversão do produto anual, ao todo ou apenas indicativamente.
1! A primeira forma, 1 000 I, em dinheiro, que se converte em força de trabalho do mesmo valor. Essa conversãonão aparece por si na transação de mercadorias entre I e II, mas seu resultadose manifestano fato de que a classetrabalhadora
I, com 1 000 em dinheiro, confronta o vendedor de mercadorias Il, do mesmo mo-

do que a classe trabalhadora II, com 500 em dinheiro, confronta o vendedor de
500 II, em forma-mercadoria.

2! A segunda forma, a única em que o capital variável realmente varia, isto é,
funciona como variável, em que força criadora de valor aparece no lugar do valor
dado que se trocoupor esta, pertence exclusivamenteao processode produção que
já transcorreu.

3! A terceira forma, em que o capital variável seafirmou como tal no resultado
do processo de produção, é o produto-valor anual, em I, portanto = 1 000, +
1 000,, = 2 000,, , ,,,,. No lugar de seu valor original, = 1 000 em dinheiro, surgiu um valor duas vezes maior = 2 000 em mercadoria. O valor-capital variável,
= 1 000 em mercadoria, constitui, portanto, apenasmetade do produto-valor criado pelo capital variável como elemento do capital produtivo. Os 1 000 I, em mercadoria são o equivalente exato dos 1 000, em dinheiro originalmente adiantados
por I, destinados a constituir a parte variável do capital total; em forma-mercado-
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ria porém são apenas potencialmente dinheiro tornam-se efetivamente dinheiro
somente por sua venda! e, portanto, menos diretamente ainda, capital monetário
variável. Finalmente, tomam-se isso pela venda da mercadoria 1 000 I, a Il, e pelo pronto reaparecimento da força de trabalho como mercadoria comprável, como
material em que se podem converter 1 000, em dinheiro.
Durante todas essas mudanças,o capitalistaI mantém continuamente o capital
variável em suas mãos: 1! no início, como capital monetário; 2! em seguida, como
elemento de seu capitalprodutivo; 3! mais tarde,como parte de valor de seucapitalmercadoria; 4! ao final, novamente em dinheiro, ao qual a força de trabalho, em
que se pode converter, se confronta de novo. Durante o processo de trabalho, o
capitalista tem em suas mãos o capital variável como força de trabalho em ação,
criadora de valor, mas não como valor de grandeza dada; mas, como ele sempre
paga ao trabalhador só depois de a força deste já ter atuado durante determinado
período de tempo mais curto ou mais longo, ele já tem em suas mãos o valor de
reposição que ela cria para si mesma plus mais-valia, antes de pagar.
Como o capital variável, em qualquer ’orma, sempre permanece nas mãos do
capitalista, não se pode dizer de maneira alguma que se converte em rendimento
para quem quer que seja. 1 000 I, em mercadoria se converte muito mais em dinheiro mediante sua venda a ll, a quem repõe in natura metade de seu capital
constante.

O que se decompõe em rendimento não é o capital variável I, 1 000, em dinheiro; esse dinheiro deixou de funcionar como forma-dinheiro do capital variável
I, tão logo se converteu em força de trabalho, do mesmo modo que o dinheiro de
qualquer outro vendedor17` demercadorias deixa de representar algo que lhe pertence, tãologo ele o converte em mercadoria de um vendedor. As conversões pelas
quais passao dinheiro recebido como salário, nasmãos da classe trabalhadora,não
são conversõesdo capital variável, masdo valor de suaforça de trabalho convertido
em dinheiro, inteiramente do mesmo modo que a conversão do produto-valor cria-

do pelotrabalhador 000 I!,, ,,,,!é apenasconversão deuma mercadoria
pertencente ao capitalista, com a qual nada tem a ver o trabalhador. O capitalista,porém
- e mais ainda seu intérpreteteórico, o economista politico -, só com dificuldade
se desfazda ilusão de que o dinheiro pago ao trabalhador sempre continua sendo
o dinheiro dele, do capitalista. Seo capitalista é produtor de ouro, a parte variável
do valor - isto é, o equivalente em mercadoria que lhe repõe o preço de compra
da força de trabalho - aparece diretamente emforma-dinheiro, pode,portanto, também sem o rodeio de um refluxo funcionar de novo como capital monetário variável. Mas, no que tange ao trabalhador em II - na medida em que abstraímos o

trabalhador deluxo -, existem 500,em mercadoriasque sãodestinadas aoconsumo do trabalhador, as quais ele, considerado como trabalhador coletivo, compra
diretamente de novo do mesmo capitalista coletivo, ao qual vendeu sua força de
trabalho. A parte variáveldo valor do capital ll consiste, quanto ã sua forma natural,
em meiosde consumoque em sua maiorparte sedestinam aoconsumo daclasse trabalhadora. Masnão é o capital variável queé despendidonessa formapelo trabalhador; é o salário,o dinheiro do trabalhador,que justamenteao realizar-senesses meios
de consumo restabelece emsua forma-dinheiro o capital variável 500 II, para o capitalista. O capital variávelll, é reproduzido em meios de consumo, do mesmo modo que o capital constante II,; tão pouco como este, dissolve-se aquele em
rendimento. O que se dissolve em rendimento é, em ambos os casos, o salário.
Mas o dispêndio do salário como rendimento que faz com que se restabeleça
como capital monetário, num caso, 1 000 ll,, também pelo mesmo rodeio, 1 000
17' Pelosentido dafrase, deveria
ser comprador'
pois éeste queconverte seu
dinheiro emmercadorias. N.
dos T.!
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l,, e ditto, 500 lI,, portanto capital constante e variável no caso deste, mediante
refluxo em parte direto, em parte indireto!, é um fato importante na conversão de
produto anual.

XI. Reposição do capital xo
Uma grande dificuldade na representação dastransações dareprodução anual
é a seguinte. Tomemosa forma mais simples,em que a coisa se representa,e teremos então:

l. 4 000, + 1 000, + 1 000,, +
Il. 2 000, + 500, + 500,, = 9 000,
o que finalmente se dissolve em:
40001, + 200011, + 10001, + 50011, + 10001,,, + 50011,,, = 6000, +
1 500, + 500,, = 9 000. Uma parte de valor do capital constante,ã medida que
este consisteem meios de trabalho propriamente ditos como departamento diferenciado dos meios de produção!, é transferida dos meios de trabalho ao produto
do trabalho

a mercadoria!;

esses meios de trabalho continuam a funcionar como

elementos do capital produtivo e precisamenteem sua antiga forma natural; é a depreciação, aperda de valor que eles sofrempouco a pouco durante sua função continua em determinado periodo que reaparece como elemento de valor das mercadorias produzidas por meio dos mesmos e que é transferida do instrumento
de trabalho para o produto do trabalho. Com relação ã reprodução anual, são aqui,
já de princípio, levadas em consideração apenas aquelas partes componentes do
capital fixo cuja vida dura mais de um ano. Se elas morrem completamente durante
o ano, têm de ser repostase renovadas por inteiro mediante a reprodução anual,
e o ponto em questão desde o principio não lhes concerne. No caso de máquinas
e de outras formasmais duráveisdo capital fixo pode ocorrer - e ocorre freqüentemente - que certos órgãos parciais das mesmas têm de ser repostos de cabo a
rabo durante o ano, embora o corpo todo do edifício ou da máquina seja longevo.
Esses órgãosparciais entram na mesma categoria dos elementos do capital fixo a
serem repostos no decurso do ano.
Esse elemento

de valor

das mercadorias

não deve

ser confundido

de maneira

alguma com os custosde reparação.Se a mercadoria é vendida, esseelemento de
valor é convertido em prata, transformado em dinheiro, como os demais; após sua
transformação emdinheiro, porém, aparece sua diferença dosoutros elementosde
valor. As matérias-primas ematérias auxiliaresconsumidas naprodução das mercadorias têm de ser repostas in natura, para que comece a reprodução das mercadorias em geral, para que o processo de produção das mercadorias sejacontinuo!;
a força de trabalho despendida nelasdo mesmo modo tem de ser reposta por nova
força de trabalho. O dinheiro obtido pela mercadoriatem pois de sercontinuamente
reconvertido nesseselementos do capital produtivo, da forma-dinheiro em formamercadoria. Em nada altera a coisa que, por exemplo, matérias-primase matérias
auxiliares sejamcompradas em maiores quantidadesem certos prazos - de modo
que formem estoques de produção -, que, portanto, não se precise comprar de
novo, durante certo periodo, esses meiosde produção, que também, portanto enquanto os estoques duram - o dinheiro que provém da venda das mercadorias,
ã medida que serve para esse fim, pode se acumular e que, por isso, essa parte
do capital constante aparecetemporariamente como capital monetário suspenso de
sua função ativa. Estenão é capital de rendimento; é capital produtivo que estásuspenso em forma-dinheiro. A renovação dos meios de produção tem de realizar-se
constantemente, embora a forma dessa renovação - em relação ã circulação possa ser diferente. A nova compra, a operação de circulação pela qual eles são
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renovados, repostos,pode ocorrer em prazosmais longos: então haverá grande investimento de dinheiro de uma só vez, compensado por estoque correspondente
de produção; ou em prazos curtos sucessivos: entãodoses menores e em rápida
sucessão degasto monetário,com estoquespequenos de produção. Issonão altera
em nada a coisa. O mesmo ocorre com a força de trabalho. Onde a produção se
efetua o ano todo, continuamente na mesma escala:constante reposiçãoda força
de trabalho consumida por nova; onde o trabalho é aplicado sazonalmente ouem
diferentes porçõesde trabalho em diferentesperíodos, como na agricultura: compra
correspondente de massa de força de trabalho ora menor, ora maior. No entanto,
o dinheiro obtido da venda de mercadorias, na medida em que converte em ouro a parte de valor das mercadorias que é igual ã depreciação do capital fixo,
não é retransformado na parte componente do capital produtivo cuja perda de
valor ele repõe. Deposita-seao lado do capital produtivo e persiste em sua formadinheiro. Esse depósito de dinheiro se repete até haver decorrido o período de reprodução, que consiste em maior ou menor número de anos, durante os quais o
elemento fixo do capital constante prossegueem sua antiga forma natural, funcionando no processo deprodução. Tão logo o elemento fixo, construções, maquinaria etc.,tenha esgotadosua vida,não possamais funcionarno processode produção,
seu valor existe a seu lado, completamente repostoem dinheiro - a soma dos depósitos de dinheiro, dos valores que foram paulatinamente transferidos do capital
fixo para as mercadoriasem cuja produção ele colaborou e que mediante a venda
dessas mercadoriaspassaram àforma-dinheiro. Esse dinheiro serve então para repor in natura o capital fixo ou elementos do mesmo, pois os elementos diferentes
do mesmo têm duração de vida diversa! e assim renovar realmente essa parte
componente do capital produtivo. Esse dinheiro é pois forma-dinheiro de uma
parte do valor-capital constante, da parte fixa do mesmo. Esse entesouramento
é, portanto, em si um elemento do processo de reprodução capitalista, reprodução e armazenamento - em forma-dinheiro - do valor do capital fixo ou de seus
elementos individuais,até o momento em que o capital fixoesgotou suavida e conseqüentemente cedeutodo o seu valor às mercadoriasproduzidas e agora tem de
ser repostoin natura. Esse dinheiroporém sóperde suaforma de tesouro eapresentase portanto outra vez ativo no processo dereprodução do capital mediado pela circulação tão logo é retransformado em novos elementosde capital fixo que repõem
os já mortos.

Tal como a circulaçãosimples demercadorias nãoé idêntica ao mero intercâmbio de produtos, tampouco a conversãodo produto-mercadoria anual pode se dissolver em mero intercâmbiodireto e recíproco desuas diversaspartes componentes.
O dinheiro desempenha ai papel especifico, que se expressa nominalmente tam-

bém nomodo reprodução
do valor-capital
fixo. Maistarde deve-se
investigar como
se representariaa coisa, pressupondo-se quea reprodução seja coletivae não possua a forma da produção de mercadorias.!
Retornemos entãoao esquema básico: tinhamos então para a classeII: 2 000¬
+ 500, + 500,,,. Todos os meios de consumo produzidos no decorrer do ano são
aqui iguais ao valor de 3 000; e cada um dos diferentes elementos mercantis,em
que consistea soma das mercadorias,se decompõem, quanto a seu valor, em 2/3,
+ 1/6, + 1/6,,,, ou percentualmente em 66 2/3, + 16 2/3, + 16 2/3,,,. As diferentes espéciesde mercadoriasda classeIl podem conter capital constante emdiferentes proporções;do mesmo modo, a parte fixa do capital constante nelaspode
ser diferente; do mesmo modo, a duração de vida das partes do capital fixo e portanto também a depreciação anual ou parte de valor que elas transferempro rata
para as mercadorias em cuja produção participam. Isso é aqui indiferente. Com
relação ao processo de reprodução social, trata-se aqui apenas da transação entre
as classesII e I. II e I se defrontam aqui apenas em suas relações sociaisde massa;
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a grandezaproporcional da parte de valor c do produto-mercadoria ll na questão
agora tratada o único elemento decisivo! é, portanto, a proporção média que obtemos quando são reunidos todos os ramos da produção compreendidos em ll.
Cada uma das espéciesde mercadorias e em grande parte são as mesmas espécies de mercadorias! cujo valor global figura sob as rubricas de 2 000, + 500,,
+ 500,, é assim quanto a seu valor, uniformemente igual a 66 2/3%c + 16
2/3%,, + 16 2/3%,.,,. lsso vale tanto para cada 100 das mercadorias que figuram
sob c, quanto sob v ou sob m.
As mercadorias nas quais 2 000, estão corporificados são ainda decomponíveis, segundo o valor, em:
1! 1 333 1/3, + 333 1/3, + 333 1/3,,, = 2 000,,
bem como 500,, em:
2! 333 1/3, + 83 1/3, + 83 1/3,,, = 500,,
e finalmente 500,,, em:
3! 333 1/3, + 83 1/3, + 83 1/3,,, = 500,,,.
Se somarmos agora os c em 1, 2, 3, teremos 1 333 1/3, + 333 1/3, + 333
1/3, = 2 000. Do mesmo modo, 333 1/3, + 83 1/3, + 83 1/3, = 500, e o
mesmo com m; a adição global dá o valor total de 3 000, como acima.
Todo o valor-capital constantecontido na massa demercadorias ll, no valor de
3 000, está assim contido em 2 000,, e nem 500,, nem 500,, contêm um átomo
dele. O mesmo é valido para v e m, por sua parte.
Em outras palavras: todo o quotum da massade mercadoriasll que representa
o valor-capitalconstante e,portanto, é conversível novamente,seja naforma natural
deste, sejaem sua forma-dinheiro, existe em 2 000,. Tudo o que se relaciona com
a conversãodo valor constante dasmercadorias ll é portanto limitado ao movimento de 2 000 llc, e essa conversãopode efetuar-seapenas com l 000,, + 1 000,,,!.
Do mesmo modo, para a classe I, tudo o que se relaciona com a conversão
do valor-capitalconstante quelhe pertencedeve serlimitado à consideração de4 000
1,

1.Reposição da parte depreciada de valor em ’orma-dinheiro
Tomemos então, em primeiro lugar,

1. flooo. + 1 ooo, + 1 ooomj
ll. ._.....

2 ooo,

+ 500,

+ 500,,

então, a troca das mercadorias 2 000 IICpor mercadorias do mesmo valor l 0000
+ 1 000,,,! pressuporiaque 2 000 llc foram integralmente reconvertidos in natura
nos elementos naturais do capital constante ll, produzidos por l; mas o valormercadoria de 2 000, em que existe esteúltimo, contém um elemento correspondente ã perda de valor do capital fixo e que não é para ser reposto imediatamente
in natura, mas paraser transformadoem dinheiro que progressivamentese acumula como soma total, até que vença o prazo de renovação do capital fixo em sua
forma natural. Todo ano é o ano da morte para o capital fixo, a ser reposto neste
ou naquele negócio individual ou também neste ou naquele ramo da indústria; no
mesmo capital individual esta ou aquela parte do capital fixo visto que as partes
deste têm duração de vida diversa! deve ser reposta. Ao considerar a reprodução
anual - ainda que em escala simples, isto é, abstraindo toda acumulação - não
começamos abovo;18` éum ano no fluxo de muitos, não é o primeiro ano de nas15' Docomeço. N.dos T.!
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cimento da produção capitalista.Os diversoscapitais queestão investidosnos variados ramosda produção da classell são pois de diferentes idades,e do mesmo modo
que anualmente morrem pessoasque funcionam nesses ramos,assim anualmente
massas decapitais fixosatingem nesteano o fim de suas vidase têm de ser renovadas in natura a partir de um fundo monetário acumulado. Nessa medidaestá incluído na troca de 2 000 ll, por 2 000 l , , ,,,, a conversão de ll, de sua formamercadoria como meios de consumo! em elementos naturais, que consistem não
apenas em matérias-primas e matérias auxiliares, mas também em elementos naturais do capital fixo, máquinas, ferramentas, construções etc. O desgaste que deve ser reposto em dinheiro no valor de 2 000 ll, não corresponde, portanto, absolutamente ao volume do capital fixo em funcionamento, pois parte do mesmo tem
de ser anualmente reposta in natura; mas isso pressupõe que em anos anteriores
o dinheiro necessário paraessa conversãotenha-se acumulado nas mãos dos capitalistas daclasse ll. Precisamente essepressuposto valetanto para o ano em curso
como é admitido para

os anos anteriores.

Na troca entre l 000, + 1 000,,,!e 2 000 ll,, deve-ser observarprimeiramente que a soma de valor l , , ,,,, não contém nenhum elemento constante de valor
e portanto, também, nenhum elemento de valor para o desgastea ser reposto, isto
é, para valor que foi transfendo da parte fixa do capital constantepara as mercadorias, em cuja forma natural u + m existem. Esseelemento existepor outro lado em
ll, e é precisamente parte desse elemento de valor devida ao capital fixo, a qual
não deve ser transformada imediatamente de forma-dinheiro em

forma natural, mas

tem de inicialmente permanecer em forma-dinheiro. Por isso, impõe-se imediatamente, na troca de l 000, + 1 000,,,! por 2 000 ll,, a dificuldade de que os

meios deprodução I,em _cuja
forma naturalos 2 000,, ,,,,, existem,
têm deser trocados por seu montante integral de valor de 2 000 por equivalente em meios de
consumo ll, enquanto, por outro lado, os meios de consumo 2 000 ll, não podem
ser convertidospor seu valor total nos meios de produção I 000, + 1 000,,,!,porque uma parte alíquota de seu valor - igual à depreciação ou ã perda de valor
do capitalfixo a ser reposto- tem de sedepositar primeiramenteem forma-dinheiro,
a qual, durante o período corrente de reprodução anual, o único a ser considerado
aqui, não volta a funcionar como meio de circulação. Odinheiro porém, com o qual
o elemento da depreciação é convertido em prata, que está contido no valormercadoria 2 000 ll,, esse dinheiro pode provir somente de l, pois ll não tem de
pagar a si mesmo, mas se paga justamente pela venda de sua mercadoria, e porque, segundo o pressuposto,l , , ,,,, compratoda a soma de mercadorias 2 000 Ilc;
a classeItem pois, mediante essacompra, de converter aqueladepreciação emprata,
para II. Mas, segundo a lei desenvolvida anteriormente,o dinheiro adiantado ã circulação retomaao produtorcapitalista, quemais tardelança nacirculação umquantum

igual demercadorias. ao
I, comprarlI,, não pode evidentemente
dar a ll 2 000 em
mercadorias ealém dissouma soma adicional de dinheiro, de uma vezpara sempre
sem que a mesma pela operação da conversão retorne a ele!, senão a massa de
mercadorias II, seria comprada acima de seu valor. Se ll troca efetivamente seus
2 000, por l 000, + 1 000,,,!, nada mais tem a exigir de I, e o dinheiro que circula durante essa transaçãoretorna para I ou para Il, dependendo de qual dos dois
o lançou na circulação,isto é, qual dos dois se apresentou primeiro como comprador. Ao mesmo tempo, nesse casoll teria retransformado seu capital-mercadoria,
em toda a extensãode seu valor, na forma natural de meios de produção, quando
o pressuposto é que Il não retransforma uma parte alíquota do mesmo, após sua
venda, durante o periodo corrente de reprodução anual, da forma-dinheiro na forma natural de componentes fixos de seu capital constante. Poderiapois fluir para
ll um saldo em dinheiro apenasse ll vendesse al mercadorias,é verdade,por 2 000,
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mas comprassede I menos de 2 000, por exemplo 1 800; então I teria de cobrir
o saldo com 200 em dinheiro, que não retomaria a ele, pois não teria retirado da
circulação essedinheiro a ela adiantado pelo lançamento de mercadorias = 200.
Nesse caso,teríamos um fundo de dinheiro para Il por conta de sua depreciação
de capital fixo; mas teríamos, de outro lado, de I, uma superprodução de meios
de produção no montante de 200 e com isso sefundiria toda a base do esquema,
a saber, reprodução em escala constante,em que está pressupostacompleta proporcionalidade entre os diferentes sistemas deprodução. Uma dificuldade teria sido apenas afastada por outra muito mais desagradável.
Como esseproblema oferecedificuldades particularese até agora não foi tratado de modo algum pelos economistaspolíticos, queremos considerar, pelaordem,
todas as soluções possiveis pelo menos aparentemente possíveis!,ou melhor, os
diferentes modos em que se coloca o problema.
Primeiramente, havíamossuposto que ll vende a I 2 000, mas compra apenas
mercadorias por 1 800 de I. No valor-mercadoria 2 000 ll, estavam contidos 200
para reposição da depreciação,os quais devem ser entesourados em dinheiro; assim, o valor 2 000 II, decompor-se-ia em 1 800, a serem intercambiados pormeios
de produção l e em 200 para reposição do desgaste, os quais devem ser retidos
em dinheiro após a venda de 2 000, a I!. Ou, com relação a seu valor, 2 000
II, = 1 800¬ + 200c d!, em que d = déchet {desgaste}.
Teríamos então de considerar a transação

1. ooo, + 1 000,,

11. 1800,

+ 200C d!.

l compra com 1 000 libras esterlinas, asquais fluiram para os trabalhadores como pagamento de sua força de trabalho em salário, meios de consumo por 1 000
IIC; II compra, com as mesmas 1 000 libras esterlinas, meios de produção por
1 000 I,,. Aos capitalistas Iseu capitalvariável flui assim de volta em forma-dinheiro,
e elespoderão comprar com ele, no ano seguinte, forçade trabalhono mesmo montante de valor, isto é, repor in natura parte de seu capital produtivo. - Além disso,
II compra com 400 libras esterlinasadiantadas meiosde produção Im, e I,,, compra
com as mesmas 400 libras esterlinasmeios de consumo Ile. Assim, as 400 libras
esterlinas adiantadasã circulação por Il retornaram aos capitalistas II, mas apenas
como equivalente de mercadoria vendida. I compra com 400 libras esterlinas adiantadas meios de consumo; ll compra de I por 400 libras esterlinasmeios de produção; com o que as 400 libras esterlinasrefluem para I. O cálculo, até agora, é o
seguinte:

I lança na circulação 1 000,, + 800,,, em mercadorias; além disso, lança na circulação em dinheiro: 1 000 libras esterlinas emsalários e400 libras esterlinas para
a transaçãocom II. Após efetuada a transação,l possui: 1 000,, em dinheiro, 800,,
convertidos em 800 II, meios de consumo! e 400 libras esterlinas em dinheiro.
Il lança na circulação 1 800,,em mercadorias meios de consumo! e 400 libras
esterlinas emdinheiro; após efetuada a transação, elepossui: 1 800 em mercadorias I meios de produção! e 400 libras esterlinas em dinheiro.
Temos agora ainda, do lado de I, 200c d! em meios de produção!, do lado
de ll, 200, d! em meios de consumo!.
Segundo o pressuposto, Icompra com 200 libras esterlinas osmeios de consumo c d! no montante de valor de 200; estas 200 libras esterlinas,porém, II as retém, pois 200,, d! representam depreciação e não devem, portanto, ser
reconvertidos diretamente em meios de produção. Portanto, 200 l,,, são invendá-
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veis; 1/51°' da mais-valia a ser reposta é irrealizável, não é conversível de sua forma natural de meios de produção na de meios de consumo.
Isso contradiznão apenaso pressupostoda reprodução em escalasimples; não
é, em si e para si, uma hipótese para explicar a conversão em prata de 2OOC d!;
mas antes, pelo contrário, significa que ela não é explicável. Não se podendo demonstrar como se possam converter 2OOC d!
em prata, supõe-se que I faça a gentileza de convertê-los em prata, justamente porque I não é capaz de converter seu
próprio resto de 200", em prata. Compreender isso como uma operação normal
do mecanismo de conversão equivale a supor que anualmente chovam 200 libras
esterlinas dos céus para regularmente converter os 200c d! em prata.
O absurdo de tal hipótese, entretanto, não salta imediatamente aos olhos, se
Im, em vez de se apresentar,como aqui, em seu modo primitivo de existência a saber,como elemento do valor dos meios de produção, portanto como elemento
do valor de mercadorias que seus produtores capitalistastêm de realizar mediante
venda em dinheiro - aparece nasmãos dos associados doscapitalistas, porexemplo como renda fundiária nas mãos de proprietários fundiários ou como juros nas
mãos de prestamistas dedinheiro. Mas se a parte da mais-valia dasmercadorias que
o capitalista industrial tem de ceder, como renda fundiária ou juros, a outros coproprietários damais-valia nãoé realizávela longo prazo, mediantea venda das próprias mercadorias, acaba também o pagamento de renda ou juro, e portanto nem
proprietários fundiários nem recipientes de juros podem servir, mediante seu dispêndio, como dei ex machina,2°` paraconverter ã vontade em prata determinadas
partes dareprodução anual. O mesmo se aplicaàs despesasde todos os assimchamados trabalhadoresimprodutivos, funcionários públicos, médicos,advogados etc.,
e todos os que na forma de grande público, prestam serviços aos economistas
políticos, para explicar com eles o inexplicado.
Tampouco resolve-seo problema, se em vez da troca direta entre I e II - entre
os dois grandes departamentosdos próprios produtores capitalistas- é introduzido
o comerciante como mediador que contorna com seu dinheiro todas as dificuldades. No caso dado, por exemplo, os 200 I,,, têmde ser escoados por fim e definitivamente, junto aos capitalistasindustriais de II. Podem passar pelasmãos de uma
série de comerciantes, mas o último - de acordo com a hipótese - encontra-se
na mesma situação, emface de II, em que se encontravam no começo os produtores capitalistasde I, isto é, eles não podem vender os 200 Im a ll; e a soma para
a compra, estando imobilizada, não pode renovar o mesmo processo com I.
Vê-se aqui que, abstraindopropriamente nosso objetivo, consideraro processo
de reprodução em sua forma fundamental - em que todos os intermediários que
o obscurecem

estão eliminados

-é

absolutamente necessário

a fim de nos

livrar-

mos dosfalsos subterfúgios,
que nosfornecem aaparência deexplicação cientifica quando tomamos diretamenteo processosocial dereprodução nacomplexidade
de sua forma concreta com o objeto de análise.
A lei segundo a qual, quando a reprodução se efetua normalmente seja em
escala simples,seja emampliada!, o dinheiro adiantado ã circulaçãopelos produtores capitalistastem de retornar a seu ponto de partida sendo indiferente se o dinheiro pertence a eles ou é emprestado! exclui, portanto, de uma vez por todas, a
hipótese de que 200 IIC d! sejamconvertidos em prata mediante o dinheiro adiantado por I.

lg' Na 19 e29 edição:1/10. N. da Ed.Alemã.!
20' Deuses
surgidos da
máquina - solução inesperada,
casual, que
surge propositadamente
de confusões;
no teatroantigo, oaparecimento dos
deuses, mediante
uma maquinaria
trazida àcena, osquais intervinham
na confusão
dramática
e a solucionavam. N.
da Ed.Alemã.!
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2. Reposição do capital ’ixo in natura
Após eliminação da hipótesehá pouco considerada, restamapenas aspossibilidades que, além da reposição em dinheiro da parte da depreciação, incluemainda
efetivação da reposição in natura do capital fixo definitivamente morto.
Tínhamos suposto há pouco:
a! Que 1 000 libras esterlinaspagas por I em salários são despendidas pelos
trabalhadores emIle, no mesmo montante de valor, isto é, que estescompram com
elas meios

de consumo.

Que aqui 1 000 libras esterlinasem dinheiro são adiantadas por I, é apenas
uma constatação de fato. Os saláriosdevem ser pagos em dinheiro pelos respectivos produtores capitalistas; odinheiro é então despendido pelos trabalhadoresem
meios de subsistência e serve de novo aos vendedores dos meios de subsistência,

por sua vez, como meio de circulação quando da conversãode seu capital constante de mercadoria em capital produtivo. Em verdade, esse dinheiropassa por muitos
canais merceeiros,proprietários de casas, coletoresde impostos, trabalhadores improdutivos, como médicos etc., que são necessitados pelospróprios trabalhadores!
e, portanto, apenas em parte flui diretamente das mãos dos trabalhadores I para
as da classe capitalistaII. O fluxo pode se reduzir mais ou menos, sendo portanto
necessárias novasreservas emdinheiro pelo lado dos capitalistas. Mastudo isso não
é considerado

nessa forma

fundamental.

b! Foi pressuposto queuma vez I adianta outras 400 libras esterlinasem dinheiro para compras de II, que lhe retornam, enquanto da outra vezII adianta 400 libras
esterlinas paracompras de I, que lhe retornam. Esse pressupostotem de ser feito,
pois do contrário seria arbitrária a hipótese de que a classe capitalistaI ou a classe
capitalista Il adianta unilateralmente à circulação o dinheiro necessário paraa conversão das mercadorias. Como, na subseção 1, se mostrou que deve ser rejeitada
como absurdaa hipótesede que I lançaria na circulaçãodinheiro adicionalpara con-

verter 200II, d! em prata,restaria assim,
como é óbvio, apenasa hipótese,aparentemente ainda mais absurda,de que o próprio ll lança na circulação o dinheiro
com que é convertida em prata a parte do valor das mercadorias,a qual serve para
repor a depreciação do capital fixo. Por exemplo, a parcela de valor que a máquina
de fiar do senhor X perde na produção reaparece como parcela de valor do fio;
o que sua máquina de fiar, de um lado, perde em valor ou sofre em depreciação
deve, de outro, acumular com ele como dinheiro. X poderia então, por exemplo,
comprar algodão por 200 libras esterlinasde Y e assim adiantar à circulação 200
libras esterlinasem dinheiro; Y compra dele fios com as mesmas 200 libras esterlinas, e estas servementão a X como fundo para a reposiçãodo desgasteda máquina de fiar. Issoresultaria apenasem que X, além de sua produção, do produto dela
e da venda deste, mantém in petto 200 libras esterlinaspara pagar a si mesmo
pela perda de valor da máquina de fiar, isto é, que ele, além da perda de valor
de sua máquina de fiar de 200 libras esterlinas, deveriaadicionar anualmente ainda
outras 200 libras esterlinasem dinheiro de seu bolso para finalrnente estarem condições de comprar nova máquina de fiar.
Mas o absurdo é apenas aparente.A classeII consisteem capitalistascujo capital fixo se encontra nos mais diversos estágiosde sua reprodução. Parauns chegou
o momento em que ele tem de ser reposto inteiramente in natura. Para outros ele
se encontra mais ou menos distante desse estágio;todos os membros desseúltimo
setor têm em comum que seu capital fixo não é efetivamente reproduzido, isto é,
não é renovado in natura ou reposto por novo exemplar da mesma espécie, mas
que seuvalor é sucessivamente acumuladoem dinheiro. O primeiro setor encontrase totalmente respectivamente, emparte, o que é aqui indiferente! na mesma situação que quando iniciou seus negócios,quando apresentou-seno mercado com
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um capital monetário para transformá-lo, por um lado, em capital constante fixo
e circulante! e, por outro, no entanto, em força de trabalho, em capital variável.Como antes, ele tem agora de adiantar novamenteà circulaçãoesse capitalmonetário,
portanto o valor tanto do capital constante fixo como o do capital circulante e o do
variável.

Portanto, se se pressupõeque das 400 libras esterlinas que a classecapitalista
Il lança na circulação para a transação com I metade vem daqueles capitalistas de
II, que precisam renovarin natura não apenas seus meiosde produção pertencentes ao capital circulante, por meio de suas mercadorias, mas também seu capital
fixo, mediante seu dinheiro, enquanto, metade dos capitalistasII com seu dinheiro
repõe in natura apenas a parte circulante de seu capital constante, sem renovar in
natura seucapital fixo, não é nada contraditório que as 400 libras esterlinas queretornam que retornam tão logo I compre com elas meios de consumo! dividam-se
diferentemente entre esses dois setores de Il. Elas retornam à classe II, mas não retornam ãs mesmas mãos; distribuem-se antes diferentemente no âmbito dessa clas-

se, passam de um setor da mesma para outro.
Um setor de II converteu, além da parte dos meios de produção finalmente cobertos por suas mercadorias,200 libras esterlinas emdinheiro em elementos novos
in natura do capital fixo. Seu dinheiro assim despendido - como no começo do
negócio - lhe retorna da circulação apenas sucessivamente,numa série de anos,
como elemento de depreciaçãono valor das mercadoriasa serem produzidas com
esse capital fixo.
O outro setor de II, ao contrário, não adquiriu pelas 200 libras esterlinas nenhuma mercadoria de I, mas este lhe paga com o dinheiro com que o primeiro setor
de II comprou elementos_do capital fixo. Um setor de II volta a possuir seu valorcapital fixo em forma natural renovada, enquanto o outro ainda está ocupado em
acumulá-lo em forma-dinheiro para posterior reposiçãoin natura de seu capital fixo.
A situação da qual temos de partir agora, após as transações anteriores,é o
restante das mercadorias a serem transacionadas por ambos os lados: em I 400,,,, em II - 4006.52 Suponhamosque II adiante 400 em dinheiro para a troca
dessas mercadoriasno montante de 800. Metade dos 400 = 200! precisa ser despendida de qualquer modo pelo setor de II, que acumulou 200 em dinheiro como valor da depreciação e que tem de retransformá-lo agora na forma natural de
seu capital fixo.
Do mesmo modo que o valor-capitalconstante, ovalor-capital variávele a maisvalia - nos quaiso valor do capital-mercadoriatanto de II como de I é decomponível - podem ser representados por cotas proporcionais específicas dasmercadorias de II, respectivamente de I, assim também, dentro do próprio valor-capital
constante, o elemento de valor deste que ainda não deve ser convertido,na forma
natural do capital fixo, mas por enquanto tem de ser progressivamente entesourado
em forma-dinheiro. Determinado quantum de mercadorias II em nosso caso,portanto, metade do resto = 200! é agora apenas portador desse valor da depreciação, o qual, mediante a troca, tem de depositar-se em dinheiro. O primeiro setor
dos capitalistasII, que renova o capital fixo in natura, já pode ter realizado assim
- com a parte correspondente ã depreciação da massa de mercadorias da qual
aqui apenas figura o resto - parte de seu valor da depreciação; mas ainda ficam
200 em dinheiro para ele realizar.!
No que tange agora à segundametade = 200! das 400 libras esterlinas lançadas na circulação por Il, nessa operação restante,ela compra de I elementos circu-

52 Ascifras novamente
não coincidem
com asanteriormente adotadas.
Entretanto, isso
não importa,
pois aquiapenas interessam as
proporções. - F. E.
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lantes do capital constante. Parte dessas200 libras esterlinas pode ser lançada na
circulação por ambos ossetores deIl ou apenas por aquele que não renova in natura o elemento de

valor fixo.

Com as 400 libras esterlinas são assim extraídas de I: 1! mercadorias no mon-

tante de 200 libras esterlinas, que consistem apenasem elementos do capital fixo,
e 2! mercadorias no montante de 200 libras esterlinas, que apenas repõem os elementos naturaisda parte circulante do capital constantede II. I vendeu então todo
o seu produto-mercadoria anual, na medida em que este deva ser vendido a II; o
valor de 1/5 desse produto, 400 libras esterlinas,existe agora em suas mãos em
forma-dinheiro. Essedinheiro, porém, é mais-valiaconvertida em prata, a qual tem
de ser despendida como rendimento em meios de consumo. I compra, portanto,
com as 400, todo o valor-mercadoria de II = 400. O dinheiro retorna pois a II,
ao escoar

as mercadorias

deste.

Queremos supor agora três casos: neleschamamos o setor dos capitalistas II,
que repõe in natura o capital fixo, de setor 1'Çe aquele que acumula o valor da
depreciação do capital fixo em forma-dinheiro, de setor 2'Í Os três casossão os seguintes: a! das 400 ainda existentescomo resto em mercadorias sub II, um quotum
tem de repor para o setor 1 e o setor 2 digamos, metade para cada um! certa cota
de partes circulantes do capital constante;b! o setor 1 já vendeu toda a sua mercadoria, portanto o setor 2 tem ainda 400 para vender; c! o setor 2 vendeu tudo, com
exceção dos 200 que representam o valor da depreciação.
Obtemos assim as seguintes partições:

a! do valor-mercadoria = 400¬ que II ainda tem em mãos, o setor 1 possui
100 e o setor 2, 300; desses 300,200 representam a depreciação.Nesse caso,das
400 libras esterlinas em dinheiro que I devolve agora, para obter as mercadorias
de Il, o setor 1 gastouoriginalmente 300, a saber200 em dinheiro, pelos quais retirou de I elementos do capital fixo in natura, e 100 em dinheiro para mediar seu
intercâmbio de mercadoria com I; o setor 2, por seu lado, adiantou somente 1/4
dos 400, portanto 100, igualmente para mediar sua troca de mercadoria com I.
Dos 400 em dinheiro o setor 1 adiantou portanto 300 e o setor 2, 100.
Mas, desses 400 retornam:

Ao setor 1: 100, portanto apenas 1/3 do dinheiro por ele adiantado. Ele possui, porém, no lugar dos outros 2/ 3, capital fixo renovado no valor de 200. Por esse
elemento do capital fixo no valor de 200, ele deu dinheiro a I, mas nenhuma mercadoria. Com referência a ele confronta I apenas como comprador, e não como
vendedor subseqüentemente.Esse dinheiro não pode, portanto, refluir ao setor 1;
senão eleteria recebidoos elementosfixos de capital de graça de I. - Com relação
ao último terço do dinheiro por ele adiantado, o setor 1 apresentou-seprimeiro como comprador de elementos circulantes de seu capital constante. Com o mesmo
dinheiro, I compra dele o resto de sua mercadoria no valor de 100. O dinheiro reflui, portanto, para ele setor 1 de II!, porque se apresenta como vendedor de mercadorias, imediatamente
após haver-seapresentado comocomprador. Senão reuísse,
II setor 1! teria dado a I, por mercadorias no montante de 100, primeiro, 100 em
dinheiro, e então ainda por cima 100 em mercadorias; teria portanto lhe dado sua
mercadoria de graça. '
Para osetor 2, entretanto, que gastou 100 em dinheiro, refluem 300 em dinheiro; 100, porque primeiro como comprador lançou na circulação 100 em dinheiro,
recuperando-os como vendedor; 200, porque funciona apenas como vendedor de
mercadorias no montante de valor de 200, mas não comoçcomprador. O dinheiro
não pode pois refluir para I. A depreciação do capital fixo é, portanto, saldada pelo
dinheiro que II setor 2! lançou na circulação na compra de elementos do capital
fixo; mas chega às mãos do setor 2 não como dinheiro do setor 1, mas como dinheiro pertencente à classe I.
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b! Sob essa pressuposição,o resto de II, se distribui de tal modo que o setor
1 possui 200 em dinheiro e o setor 2, 400 em mercadorias.
O setor 1 vendeu todas as suas mercadorias, mas 200 em dinheiro são a forma

transmutada do componente fixo de seu capital constante,o qual ela tem de renovar in natura. Ele se apresentaaqui, portanto, apenas como comprador e recebe,
em troca de seu dinheiro, mercadoria I, em elementos naturais do capital fixo, do
mesmo montante de valor. O setor 2 tem no máximo se para a troca de mercadorias entre I e II, I não adianta dinheiro! somente 200 libras esterlinas para lançar
na circulação, pois para metade de seu valor-mercadoria ele só é vendedor para
I, e não comprador

de I.

Retornam-lhe da circulação 400 libras esterlinas;200, porque as adiantou como comprador e as recupera como vendedor de 200 em mercadoria; 200, porque
vende a I mercadoria no valor de 200, sem em troca retirar de novo de I um equivalente em

mercadoria.

c! O setor 1 possui 200em dinheiroe 200, em mercadoria;o setor 2, 200,
d! em mercadoria.

O setor 2, sob esse pressuposto,nada tem para adiantar em dinheiro, uma vez
que, em face de I, ele já não funciona ao todo como comprador, mas apenas como
vendedor, portanto tem de esperar até que lhe comprem.
O setor 1 adianta 400 libras esterlinas emdinheiro, 200 para a conversão recíproca de mercadorias com I, 200 como mero comprador de I. Com essas últimas
200 libras esterlinas em dinheiro ele compra os elementos de capital fixos.
Com 200 libras esterlinasem dinheiro, I compra mercadoria no valor de 200
do setor 1, ao qual refluem assim suas200 libras esterlinas emdinheiro adiantadas
para essa transação de mercadorias; e com as outras 200 libras esterlinas- que
I também recebeu do setor 1 - ele compra mercadorias por 200 ao setor 2, para
o qual se deposita assim em dinheiro sua depreciação do capital fixo.
A coisa não se altera de modo algum se admitirmos que no caso c! a classe
I, e não II setor 1!, adianta os 200 em dinheiro para a conversão das mercadorias
existentes. Se I então compra primeiro mercadorias por 200 de II, setor 2 pressupondo-se queeste só tem esseresto de mercadorias para vender -, as 200
libras esterlinasnão retornam a I, pois II, setor 2, não volta a se apresentar como
comprador; mas II, setor 1, tem então 200 libras esterlinasem dinheiro para comprar e ditto ainda 200 em mercadorias paraconverter, portanto ao todo 400 para
trocar com I. 200 libras esterlinasem dinheiro retornam então de II, setor 1, a I. Se

I novamenteas gastapara comprarmercadorias por
200 deII, setor1, os200 voltam a ele tão logo II, setor 1, adquira a segunda metade dos 400 em mercadorias
de I. O setor 1 II! desembolsou 200

libras esterlinas em dinheiro como mero com-

prador deelementos docapital fixo_;
esse dinheiropor issonão retornaa ele,mas
serve para converter em prata o restante de mercadorias 200, de II, setor 2, enquanto reflui para I o dinheiro gasto para a conversão de mercadorias, 200 libras
esterlinas, não via II, setor 2, mas via II, setor 1. Por sua mercadoria no valor de

400 retornou-lhe um equivalente em mercadorias no montante de 400; as 200 libras esterlinasem dinheiro adiantadas para a transação das 800 em mercadorias
voltaram ditto

a ele

-e

assim está

tudo em

ordem.

A dificuldade que surgiu na transação
1. 921
ooo, + 1 ooo,
foi reduzida à dificuldade que aparece na transação dos

11. 2
I'¬SÍãl'lÍ¬SZ
1 400

Il.

oõo,

errh dinheiro
+ 200¬
em mercadoria
+ ! 200¬ em
mercadoria, ou,

para tornar a coisa ainda mais clara,
I. 200,, + 200,,
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Il. ! 200 em dinheiro + 200¬ em mercadoria + ! 200¬ em mercadoria.
Visto que em II, setor 1, 200¬ em mercadoria se trocam por 200 I,,, mercadoria! e que todo o dinheiro que circula nessa troca de 400 em mercadorias entre I
e II retorna a quem o adiantou, lou ll, então esse dinheiro,como elemento da troca
entre I e II, não constitui efetivamente um elemento do problema que nos ocupa
aqui. Em outra apresentação:suponhamos que na transação entre 200 l,,, mercadoria! e 200 ll¬ mercadoria de ll, setor 1! o dinheiro funcione como meio de pagamento, nãocomo meio de comprae portanto também não como meio circulação
no sentido mais estrito, então está claro que, como as mercadorias 200 l,,, e 200
ll¬ setor 1! são de montante igual de valor, meios de produção no valor de 200
se intercambiampor meios de consumo no valor de 200 e que o dinheiro funciona
aqui apenasidealmente, não sendo necessário,nem de um lado nem de outro, lançar efetivamentedinheiro na circulação parapagamento de saldo. O problema, portanto, só se apresenta em sua forma pura quando riscamos a mercadoria 200 Im
e seu equivalente, a mercadoria 200 ll¬ setor 1!, de ambos os lados I e ll.
Após a eliminação dessesdois montantes de mercadorias de igual valor I e
ll! que se liquidam reciprocamente, ficaportanto o restante datroca em que o problema se apresenta em sua forma pura, a saber:
I. 200, em mercadoria.
ll. 00¬
em dinheiro + 00¬
em mercadoria.
Aqui é claro: ll, setor 1, compra com 200 em dinheiro os componentes de seu
capital fixo 200 Im; com isso se renova in natura o capital fixo de ll, setor 1, e a
mais-valia de l, no valor de 200, foi transformada da forma-mercadoria meios

de

produção, e mais precisamenteelementos do capital fixo em forma-dinheiro. Com
esse dinheiro, l compra meios de consumo de II, setor 2, e o resultado para II é
que para o setor 1 um componente fixo de seu capital constante foi renovado in
natura; e que para o setor 2 outro componente que repõe a depreciação docapital
fixo! depositou-se em dinheiro; e isso prossegue todosos anos, até que esse componente também

tenha de ser renovado in natura.

A pré-condição é aqui obviamente que esse componentefixo do capital constante ll, que, quanto a seu valor total, reconverte-se inteiramenteem dinheiro e,
por isso, tem de ser renovado in natura todos os anos setor 1!, seja igual ã depre-

ciação anualde outrocomponente fixodo capitalconstante II,o qualainda prossegue funcionando em sua antiga forma natural e cuja depreciação,a perda de valor
que transfereàs mercadoriasem cuja produção atua, deve por enquanto ser reposta em dinheiro. Tal equilíbrio apareceria então como lei da reprodução em escala
constante; o que significa, em outras palavras, que na classeI, que produz os meios
de produção, a divisão proporcional de trabalho tem de permanecer inalterada, na
medida em_que fornece, por um lado, componentes circulantes, e,por outro, componentes fixos do capital constante do Departamento ll.
Antes de examinar issomais de perto, temos de ver como se comporta a coisa
quando o montante restante de Il¬! não é igual ao resto de Il¬!; ele pode ser
maior ou menor. Examinemos ambos os casos, um após o outro.
Primeiro caso:

l. 200,".
II. 20¬
em dinheiro! + 00¬
em mercadoria!.
Aqui, Il¬! compra com 200 libras esterlinas em dinheiro as mercadorias 200
l,,,, e I compra, com o mesmo dinheiro, as mercadorias200 ll¬!, portanto o componente do capital fixo que tem de depositar-seem dinheiro; desse modo,este está
convertido em prata. Mas, 20 Il¬! em dinheiro não é retransformável em capital
fixo in

natura.
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ç Essemal parece remediável, ao fixarmos o resto de Im emvez de em 200, em
220, de modo que dos 2 000 I, vem de 1 800, apenas 1 780 teriam sido liquidados por trocas anteriores. Neste caso teríamos, portanto:
I. 220m
Il. 20c
em dinheiro! + 00c

em mercadoria!.

Ile, setor 1, compra com 200 libras esterlinasem dinheiro os 220 Im, e I compra então com 200 libras esterlinasos 200 Il,,! em mercadoria. Masentão restam
20 libras esterlinas em dinheiro pelo lado de I, uma porção da mais-valia a qual
pode apenas reter em dinheiro e não despender em meios de consumo. Assim,
a dificuldade é meramente deslocada de II, setor 1! para lm.
Suponhamos agora, por outro lado, que Ilc, setor 1, seja menor do que Ilc, setor 2, e teremos, portanto:
Segundo caso:
I. 200m em mercadoria!.

ll. 80c

em dinheiro! + 00c

em mercadoria!.

ll setor 1! compra, por 180 libras esterlinasem dinheiro, mercadorias 180 Im;
I compra com esse dinheiro mercadorias no mesmo valor de ll setor 2!, portanto
180 llc!; ficam invendáveis, de um lado, 20 Im e do mesmo modo 20 ll,,!, do
outro; mercadorias, no valor de 40, inconversíveis em dinheiro.
De nada serviria fazer o resto I = 180; certamente, não haveria então nenhum

excedente em I, mas, depois como antes, um excedente de 20 em ll, setor 2! ficana invendável,

inconversível em

dinheiro.

No primeiro caso, em que lI! é maior do que lI!, fica pelo lado de IlC!
um excedenteem dinheiro que não pode serreconvertido emcapital fixo,ou, quando
se faz Im = lI,,!, aparece o mesmo excedente em dinheiro pelo lado de Im, não
conversível em

meios de

consumo.

No segundo caso, em que lI,! é menor do que llC!, fica um déficit em dinheiro pelo lado de 200 Im e llc! e um excedente igual em mercadorias em ambos os lados, ou quando se faz o resto Im = ll,! fica um déficit em dinheiro e um
excedente em mercadorias pelo lado de llc!.
Se fizermos os restosIm sempreiguais a llc! uma 'vezque as encomendas
determinam a produção e em nada altera a reprodução o fato de que neste ano
I produz mais componentesfixos de capital e no seguinte, mais componentescirculantes de capital do capital constanteII - então, no primeiro caso, Im seriaretransformável em meios de consumo apenas se I comprasse com ele uma parte da
mais-valia de ll, se esta, portanto, em vez de ser consumida, fosse acumulada em
dinheiro por Il; no segundo caso,o único remédio seria I mesmo gastar o dinheiro,
portanto a hipótese que rejeitamos.
Se Il,,! for maior do que ll,,!, será necessário importar mercadorias estrangeiras para que se realize o excedente em dinheiro em Im. Se Ilc! for menor do
que llc!, terá de se fazero contrário: exportar mercadoriasIl meios de consumo!
para a realização da parte de depreciação ll, em meios de produção. Em ambos
os casos, pois, é necessário o comércio exterior.
Se sesupõe que no estudo da reprodução em escalaconstante deva-seadmitir
que a produtividade de todos os ramos industriaise, portanto, que também as relações proporcionaisde valor entre seusprodutos-mercadorias permaneçam
constantes,
os dois casos mencionados por último, em que llc! é maior ou menor do que
IIc!, seriam sempre interessantespara a produção em escala ampliada, onde fatalmente podem ocorrer.
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3. Resultados

Com relação ã reposição do capital fixo é de se observar em geral:
Se - supostas asdemais circunstâncias,isto é, não apenas a escalade produção, mas sobretudo a produtividade do trabalho, constantesparte do elemento fixo
de II, maior que a do ano anterior morre, portanto também parte maior tem de ser
renovada in natura, então a parte do capital fixo que ainda estáa caminho da morte
e até o prazo de sua morte tem de ser reposta temporariamente

em dinheiro, tem

de diminuir na mesma proporção visto que, segundo o pressuposto,a soma também a soma de valor! da parte fixa do capital que funciona em II permanece constante. Mas, isso levaconsigo as seguintes circunstâncias.Primeiro: se a maior parte
do capital-mercadoriaI consisteem elementos do capital fixo de IIC, entãouma parte proporcionalmente menor consiste em elementos circulantes de Ile, pois a produção global de I para II, permanece inalterada. Se uma parte da mesma cresce,
então a outra diminui e vice-versa. Por outro lado, porém, a produção global da
classe IIcontinua com a mesma grandeza. Mascomo é isso possível,com redução
de suas matérias-primas, produtos semimanufaturadas, matériasauxiliares isto é,
os elementos circulantes do capital lI!? Segundo: grande parte do capital fixo IIC,
restabelecida soba forma-dinheiro, flui para I, para ser retransformada de formadinheiro em forma natural. Flui pois mais dinheiro para I, além do dinheiro que circula entre I e II para a mera conversão dasmercadorias; maisdinheiro que não medeia a conversão recíprocade mercadorias,mas que se apresentaapenas unilateralmente na função de meio de compra. Ao mesmo tempo, porém, a massa de mercadorias de IIC, que é portadora da reposição de valor da depreciação, teria proporcionalmente diminuído,portanto a massa demercadorias IIque tem de sertrocada
não por mercadorias de I, mas somente por dinheiro de I; mais dinheiro teria afluído de ll para I como mero meio de compra, e haveria menos mercadoria de II,
o qual em face de I teria de funcionar como mero comprador. Uma parte maior
de Im- pois I, já foi convertido em mercadoria II - não sena conversível emmercadoria II, mas persistiria em forma-dinheiro.
O caso inverso, em que num ano a reprodução dos casos de morte do capital
fixo II é menor, sendo maior, portanto, a parte da depreciação, já não precisa depois disso ser analisado.
E assim haveria crise - crise de produção - apesar da reprodução em escala
constante.

Numa palavra: se, com reprodução simples e circunstânciasconstantes - portanto, a saber, forçaprodutiva, grandezaglobal e intensidade do trabalho constantes
- não se pressupõe uma proporção constante entre o capital fixo que morre a
ser renovado! e o que continua a atuar em sua antiga forma natural que meramente agrega aos produtos valor destinado a repor seu desgate!, então, num caso, a
massa doselementos circulantesa seremreproduzidos permaneceriaa mesma, mas
a massados elementos fixos a serem reproduzidosteria crescido; por conseguinte,
a produção global I teria de crescer, ou haveria, mesmo abstraindo asrelações monetárias, déficit de reprodução.
ç
No outro caso: se a grandezaproporcional do capital fixo II a ser reproduzido
in natura diminuir, portanto aumentando na mesma proporção o elemento do capital fixo Il que meramente deveser repostoem dinheiro, a massados elementos circulantes docapital constanteIl, reproduzidospor I, permaneceria inalteradaenquanto
ao contrário a dos elementos fixos a serem reproduzidos teria diminuído. Portanto,
ou há diminuição da produção global de I, ou então há excedente como antes havia déficit!,

e excedente inconversível em

prata.

O mesmo trabalho pode, sem dúvida, no primeiro caso, com aumento da produtividade, extensão ou intensidade, fornecer um produto maior e assim o déficit
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poderia ser coberto; mastal mudança não poderia efetuar-se semdeslocamento de
trabalho e capital de um ramo da produção de I para outro, e cada um dessesdeslocamentos provocariaperturbações momentâneas.Além disso porém desde que
aumentem a

extensão e a intensidade do trabalho!,

I teria de trocar com II mais

valor por menos, ocorrendo, portanto, uma depreciação do produto de I.
O contrário ocorre no segundo caso, em que I tem de contrair sua produção,
o que significa crise para os trabalhadores e capitalistas aíocupados, ou fomecer
um excedente, o que também significa crise. Em si e para si, tais excedentesnão
são um mal, mas uma vantagem; mas constituem um mal na produção capitalista.
O comércio externo poderia, em ambos os casos, ajudar, no primeiro, a converter a mercadoria I,retida em forma-dinheiro, em meios deconsumo; no segundo,
a vender o excedente em mercadoria.

Mas o comércio exterior,

à medida que não

repõe meramenteelementos tambémquanto a seu valor!, apenas transfereas contradições a uma esfera mais ampla, abrindo-lhes um campo de ação maior.
Uma vez eliminada a forma capitalista da reprodução, o problema se reduz ao
fato de que a grandeza daparte do capital fixo que se extingue e tem de ser reposta
in natura aqui, o que funciona na produção dos meios de consumo! muda em
vários anos sucessivos. Senum ano é muito grande acima da mortalidade média,
como nos seres humanos!, será certamenteno seguinte tanto menor. A massa de
matéria-primas, produtossemimanufaturados ematérias auxiliares,necessária para
a produção anual dos meios de consumo - com as demais circunstânciasconstantes - não diminui por isso; a produção global dos meios de produção teria de aumentar numcaso, ede diminuir no outro. Só sepode remediarisso mediantecontínua
superprodução relativa;por um lado, certo quantum de capital fixo que é produzido
além do diretamente necessário;por outro lado, a saber, reservade matéria-prima
etc., quesupera asnecessidades anuais
imediatas issovale especialmentepara meios
de subsistência!.Essa espéciede superprodução equivale ao controle da sociedade
sobre osmeios objetivosde sua própria reprodução. Dentro da sociedade capitalista, porém, ela constitui um elemento de anarquia.
Esse exemplodo capital fixo - com escalaconstante de reprodução - é contundente. Desproporçãozf na produção do capital fixo e, circulante é um dos motivos prediletos dos economistaspara explicar as crises.E algo novo para eles que
tal desproporção possa e tenha de surgir com mera conservaçãodo capital fixo ou
que possa e tenha de surgir pressupondo-se uma produção normal ideal, com reprodução simples do capital social já em funcionamento.

XII. A reprodução do material monetário
Um momento até agora foi inteiramente deixado de lado, a saber, a produção
anual de ouro e prata. Como mero material para artigos de luxo, douramento etc.,
caberia tãopouco mencioná-los aqui especialmente,como quaisquer outros produtos. Entretanto, desempenham papel importante como material monetário e, portanto, como dinheiro potentialiter.22` Como material monetário, para simplificar,
consideramos aqui apenas o ouro.
A produção global anual de ouro importava, segundo dados antigos, em
800 000-900 000 libras = cerca de 1,100 ou 1,250 bilhão de marcos. Segundo
21° Na
29 edição
constou má
compreensão"; corrigido
conforme19
a edição.
N. daEd. Alemã.!

22' Potencial.N. dosT.!

REPRODUÇÃO SIMPLES

343

Soetbeer,53 porém,montava apenasa 170 675 quilos no valor de aproximadamente 476 milhões de marcos, na média dos anos 1871/ 75. Forneceram desse total:
Austrália 167 milhões de marcos arredondados, Estados Unidos 166, e Rússia 93.

O resto se distribui entre diversos países em montantes de menos de 10 milhões
de marcos cada um. A produção anual de prata, durante o mesmo período, foi um
pouco abaixo de 2 milhões de quilos no valor de 354 1/2 milhões de marcos, dos
quais, em números redondos, o México fomeceu 108 milhões, os Estados Unidos
102, a América do

Sul 67, a Alemanha

26 etc.

Dos paísesem que predomina a produção capitalista apenas os Estados Unidos sãoprodutores deouro e de prata; os paísescapitalistas europeus
recebem quase
todo o seu ouro e a maior parte de sua prata da Austrália, dos Estados Unidos,
do México, da América

do Sul e da Rússia.

Deslocamos, entretanto,as minas de ouro ao país de produção capitalista, cuja
reprodução anual estamos aqui analisando, e justamente pela seguinte razão:
Não existe produção capitalista sem comércio exterior. Mas, quando se supõe
a reprodução anual normal em dada escala, supõe-setambém que o comércio exterior apenasrepõe artigos locais por artigos diferentesna forma útil ou natural, sem
afetar as relações do valor, portanto também as relações de valor em que as duas
categorias, meiosde produção e meios de consumo, se convertem mutuamente e
tampouco as proporções entre capital constante, capital variável e mais-valia, em
que o valor do produto de cada uma dessas categoriasé decomponível. A inclusão
do comércio exterior na análise do valor-produto anualmente reproduzido só pode,
portanto, confundir, sem proporcionar nenhum momento novo, seja do problema,
seja de sua solução. Por isso, deve-se abstraí-lointeiramente; portanto, aqui, também o ouro há de ser tratado como elemento direto da reprodução anual, e não
como elemento mercantil introduzido de fora, por meio de intercâmbio.
A produção de ouro, bem como a produção de metais em geral, pertence ã
classe l,à categoriaque abrange a produção de meios de produção. Queremos supor que a produção anual de ouro seja = 30 por razões de comodidade pois, na
realidade, émuito elevada em relação às outrascifras de nosso esquema!; que esse
valor seja decomponível em 20, + 5, + 5,,,; 20, tem de ser intercambiados por
outros elementos de l,, o que se deverá considerar mais tarde;23` mas5, + 5,,, l!
têm de ser trocados por elementos de lI,, isto é, por meios de consumo.
Quanto aos 5,, toda empresa produtora de ouro começa comprando força de
trabalho; não com o ouro que ela mesma produziu, mas com um quotum do dinheiro em reserva no país. Os trabalhadores adquiremcom esses5, meios de consumo de ll, que compra, com esse dinheiro,meios de produção de I. Digamos que
ll compra de l ouro por 2, como material mercantil etc. componentes de seu capital constante!, então 2, refluem para os produtores de ouro de l em dinheiro, que
anteriormente jápertencia à circulação. Casoll não compre de I nenhum outro material, então l compra de ll lançando seu ouro como dinheiro na circulação pois o
ouro pode comprar qualquer mercadoria. A diferença é apenas que I não se apre-

senta aquicomo vendedor,mas exclusivamente
como comprador.Os mineradores
de ouro de I sempre podem escoar sua mercadoria, pois esta se encontra sempre
em forma

diretamente intercambíavel.

Suponhamos que um fiandeiro tenha pago 5, a seus trabalhadorese esteslhe
forneçam em troca - abstraindo a mais-valia - um produto em fios no valor de
5; os trabalhadores compram por 5 de ll,, este compra fio por 5 em dinheiro de
53 SOETBEER,
Ad. Edelmetall-Produktion.
Gotha, 1879.[p. 1121.
23' Vernota 55,adiante. N.da Ed.Alemã.!
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I, e assim 5, reflui em dinheiro ao fiandeiro. No caso suposto acima, ao contrário,
Io como queremos designar os produtores de ouro! adianta a seus trabalhadores
5, em dinheiro, que já pertencia anteriormente ã circulação; estesgastam o dinheiro
em meios de subsistência;mas, dos 5 apenas 2 retomam de II para Io. Entretanto,
Io pode começar de novo o processo de reprodução tão bem quanto o fiandeiro;
pois seustrabalhadores lhefomeceram 5 em ouro, dos quais.vendeu2 e tem ainda
3, de modo que ele só precisa amoedá-los54
ou transformá-los em bilhetes de banco para que diretamente, sem mais mediação de II, todo o seu capital variávelvolte
a encontrar-se

em suas

mãos em

forma-dinheiro.

Mas já nesse primeiro processo dareprodução anual houve uma mudança no
volume da massa dedinheiro que pertence realou virtualmente ã circulação.Supusemos que Ile comprou 2,, lo! como material, e que lo voltou a despender 3,
dentro de II como forma-dinheiro do capital variável. Assim, da massa de dinheiro
fornecida pela nova produção de ouro, 3 ficaram dentro de II e não refluíram para
I. Segundo o pressuposto, II satisfezsuas necessidadesde material de ouro. Os 3
permanecem comotesouro emsuas mãos.Visto que não podem constituir elementos
de seu capital constante e que, além disso, Il já tinha antes capital monetário suficiente para a compra de força de trabalho; que, além disso, com exceção do elemento da depreciação, esses
3o adicionaisnão têm nenhuma funçãoa exercerdentro
de llc, por parte do qual foram trocados somente poderiam servir para cobrir pro
tanto o elemento de depreciação, selIC! for menor do que lI,,!, o que é casual!;
e que, por outro lado, justamente com exceção do elemento de depreciação,todo

o produto-mercadoria
Ilc temde sertrocado pormeios deprodução I +
,, ,,,,,- então esse °dinheiro tem de ser transferido por inteiro de II, para II,,,, quer exista em
meios de subsistência necessários,quer em artigos de luxo, e em troca um valormercadoria correspondentetem de ser transferido de II", para llc. Resultado: parte
da mais-valia

se acumula

como tesouro

de dinheiro.

No segundoano de reprodução, sea mesmaproporção doouro produzidoanualmente continua sendo utilizada como material, refluirão novamente 2 para lo e 3
serão repostosin natura, isto ê, serão novamente liberados em II como tesouro etc.
Com relação ao capital variável em geral: o capitalista Io,como qualquer outro,
tem de adiantar continuamenteesse capitalem dinheiro para comprartrabalho. Com
relação a esse v, não é ele, mas seus trabalhadoresquem tem de comprar de Il;
assim, jamaispode suceder o caso em que ele se apresente comocomprador, lançando ouro em Il sem a iniciativa deste.Mas, na medida em que II compra material
dele, precisandoconverter em ouro seu capital constanteIlc, lhe reflui parte de Io!,
de II do mesmo modo que aos outros capitalistas de I; e se esse não for o caso,
ele repõe seu v em ouro diretamente apartir de seu produto. Na proporção, porém,
em que o v que adiantou em dinheiro não reflui para ele, a partir de II, parte da
circulação já existente em II dinheiro que de I flui para ele e que não retornou a
I! se transforma emtesouro e nessa medidaparte da mais-valia deII não se despende em meios de

consumo. Como

constantemente novas

minas de

ouro são

abertas

ou antigas são reabertas,determinada proporção do dinheiro a ser despendido por
Io em v constitui sempre parte da massa de dinheiro existente antes da nova produ-

ção de ouro que Io lança, mediante seus trabalhadores, em II e que, na medida
em que não retoma de II para Io, constitui lá elemento do entesouramento.

54 Umaquantidade considerável
de ourovirgem goldbullion! é levadapelos mineradores
de ourodiretamente para
a Casada Moedade SãoFrancisco. -Reports o’H. M. Secretaries Embassy
o’
and
Legation. 1879.
Pane III,p. 337.
24° Nooriginal: mudança
na massa
de dinheiro.
Entendemos que
a primeiramenção de
massa tem
o sentidode volume. N.dos T.!
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Mas quanto a lo!,,,, lo pode aparecer sempre como comprador; lança seu m
como ouro na circulação e retira por ela meios de consumo Ile; aqui o ouro é em
parte utilizado como material, funcionando assim como elemento real do componente constante c do capital produtivo II; e se este não for o caso, torna-se novamente elemento do entesouramento,como parte de Ilmque persistecomo dinheiro.
Verifica-se como - ainda que abstraído lc, a ser examinado mais tarde55-, mesmo com reprodução simples,estando a acumulação no sentido próprio da palavra,
isto é, reprodução em escala ampliada,excluída, a estocagem dedinheiro ou entesouramento está necessariamente incluída.E como isso se repete todos os anos,
explica o pressuposto de que se partiu no exame da produção capitalista: que no
começo da reprodução uma massa demeios monetárioscorrespondente àconversão dasmercadorias seencontra nasmãos dasclasses capitalistas
I e II. Essaestocagem tem lugar mesmo depois da dedução do ouro que se perde pelo desgastedo
dinheiro circulante.

Entende-se por si mesmo que, quanto mais avançada a época da produção
capitalista, tantomaior a massa dedinheiro acumulado por toda parte, e tanto menor, portanto, a proporção acrescentada aessa massapela nova produção anual
de ouro, ainda que esse acréscimopossa serconsiderável emsua quantidade absoluta. Em geral queremos mais uma vez voltar ã objeção feita a Tooke:25' comoé
possível que cada capitalista retire do produto anual uma mais-valia em dinheiro,
isto é, retire da circulação mais dinheiro do que nela lança, visto que, em última
instância, aprópria classecapitalista deveser consideradaa fonte que lança ao todo
o dinheiro na circulação?
Observamos aesse respeito,em conexão com o que já desnvolvemos anteriormente cap. XVII!:
1! A única premissanecessária aqui:que existaao todo dinheiro suficientepara
converter'os diversos elementos da massa da reprodução anual - não é afetada,
de maneira alguma, pelo fato de que parte do valor-mercadoria consista em maisvalia. Supondo que toda a produção pertença aospróprios trabalhadores,que seu
mais-trabalho seja,portanto, apenas mais-trabalho paraeles mesmose não para os
capitalistas, entãoa massado valor-mercadoria circulante seriaa mesma e exigiria,
com as demais circunstânciasconstantes, amesma massade dinheiro para sua circulação. Em ambos os casos pergunta-se,portanto, apenas: de onde vem o dinheiro para converter essevalor-mercadoria total?- E de nenhum modo: de onde vem
o dinheiro para converter em prata a mais-valia?
Sem dúvida,

para mais uma vez voltar a isso, cada mercadoria consiste

em c

+ u + m e, portanto, para a circulação detoda a massa demercadorias énecessária, por um lado, determinada soma de dinheiro para a circulação do capital c +
v e, por outro, outra soma de dinheiro para a circulação do rendimento dos capitalistas, amais-valia m. Assim como para os capitalistas individuais,também para toda a classe, o dinheiro em que ela adianta capital difere do dinheiro em que ela
despende rendimento.De onde provém esseúltimo dinheiro? Simplesmente dofato
de que da massa de dinheiro que se encontra nas mãos da classe capitalista,portanto, genericamente, da massa global de dinheiro que existe na sociedade, uma
parte circula o rendimento dos capitalistas.Já se viu acima como cada capitalista
que estabeleceum novo negócio repesca o dinheiro que despende em meios de
consumo para seu próprio sustento, como dinheiro que serve para converter em
prata suamais-valia, tãologo seu negócio estejaem marcha. Mas, falando de modo
geral, toda a dificuldade vem de duas fontes:
55 Ainvestigação sobre
o intercâmbio
do ouroproduzido de
novo dentrodo capitalconstante do
Departamentonão
l se
encontra nomanuscrito. -F. E.
25' Verneste volume,
cap. XVII,item l, N. dosT.!
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Primeiro: observemos meramente a circulação e a rotação do capital, portanto
também o capitalista exclusivamentecomo personificaçãodo capital - e não como
consumidor e boa-vida capitalista-, então o vemos, sem dúvida, lançar constantemente mais-valiana circulaçãocomo parte componente de seu capital-mercadoria,
mas nunca vemos o dinheiro como

forma do

rendimento em

suas mãos; nunca

o vemos lançar dinheiro na circulação a fim de consumir a mais-valia.
Segundo: se a classecapitalista lançacerta soma de dinheiro em forma de rendimento na circulação, então parece que pagou um equivalente por essa partedo
produto global anual e esta deixouassim derepresentar mais-valia.O mais-produto,
porém, em que se representa a mais-valia, nada custa à classe capitalista.Como
classe, elao possui e usufrui gratuitamente, e a circulação monetária nada pode alterar nisso.A mudança que estaúltima medeia consiste simplesmenteem que cada
capitalista, em vez de consumir seu mais-produto in natura, o que na maioria dos
casos nem é possível, retira do estoque global do mais-produto social do ano e se
apropria de mercadorias de toda espécie, até o montante da mais-valia apropriada
por ele. Mas o mecanismo da circulação mostrou que, quando a classe capitalista
lança dinheiro na circulação a fim de despender rendimento, ela retira o mesmo
dinheiro da circulação e,portanto, pode iniciar o mesmo processosempre de novo;
que ela, considerada como classe capitalista,continua depois como antes na posse
dessa somade dinheiro necessária àconversão da mais-valia em prata. Por conseguinte, se o capitalista retira do mercado de mercadorias não apenas a mais-valia
em forma-mercadoria destinada a seu fundo de consumo, mas ao mesmo tempo
reflui para ele o dinheiro com que compra essas mercadorias,é evidente que ele
retirou as mercadorias semequivalente da circulação. Elasnada lhe custam, embora as pague com dinheiro. Se compro mercadorias com 1 libra esterlinae o vendedor me devolve a libra em troca do mais-produto que nada me custou, é evidente
que recebias mercadoriasgratuitamente. A repetição constantedessa operaçãoem
nada altera o fato de que retiro constantemente

mercadorias e fico constantemente

de posse da libra, embora me desfaça delatemporariamente para adquirir as mercadorias. O capitalista recuperaconstantemente essedinheiro como conversão em
prata da mais-valia que nada lhe custou.
Vimos que em Adam Smith o valor-produto social global se dissolve emrendimento, em v + m, que, portanto, o valor-capital constanteé tomado como igual
a zero.Segue daí necessariamente queo dinheiro exigido para a circulaçãodo rendimento anual é também suficiente paraa circulaçãode todo o produto anual; que,
portanto, em nosso caso,o dinheiro necessário paraa circulaçãodos meios de consumo no valor de 3 OOObasta paraa circulaçãode todo o produto anual de 9 OOO.
Essa é, de fato, a opinião de Adam Smith, e é repetida por Th. Tooke. Essafalsa
concepção darelação entrea massade dinheiro exigida para a conversãodo rendimento em prata e a massade dinheiro que circula todo o produto social é um resultado necessáriodo modo não compreendido, e irrefletidamente exposto, de como
se reproduzeme anualmente repõem os diversos elementosmateriais e o valor do
produto anual global. Ela já está, portanto, refutada.
Ouçamos os próprios Smith e Tooke.
Smith diz, Livro Segundo, cap. II:
A circulação de cada país pode ser dividida em duas partes: a circulação entre os
comerciantes ea circulaçãoentre comerciantese consumidores.Embora asmesmas unidades monetárias, de papel ou metal, possam ser empregadas ora numa, ora noutra
circulação, ambasse efetuamconstantemente aomesmo tempo, uma ao lado da outra,
e cada uma delas requer determinada massa dedinheiro desta ou daquela espécie para
manter-se em

movimento. O

valor das mercadorias circuladas

entre os diferentes co-

merciantes jamaispode exceder o valor das mercadoriascirculadas entreos comerciantes e os consumidores; pois o que quer que os comerciantes comprem, tem de ser
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finalmente vendido aos consumidores. Como a circulação entre os comerciantesse dá
por atacado, ela exigegeralmente uma soma bastantegrande para cada transaçãoparticular. A circulação entre comerciantes econsumidores, ao contrário, efetua-seem geral
a varejo e freqüentemente só exige quantias de dinheiro muito pequenas; 1 xelim ou
mesmo 1/2 pêni às vezes basta.Mas, somaspequenas circulam bem mais depressa do
que grandes. ...! Embora as comprasanuais de todos os consumidores sejampelo me-

nos lestepelo menos
é ótimo!}iguais em
valor àsde todosos comerciantes,
elas

podem ser liquidadas, em regra, com uma massa de dinheiro bem menor etc.

Sobre essapassagem de Adam observa Th. Tooke An Inquiry into the Currency Principle. Londres, 1844. p. 34-36 passim!:
Não pode restar dúvidasde que a distinção aí estabelecidaé substancialmentecorreta. ...! O intercâmbio entre comerciantes e consumidores inclui também o pagamento
dos salários,que constituem a receita principal the principal means! dos consumidores.
...! Todasas transaçõesentre comerciantese comerciantes,isto é,todas asvendas, desde o produtor ou importador passando por todos os estágiosde processosintermediários da manufatura etc., até o varejista ou exportador, são dissolúveis em movimentos
de transferênciade capital.Transferências de
capital nãosupõem, porém,necessariamente,
e na realidade também não trazemconsigo na grande massade transações,uma cessão
efetiva de bilhetes de banco ou moedas -

refiro-me a uma cessão material e não fictícia

- no momento da transferência. ...! O montante global das transações entrecomerciantes ecomerciantes deveser determinado e limitado, em última instância, pelo montante das transações entre comerciantes e consumidores.

Se a última frase estivesse isolada,poder-se-ia pensar que Tooke meramente
constatou a distância de uma relação entre as transações entrecomerciante e comerciante e'as entre comerciante e consumidor, em outras palavras, entre o valor
do rendimento global anual e o valor do capital com que é produzido. Mas esse
não é o caso.Ele sepronuncia expressamentea favorda concepção-deAdam Smith.
Uma crítica específica de sua teoria da circulação é, portanto, supérflua.
2! Cada capital industrial lança em seu início dinheiro de uma vezna circulação
por todo o seu componente fixo, dinheiro que só recuperagradualmente, numa série de anos, mediante a venda de seu produto anual. Lança, portanto, inicialmente,
mais dinheiro na circulação do que dela retira. Isso serepete sempreque se renova
in natura todo o capital; repete-secada ano para determinado número de empresas
cujo capital fixo tem de ser renovado in natura; repete-separceladamente em cada
reparação, em cada renovação apenas fracionária do capital fixo. Se, portanto, de
um lado,se reürada circulaçãomais dinheirodo que se lançanela, deoutro, vice-versa.
Em todos os ramos industnais cujo periodo de produção distinto do período
de trabalho! abrange maistempo, é lançado durante o mesmo constantemente dinheiro na circulação pelos produtores capitalistas,em parte para pagar a força de
trabalho empregada,em parte para comprar os meios de produção a serem consumidos; desse modo, são retirados do mercado de mercadorias meios de produção
diretamente emeios deconsumo, emparte indiretamente- pelos trabalhadores que
despendem seussalários -, em parte diretamente - pelos próprioscapitalistas, que
de modo algum suspendemseu consumo -, sem que essescapitalistas lancemprimeiro simultaneamenteum equivalente em mercadorias no mercado. Durante esse
período, o dinheiro que lançaram nacirculação servepara converterem pratao valormercadoria, inclusivea mais-valianele contida. Esse momentose toma muito significativo na produção capitalistadesenvolvida, em empreendimentos degrande fôlego, executadospor sociedadespor ações etc., como construção deferrovias, canais,
docas, grandes edificações urbanas, construção de navios de ferro, drenagem de
terras em grandes escala etc.
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3! Enquanto os outros capitalistas, comexceção dodesembolso emcapital fixo,
retiram da circulação mais dinheiro do que nela lançaram para a compra da força
de trabalho e dos elementos circulantes,os capitalistasque produzem ouro e prata,
abstraindo o metal precioso que serve de matéria-prima, lançam na circulação somente dinheiro e retiram dela somente mercadorias. O capital constante,executada
a parte da depreciação, a maior parte do capital variável e toda a mais-valia, com
exceção do tesouro que talvez se acumule em suas próprias mãos, são lançados
na circulação como dinheiro.
4! Por um lado, é verdade que circula como mercadoria todo tipo de coisas
que não foram produzidas durante o ano, terrenos, casas etc.e, além disso, produtos cujo período de produção dura mais de um ano, gado, madeira,vinho etc. Com
referência aestes ea outros fenômenos é importante ter presente que, além da soma de dinheiro exigida para a circulação imediata, há sempre certo quantum em
estado latente,sem funcionar, que ao receber um impulso pode entrar em função.
Além disso, o valor de tais produtos muitas vezes circulaparcelada e gradualmente,
como o valor de casas no aluguel de uma série de anos.
Por outro lado, porém, nem todos os movimentos do processo de reprodução
são mediados por circulação de dinheiro. Todo o processo de produção, uma vez
adquiridos seuselementos, estáexcluído dela.Além disso, todo produto diretamente consumido de novo pelo próprio produtor, seja individualmente, seja produtivamente, em que se inclui também a alimentação natural dos trabalhadores rurais.
A massade dinheiro que circula o produto anual existe,portanto, na sociedade,
foi acumulada pouco a pouco. Não pertence ao produto-valor deste ano, com exceção talvez do ouro destinado a repor moedas desgastadas.
Supõe-se nestaexposição acirculação exclusivade dinheiro feito de metais preciosos, e nesta, por sua vez, a forma mais simples, de compras e vendas a vista;
embora na base da mera circulação metálica o dinheiro também possa funcionar
como meio de pagamento, e, historicamente, de fato funcionou assim, e sobre essa

base sedesenvolveram um sistema decrédito e determinados aspectosde seu mecanismo.

Esse pressuposto
é feito não apenaspor consideraçõesmetódicas cujaimportância já se revala no fato de que tanto Tooke e sua escola, como seus antagonistas,
eram constantementeobrigados, em suas controvérsias,ao discutir a circulaçãodos
bilhetes debanco, arecorrer âhipótese dacirculação puramentemetálica. Eramobrigados a fazê-lo post’estum, mas o faziam de maneira muito superficial, o que era
inevitável, pois assim o ponto de partida desempenha meramente o papel de um
ponto incidental na análise.
Mas o exame mais simples da circulação monetáriaapresentada emsua forma
naturalmente desenvolvida - e esta é aqui um momento imanente do processo
anual de reprodução - revela:
a! Suposta produção capitalista desenvolvida, por conseguinte predomínio do
sistema detrabalho assalariado,o capital monetário desempenha obviamente papel
fundamental, à medida que é a forma em que se adianta o capital variável.Na medida em que se desenvolve o sistema de trabalho assalariado, todo produto se trans-

forma em mercadoria e, por conseguinte, tem de percorrer em sua totalidade com algumasexceções importantes- a transformação emdinheiro como uma fase
de seu movimento. A massa do dinheiro circulante tem de ser suficientepara converter em prata as mercadorias, e a maior parte dessamassa éfornecida em forma
de salários, de dinheiro que, adiantado pelos capitalistasindustriais como formadinheiro do capital variávelno pagamento da força de trabalho, funciona - em sua
maior parte - nas mãos dos trabalhadores apenascomo meio de circulação meio
de compra!. Isso está em oposição total à economia natural, tal como predomina
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sobre a base de todo sistema de dependência inclusive servidão! e mais ainda sobre as comunidades mais ou menos primitivas, existam ou não nestas relações.de
dependência ou de escravatura.
No sistema escravagista, ocapital monetário despendido na compra da força
de trabalho desempenha o papel da forma-dinheiro do capital fixo, que se repõe
apenas gradualmente depois de terminar o período de vida ativa do escravo. Os
atenienses consideravamo ganho que um senhor de escravos obtinhadiretamente,
pela utilizaçãoindustrial de seu escravo,ou indiretamente, alugando-o a outros empregadores industriais por exemplo, para trabalhar nas minas!, apenas como juros
mais amortização!do capital monetário adiantado, do mesmo modo que, na produção capitalista, o capitalista industrial põe uma porção da mais-valia mais a depreciação do capital fixo na conta dos juros e reposição de seu capital fixo, como
isso também é regra para os capitalistas que alugam capital fixo casas, máquinas
etc.!. Meros escravos domésticos,que prestam serviços necessáriosou servem apenas à ostentação de luxo, não entram aqui em consideração, eles correspondem
ã nossa classe serviçal.Mas também o sistema escravagista - à medida que é a
forma dominante do trabalho produtivo na agricultura, manufatura, navegação etc.,
como nos

Estados desenvolvidos

da Grécia

e em Roma -

mantém um

elemento

da economia natural. O próprio mercado de escravosrecebe constantementeoferta
de sua mercadoria forçade trabalho por meio de guerras,piratarias etc.,e esseroubo, por sua parte,não é mediado por um processode circulação,mas constituiapropriação in natura deforça detrabalho alheiapor meio da coerçãofísica direta.Mesmo
nos EstadosUnidos, após a região intermediária entre os Estadosde trabalho assalariado do norte, e os Estados escravocratas do sul ter sido transformada numa área

de criaçãode escravospara o sul, onde, portanto, o próprio escravolançado ao mercado de escravos tornou-se um elemento da reprodução anual, isso não foi suficiente por muito tempo e o tráfico de escravos africanos
continuou pelo maior tempo
possível, a fim de manter o mercado abastecido.
b! O fluxo e o refluxo do dinheiro que, sobre a base da produção capitalista,
se desenvolvem naturalmente, na conversão do produto anual; os adiantamentos
de capitais fixos feitos de uma vez, em toda a extensão de seu valor, e a retirada
de seu valor da circulação, que se dá sucessivamente, porperíodos de anos, portanto suareconstituição gradualem forma-dinheiro mediante entesouramentoanual,
um entesouramento que em sua essênciaé totalmente diferente do que ocorre em
paralelo, baseado na nova produção anual de ouro; os diferentes prazos em que,
conforme a duração dos períodos de produção das mercadorias, dinheiro tem de
ser adiantadoe, por conseguinte, devendotambém já anteriormente serentesourado sempre de novo antes depoder ser retirado da circulação mediantea venda das
mercadorias; adiferente duraçãodo período de adiantamento,que já resulta do distanciamento diferente
entre localde produçãoe o mercado deescoamento; domesmo
modo, a diversidade da grandeza e do período do refluxo, segundo o estado, respectivamente a grandeza relativa, dos estoques de produção nos diferentes negócios e dos diversos capitalistas individuaisdo mesmo ramo de negócios, portanto
os prazosde compra dos elemento do capital constante - tudo isso durante o ano
de reprodução: todos essesdiversos momentosdo movimento naturalmente desenvolvido só precisam ter-setornado, pela experiência, perceptíveise ostensivospara
impulsionar metodicamente tanto os expedientes mecânicosdo sistema de crédito
como também a captação efetiva dos capitais existentessuscetíveis deserem emprestados.
Acresce a isso ainda a diferença entre os negócios cuja produção, sob condições normais, se dá continuamente na mesma escala,e aqueles que em diferentes
periodos do ano empregamvolume diversosde forçade trabalho,como a agricultura.
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XIII. A teoria da reprodução de Destutr de Tracy*
Como exemplo da irreflexãoconfusa e, ao mesmo tempo, presunçosados economistas políticosno exame da reprodução social, sirvaO grande lógico Destutt de
Tracy cf. Livro Primeiro, p. 147, nota 30!,2°' que mesmo Ricardo levava a sério,
chamando-O a very distinguished writer27` Principles.p. 333.!
Esse notávelescritor dá as seguintesexplicações sobreO processosocial global
de reprodução e de circulação:
Pergunta-me-ão como esses empresáriosindustriais conseguem lucros tão grandes
e de quem podem tirá-los. Respondo que O fazem ao vender tudo O que produzem
mais caro do que lhes custou para O produzir; e que O vendem,
1! uns aos outros, para toda a parte de seu consumo destinada a satisfazera suas
necessidades, e que pagam com parte de seus lucros;
2! aos trabalhadores assalariadospagos por eles e aos pagos pelos capitalistasociosos; dos quais assalariadoseles recuperam, por essa via, todo O seu salário, com exceção talvez de suas pequenas economias;
3! aos capitalistas ociososque lhes pagam com a parte de seu rendimento, que não
entregaram aostrabalhadores assalariados
que empregamdiretamente; dessemodo, toda
a renda que lhes pagam anualmente reflui para eles por uma ou outra dessasvias. DE
TRACY, Destutt. Traité de la Volonté et de ses E’’ets. Paris, 1826. p. 239.!

Assim, os capitalistas seenriquecem, primeiro, ao se enganarem todos mutuamente na conversão da parte da mais-valia que dedicam a seu consumo privado
ou consomem como rendimento. Portanto, seessa partede sua mais-valia, respectivamente de seus lucros, = 400

libras esterlinas, estas 400 libras esterlinas tornam-

se, digamos, 500 libras esterlinas pela circunstância de que cada participante nas
400 libras esterlinas vendesua parte ao outro 25% mais caro. Como todos fazem
isso, O resultado é O mesmo que se todos tivessem vendido uns aos outros pelo
valor correto. Só que eles, para circular um valor-mercadoria de 400 libras esterlinas, precisamde uma massa dedinheiro de 500 libras esterlinas, Oque parece antes um método parase empobrecerdo que para seenriquecer, aoterem deconservar
improdutivamente grande parte de seu patrimônio global na forma inútil de meios
de circulação. Tudo isso se resume em que a classecapitalista, apesarda elevação
nominal multilateral dos preços de suas mercadorias, só tem para distribuir entre
si, para seu consumo privado, um estoque de mercadorias no valor de 400 libras
esterlinas, mas que se dão mutuamente O prazerde circular um valor-mercadoria
de 400 libras esterlinascom uma massa de dinheiro que é exigida para um valormercadoria de

500 libras

esterlinas.

lsso sem mencionar que aqui se pressupõe uma parte de seus lucros e, portanto, em geral um estoque de mercadorias emque Olucro serepresenta. MasDestutt justamente quer nos explicar de onde provém esse lucro.A massa de dinheiro
necessária paraa circulá-loé uma questão totalmentesubordinada. A massa demercadorias em que O lucro se representa parece provir da circunstância de que os ca-

pitalistas não apenas vendem essas mercadoriasuns aos outros, O que já é muito
belo e profundo, mas todos elesas vendem demasiadamente caro.Agora conhecemos, pois, uma das fontes do enriquecimento dos capitalistas. Ela se resume no
5° DoManuscrito ll.

26' VerO Capital.Op. cit.,v. l, t. 1, p. 136,nota 30.
27° Umescritor muito
notável. N.dos T.!
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segredo do Entspektor Bräsig,28`de que a grande pobreza provém da grande
pauvreté.29`
2! Os mesmos capitalistas vendem, além

disso,

aos trabalhadoresassalariados pagospor eles e aos pagos peloscapitalistas ociosos,dos
quais assalariadoseles recuperam, por essa via, todo seu salário, com exceção talvez
de suas pequenas economias.

O refluxo do capital monetário, na forma em que os capitalistas adiantaramo
salário ao trabalhador, aos capitalistas constitui,segundo o Sr. Destutt, a segunda
fonte de enriquecimento de

tais capitalistas.

Se, portanto, a classecapitalista pagouaos trabalhadores,por exemplo, 100 libras esterlinasem salários e, em seguida, os mesmos trabalhadorescompram da
mesma classecapitalista mercadoria pelo mesmo valor de 100 libras esterlinas e,
portanto, a soma de 100 librasesterlinas, queos capitalistasadiantaram como compradores de força de trabalho, lhesreflui quando vendem aos trabalhadores mercadorias por 100 librasesterlinas, issofaz com os capitalistasse enriqueçam. Do ponto
de vista do senso comum, parece que os capitalistas, medianteesse procedimento,
voltam a estar deposse de 100 librasque possuíamantes deocorrer o procedimento. No começo do procedimento possuem 100 librasesterlinas emdinheiro, e compram com essas 100libras esterlinasforça de trabalho. O trabalho comprado produz
pelas 100 libras esterlinasem dinheiro mercadorias no valor, pelo que sabemosaté
agora, de 100 libras esterlinas. Mediantea venda das 100 libras esterlinasem mercadorias aos trabalhadores, os capitalistas recuperam 100 libras esterlinas em dinheiro.

Os capitalistasvoltam a possuir, portanto, 100 librasesterlinas emdinheiro, enquanto os trabalhadores têm 100 libras esterlinas em mercadorias que eles mesmos pro-

duziram. Como os capitalistasdevam seenriquecer nestascircusntâncias nãodá para
ver. Se as 100 libras esterlinas em dinheiro

não lhes refluíssem, então eles teriam

de primeiro pagar aostrabalhadores 100libras esterlinasem dinheiro por seu trabalho, e depois lhes dar gratuitamente o produto desse trabalho, 100 libras esterlinas
em meios de consumo. O refluxo poderia pois explicar no máximo por que os capitalistas nãoficaram mais pobres mediante essa operação,mas de modo algum por
que ficaram mais ricos.
Outra questão, em todo caso, é como os capitalistas chegaram a possuir as 100

libras esterlinasem dinheiro, e por que os trabalhadores, emvez deproduzirem mercadorias por conta própria estão obrigadosa trocar sua força de trabalho por essas
100 libras esterlinas. Masisso é algo que, para um pensador do calibre de Destutt,
se entende por si mesmo.

O próprio Destutt não está inteiramente satisfeito com essa solução. Ele não
nos diz que a gente se enriquece ao despender uma soma de 100 libras esterlinas

para depois receber devolta uma soma de 100 librasesterlinas, portantopelo refluxo de 100 librasesterlinas emdinheiro, o qual apenas mostra por que as 100 libras
esterlinas emdinheiro não se perdem.Ele nosdisse queos capitalistasse enriquecem
ao vender tudo o que produzem mais caro do que lhes custou para o produzir.

Portanto, os capitalistas têm de enriquecer-se também em sua transação com
os trabalhadores, vendendo aos mesmos caro demais. Magnífico!

23' Personagem
nas obras
de FritzReuter 810-1874!e emparticular da
novela Utmine Stromtid
[De meustempos de
marinheirol, na
qual Brãssig
encerra uma
peroração com
a frase:
A grande
pobreza na
cidade provêm
da grande
'Poweúëh
[corruptela de
panoretél. Nota
da ediçãoda Ed.Siglo XXI.! N. dosT.!
29' Pobreza.
N. dosT.!
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Eles pagam salários ...! e tudo isso reflui para eles mediante as despesas detodas

essas pessoas
que lhespagam {osprodutos} maiscaro doque lhes{ aoscapitalistas ]:
custaram em virtude desses salários. p. 240.!

Portanto, os capitalistas pagamaos trabalhadores100 libras esterlinas emsalários, e depois vendem aos trabalhadoresseu próprio produto por 120 libras esterlinas, demodo que não apenaslhes reuem as 100libras esterlinas,
mas aindaganham
20 libras esterlinas? Issoé impossivel. Os trabalhadoressó podem pagar com o dinheiro que receberam em forma de salário. Se recebem dos capitalistas 100 libras
esterlinas em salários, só podem comprar mercadorias por 100 libras esterlinas, e
não por 120 libras esterlinas. Dessamaneira, a coisa não anda. Mas existe ainda
outro caminho. Os trabalhadorescompram dos capitalistas mercadoriaspor 100 libras esterlinas, mas só recebem, de fato, mercadorias no valor de 80 libras esterli-

nas. Eles são portanto certamente logrados em 20 libras esterlinas.E o capitalista
certamente seenriqueceu de 20 libras esterlinas, porqueefetivamente pagou a força de trabalho 20% abaixo de seu valor, ou seja, fez um desconto, de maneira indireta, no montante de

20% no

salário nominal.

A classe capitalista conseguiriao mesmo objetivo se de antemão pagasse aos
trabalhadores apenas80 libras esterlinas em salários e depois lhes fornecesse por
essas 80 libras esterlinas

em dinheiro

efetivamente um

valor-mercadoria de

80 libras

esterlinas. Esseparece ser- considerando-se a classeinteira - o caminho normal,
pois segundoo próprio Sr. Destutt a classetrabalhadora temde recebersalário suficiente p. 219!, já que essesalário pelo menos tem de bastarpara manter sua existência e capacidade detrabalho, para obter a subsistência maisestrita p. 180!. Se
os trabalhadoresnão receberemesses saláriossuficientes, issoseria, segundoo mesmo Destutt, a morte daindstria p. 208!, não sendo aparentemente, portanto,
meio de enriquecimento para os capitalistas.Mas, qualquer que seja o montante
dos saláriospagos pela classe capitalistaã classetrabalhadora, elestêm valor determinado, por exemplo de 80 libras esterlinas. Se,portanto, a classe capitalistapaga
aos trabalhadores 80 libras esterlinas, ela tem de fornecer-lhes um valor-mercadoria
de 80 libras esterlinas por essas 80 libras esterlinas e o refluxo das 80 libras esterlinas

não a enriquece. Se lhes paga em dinheiro 100 libras esterlinas e lhes vende por
100 libras esterlinas um valor-mercadoria de 80 libras esterlinas, então lhes paga
em dinheiro 25% mais que seu salário normal e, em compensação, fornece-lhes
25% menos

em mercadorias.

Em outras palavras: o fundo de onde a classe capitalistageralmente retira seu
lucro seriaconstituido por dedução do salário normal, pelo pagamento da força de
trabalho abaixo de seu valor, isto é, abaixo do valor dos meios de subsistênciaque
são necessários a sua reprodução normal

como trabalhadores assalariados. Por con-

seguinte, sefor pago o salário normal, o que segundo Destutt deve acontecer, não
existiria nenhum fundo de lucro, nem para os capitalistas industriais,nem para os
ociosos.

O Sr. Destutt deveria, portanto, ter reduzido todo o segredo de como se enriquece a classe capitalistaao seguinte: por dedução do salário. Os outros fundos da
mais-valia, dos quais fala sub 1 e sub 3, não existiriam então.

Em todos os países,portanto, em que o salário em dinheiro dos trabalhadores
está reduzido

ao valor

dos meios

de consumo

necessário a

sua subsistência

como

classe, nãoexistiria fundo de consumo nem fundo de acumulação para os capitalistas, portantotambém nem fundo de existência paraa classecapitalista, portantotambém não haveria classecapitalista. Eesse seriaprecisamente ocaso, segundoDestutt,
em todo os países ricos e desenvolvidos da civilização antiga, pois aí
em nossassociedades de raízes antigas,o fundo a partir do qual se obtêm os salários
...! é uma grandeza quase constante. p. 202.!
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Mesmo havendodedução do salário, oenriquecimento doscapitalistas nãoprovém da circunstância de que primeiro pagam ao trabalhador 100 libras esterlinas
em dinheiro e depois lhe fomecem 80 libras esterlinas em mercadorias por estas
100 libras esterlinas em dinheiro - circulam pois, de fato, 80 libras esterlinas em
mercadorias mediantea soma de dinheiro de 100 libras esterlinas,que é 25% maior,
mas da circunstância de que se apropria não apenas da mais-valia - da parte do
produto em que a mais-valia serepresenta - mas ainda de 25% da parte do produto a qual o trabalhador deveria receber sob a forma de salário. Pelo modo tolo
que Destutt percebe a coisa, a classe capitalistanão ganharia absolutamente nada.
Paga 100 libras esterlinasem salário e devolve ao trabalhador por essas 100 libras
esterlinas, deseu próprio produto, um valor-mercadoria de80 libras esterlinas. Mas,
na operaçãoseguinte, elatem de adiantar de novo 100 libras esterlinas,para o mesmo procedimento. Ela apenas se proporciona, portanto, o prazer inútil de adiantar
100 libras esterlinas em dinheiro e fomecer por elas 80 libras esterlinasem mercadorias, em vez de adiantar 80 libras esterlinasem dinheiro e fornecer por elas 80
libras esterlinas em mercadorias. Quer dizer, ela adianta contínua e inutilmente um

capital monetário 25% maior que o necessário paraa circulação de seu capital variável, o que constitui um método muito peculiar de enriquecimento.
3! A classe capitalistavende finalmente
aos capitalistasociosos que lhes pagam com a parte de seu rendimento, que não entregaram aos trabalhadores assalariadosque empregam diretamente; dessemodo, toda a
rendav que
lhes aosociosos! pagam anualmente reflui para elespor uma ou outra des79
sas vias.

Já vimos anteriormente que os capitalistas industriais
pagam com parte de seus lucros toda a parte de seu consumo destinada a satisfazer
a suas necessidades.

Suponhamos que seus lucrossejam = 200 libras esterlinas. Despendam,por
exemplo, 100 libras esterlinasem seu consumo individual. Mas a outra metade, =
100 libras esterlinas, não pertence a eles, mas aos capitalistasociosos, isto é, aos
que recebem renda fundiária e aos capitalistas queemprestam a juros. Eles têm de
pagar, portanto, 100 libras esterlinas em dinheiro a essa confraria. Digamos agora
que desse dinheiro estes últimos precisem de 80 libras esterlinaspara seu próprio
consumo e de 20 libras esterlinaspara a compra de serviçais etc.Compram, portanto, com as 80 libras esterlinas,meios de consumo dos capitalistas industriais.Desse
modo, refluem para estes,enquanto se afastam delesprodutos no valor de 80 libras
esterlinas, 80 libras esterlinas em dinheiro

ou 4/5

das 100 libras esterlinas em di-

nheiro que pagaram aoscapitalistas ociosossob osnomes de renda, juros etc. Além
disso, a classe serviçal,os assalariadosdiretos dos capitalistas ociosos,recebeu de
seus senhores20 libras esterlinas. Com estas, compratambém meios de consumo
dos capitalistasindustriais, por 20 libras esterlinas. Comisso, refluempara estes,enquanto se afastam delesprodutos por 20 libras esterlinas, 20 libras esterlinasem dinheiro ou o último quinto das 100 libras esterlinas em dinheiro que pagaram aos
capitalistas ociososcomo renda, juros etc.
Ao final da transação, refluíram aos capitalistas industriaisas 100 libras esterlinas em dinheiro que cederam aos capitalistas ociososem pagamento de renda, juros etc., enquanto metade de seu mais-produto, = 100 libras esterlinas, passoude
suas mãos para o fundo de consumo dos capitalistas ociosos.
Para a questão que aqui se trata é obviamente de todo supérfluo trazer à baila,
de qualquer modo, a distribuição das 100 librasesterlinas entreos capitalistasociosos e seus assalariadosdiretos. A coisa é simples: suasrendas, juros, em suma, a
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participação que lhes cabe na mais-valia = 200 libras esterlinaslhes é paga pelos
capitalistas industriaisem dinheiro, em 100 libras esterlinas.Com essas 100 libras
esterlinas compram direta ou indiretamente meios de consumo dos capitalistasindustriais. Pagama estesúltimos, portanto, 100 librasesterlinas emdinheiro de volta,
e lhes retiram meios de consumo por 100 libras esterlinas.
Com isso o refluxo das 100 libras esterlinasem dinheiro pagas peloscapitalistas
industriais aos capitalistas ociososteve lugar. Será esserefluxo de dinheiro, como
imagina Destutt, um meio de enriquecimento para os capitalistas industriais?Antes
da transaçãopossuíam uma soma de valor de 200 libras esterlinas, 100libras esterlinas em dinheiro e 100 libras esterlinas em meios de consumo. Após

a transação

possuem apenasmetade da soma de valor original. Recuperaram as 100 libras esterlinas em dinheiro, mas perderam as 100 libras esterlinas em meios de consumo
que passarampara asmãos dos capitalistas ociosos.Ficam pois 100 librasesterlinas
mais pobres em vez de 100 libras esterlinasmais ricos. Se, em vez do rodeio que
consiste empagar primeiro 100 librasesterlinas emdinheiro e depois recobraressas
100 librasesterlinas como pagamento de 100 libras esterlinasem meios de consumo, tivessem pago renda, juros etc. diretamente na forma natural de seu produto,

então nãolhes refluiriam
da circulação100 librasesterlinas em
dinheiro, porque
não
teriam lançado 100 libras esterlinas nela.Pela via do pagamento in natura, a coisa
apresentar-se-ia simplesmente
assim: do mais-produto no valor de 200 libras esterlinas reteriam metade para si e metade teriam cedido sem equivalente aos capitalistas ociosos.Nem mesmo Destutt poderia ser tentadoa declarar que issoé um meio
de enriquecimento.
A terra e o capital que os capitalistasindustriais tomaram de empréstimo aos
capitalistas ociosose pelos quais têm de pagar-lhesuma parte da mais-valiaem forma de renda fundiária, 'juros etc. eram naturalmente lucrativos para os primeiros,
pois são uma das condições daprodução tanto do produto em geral como da parte
do produto que constitui o mais-produto ou em que a mais-valia serepresenta. Esse lucro povém da utilização da terra e do capital emprestados, masnão do preço
pago por essa utilização.Esse preçoconstitui, ao contrário, uma dedução do lucro.
Ou então ter-se-ia de afirmar que os capitalistasindustriais não ficariam mais ricos,
mas mais pobres, se pudessem reter para si a outra metade da mais-valia, em vez
de aliená-la. Essa é a confusão a que se chega quando se misturam fenômenos
de circulação, como refluxo de dinheiro, com a distribuição do produto, a qual só
é mediada por tais fenômenos de circulação.
Não obstante, o mesmo Destutt é bastante astuciosopara observar:
De onde vêm os rendimentos dessaspessoas ociosas?Não provêm eles da renda
que lhes pagam, a partir de seu lucro, aqueles que fazem trabalhar os capitais dos primeiros, istoé, aquelesque com os fundos dos primeiros assalanam trabalhoque produz
mais do que custa, em uma palavra: os industriais? E a estes, portanto, a quem há de
remontar-se semprepara encontrar a fonte de toda riqueza. São eles que na realidade
alimentam os assalariados que os primeiros empregam. p. 246.!

Portanto, agorao pagamento dessa renda etc. é dedução do lucro dos industriais. Antes era meio deles se enriquecerem.
Mas, resta um consolo a nosso Destutt. Esses bravos industriais fazem com os
industriais ociosos3°'

como fizeram

entre si

e contra

os trabalhadores.

Vendem-lhes

todas as mercadorias caro demais, por exemplo em 20%. Agora duas coisas são
possíveis. Ou os ociosos possuem, além das 100 libras esterlinasque anualmente
30° Como
está nooriginal - industriais ociosos
- ê uma contradição
nos termos,
que podeser umlapso como
pensa
Pedro Scaron,
responsável pela
edição daEd. SigloXXI, oupode seruma ironiaproposital de
Marx. Nastraduções ao
inglês eao francêsindustrial foisimplesmente substituído
por capitalistafN. dosT.!
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recebem dosindustriais, outrosmeios monetários, ou não os possuem.No primeiro
caso, osindustriais lhesvendem mercadorias e valores de 100 libras esterlinaspelo
preço, digamos, de 120 libras esterlinas.Refluem para eles, portanto, com a venda
de suasmercadorias, nãoapenas as100 librasesterlinas queeles pagaramaos ociosos,
mas ainda 20 libras esterlinas que constituem efetivamente valor novo. Como fica
agora a conta? Deram 100 libras esterlinas em mercadorias gratuitamente,pois as
100 librasesterlinas emdinheiro com que foram parcialmente pagaseram seu próprio dinheiro. Sua própria mercadoria foi paga portanto com seu próprio dinheiro.
Portanto, perdade 100 libras esterlinas.Mas, além disso, receberam20 librasesterlinas peloexcedente dopreço acima do valor. Portanto, ganhode 20 libras esterlinas.
Com a perda de 100 libras esterlinas, resultauma perda de 80 libras esterlinas,o
que nunca se tomará um plus, mas sempre permanece um minus. A fraude praticada contra os ociosos diminui a perda dos industriais, mas-nem por causa disso
transformou a perda de riqueza paraeles em meio de enriquecimento. Essemétodo
não pode porém prosseguir ao longo do tempo, pois é impossível que os ociosos
possam pagaranualmente 120 libras esterlinasem dinheiro, se apenasrecebem 100
libras esterlinas

em dinheiro.

Portanto, o outro método:

os industriais vendem mercadorias

no valor de 80

libras esterlinaspelas 100 libras esterlinasem dinheiro que pagaram aos ociosos.
Nesse caso,cedem antes como depois gratuitamente 80 libras esterlinas,sob a forma de renda, juros etc. Mediante essa fraude diminuíram o tributo pago aos ociosos, masele continua a existir depois como antes e os ociososestão em condições,
segundo a mesma teoria de que os preços dependem da boa vontade dos vendedores, de exigir futuramente 120 libras esterlinas de renda, juros etc. por sua terra
e seu capital, em vez das 100 libras esterlinas como até agora.
Esse brilhante desenvolvimento é perfeitamente digno do pensador profundo
que, por um lado, copiando Adam Smith diz que
o trabalho é a fonte de toda riqueza p. 242!

e que os capitalistas industriais
empregam seu capital para pagar trabalho que o reproduz com lucro p. 246!,

e, por outro lado, conclui que estes capitalistasindustriais
alimentam todos os outros homens, são os únicos que aumentam a fortuna pública e
que criam todos os nossos meios de satisfação p. 242!.

que não são os capitalistas quesão alimentadospelos trabalhadores,mas os trabalhadores peloscapitalistas eprecisamente pelabrilhante razãode que o dinheiro com
que os trabalhadores sãopagos não fica em suas mãos,mas retorna continuamente
para os capitalistas empagamento das mercadorias produzidaspelos trabalhadores.
Eles apenas recebem com uma mão e devolvem com a ouüa. Seu consumo deve
ser considerado, portanto, como produzido por aqueles que os assalariam. p. 235.!

Após essa exposição exaustivada reprodução e do consumo sociais e como
são mediados pela circulação monetária, prossegue Destutt:
E isso que completa esse perpetuum mobile da riqueza, um movimento que, embo-

ra malcompreendido {malconnu - com certeza!
} foi chamado comrazão decirculação, poisé realmente um ciclo e retoma sempre aseu ponto de partida. Esse éo ponto
em que se efetua a produção. p. 239-240.!
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Destutt, that very distinguished writer, membre de l'lnstitut de France31`et de
la Société Philosophique de PhiladeIphie,32' erealmente, de certo modo, um luminar entre os economistasvulgares, pede finalmente ao leitor que admire a maravilhosa clarezacom que apresentou o curso do processo social,a torrente de luz que
espalhou sobrea matéria, e ainda é bastantecondescendente parainformar o leitor
de onde vem tanta luz. Mas isso deve ser citado no original:
On remarquera, jespère, combien cette manière de considérer la consommation de
nos richessesest concordanteavec tout ce que nous avons dit à propos de leur production et de leur distribution, et en même temps quelle clarté elle répand sur toute la marche dela société.Dbü viennent cet accorde cettelucidité? Dece que nous avonsrencontré
la vérité. Cela rappelle l'effet de ces miroirs ou les objets se peignent nettement et dans
leurs justesproportions, quand on est placé dans leur vrai point-de-vue, et oü tout parait
confus et désuni, quand on est trop près ou trop loin.33` p. 242-243.!

Voilã Ie crétinisme bourgeois dans toute sa béatitude!34'

31' Suprema
corporação científica
na França,
constituída de
diversas classes
ou academias.
Destutt de
Tracy era
membro
da academia
de ciências
poliíticas emorais. N.da Ed.Alemã.!
32' Destutt,
este escritor
muito notável,
membro do
Instituto de
França e
da Sociedade
Filosóca de
Filadélfia. N.
dos T.!
33' Notar-se-á,
espero, quanto
essa maneira
de considerar
o consumo
de nossas
riquezas concorda
com tudoo quedissemos arespeito de
sua produção
e de sua distribuição
e, aomesmo tempo,
que clareza
ela difundesobre todaa marcha
da sociedade.
De ondevêm essa
concordânciaessa
e lucidez?
De queencontramosverdade.
a
Isso
lembra oefeito daqueles espelhos
em queos objetos
se desenham
nitidamente em
e suasjustas proporções
quando agente secoloca emseu
verdadeiro ponto
de vista.e nosquais tudo
parece confuso
e desunido
quando se
está perto
ou longedemais." 'N.
dos T.!
34° Eis
aí o cretinismo burguês
em todaa suabeatitudel' N.dos T.!

CAPÍTULO XXI57

Acumulação e Reprodução Ampliada

No Livro Primeiro mostrou-se
como aacumulação transcorre
no casodo capitalista individual. Mediante a conversão do capital-mercadoria emprata converte-se
também em prata o mais-produto em que se representa a mais-valia. Essamaisvalia assim convertida em dinheiro é retransformada pelo capitalista em elementos
naturais adicionaisde seu capital produtivo. No ciclo seguinte daprodução, o capital
aumentado fornece um produto acrescido. Maso que sucede com o capital individual deve aparecer também na reprodução global anual, conforme vimos no exame da reprodução simples, onde - no caso do capital individual - o depósito
sucessivo deseus componentesfixos consumidos em dinheiro, que é entesourado,
se exprime também na reprodução social anual.

Se umcapital individual
= 400¬ + 100Uea mais-valia
anual = 100, oprodutomercadoria é= 400¬ + 100U+ 100m.Estes 600são transformados
em dinheiro.
Desse dinheiro,
400¬ sãoconvertidos na
forma naturalde capitalconstante, 1000
em
força detrabalho e,além disso- caso se acumuletoda a mais-valia -, 100m são
transformados emcapital constanteadicional, por sua conversãoem elementosnaturais do capital produtivo. Pressupõe-se nessecaso: 1! que essasoma, nas condições
técnicas dadas,seja suficientetanto para expandir o capital constanteem funcionamento quanto para estabelecernova empresa industrial. Mas pode ocorrer também
que a transformação da mais-valia em dinheiro e o entesouramento desse dinheiro
sejam necessáriospor um período muito mais longo, antes que possa ter lugar esse
processo, portantopossa se iniciar acumulação efetiva, ampliação da produção; 2!
pressupõe-se quena realidadejá haja antes produçãoem escalaampliada, poispara
que o dinheiro a mais-valia entesouradaem dinheiro! possa ser transformado em
elementos docapital produtivo,esses elementostêm de ser compráveisno mercado,
como mercadorias; não faz também diferença, nesse caso,se não são comprados
como mercadorias
prontas, masaprontados porencomenda. Sãopagos somentedepois
que estão aqui., e em todo caso depois de já se ter efetuado, com respeito a eles,
reprodução efetivaem escalaampliada, expansãoda produção até entãonormal. Tinham de existir potencialmente,isto é, em seuselementos, já que só se necessitado
impulso da encomenda, isto é, de uma compra anterior à existência damercadoria

57 Daquiaté ofinal, Manuscrito
VIII.
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e suavenda antecipada,
para quesua produçãorealmente ocorra.
O dinheiro,de
um lado, insufla vida na reprodução ampliada, de Outro, porque sua possibilidade
sem dinheirojá existe;pois Odinheiro, emsi mesmo,não éelemento dareprodução real.
Se Ocapitalista A,por exemplo, vende durante um ano ou um número de anos
as quantidadesde produto-mercadoriaque sucessivamenteproduziu, então ele converte tambéma partedo produto-mercadoriaque é portadora damais-valia - O maisproduto -, portanto a mais-valia porele produzidaem forma-mercadoria,sucessivamente em dinheiro, O acumula pouco a pouco e forma para si assim novo capital
monetário potencial; potencial em virtude de sua capacidade e determinação de
converter-se emelementos docapital produtivo.Na realidade,porém, ele realiza apenas simplesentesouramento, quenão é elemento da reprodução real.No início, sua
atividade selimita a retirar sucessivamentedinheiro circulanteda circulação,em que
não se exclui a possibilidade deque O dinheiro circulanteque ele assim põesob chaves tenhasido - antes deentrar na circulação - parte de outro tesouro.Esse tesouro de A, que potencialmente énovo capitalmonetário, nãoé riquezasocial adicional,
tão pouco quanto O sena sefosse despendidoem meios de consumo. Mas dinheiro
retirado da circulação eque, portanto, antes nelaexistia pode anteriormente tersido
depositado como elemento de um tesouro ou ter sido forma-dinheiro

de salário, ou

ter convertido em prata meios de produção ou outras mercadorias,ou ter circulado
as partesconstantes decapital ou O rendimentode um capitalista. Etão pouco nova
riqueza, quantodinheiro, consideradodo ponto de vistada circulaçãosimples demercadorias, é portador não só de seu valor efetivo mas do décuplo desse valor, por
ter efetuado 10 rotaçõespor dia e ter realizado 10valores-mercadorias diferentes.
As
mercadorias existemsem ele, e ele mesmo permanece O que é Ou ainda diminui
pelo desgaste!,em 1 rotação ou em 10. Só na produção de ouro - ã medida que
O produto de ouro contenha mais-produto, portador de mais-valia - cria-se nova
riqueza dinheiropotencial!, e só na medida em que todo O novo produto de ouro1`
entra na circulação, ele incrementa O material monetário de novos capitais monetários potenciais.

Embora não seja nova riqueza socialadicional, essamais-valia entesouradaem
forma-dinheiro representa
novo capitalmonetário potencial,em virtude da funçãopara
que é acumulada. Veremos mais tarde que novo capital monetário também pode
surgir por Outra via que não pela conversão gradual da mais-valia em ouro.!
Dinheiro é retirado da circulação eacumulado como tesouro mediantea venda
da mercadoria sem compra subseqüente. Seconcebemos essaoperação como sendo praticada em geral, parece impossívelverificar de onde devem vir os compradores, uma vez que nesse processo- e ele deve ser concebido como geral, em que
cada capital individual pode encontrar-se emprocesso de acumulação - cada um
quer vender a fim de entesourar, e ninguém quer comprar.
Se imaginássemosque O processo decirculação entreas diferentespartes dareprodução anual corre em linha reta - O que é falso, pois com raras exceções ele
consiste emmovimentos reciprocamenteopostos -, teríamos decomeçar comO produtor de ouro respectivamentede prata!, que compra sem vender,e pressuporque
os demais vendem a ele. Nessecaso, todo O mais-produtosocial anual O portador
de toda a mais-valia!passaria asuas mãos,e os demais capitalistas
distribuiriam entre
si, pro rata, Omais-produto deleexistente pornatureza emdinheiro, a conversão natural de sua mais-valiaem ouro, pois a parte do produto do produtor de ouro que
tem de repor seu capital em funcionamento já está comprometida e sobre ela já se
dispôs. A mais-valia produzidaem ouro do produtor de ouro seria entãoO únicofundo de Onde osdemais capitalistas
tirariam a matéria paraconverter emouro seu maisproduto anual. Teria de ser igual, portanto, quanto a sua grandeza devalor, a toda
l' Na 19 e29 edição:produto dedinheiro geldprodukt!;
alterado segundo
O original
de Engelspara impressão.
N. da
Ed. Alemã.!
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a mais-valiasocial anual,que ainda tem de transformar-se emcrisálida, naforma de
tesouro. Por mais absurdasque essassuposições sejam,elas serviriamapenas para
explicar a possibilidade de um entesouramento geral e simultâneo, o que não faria
avançar a própria reprodução, exceto para os produtores de ouro, nem um passo.
Antes de resolvermos essadificuldade aparente,deve-se distinguir:acumulação
no Departamento l produção de meios de produção! e no Departamento ll produção de meios de consumo!. Começamos por l.
I. Acumulação no Departamento I
1. Entesouramento

E claro que tanto os investimentosde capital nos numerosos ramos industriais
em que consiste oDepartamento I,como os diferentes investimentos
de capitaisindividuais dentro de cada um desses ramos industriais, conforme sua idade, isto é, a

duração deseu funcionamentojá decorrido,abstraindo inteiramente
seu volume,condições técnicas,condições de mercado etc.,se encontramem fasesdiversas doprocesso datransformação sucessiva
da mais-valiaem capital monetário potencial,quer
esse capitalmonetário deva servir à expansão de seu capitalem funcionamento ou
ao estabelecimentode novas empresas industriais- as duas formas de ampliar a
produção. Partedos capitalistasconverte, portanto,continuamente, seucapital monetário potencial, logo que tenha atingido a grandezaadequada, em capital produtivo,
isto é, compra com o dinheiro entesourado mediantea conversãoda mais-valia em
ouro, meios de produção, elementos adicionaisdo capital constante; enquantoparte
ainda estáocupada ementesourar seucapital monetáriopotencial. Oscapitalistas pertencentes'a essasduas categoriasse confrontam, uns como compradores, outroscomo vendedores, e cada um exclusivamente em um desses papéis.
Que A, por exemplo, venda 600 = 400, + 100,, + 100,.,,! a B que pode representar maisde um comprador!. Ele vendeu 600 em mercadoriaspor 600 em dinheiro, dosquais 100 representam mais-valiaque ele retira da circulação eentesoura
como dinheiro; mas esses100 em dinheiro são apenas a forma-dinheiro do maisproduto que era portador de um valor de 100. O entesouramento nãoé de nenhum
modo produção,portanto, jáde antemão,tampouco incrementoda produção.A ação
do capitalista nisso consisteapenas em retirar da circulação o dinheiro obtido pela
venda do mais-produto de 100, retendo-o e embargando-o. Essa operaçãonão é
realizada somentepor A, mas, em numerosos pontosda periferia da circulação,por
outros A', A, A"', capitalistas trabalhando
com o mesmo zelonessa espéciede entesouramento. Essesnumerosos pontos em que o dinheiro é retirado da circulação e
acumulado em numerosos tesourosindividuais, respectivamentecapitais monetários
potenciais, parecemser outros tantos obstáculosà circulação, porque imobilizam o
dinheiro e privam-no, por mais ou menos tempo,de sua capacidade decircular. Mas
deve-se ter presente que na circulação simples de mercadorias, bem antes de esta
basear-se naprodução capitalistade mercadorias, há entesouramento; o quantum
de dinheiro existente nasociedade ésempre maior que a parte desteque circula ativamente, ainda que esta aumente ou diminua segundo as circunstâncias.Os mesmos tesouros e o mesmo entesouramento encontramos novamente

aqui, mas agora

como momento imanente ao processo de produção capitalista.
Compreende-se a alegria causadapelo sistema de crédito, quando dentro dele
todos essescapitais potenciais,ao se concentrarem emmãos de bancos etc.,tomamse capital disponível, loanablecapital,2` capitalmonetário, e precisamente não mais
2` Capitalemprestável. N.
dos T.!
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passivo, como música do futuro, mas ativo, que viceja vicejar no sentido de
crescer!.3`

A realiza esse estesouramento,porém - com respeito a seu mais-produto -,
na medida em que se apresentaapenas como vendedor, sem fazê-lo depoiscomo
comprador. Sua produção sucessivade mais-produto - portador de sua mais-valia
a ser convertida emouro - constitui, portanto,o pressupostode seu entesouramento. No caso dado, em que se considera a circulação apenas dentro da categoria I,
a forma natural do mais-produto, bem como a do produto global de que constitui
uma parte, é forma natural de um elemento do capital constante I, isto é, pertence
ã categoria dos meios de produção de meios de produção. O que vem a ser dele,
isto é,para qualfunção servenas mãosdos compradoresB, B', B etc., logo veremos.
Mas o que temos de fixar, por agora, é o seguinte: emboraA retire dinheiro para
sua mais-valiada circulaçãoe o entesoure, ele,por outro lado, lançanela mercadoria
sem dela retirar, em troca outra mercadoria, o que capacita B, B', B" etc., por sua
vez, a lançarem dinheirona circulaçãoe retirarem dela em troca apenasmercadoria.
No caso dado, essamercadoria, conformesua forma natural e sua destinação,entra
como elementofixo ou uido no capital constandede B, B' etc. Mais sobreesse último
ponto quando nos ocuparmos do comprador do mais-produto, B, B' etc.

Observamos aqui,de passagem:como antes, ao considerar a reprodução simples, verificamosaqui novamenteque a conversão dosdiversos componentesdo produto anual,isto é,sua circulaçãoque temde abranger,ao mesmotempo, areprodução
do capital, e precisamenteseu restabelecimentoem suasdiversas determinações,
como capitalconstante, variável,
fixo, circulante,monetário, capital-mercadoria!,
não supõe,
de modo algum, mera compra de mercadoria completadapor venda subseqüente,
ou mera venda completadapor compra subseqüente, demodo que, de fato, só haveria troca de mercadoria por mercadoria, como presume a Economia Política, nomeadamente a escola livre-cambista, desde os fisiocratas e Adam Smith.

Sabemos

que o capital fixo, uma vez efetuado o desembolso correspondente,durante todo o
tempo de seu funcionamento,não é renovado mascontinua atuando em sua forma
antiga, enquanto seu valor se depositagradualmente em dinheiro. Vimos que a renovação periódicado capital fixo Ilc sendo todo o valor-capitalII, convertido em ele-

mentos no
valor delu +m!! supõe,
por umlado, amera compra
da partefixa dellc,

que se
retransforma
forma-dinheiro
da
forma
em natural,
e ãqual corresponde
a me-

ra vendade Im;por outrolado, supõea memvenda porparte dellc, vendada parte fixa depreciada! de valor do mesmo, a qual se deposita em dinheiro e ã qual

corresponde amera comprade Im.Para efetuar-se
aqui normalmentea conversão
é de se suporque amera comprapor partede llcseja igual,em extensãode valor,
ã mera venda porparte deIIC, edo mesmomodo que a mera venda deIm allc,
setor 1,seja iguala suamera comprade llc,setor 2. Ver p.44O.' De outro modo, a reprodução simplesserá perturbada;a mera compra aqui tem de ser coberta
por mera venda lá. Do mesmo modo, é de sesupor aqui que a mera vendada parte

entesourada A,A', A" de Im,esteja emequilíbrio coma meracompra daparte B,
B', B" de Im,que transformaseu tesouroem elementosde capitalprodutivo adicional.
A medida que o equilíbrio se estabelece pelofato de que o comprador se apresenta posteriormentecomo vendedor de montante de igual valor e vice-versa, tem
3' Jogode palavras
de Marx,intraduzível. Em
alemão wuchern
significa ao
mesmo tempo
vicejar epraticar usura.
N.
dos T.!
4' Verneste volume,
cap. XX, Seção Xl.item 2.Reposição do
capital fixoin naturaN. dosT.!
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"lugar refluxode dinheiro para o lado que o adiantou na compra, que vendeu antes
de ter comprado novamente.O verdadeiro equilíbrio, com relação àprópria conversão dasmercadorias, aconversão dasdiversas partesdo produto anual, exigeporém
igual`montante de valor das mercadorias reciprocamenteintercambiadas.
A medida, porém, que se efetuamconversões meramenteunilaterais, umamassa de meras compras,por um lado, e uma massa de meras vendas, por outro - e
vimos que a conversãonormal do produto anual, sobre basecapitalista, exigeessas
metamorfoses unilaterais
-, só existe equilíbriosob o pressuposto deque o montante
de valor das comprasunilaterais coincidacom o montante de valor dasvendas unilaterais. Ofato de que a produção de mercadorias éa forma geral da produção capitalista já implica o papel que o dinheiro, não apenas como meio de circulação, mas
também como capital monetário,desempenha nelae cria certas condições,peculiares a esse modo de produção, da conversão normal, portanto do curso normal da
reprodução, sejaem escala simples, seja em ampliada, as quais se convertem em
outras tantascondições do curso anormal, em possibilidadesde crises,uma vez que
o próprio equilíbrio - em faceda configuraçãonaturalmente desenvolvidadessa produção - é uma coincidência.

Vimos tambémque na troca delu pelomontante correspondente
de valorde
llc ocorreprecisamente para
llc, aofinal, reposição
de mercadoriall por mercadoria
l de igual montantede valor, que, portanto,por parte do capitalistacoletivo ll, a venda da própria mercadoria se completa posteriormente pela compra de mercadoria
l, de igual montante de valor. Essa reposiçãotem lugar; mas não tem lugar o intercâmbio por parte dos capitalistas le ll nessa conversãode suas mercadorias recíprocas. IICvende sua mercadoria ã classe trabalhadorade I, esta o confronta unilateralmente como compradora de mercadorias, ele a confronta unilateralmente como vendedor de mercadorias; com o dinheiro assim obtido, llc confronta unilateralmente' comocomprador de mercadorias ocapitalista coletivoI, e este oconfronta,
até o montante de lv, unilateralmente como vendedor de mercadorias.
Só por meio dessavenda de mercadorias, l reproduz, finalmente, seu capital variável de novo em forma-dinheiro. Se o capital de l confronta o de ll unilateralmente
como vendedor de mercadoriasaté o montante de lv, então ele confronta sua classe trabalhadoracomo comprador de mercadorias na compra de sua força de trabalho; e se a classe trabalhadora I confronta o capitalista ll unilateralmente como
compradora de mercadorias asaber, demeios de subsistência!, elaconfronta o capitalista l unilateralmente como vendedora de mercadorias, a saber, como vendedora de sua força de trabalho.
A oferta contínua de força de trabalho por parte da classe trabalhadoraem l, a
retransformação departe do capital-mercadoria Iem forma-dinheiro do capital variável, a reposição de parte do capital-mercadoria ll por elementos naturais do capital
constante Ilc- todos esses pressupostos
necessários secondicionam mutuamente,
mas são mediados por um processo muito complicado que abrange três processos
de circulaçãoindependentes unsdos outros, mas entrelaçadosentre si. A complexidade do próprio processooferece outrastantas possibilidadesde um curso anormal.
2. O capital constanteadicional
O mais-produto, portador de mais-valia, nadacusta aseus apropriadores,os capitalistas. Nãotêm de adiantar, de modo algum, dinheiro ou mercadorias a fim de
obtê-lo. O adiantamento avance!já é para os fisiocratas aforma geral do valor, realizado em elementos do capital produtivo. O que portanto os capitalistas adiantamé
somente seucapital constantee variável. O trabalhador, com seu trabalho, não apenas lhesconserva seucapital constante;ele não só lhesrepõe o valor-capital variável
por uma parte de valor correspondentecriada de novo em forma-mercadoria; com
seu mais-trabalho fomece-lhes, além disso, uma mais-valia existente sob a forma de
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mais-produto. Mediantea venda sucessiva desse
mais-produto, elesformam o tesouro, capital monetário potencialadicional. No caso que estamos examinando,o maisproduto consistede antemão em meios de produção de meios de produção. Só nas
mãos de B, B', B etc. I! funciona esse mais-produtocomo capital constante adicional; mas ele já o é virtualiter5` antesde ser vendido, ainda nas mãos dos entesouradores A, A', A I!. Se consideramos apenasa extensãode valor da reproduçãopor
parte de I, encontramo-nosainda dentro dos limitesda reprodução simples, poisnenhum capital adicional foi posto' em movimento para criar essecapital constantevirtualiter adicional o mais-produto!, nem qualquer mais-trabalho maior do que o
despendido na base da reprodução simples.A diferença consiste aqui somente na
forma do mais-trabalho aplicado,na naturezaconcreta de seu caráterútil particular.

Foi despendido
em meiosde produçãopara IC
em vezde paraIIC, emmeios deprodução para meios de produção em vez de em meios de produção para meios de
consumo. Na reprodução simplesfoi pressupostoque toda a mais-valiaI se despende como rendimento, portanto em mercadoriasII; por conseguinte, elaconsistia somente em meios de produção destinados a repor o capital constante IICem sua
forma natural. Para que se possadar a transição dareprodução simplespara a ampliada, a produção no Departamento I tem de estar em condições de fazer menos
elementos decapital constantepara II, mas outrostantos maispara I. Essa transição,
que nem sempre seefetuará semdificuldades, éfacilitada pelofato de que certo número deprodutos deI pode servir demeios deprodução emambos osdepartamentos.
Segue portantoque - considerando-se oassunto apenasquanto à extensão do
valor - é dentro da reproduçãosimples quese produzo substratomaterial dareprodução ampliada. E simplesmentemais-trabalho daclasse trabalhadoraI, despendido
diretamente naprodução de meios de produção, na criação de capital virtual adicional I. A formação de capital monetário virtual adicional por parte de A, A' A" I!
- mediante venda sucessivade seu mais-produto, quese formou sem nenhum dispêndio capitalista de dinheiro - é

aqui, portanto, a mera forma-dinheiro de

meios

de produção I, adicionalmente produzidos.
Produção de capital virtualadicional exprime,portanto, em nosso caso pois co-

mo veremosainda, elepode formar-se
de maneirabem diferente!,
apenas umfenômeno dopróprio processode produção,produção emdeterminada forma,de elementos
do capital produtivo.
Produção em grande escala de capital monetário virtual adicional -

em nume-

rosos pontosda periferiada circulação- é somente, portanto,resultado eexpressão
de produção multilateral decapital produtivovirtual adicional,cujo próprio surgimento não pressupõe nenhumdispêndio adicionalde dinheiro por parte dos capitalistas
industriais.

A transformaçãosucessiva desse
capital produtivovirtual adicionalem capitalmonetário virtual tesouro! por parte de A, A', A" etc. I!, que é condicionadapela venda sucessivade seu mais-produto - portanto, pela venda repetida e unilateral de
mercadorias, semcompra que a complemente -, efetua-se mediante retiradarepetida de dinheiro da circulação eseu correspondenteentesouramento. Esseentesouramento - excetuado ocaso emque o produtor de ouro é o comprador - não supõe
de modo algum riquezaadicional em metais preciosos,mas apenasfunção modificada do dinheiro até então em circulação. Atéhá pouco funcionava como meio de circulação, agora funciona como tesouro, como novo capital monetário virtual em
formação. Formaçãode capital monetário adicional e massade metal precioso existente num país não se encontram pois em nenhuma relação casual recíproca.
Segue pois ainda: quanto maior o capital produtivo que já funciona num país
inclusive aforça de trabalho nele incorporada, produtora do mais-produto!, quanto
5' Virtualmente.N. dosT.!
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mais desenvolvidaa força produtiva do trabalho e com ela os meios técnicos para
expandir rapidamentea produção de meios de produção - quanto maior, portanto,
a massado mais-produto tanto em valor como em massade valoresde uso em que
ele se representa -, tanto maior é
1! o capital produtivo virtual adicional, na forma de mais-produto nas mãos de
A, A',

A etc.,

e

2! a massa dessemais-produto transformado em dinheiro, portanto do capital
monetário virtualadicional nasmãos deA, A', A". Se, portanto, Fullarton,por exemplo,
não quer saber da superprodução no sentido habitual, mas sim da superprodução
de capital, a saber, de capital monetário, issodemonsnfa maisuma vez quão pouco
os melhoreseconomistas burgueses
entendem do mecanismo deseu própriosistema.
Se o mais-produto, diretamenteproduzido e apropriado peloscapitalistas A,A',
A I!, é a base realda acumulação de capital, isto é, da reprodução ampliada, embora só funcione efetivamente nessa qualidade nas mãos de B, B', B" etc. l!, ele
é, ao contrário, em seu estágio de cnsálida de dinheiro - como tesouro e capital
monetário virtual que pouco a pouco se forma - absolutamente improdutivo, correndo,nessa forma paralelamente ao processo de produção, mas se encontra fora
dele. E um peso morto dead weight! da produção capitalista. O afã de tornar utilizável essamais-valia, que se entesoura como capital monetário virtual para lucro
ou rendimento, encontra no sistema de crédito e nos papeizinhos o alvo de seu
anseio. O capital monetário adquire por meio disso, sob outra forma, enorme influência sobre o curso e o desenvolvimento vigoroso do sistema de produção capitalista.

O mais-produto convertido em capital monetário virtual, quanto a seu volume,
será tanto maior quanto maior a soma global do capital já ativo, de cujo funcionamento ele proveio. Com o aumento absoluto do volume do capital monetário virtual anualm`entereproduzido, suasegmentação tambémé mais fácil, de modo que
possa serinvestido maisrapidamente numnegócio particular,seja nasmãos domesmo
capitalista, sejanas de outros por exemplo, membros da familia, no caso de partilhas de legados etc.!. Segmentação de capital monetário significa aqui que este é
inteiramente separado do capital tronco, a fim de ser investido como novo capital
monetário num

novo negócio

autônomo.

Se os vendedores do mais-produto, A, A', A" etc. l!, obtiveram o mesmo como resultado direto do processo deprodução, o qual além do adiantamento de capital constantee variável,requerido também na reprodução simples, não pressupõe
outros atos de circulação, se além disso eles fornecem a base real da reprodução
em escala ampliada, de fato fabricando capital virtual adicional, B, B', B etc. I!
comportam-se de maneira bem diferente. 1! Só em suas mãos o mais-produto de
A, A', A etc. funcionará efetivamente como capital constante adicional o outro
elemento do capital produtivo, a força de trabalho adicional, portanto o capital variável adicional, deixamos por enquanto de considerar!. 2! A fim de que chegue a
suas mãos,é necessárioum ato de circulação: eles têmde comprar o mais-produto.
Quanto ao item 1, é de se observar aqui que grande parte do mais-produto
capital constantevirtual adicional! é produzido por A, A', A" l! na verdade neste
ano, mas só no ano seguinte ou ainda mais tarde pode funcionar efetivamente, nas
mãos de B, B', B" I!, como capital industrial; e quanto ao item 2, pergunta-se:
de onde vem o dinheiro necessário ao processo de circulação?
Na medida em que os produtos que B, B', B etc. l! produzem voltam a
incorporar-se in natura a seu processode produção, entende-se por si mesmo que
pro tanto parte de seu próprio mais-produto é transferida diretamente sem mediação da circulação! a seu capital produtivo, entrando nele como elemento adicional
do capitalconstante. Epro tanto eles tambémnão convertemem ouro o mais-produto
de A, A' etc. l!. Abstraindo isso, deonde vem o dinheiro? Sabemos que formaram
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seu tesourodo mesmo modo que A, A' etc., mediante a venda de seusrespectivos
mais-produtos, e agora chegaram ao alvo, em que seu capital monetário apenas
virtual, acumulado como tesouro, deve funcionar efetivamente como capital monetário adicional. Mas, com isso, apenasnos movimentamos em círculo. Subsiste ainda a questão: deonde proveio o dinheiro que os Bs I! retiraram antesda circulação
e acumularam?

Entretanto, já sabemos peloexame da reprodução simples que certa massa de
dinheiro deve encontrar-se nasmãos dos capitalistas Ie ll para converter seu maisproduto. Ali, o dinheiro, que apenas serviu para ser despendido como rendimento
em meios de consumo, retornou aos capitalistas namedida em que o tinham adiantado para a conversãode suasrespectivas mercadorias;aqui, o mesmo dinheiro reaparece, mascom função diferente. Os As e os Bs l! fornecem alternadamente uns
aos outros o dinheiro que serve para a transformação do mais-produto em capital
monetário virtual adicional e alternadamente para lançar o novo capital monetário
formado, como meio de compra, de volta na circulação.
A única coisa que é pressupostaaqui, é que a massa de dinheiro existente no
pais permanecendo constante a velocidade da circulação etc.!seja suficientetanto
para a circulação ativacomo para o entesouramentode reservas- portanto o mesmo pressupostoque, conforme já vimos, tem de ser cumprido na circulaçãosimples
de mercadorias. Só a função dos tesouros aqui é diferente. Também a massa de
dinheiro existentetem de ser maior 1! porque na produção capitalista todoproduto
com exceção do novo metal precioso produzido e dos poucos produtos consumidos pelo próprio produtor! é produzido como mercadoria,tendo de passar pelametamorfose em dinheiro; 2! porque, sobre base capitalista, a massa do capital-mercadoria e sua extensão de valor não apenas são maiores, mas ainda crescem com velocidade incomparavelmentemaior; 3! um capital variável cadavez mais
extenso tem sempre de se converter em capital monetário; 4! porque a ampliação
da produção caminha a par com a formação de novos capitais monetários,tendo,
portanto, de existir também o material de sua forma de tesouro. - Se isso vale em
todo o caso paraa primeira fase da produção capitalista,na qual também o sistema
de crédito é acompanhado por circulação predominantemente metálica,então vale
mesmo nessamedida para a fasemais desenvolvidado sistemade crédito, enquanto sua base continua sendo a circulação metálica.Por um lado, a produção adicional de metais preciosos,à medida que é alternadamente abundanteou escassa,pode
exercer aquiinfluências perturbadorassobre ospreços dasmercadorias, nãoapenas
em periodos mais longos, mas também dentro de muito curtos; por outro lado, todo o mecanismo de crédito estácontinuamente ocupado em reduzir a efetiva circulação metálica,mediante uma porção de operações, métodose dispositivostécnicos,
a um minimo relativamente sempre decrescente- com o que aumenta também,
na mesma proporção, a artificialidade de toda a maquinaria e as possibilidadesde
perturbação de sua marcha normal.
Os diversos_B,B', B" etc. l!, cujo novo capital monetário virtual entra em operação como capital ativo, podem ter de vender e comprar reciprocamente seusprodutos partes de seu mais-produto!. O dinheiro adiantado para a circulação do
mais-produto reflui - com marcha normal - pro tanto aos diversos Bs,na mesma
proporção em que o adiantaram para a circulaçãode suasrespectivas mercadorias.
Se o dinheiro circula como meio de pagamento, somente será necessário pagar os

saldos, àmedida que as comprase vendas recíprocas nãose cobrem. Mas é importante, em primeiro lugar, como fizemos aqui, pressupor em todo lugar a circulação
metálica em sua forma mais simples, mais primitiva, porque assim fluxo e refluxo,
compensação de saldos, em suma, todos os momentos que aparecem no sistema
de crédito como processos conscientemente reguladosapresentar-se-ão como independentes do sistema decrédito existente,manifestando-se acoisa em sua forma
naturalmente desenvolvida, em vez da posterior, refletida.
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3. O capital variável

adicional

Visto que até agora tratamos do capital constanteadicional, temos de nos voltar ao exame do capital variável adicional.
No Livro Primeiro foi explicado amplamente como, sobre a base da produção
capitalista, a força de trabalho é sempre mantida em reserva e como, quando necessário, semaumentar o número dos trabalhadores ocupadosou a massa daforça
de trabalho, mais trabalho pode ser posto em movimento. Por isso, o momento,
não precisamosentrar mais neste assunto,bastando admitir que a parte do capital
monetário recém-formada, que é transformável em capital variável, sempre encontra disponível a força de trabalho em que deve se transformar. Foi explicado também no Livro Primeiro como dado capital, sem acumulação, pode dentro de certos
limites expandir o volume de sua produção. Mas aqui trata-se da acumulação de
capital no sentido especifico,de modo que a expansão da produção é condicionada pela transformação de mais-valia em capital adicional e, por conseguinte, também pela expansão de capital que forma a base da produção.
O produtor de ouro pode acumular parte de sua mais-valiaáurea como capital
monetário virtual; tão logo este atinge o volume adequado, ele pode convertê-lo
diretamente em'novo capital variável, sem ter antes de vender seu mais-produto;
do mesmo modo, pode convertê-lo em elementos do capital constante. No último
caso, entretanto,precisa encontrarprontos esseselementos materiaisde seu capital
constante, quer,conforme se admitiu até a exposiçãopresente, cadaprodutor estoque os frutos de seu trabalhoe depois leve suamercadoria prontaao mercado, quer
trabalhe por encomenda. A expansão real da produção, isto é, o mais-produto, é
pressuposta emambos os casos; no primeiro, como efetivamente existente,no segundo, como virtualmente existente, suscetível de ser fornecido.
II. Acumulação

no Departamento

I!

Até agora pressupusemos queA, A', A" l! vendem seu mais-produto a B, B',
B etc., que pertencem ao mesmo Departamento l. Mas suponhamos que A I!
converta seu mais-produto em ouro, vendendo-o a um B do Departamento ll. Isso
só pode ocorrer se A l!, depois de vender a B II! meios de produção, não compra
posteriormente meios de consumo; portanto, apenas mediante venda unilateral de
sua parte. A medida que II, só pode ser convertido da forma de capital-mercadoria
na forma natural de capital constante produtivo porque não apenas l,,, mas também pelo menos parte de l,,, se troca por parte de Ilc, a qual existe em forma de
meios de consumo; mas que agora A converte seu l,,, em ouro pelo fato de que
essa conversãonão é feita, que nosso A antes retirada circulação o dinheiro obtido
de ll mediante a venda de seu l,,,, em vez de convertê-lo na compra de meios de
consumo ll, - então haverá, pelo lado de A I!, realmente formação de capital
monetário virtual adicional; mas, pelo outro lado, se encontra uma parte de extensão igual de valor do capital constante de B ll!, imobilizada na forma de capitalmercadoria, sem poder converter-se na forma natural de capital constanteprodutivo. Em outras palavras: parte das mercadorias de B ll!, e prima ’acie justamente
uma parte sem cujavenda ele não pode retransformar inteiramenteseu capitalconstante em forma produtiva, tornou-se invendável; com relação a essaparte há, portanto, superprodução,a qual, igualmente com relação a ela, paralisa a reprodução,
mesmo em

escala constante.

Nesse caso,o capital monetário virtual adicional de parte de A I! é, na verdade, a forma convertida em ouro do mais-produto mais-valia!; mas mais-produto
mais-valia! considerado
como tal é aqui fenômeno da reprodução simples,não ainda
da reprodução em escala ampliada. l ,,+ ,,,,,onde isso em todo caso vale para par-
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te de m, tem de se trocar finalmente por Ile, para que a reprodução de Ile em escala constante prossiga. A I!, mediante a venda de seu mais-produto a B Il!,
forneceu-lhe uma parte correspondentede valor do capital constante, emforma natural, mas, ao mesmo tempo, ao retirar o dinheiro da circulação - por não completar sua venda com compra subseqüente -, tornou uma parte das mercadoriasde
B II!, igual quanto ao valor, invendável. Se consideramos, portanto, a totalidade
da reproduçãosocial - que encerraigualmente oscapitalistas e
I II -, então a hansformação do mais-produto de A I! em capital monetário virtual expressa aimpossibilidade deretiansformar umcapital-mercadoria deB II!, igual em extensão devalor,
em capital constante! produtivo; portanto, não há produção virtual em escala ampliada, masobstrução dareprodução simplese, portanto,déficit nareprodução simples.
Como a formação e a venda do mais-produto de A I! são por si fenômenos da
reprodução simples,já temos aqui, sobre a base da reprodução simples, os seguintes fenômenos que se condicionam mutuamente: formação de capital monetário
virtual adicional na classeI portanto, subconsumo do ponto de vista de II!; imobilização de estoques de mercadorias na classe II, os quais não são retransformáveis
em capital produtivo portanto, superprodução relativaem II!; capital monetário excessivo em I e déficit na reprodução em II.
Sem nos deter mais neste ponto, observamos apenas:na exposição da reprodução simplesfoi pressupostoque toda a mais-valiaI e II é despendida como rendimento. Na realidade, porém, parte da mais-valia é despendida como rendimento
e parte é transformada em capital. Acumulação real só tem lugar sob esse pressuposto. Que a acumulação se efetua à custa do consumo é - nessa forma geral uma ilusão que contradiz a essência da produção capitalista, pois pressupõe que
sua finalidade e motivo propulsor seja o consumo e não a obtenção de mais-valia
e sua capitalização, istoé, acumulação.

Observemos agora a acumulação no Departamento II mais de perto.
A primeira dificuldade com relação a Ile, isto é, sua retransformação de um
componente do capital-mercadoria Il na forma natural do capital constanteII, concerne à reprodução simples. Tomemos o esquema anterior:
000,, + 1 000,,,!l se trocam por
2 000 Ile.
1 000
Mas se,
por exemplo,
metade do
mais-produto
porI, exemplo-T-m
ou

500 I,,,, volta a incorporar-se ao Departamento I como capital constante, essa
parte do mais-produto retida em I não pode repor parte de Ile. Em vez de ser convertido em meios de consumo e nesta seçãode circulação entre I e II - em contraste com a reposição de 1 000 Ile por 1 000 le, mediada pelos trabalhadores I -,
há real intercâmbio recíproco,portanto mudança bilateral delugar dasmercadorias!,
deve servir como meio de produção adicional em I mesmo. Não pode exercer essa
função simultaneamenteem I e II. O capitalistanão pode despender o valor de seu
mais-produto em meios de consumo e, ao mesmo tempo, consumir produtivamente o mesmo mais-produto, isto é, incorporá-lo a seu capital produtivo. Em vez de
2 000 Ie , ee!, háapenas 1 500, a saber, 000,, + 500,,,!I a serem convertidosem

2 000
Ile; assim,
500 Ile
não podem
ser retransformados
de sua
forma-mercadoria

em capital constante! produtivo II. Em II haveria, portanto, uma superprodução,
cujo volume corresponderia exatamenteã expansão da produção realizada em I.
A superprodução em II talvez reagissetanto sobreI que mesmo o refluxo dos 1 000
despendidos pelostrabalhadores Iem meios de consumo II poderiaocorrer só parcialmente, esses1 000, portanto, poderiam não retornar, na forma de capital mo-
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netário variável,às mãosdos capitalistasI. Assim, esses últimosestariam impedidos,
mesmo na reprodução em escala constante,e precisamentepela mera tentativa de
ampliá-la. E cabe considerar,nesse caso,que em l efetivamente ocorreu apenasreprodução simples, e que apenas os elementos, como se encontram no esquema,
se agrupam diferentemente, tendoem vista uma ampliação no futuro, digamos, no
próximo ano.

Poder-se-ia tentar eludir essa dificuldade - assim: os 500 IIC, que se encontram nos depósitos dos capitalistas e não podem ser diretamente convertidos em
capital produtivo, estão tão longe de constituir superprodução que representam,ao
contrário, umelemento necessário
à reprodução,que atéagora negligenciamos.
Viu-se
que reservas de dinheiro são acumuladas em muitos pontos, tendo, portanto, de
ser retiradasda circulação,em parte para possibilitara formação de novo capital monetário dentro de I, em parte para reter transitoriamente em forma-dinheiro o valor
do capital fixo que se consome paulatinamente. Mas, como na constituição do esquema, todo o dinheiro e todas as mercadoriasse encontram de antemão exclusivamente nasmãos doscapitalistas Ie ll, não existindocomerciantes, nemcambistas,
nem banqueiros, nem classesmeramente consumidorasque não participam diretamente na produção de mercadorias - então a contínua formação de estoques de
mercadorias aqui, nas mãos de seus respectivos produtores,é igualmente imprescindivel a fim de manter em andamento a maquinaria da reprodução. Os 500 II,
que estãonos depósitosdos capitalistasll representam,portanto, o estoque demeios
de consumo que medeia a continuidade do processode consumo incluido na reprodução, aqui, portanto, a transição de um ano para o outro. O fundo de consumo
que aqui ainda está nas mãos de seus vendedores, que são ao mesmo tempo seus
produtores, não pode cair a zero neste ano para começar do zero no ano seguinte,
do mesmo modo que isso não pode ser o caso na transição do dia de hoje para
o seguinte. Como tem de recorrer constantemente formaçãonova de tais estoques
de mercadorias, embora em volume variável, nossos produtorescapitalistas Il têm
de dispor de um capital monetário em reserva que os capacita a prosseguir em seu
processo deprodução, apesarde que parte de seu capitalprodutivo está transitoriamente imobilizada em forma-mercadoria. Pois eles combinam, segundo o pressuposto, todo o negócio do comércio com o negócio da produção; têm de dispor,
portanto, do capital monetário adicional que, quando as diversas funçõesdo processo de reprodução se autonomizam, entre diferentes espéciesde capitalistas, se
encontra nas

mãos dos

comerciantes.

A isso cabe replicar: 1! essaformação de estoques esua necessidadevale para
todos oscapitalistas, tantoI como II. Consideradoscomo meros vendedores demercadorias, só se distinguem por vender mercadorias de espécies diferentes.O estoque de mercadorias ll pressupõe um estoque anterior de mercadorias I. Se
negligenciamos esseestoque num lado, temos de fazê-lotambém no outro. Mas se
o levamos em conta nos dois lados, em nada se altera o problema. - 2! Do mesmo modo que este ano termina, pelo lado de II, com um estoque de mercadorias
para o ano seguinte, ele começou com um estoque de mercadorias, pelo mesmo
lado, transmitido do ano anterior. Ao analisar areprodução anual - reduzida a sua
expressão maisabstrata -, temos de riscar esseestoque duas vezes. Aodeixarmos
este ano com sua produção inteira, portanto também o estoque de mercadorias a
transferir para o ano seguinte, retiramosporém também dele, por outro lado, o estoque de mercadorias recebidodo ano anterior, e temos assim, de fato, o produto
global de um ano médio como objeto da análise. - 3! A simples circunstânciade
que não topamos com essa dificuldadea ser eludida, quando examinamos areprodução simples,demonstra que se trata de um fenômeno especifico, devido somente à agrupação diferentecom relaçãoà reprodução!dos elementosl, uma agrupação
modificada, sema qual não poderia haver ao todo reprodução em escalaampliada.
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III. Apresentação esquemática da acumulação
Consideremos agora a reprodução de acordo com o seguinte esquema:

es uma
8! 1. 4 000,
+ 1000,
+ 1000,= 6000 total= 8252
q ii.

1500, + 376, + 376, =2 252

Nota-se primeiramente que a soma total do produto social anual = 8 252 é
menor do que a do primeiro esquema, onde ela era = 9 000. Do mesmo modo,
poderíamos tomar uma soma bem maior, por mim, decuplicá-la. Escolheu-seuma
soma menor do que a do esquema I justamente para evidenciar que a reprodução
em escala ampliada que é concebida aqui como produção somente operada com
maior investimento de capital! nada tem a ver com a grandeza absolutado produto,
que para dada massa de mercadorias ela apenas pressupõe um arranjo diferente,
ou determinação diferente da função dos vários elementos do produto dado, sendo, portanto, quanto à extensão dovalor, de inicio, apenasreprodução simples.Não
a quantidade, mas a determinação qualitativa dos elementos dados da reprodução
simples é que se altera, e essa alteraçãoé o pressuposto material da reprodução
subseqüente, em escala ampliada.58
Poderíamos apresentaro esquema de maneira diferente, com proporções diferentes entre capital variável e capital constante; por exemplo, assim:
4 000 875
5 750
esquemaI.b!
C + U +875 ='" total

11. 1 750, + 376, + 376, =

= 8252

2 502

Assim, eleaparece comoarranjado parareprodução emescala simples,de modo
que a mais-valia seria inteiramente despendida

como rendimento

e não acumula-

da. Em ambos os casos, tanto em a como em b, temos um produto anual com a
mesma extensãode valor; só que uma vez, sub b, com tal agrupação de funções
de seuselementos, areprodução recomeçana mesmaescala, enquantosub aforma
a base material da reprodução em escala ampliada. Sub b, a saber, trocam-se
875, + 875,,,!I = 1 750 I ,, ,,,,,, sem excedente, por 1 750 IIC, enquanto sub a

a trocade 000, + 1 000,,,!I= 2 000 I ,,,. ,,,,por 1 500 IICdeixa umexcedente
de 500 I,,, para a acumulação na classe I.
Agora analisemos o esquema a! mais de perto. Suponhamos que, tanto em
I como em II, metade da mais-valia, em vez de ser gastacomo rendimento, é acumulada, isto é, transformada em elemento de capital adicional. Como metade de
1 000 I,,, = 500 deve ser acumulada, de uma forma ou de outra, investida como
capital monetário adicional, isto é, transformada em capital produtivo adicional, então despendem-se apenas 000, + 500,,,!I como rendimento. Como grandeza
normal de II, figuram aqui, por isso, apenas1 500. Não precisamosprosseguir examinando a troca entre 1 500 I ,, ,,,,, e 1 500 IIC, vistoque já foi apresentada como
processo da reprodução simples; e tampouco há que examinar 4 000 IC,pois seu
arranjo paraa reprodução que começa novamente e que dessavez sedá em escala
ampliada! já foi discutido também como processo da reprodução simples.
Por conseguinte, restam unicamente a serem investigados: 500 Im e 76, +
376,,,!II, à medida que as relaçõesinternas tanto de I como de II têm de ser consi53 Isso
põe termo.de umavez portodas, ãcontrovérsia sobre
a acumulação
do capitalentre James
Mill eS. Bailey,exposta noLivro Primeirocap. XXII,5. nota65!,° soboutro aspecto,
a saber,a disputasobre apossibilidade de
expandir
a açãodo capitalindustrial. com
grandeza constante
do mesmo.Voltaremos isso
a maistarde.
° VerO Capital.Op. cit.,v. I, t. 2. p. 185.nota 64.
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deradas, por um lado, e o movimento entre ambos, por outro. Como se pressupõe
que em ll, também a metade da mais-valiadeve seracumulada, então há que transformar 188 em capital, 1/4 = 47 deles em capital variável, ou digamos 48, para
arredondar; restam 140 a transformar em capital constante.
Tropeçamos aqui com um novo problema, cuja mera existência deveparecer
esquisita àopinião corrente de que mercadorias de uma espécie costumam trocarse por mercadorias de outra espécie, ou tais mercadorias por dinheiro e o mesmo
dinheiro de novo por mercadorias de espécie diferente.Os 140 Il,,, só podem ser
transformados emcapital produtivo ao seremrepostos por uma parte das mercadorias l,,,, de igual montante de valor. Entende-se por si mesmo que a parte de l,,, a
ser trocada por Il,,, tem de consistir em meios de produção, os quais podem entrar
na produção tanto de l como de ll, ou exclusivamentena de ll. Essa reposição pode
apenas efetuar-sepor compra unilateral por parte de II, pois todo o mais-produto
500 l,,,, a ser ainda examinado, deve servir à acumulação dentro de l, não podendo, portanto, ser intercambiado por mercadorias ll; em outras palavras, não pode
ser ao mesmo tempo acumulado e comido por l. Assim, ll tem de comprar 140
lm com dinheiro sonante, sem que esse dinheiro reflua a ele mediante uma venda
subseqüente desua mercadoria a I. E esseé um processo quese repeteconstantemente, em cada nova produção anual, ã medida que a reprodução seja em escala
ampliada. Onde jorra, em ll, a fonte do dinheiro para isso?
ll parece, ao contrário,para a formação de novo capital monetário, a qual acompanha a acumulação real e na produção capitalista a condiciona, apresentando-se

de iníciocomo simplesentesouramento, um
campo absolutamente
estéril.
Inicialmente, temos 376 ll,,; o capital monetário de 376, adiantado em força
de trabalho, retorna continuamente,

mediante compra

de mercadorias ll, como ca-

pital variável em forma-dinheiro, aos capitalistasll. Esse distanciamento e retorno
constantemente repetidosao ponto de partida - o bolso do capitalista - não aumenta de maneira alguma o dinheiro que se move dentro desse circuito.lsso não
constitui, portanto, fonte da acumulação de dinheiro; nem pode este dinheiro ser
retirado dessa circulação para formar novo capital monetário virtual, entesourado.
Mas, espere aí! Não é possível fazer aqui um lucrozinho?
Não devemos esquecer que a classell tem sobre a classe l a vantagem de que
os trabalhadorespor ela empregados têm de lhe comprar as mercadorias que eles
mesmos produziram. A classe ll é compradora de força de trabalho e, ao mesmo
tempo, vendedora de mercadoriasaos possuidoresda força de trabalho por ela empregada. A classe ll pode, portanto
1! - e isso ela tem em comum com os capitalistas da classe l -, simplesmente

comprimir o salário abaixo de seu nível médio normal. Desse modo, parte do dinheiro que funciona como forma-dinheiro do capital variávelé liberadae issopoderia tornar-se, com repetição constante do mesmo processo, uma fonte normal do
entesouramento e,portanto, também da formação de capital monetário virtual adicional na classe ll. Naturalmente, não temos aqui nada a ver com lucro fraudulento
casual, visto que tratamos da formação normal de capital. Entretanto, não se deve
esquecer queo salário normal efetivamente pago o qual ceteris paribus determina
a grandezado capital variável! de nenhum modo é pago por bondade do capitalista, mas que, sob dadas condições, tem de ser pago. Com isso fica eliminada essa
forma de explicação. Se pressupomos que é de 376 o capital variável a ser gasto
pela classell, não podemos, para esclarecer um novo problema que surgiu, introduzir de repente a hipótese de que ll adianta, digamos, apenas 350, e não 376,,.
2! Por outro lado, porém - conforme já dissemos -, a classeIl, considerada
em conjunto, tem sobre a classel a vantagem de ser, ao mesmo tempo, compradora da força de trabalho erevendedora desua mercadoriaa seuspróprios trabalhadores. Como essa circunstânciapode ser explorada - pagando-se nominalmente o
salário normal, mas, de fato, retomando-se, aliás roubando-se de volta, parte dele
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sem a contrapartida de um equivalente correspondente emmercadorias; comoisso
se pode efetuar, em parte mediante o trucksystemf' em parte mediante a falsificação do meio circulante ainda que essa falsificaçãonão possa, talvez, ser legalmente comprovada!, todos os países industriaisfornecem os dados mais palpáveis.
Por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos. Nessa ocasiãoenfeitar issocom alguns exemplos adequados.! Essaoperação é a mesma do item 1, apenas disfarçada e executada por um rodeio. Deve, portanto, ser tão rejeitada aqui como aquela.
Trata-se aqui de salário pago efetiva e não nominalmente.
Vemos que, na análise objetiva do mecanismo capitalista,certas máculasque
ainda lhe aderem de forma extraordinária não podem servir de subterfúgios para
eliminar dificuldadesteóricas. Mas,curiosamente, agrande maioria de meus críticos
burgueses bradacomo se eu ao admitir, por exemplo, no Livro Primeiro de O Capital, que o capitalista paga o valor real da força de trabalho, o que ele em grande
parte nãofaz, tivessecometido umainjustiça contrao mesmo capitalista. Aquipode-se
citar Schäffle7' com a magnanimidade atribuída a mim.!
Com 376 II,, para a facilidade mencionada, nada se pode, pois, fazer.
Mas, quanto aos 376 Il,,,, a situação pareceser ainda mais precária. Aí se confrontam somente capitalistas damesma classe,que vendem uns aos outros e compram uns dos outrosos meiosde consumopor elesproduzidos. Odinheiro necessário
a essatransação funciona apenas como meio de circulação e, no curso normal das
coisas, deverefluir aos participantes, na medida em que o adiantaram à circulação,
para percorrer

sempre de novo o mesmo curso.

A retirada desse dinheiroda circulaçãopara formar capital monetáriovirtual adicional só parece possívelpor duas vias. Ou uma parte dos capitalistasII frauda a
outra e assim praticaroubo de dinheiro. Paraa formação de novo capital monetário
não é necessário, comosabemos, que se expanda previamente o meio circulante;
somente é necessária aretirada de dinheiro de certos lados da circulação e seu armazenamento como tesouro. Que o dinheiro possa serroubado e que, por isso, a
formação de capital monetárioadicional por uma parte dos capitalistasIl estejacombinada com uma perda positiva de dinheiro de outra parte, não afetaria a coisa.
A parte fraudada dos capitalistas llteria de viver um pouco menos despreocupadamente, mas isso também seria tudo.

Ou então uma parte de llm, representada por meios de subsistência necessários, é transformada diretamenteem novo capital variável dentro do Departamento
Il. Como isso acontece será examinado no final deste capítulo na Seção IV!.
1! Primeiro exemplo

A! Esquema da reprodução simples
I. 4 000, + 1 000, + 1000,,, = 6 000

11. 000,
2
+500, +500, =3 000 mta' =
9 00°
B! Esquema inicial para a reprodução* em escala ampliada
I. 4 000, + 1 000, + 1000,,, = 6 000

11. 1500,
+ 750,+ 750, = 3000 ml = 900°
Õ' Sistema
de pagamento
em vales.N. dosT.!
7' SCHÃFFLE.A. Kapitalismus
und Sozialismus
mitbesonderer Rücksicht
au’ Geschä’ts-und
Vermögen’ormen. Tübingen, 1870!considerou Marx
magnânimo por
afirmar queo capitalista
paga ovalor daforça detrabalho, conforme
nota
da Ed.Siglo XXI. N. dosT.!
3° Na19 e29 edição:acumulação. N.
da Ed.Alemã.!
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Supondo-se que no esquema B se acumule metade da mais-valia de I, portanto 500, teremos inicialmente 000, + 500,,,!I ou 1 500 I , , ,,,,a serem repostos por 1 500 Il,; restam então, em I, 4 000, + 500,.,, os últimos a serem
acumulados. A reposição de 000, + 500,,,!I por 1 500 II, ê um processo da reprodução simples, que já foi esclarecido em conexão com esta última.
Suponhamos que dos 500 I,,,, 400 têm de se transformar em capital constante e 100 em variável. A conversão dentro de I dos 400m que assim devem ser capitalizados já foi discutida; assim, podem ser sem mais anexados a I,, e então
obtemos para I:

4 400, + 1000, + 100,, a serem convertidos em 100,!.
Por seu lado, II compra, para fins de acumulação, de I, os 100 Im existentes
em meios de produção!, que agora constituem capitalconstante adicionalde Il, enquanto os 100 em dinheiro, que paga por aqueles são transformados em formadinheiro do capital variáveladicional de I. Temos então para I um capital de 4 400,
+ 1 100, os últimos em dinheiro! = 5 500.
II tem agora, como capital constante, 1 600,; para processá-lo tem de acrescentar outros 50, em dinheiro para a compra de nova força de trabalho, de modo
que assim seu capital variável cresce de 750 para 800. Essa expansãodo capital
constante e do variável de II no total de 150 é custeada a partir de sua mais-valia;
dos 750 Ilm restam,portanto, apenas 600,, como fundo de consumo dos capitalistas ll, cujo produto anual se distribui agora da seguinte maneira:
II. 1 600, + 800, + 600,, fundo de consumo! = 3 000.
Os 150,,, produzidos em meios de consumo, aqui convertidos em 00, +
50,!ll, entram em sua forma natural inteiramente no consumo dos trabalhadores:

100 sãoconsumidos pelos
trabalhadores 00
I I,! e 50 pelos trabalhadores
II 0
II,!, conforme exposto acima. De fato, é preciso que em Il, onde seu produto global ê elaboradonuma forma necessária ãacumulação, sejareproduzida uma parte
da mais-valia acrescida de 100, sob a forma de meios de consumo necessários. Se

começa realmente a reprodução em escala ampliada, os 100 de capital monetário
variável de I refluem, pelas mãos de sua classe trabalhadora,para II, o qual, por
sua vez,transfere 100,,em estoque de mercadoriasa I e, ao mesmo tempo, 50 em
estoque de mercadorias a sua própria classe trabalhadora.
O arranjo modificado para fins de acumulação apresenta-seagora assim:
I. 4 400, + 1 100, + 500 fundo de consumo = 6 000
II. 1 600, +
800, + 600 fundo de consumo = 3 000
Total =

9 000, como acima.

Desses montantes,são capital:

I. 4400, +
1 100, dinheiro!
= 5500 _ 7 900
II. 1 600, +

800, dinheiro! = 2 400

_'

enquanto a produção começou com:
I. 4 000, + 1 000, = 5 000

11. 500,
1 +750, =
2 250 = 725°
Se a acumulação efetiva prossegue sobreessa base,isto é, se se produz realmente com esse capital aumentado, obteremos no fim do ano seguinte:
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1. 4 400, + 1 100, + 1 100, = 5 500
11. 1 500, +
800, + 800, = 8 200

=9

800.

Suponhamos agora que I prossiga acumulandona mesma proporção; portanto
despenda 550", como rendimento e acumule 550,,,. Inicialmente, 1 100 I, são repostos por 1 100 II,9' e, além disso, há 550 Im a serem realizadosnum montante

igual demercadorias II;
portanto numtotal de1 650 I, , ,,,,. Maso capitalconstante

de IIa repor
é apenas
= 1600, os
50 restantes
têm de
ser completados,
portanto,
a partir de 800 II,,,. Se abstraímos, por enquanto, o dinheiro, temos como resultado dessa transação:

I. 4 400, + 550,,, osquais devem ser capitalizados!;além disso, no fundo de
consumo dos capitalistas etrabalhadores, 1650 , , ,,,, realizadosem mercadoriaslI,.
II. 1 650, a saber, 50 acrescidos conformeacima a partir de II,,,! + 800, +
750,,, fundo de consumo

dos capitalistas!.

Mas, se em II permanece a antiga proporção entre v e c, então para 50, têm
de ser despendidos outros 25,; estes devem ser tirados dos 750,,,; obtemosassim:
11. 1 550, + 825, + 725,,,.
Sub I, há para capitalizar 550,,,;destes, sese mantém a proporção anterior, 440
constituem capitalconstante e 110 capitalvariável. Estes110 podem eventualmente
ser extraídos de 725 II,,,, isto é, meios de consumo no valor de 110 são consumi-

dos pelostrabalhadores Iem vezde pelos capitalistas II,sendo os últimos, pois, obrigados a capitalizar esses110,,, quenão podem consumir. Isso deixa dos 725 Ilm
sobrar 615 II,,,. Mas,se II transforma, dessemodo, os 110 em capital constanteadicional, então ele precisa de outro capital variável adicional de 55; este tem de ser
fornecido por parte de sua mais-valia; subtraindo-o de 615 Ilm, restam 560 para o
consumo dos capitalistas II,e obteremos então, apósefetuar todasas transferências
efetivas e potenciais, como

1.

400, + 440,! +

11.

500, +50,

valor-capital:

100,

+ 11O,!

+ 110,!+ 800,

= 4 840, + 1 210, = ó 050

+ 25, + 55,: = 1 760, +

880, = 2 640
8 590.

Para quea coisaande normalmente,a acumulaçãoem II tem de efetuar-se mais
rapidamente do que em I, pois de outro modo a parte de I , , ,,,, que tem de
converter-se em mercadorias II cresceria mais rapidamente do

que II,, o único ele-

mento pelo qual ela pode trocar-se.
Se a reprodução prossegue sobre essabase, e com as demais circunstâncias cons-

tantes, obteremos no fim do ano seguinte:
I. 4 840, + 1210, + 121O,,, = 7 260
= 10 780
II. 1 760, +
880, +
880,,, = 3 520
Permanecendo constantea taxa de repartição da mais-valia, I deverá primeiramente despender como rendimento 1 210, e metade de m + 605, no total =
1 815. Esse fundo de consumo é novamente

maior em 55 do que II,. Os 55 de-

vem ser deduzidos de 880,,,; restam825. Os 55 II,,, transformados em II, supõem
outra dedução de II,,,para o capital variávelcorrespondente = 27 1/ 2; restam para
consumir 797 1/2 Il,,,.
Há que capitalizar agora,em I: 605,,,; destes,484 como capital constantee 121
como variável; os últimos devem ser deduzidos de II,,,, que agora ainda =
797 1/ 2, restando 676 1/ 2 II,,,. II transforma, portanto, outros 121 em capital constante e precisa, paraisso, de mais capital variável = 60 1 / 2; este ê igualmente deduzido de 676 1/2;

restam 616 para consumir.

9° Na19 e25' edição:1 100IC; alterado
de acordocom ooriginal deEngels para
a impressão.N. da Ed. Alemã.!
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Temos, então, em capital:
l. constante
variável 1
ll. constante

4 840 + 484
= 5 324
210 +
121 =
1331.
1 760 + 55
+ 121

variável 880

+ 27 1/2 +

60 1/2

=1

936

= 968

I. 5 324, + 1 331, = 6 655
l: =
° mta
11. 1936,
+ 968,= 2904 9 559

e, no fim do ano, em produto:

1. 5324¬ + 1331, + 1331m = 7 986
= 11

ll. 1936, + 968,

858.

+ 968m = 3 872

Repetindo o mesmo cálculo e arredondando as frações, obteremos no fim do
ano seguinte um produto de:
1. 5 856, + 1464, + 1464, = 8 784

11. 129,
2
1065,
+
1065,
+
=4 259 = 13043'

E no fim do ano subseqüente:
I. 6 442, + 1610, +

1 610,,, = 9 662

11. 2342,~+ 1172, + 1 172, = 4 ógó =

14 348.

No decurso de uma reprodução qüinqüenal em escalaampliada, o capital total
de l e ll aumentou de 5 500, + 1 750, = 7 250 para 8 784, + 2 782, =
11 566, portanto na proporção de 100 : 160. A mais-valia global,que originalmente era de 1 750, é agora de 2 782. A mais-valia consumida era inicialmente de 500
para I e de 600 para ll, no total = 1 100; ela era no último, 732 para l e 745 para
ll, no total = 1 477. Cresceu, portanto, na proporção de 100 : 134.1°'
2. Segundo exemplo
Tomemos agora o produto anual de 9 000, que se encontra, em sua totalidade, como capital-mercadoria nas mãos da classe doscapitalistas industriais,numa
forma em que a proporção média geral entre capital variável e capital constante é
de 1 : 5. Isso pressupõe: desenvolvimento considerávelda produção capitalista e,
correspondentemente, da força produtiva do trabalho social; considerável ampliação prévia da escalade produção; finalmente, desenvolvimentode todas as circunstâncias que produzem superpopulação relativa na classe trabalhadora.O produto
anual distribuir-se-á, então, arredondando-se as frações, do seguinte modo:

1. 5000, +
1 000,
+ 1000,, 7= 000 9 000
ii. 1430, + 285,

+ 285,,

= 2 000 '

°

10° Na19 e29 edição,
este parágrafo
tem aseguinte redação:
No decurso
de umareprodução quadrienal
em escala
ampliada. o capital totalde l e ll aumentou de5 400, + 1 750, = 7 150 para 8 784¬ + 2 782, = 11 566. isto
é. naproporção de
100 :160. Amais-valia global
originalmente era
de 1 750, éagora de2 782.A mais-valia
consumida
l ano, ea erade 732paral ed e 958
era inicialmente
de 500para le de 535 parall, no total 1035; noúltimo
ara p ll .
no total1 690.Cresceu, portanto,
na proporção
de 1001 163.
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Suponhamos agora que a classe capitalista I consuma metade da maisvalia, = 500, e acumule metade. Então 000, + 500,,,!I = 1500 teriam de
converter-se em 1 500 IIC. Como aqui Ile apenas = 1 430, ter-se-á de acrescentar
70 da mais-valia; apósdeduzir estesde 285 llm, restam215 II,,,.Obtemos, portanto:
I. 5 000¬ + 500,, a capitalizar! + 1 500,, , ,,,,no fundo de consumo dos capitalistas e trabalhadores.
ll. 1430, + 70,,, a capitalizar! + 285, + 215m.
Como aqui 70 II,,, são anexados diretamente a IIC, precisa-se,para pôr em

movimento
capital
esseconstante
adicional,
umde
capital
variável
'%Q
de
14;
=
esses 14 são retirados, pois, também de 215 II,,,; restam 201 lI,,,, e temos:
ll. 430c + 70,,! + 85, + 14,,! + 201,,,.
A troca de 1 500 lu, + 1,2
,,,, por 1 500 Ile é um processo da reprodução simples
e, nessamedida, estáesclarecida. Entretanto,cabe aqui observar algumaspeculiaridades oriundas da circunstânciade que, na reprodução com acumulação, I!, +1/2 ,.,,,
não é reposto apenas por IIC, mas por II, mais uma parte de II,,,.
Supondo-se acumulação,que I!, , m,seja maior do que IIC, enão igual a IICcomo na reprodução simples, entende-se por si mesmo; pois: 1! I incorpora parte de
seu mais-produto a seu próprio capital produtivo e transforma 5/6 dela em capital
constante, não podendo portanto repor esses5/6 ao mesmo tempo, por meios de
consumo II; 2! I tem de fornecer, a partir de seu mais-produto, o material para o
capital constantenecessário ãacumulação dentro de Il, do mesmo modo que II tem
de fornecer a I o material para o capital variável, o qual deve pôr em movimento
a parte do mais-produto de I que ele mesmo empregacomo mais-capitalconstante.
Sabemos: o capital variável real consisteem força de trabalho e, portanto, também
o adicional. Não é o capitalistaI quem eventualmente comprade II meios de subsistência necessáriospara estocá-losou acumulá-los para a força de trabalho adicional
a ser empregada por ele, como o tinha de fazero escravagista.São os próprios trabalhadores que comerciam com II. Mas isso não impede que, do ponto de vista
do capitalista, os meios de consumo da força de trabalho adicional sejam apenas
meios de produção e de manutenção de sua força de trabalho adicional eventual,
portanto a forma natural de seucapital variável.Sua própria operação imediata,aqui
a de I, consisteapenas em acumular o novo capital monetário necessárioã compra
de força de trabalho adicional. Tão logo ele a incorpora, o dinheiro se torna meio
de compra das mercadorias II para essa força de trabalho, que tem de encontrar,
portanto, prontos

seus meios de consumo.

De passagem.O senhor capitalista, bemcomo sua imprensa, estámuitas vezes
insatisfeito com a maneira como a força de trabalho despende seu dinheiro e com
as mercadorias ll em que realiza o mesmo. Nessas ocasiões,ele filosofa, tagarela
sobre culturae filantropia, como, por exemplo, o Sr. Drummond, secretário daem-

baixada inglesa
em Washington:The Nation{um jornal}publicou em outubrode
1879 um artigo interessante,em que, entre outras coisas, se dizia:
Os trabalhadores não acompanharam culturalmente o progresso das invenções;
tornaram-se-lhes acessíveismassas de objetos que não sabem utilizar e para os quais

não criam,
portanto, mercado.{Todo
capitalista quer,
naturalmente, que
o trabalhador

compre suamercadoria.} Não
há motivopor queo trabalhadornão devaquerer tanto
conforto quantoo clérigo,o advogadoe o médico, queganham tantoquanto ele.
I Essa
espécie de advogados, clérigos e médicos tem de fato de se contentar com o desejo

de muitoconforto!} Entretanto,
ele nãoo faz.Permanecequestão
a
de
como elevar
o nível
dele, como consumidor, por meio de um procedimento racional e sadio; não é uma
questão fácil, pois toda a sua ambição se limita à redução de suas horas de trabalho,
e o demagogo o incita muito mais a isso do que ã melhora de sua situação mediante
o aperfeiçoamento de suas capacidades mentaise morais? Reports of H. M.'s Secreta-
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ries o’ Embassy and Legation on the Manu’actures, Commerce etc. of the Countries
in Which they Reside. Londres, 1879. p. 404.!

Longas horas de trabalho parecem ser o segredo do procedimento racional e
sadio que se destina a elevar a situação do trabalhador mediante aperfeiçoamento
de suascapacidades mentaise morais e a fazer dele um consumidor racional. Para
tornar-se um consumidor racional da mercadoria dos capitalistas,deve ele começar
sobretudo - mas o demagogo o impede! - a permitir que seu próprio capitalista
consuma sua própria força de trabalho de maneira irracional e nociva à saúde. O
que o capitalista entende por consumo racional evidencia-se ali onde ele condescende a intervir diretamente no comércio que abasteceseus trabalhadoresde meios
de consumo - no trucksystem, dentro do qual o fornecimento da moradia aos trabalhadores, de modo que seu capitalistase torna ao mesmo tempo seu senhorio,
constitui um

ramo entre

muitos.

O mesmo Drummond, cuja bela alma delira com as tentativasdos capitalistas
de elevar a classe trabalhadora, informa no mesmo relatório, entre outras coisas,
sobre asfábricas de algodão modelares de Lowell e Lawrence Mills. As cantinas e
os alojamentos para as moças da fábrica pertencem ã sociedade anônima que é
proprietária da fábrica; as supervisoras dessascasas estãoa serviço dessa mesma
sociedade, quelhe prescreveas regrasde comportamento;nenhuma dasmoças pode
voltar para casa depoisdas 10 horas da noite. E agora o melhor: uma polícia especial daempresa patrulhaos arredorespara impedira transgressão
dessa norma.Depois
das 10 horas da noite não se permite a nenhuma moça sair ou entrar. Nenhuma
das moçaspode alojar-se em algum lugar fora dos terrenospertencentes ãsociedade, onde cada casalhe rende um aluguel semanal deaproximadamente 10 dólares;
e agora vemos, em todo o seu esplendor, o consumidor racional:
Como o onipresente piano é encontrado em muitos dos melhores alojamentos para
trabalhadoras, a música, o canto e a dança desempenham papel importante pelo menos para as que, depois de 10 horas de trabalho contínuo no tear, após essa monotonia precisam mais de diversão do que de verdadeiro descanso. p. 412.!

Mas o segredo principalde como fazer do trabalhador um consumidor racional
ainda vem. O Sr. Drummond visita

a fábrica de cutelaria de Turner's Falls Connec-

ticut River!, e o Sr. Oakman, tesoureiro da sociedade anônima, depois de lhe contar que nomeadamente a cutelaria da mesa americanasupera a inglesa emqualidade, prossegue.
Bateremos a Inglaterra também quanto aos preços; quanto à qualidade, já lhe estamos na frente, isso é reconhecido; mas devemos ter preços mais baixos, o que conseguiremos logo que obtenhamos o aço mais baratoe baixemos nosso trabalho. p. 427.!

Redução dossalários elongas horasde trabalho - essa é a essência doprocedimento racional e sadio que deveráelevar o trabalhador ã dignidade de um consumidor racional,a fim de que crie um mercado paraa massados objetosque a cultura
e o progresso das invenções lhe tornaram acessíveis.
Assim como l tem de fornecer o capital constante adicional de II a partir de
seu mais-produto, ll fornece, nesse sentido,o capital variável adicional de l. Il acumula para I e para simesmo, no que se refere aocapital variável,ao reproduzir uma
parte de sua maiorprodução globale, portanto,nomeadamente deseu mais-produto,
em forma

de meios

de consumo

necessários.

Na produçãosobre abase crescente
de capitall ,, +,,,, temde ser = ll, plus a
parte domais-produto que
volta aincorporar-se como
capital, plusa parteadicional
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de capital constante necessáriaã expansão da produção em Il; e o mínimo dessa
expansão é aquilo sem o qual não seria realizável a acumulação real, isto ê, a expansão real da produção

em I.

Retornando ao último caso acima observado,vemos que ele possuia peculiaridade de llc ser menor do que l ,,, 1,2m,, do que a parte do produto de I despendida como rendimento em meios de consumo, de modo que, ao converter 1 500
I ,, ,,m,, serealiza em conseqüência, imediatamente,parte do mais-produto ll_,= 70.
No que tange a Ilc, = 1 430, tem de ser reposto, com as demais circunstâncias
constantes, por um montante igual de valor, tirado de I ,,m m,,a fim de que possa

haver reprodução
simples em
II, enessa medida
não épreciso continuar
a considerá-lo
aqui. Mas esse não é o caso com os 70 IIm complementares.O que para I é mera
reposição derendimento por meios de consumo, intercâmbiode mercadoriasdirigido meramente ao consumo, não ê para Il - como na reprodução simples - mera
retransformação de seu capital constante da forma de capital-mercadoria em sua
forma natural, mas processodireto de acumulação, transformaçãode parte de seu
mais-produto da forma de meios de consumo na de capital constante. SeI compra
com 70 libras esterlinasem dinheiro reserva emdinheiro para a conversãode maisvalia! os 70 Ilm, e se II não compra com esse dinheiro 70 Im, mas acumula as 70
libras esterlinascomo capital monetário, será este último, sem dúvida, sempre expressão deproduto adicional e precisamentedo mais-produto de ll, do qual constitui parte alíquota!, emboranão de um produto que volta a entrar na produção; mas,
nesse caso,a acumu`laçãode dinheiro por parte de II seria, ao mesmo tempo, expressão de70 Iminvendáveis, em meios de produção. Haveria, portanto, superprodução relativaem I, correspondente ànão expansãosimultânea dareprodução por
parte de Il.
Mas, abstraindoisso: durante o tempo em que os 70 em dinheiro, oriundos de
I, ainda não retornaram a I, ou apenas parcialmente, mediante a compra de 70 Im
por parte de II, figuram esses70 em dinheiro inteira ou parcialmente como capital
monetário virtual adicional nas mãos de Il. Isso se aplica a toda transação entre I
e II, antes que a reposiçãorecíproca dasmercadorias deambos os lados façarefluir
o dinheiro a seu ponto de partida. Mas o dinheiro, no curso normal das coisas, figura aqui apenas transitoriamentenesse papel.No sistema de crédito, entretanto, em
que todo dinheiro adicional

momentaneamente liberado

deve funcionar

imediata-

mente, de maneira ativa, como capital monetário adicional, tal capital monetário
apenas transitoriamentelivre pode ser imobilizadopara servir, por exemplo, em novos empreendimentos sub I, ainda que tivesse de pôr aí mesmo em movimento o
produto adicional que ainda está imobilizado em outros empreendimentos. Cabe
observar ainda que a anexação de 70 Im ao capital constante ll exige, ao mesmo
tempo, ampliação do capital variável ll, no montante de 14. Isso pressupõe- analogamente ao que se dá em I quando o mais-produto Im éincorporado diretamente
ao capital lc - que a reprodução em II já se efetua com a tendência à capitalização ulterior; que ela implica, portanto, a expansão da parte do mais-produto que
consiste em

meios de

subsistência necessários.

O produto de 9 000 no segundo exemplotem de distribuir-se, conformevimos,
para fins de reprodução, da seguinte maneira, se 500 Im devem ser capitalizados.
Tomamos aqui em consideraçãoapenas asmercadorias enegligenciamos acirculação monetária.

I. 5 000¬ + 500m a capitalizar! + 1 500,,,, m,fundo de consumo = 7 000
em mercadorias.
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Il. 1 5000 + 2990 + 201,0 = 2 000 em mercadorias. Soma global: 9 000 em
produto-mercadoria.
A capitalização progride agora como segue:
Em I, os 500,0que são capitalizados sedividem em 5/6 = 4170 e 1/6 = 830.
Os 830retiram um montante igual de II0, o qual compra elementosdo capital constante, sendo,portanto, juntado a II0. Um aumento de II0em 83 implica um aumento de II0 em 1/5 de 83 = 17. Temos, portanto, após a conversão:
1.
11.

0000 + 4170:0 + 0000 + 830:0 = 5 4170 + 10830 = 5 500
5000 + 830:0 + 990 + 170:0 = 15830 +
3150 = 1899
E Total = 8 399

O capital em I cresceu de6 000 para 6 500, isto é, em 1/ 12. Em Il, de 1 715
para 1 899, isto é, em um pouco menos de 1/9.
A reprodução nessa base,no segundo ano, resulta ao final do ano em capital:
1.
11.

4170 + 4520:0 + 0830+ 900:0
5830 + 420 + 900:0 + 150 +

= 5 8590 + 1 1730 = 7 042
80 + 180:0 = 1 7150 + 3420 = 2 057,

e ao final do terceiro ano, em produto:
1. 5 8590 + 1 1730 + 1 1730.
11. 1 7150 + 3420 + 3420.

Se aquil acumula,como atéagora, metadeda mais-valia,então l 0 1,2
00 resulta em 1 1730 + 58701000,= 1 760, sendo, portanto, maior do que o total de
1 715 ll0, e precisamente em 45. Estes têm de ser compensados novamente mediante tomadade um montante igualde meios de produção por II0. II0 aumenta,por
conseguinte, em45, o que condiciona um acréscimode 1/ 5 = 9 em II0. Além disso, os 587 I,,, capitalizados sedividem em 5/ 6 e 1/ 6, em 4860 e 980; esses98 condicionam em ll novo acréscimo, de 98, do capital constante, e este, por sua vez,
um aumento do capital variável de ll em 1/ 5 = 20. Temos então:
1.
11.

8590 + 4890:0 + 1730 + 980:0
= 5 3580 + 1 2710 = 7 629
7150 + 450 + 980:0 + 420 + 90 + 200:0 = 18580 +
3710 = 2 229

Capital total= 9 858
Em três anos de reprodução crescente,

o capital total de I cresceu, portanto,

de 6 000 para 7 629, o de Il de 1 715 para 2 229, o capital social total de 7 715
para 9 858.

3. Conversão de II0 na acumulação
No intercâmbio entre l 0 00,e ll0 ocorrem, portanto, casos diferentes.
Na reprodução simples, ambos têm de ser iguaise repor-se mutuamente, pois
de outro modo, conforme vimos acima, a reprodução simples não poderia progredir sem perturbações.
Na acumulação, interessa sobretudoa taxa de acumulação. Nos casosaté agora considerados, admitimos que a taxa de acumulação era em l = 1/2 m l e, do
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mesmo modo, que permanecia constante nosdiversos anos.Apenas fizemosvariar
a proporção em que esse capitalacumulado se divide em variável e constante. Dai
resultaram três

casos:

1! Ij, , 1/2,,,, = Ilc, o qual, portanto,é menor do que Ij, , ,,:. Issotem de ser
sempre assim, pois de outro modo I não acumularia.

2! Ij, , 1,2,,,, émaior do que II,. Nesse caso,
a reposiçãoé levadaa cabojuntando a II, uma parte correspondentede lI,,, de modo que essasoma = Ij, , 1,2 ,,,,.
Aqui a conversão, para II, não é reprodução simples de seu capital constante,
mas já é acumulação, aumento do mesmo naquela parte de seu mais-produto que
intercambia por meios de produção I; esse aumentoimplica, ao mesmo tempo, que
Il aumente lalém disso,seu capitalvariável de forma correspondente, a partir de seu
próprio mais-produto.

3! Ij, , 1,2,,,, émenor doque IIC.Nesse caso,
II não reproduziu mediante
a con-

versão inteiramente seu capital constante e tem de repor, portanto, O déficit, mediante compra de I. Mas isso não exige acumulação ulterior de capital variável II,
visto que seu capital constante em grandeza sóse reproduz inteiramente mediante
essa operação.Por outro lado, mediante essa conversão,a parte dos capitalistasI
que apenasacumula capitalmonetário adicionaljá levou a cabo parte dessaespécie
de acumulação.
O pressuposto da reprodução simples, de que Ij, , ,,,, = II, não apenas é incompatível com a produção capitalista, o que de resto não exclui que, no ciclo industrial de 10-11 anos,muitas vezesum ano tenha produção global menor do que
a do anterior, de modo que nem reprodução simples ocorre em comparação com
o ano anterior. Mas, além disso, com o crescimento natural anual da população,
só poderia haver reprodução simples na medida em que, no consumo dos 1 500
que representam a mais-valia global, participasse um número proporcionalmente
maior de servidores improdutivos. Acumulação de capital, isto é, produção capitalista real, seria nessascondições impossível.A realidade da acumulação capitalista
exclui, portanto, que II, = lj, , ,,,,.Não obstante, mesmo na acumulação capitalista
poderia ocorrer o caso de que, em conseqüência do andamento dos processosde
acumulação realizados na série anterior de períodos de produção, II, se tornasse
não apenas igual, mas até maior do que Ij, , ,,,,. Issoseria uma superprodução em
Il e apenas poderia ser compensada por uma grande crise, em conseqüência da

qual setransferisse capital
de II para I. Em nadaaltera aproporção entrelj, , ,,,, e
IIC, separte do capital constantede II reproduz a si mesmo,como ocorre, por exemplo, na agricultura, que utiliza as sementes que ela mesma produz. Essa parte de
II, se considera, no que tange à transação entre I e Il, tão pouco como se considera Ic. Também não altera a coisa se parte dos produtos de II for capaz, por sua
vez, de entrar em I como meios de produção. Elessão Compensadospor parte dos
meios de produção fornecidos por I, e essaparte deve ser deduzida, de 'ambosos
lados, deantemão, sequisermos examinaro intercâmbioentre asduas grandesclasses
da produção social, a dos produtores de meios de produção e a dos produtores
de meios de consumo, em forma pura e sem distorções.
Portanto, na produção capitalista, lj, , ,,,, nãopode ser igual a II,, ou seja, ambos não podem se cobrir na troca de um pelo outro. Por outro lado, se l,,,,,,é a parte de l,,, gastapelos capitalistasI como rendimento, lj, , ,,,,,,,pode ser igual, maior

ou menor do que IIC; maslj, , ,,,,,,, sempre
tem de ser menordo que Ilj, , ,,,,, ea
diferença entre eles tem de ser precisamente igualà parte de II,,,que a classe capitalista ll tem de consumir em qualquer circunstância.
Cabe observarque, nestaexposição daacumulação, Ovalor do capital constante, na medida em que é parte de valor do capital-mercadoria, em cuja produção
colabora, não está representadode maneira exata. A parte fixa do capital constante
recém-acumulado só entra gradual e periodicamente, conforme a natureza desses
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elementos fixos, no .capital-mercadoria;este consiste,portanto, ali onde matériasprimas, produtos semimanufaturados etc., entram em grande massa na produção
de mercadorias,em sua maior parte em reposição dos componentesconstantes circulantes eem capital variável. Em virtude da rotação dos componentes circulantes
pode-se proceder dessa maneira;admite-se nessecaso que, durante o ano, a parte
circulante, juntamentecom a parte de valor do capital fixo a ela cedida, rota tantas
vezes quea soma global dasmercadorias fornecidasé igual ao valor de todo o capital que entra na produção anual.! Mas onde apenas matériasauxiliares entrem na
produção mecânicae não matérias-primas, oelemento trabalho = v tem de reaparecer no capital-mercadoria como componente maior. Enquanto na taxa de lucro
a mais-valiaé calculadaem relaçãoao capitalglobal, independentementede os componentes fixos cederem periodicamente muito ou pouco valor ao produto, para o
valor de cada capital-mercadoria periodicamente produzido a parte fixa do capital
constante sódeve serincluída no cálculo na medida em que ela, mediante seu desgaste, cede em média valor ao próprio produto.
IV Observações suplementares
A fonte original de dinheiro para ll é v + m da produção de ouro I, intercambiada por parte de IIC; sóna medida em que o produtor de ouro acumula maisvalia ou a transforma em meios de produção I, expandindo, portanto, sua produção, seuv + m não se incorpora a II; por outro lado, na medida em que a acumulação dedinheiro, porparte do próprio produtor de ouro, leva finalmenteã reprodução
ampliada, uma parte, não gasta como rendimento, da mais-valia da produção de
ouro, paraformar capital variável adicionaldo produtor de ouro, entra em II, promovendo aí novo entesouramentoou fornecendo novos meiospara comprar de l, sem
voltar a lhe vender diretamente. Do dinheiro oriundo desse ln,, m,da produção de
ouro deduz-se a parte do ouro utilizada por certos ramos da produção de II como
matéria-prima etc., em suma, como elemento de reposição de seu capital constante. Elementos para o entesouramento provisório - tendo em vista futura reprodução ampliada - na transação entre I e II são: para I apenas, quando parte de Im
é vendida unilateralmente a Il, sem haver compra compensatória, e aqui serve como capital constante adicional Il; para II, quando o mesmo é o caso por parte de
I, para formar capital variável adicional;além disso,quando parte da mais-valiadespendida por I como rendimento não é coberta por ll., portanto quando com ela
é comprada parte de II,,, e assim transformadaem dinheiro. Se l ,,, ,,,,×,é maior do
que IIC,então ll, não precisa para sua reprodução simples repor com mercadorias
de I o que I consumiu de llm. Cabe perguntar em que medida dentro do intercâmbio dos capitalistas IIentre si - um intercâmbio que apenas pode consistir no intercâmbio recíprocode Il,,, - pode ocorrer entesouramento.Sabemos que, dentro de
Il, acumulação direta ocorre pelo fato de que parte de II,,, é transformada direta-

mente emcapital variáveldo mesmomodo que em I parte de l,,, setransforma
diretamente em capital constante!. Para asdiferentes classesetárias da acumulação
dentro dos diversos ramosde negóciosde II e, dentro de cada ramo, para os capitalistas individuais,explica-se acoisa, mutatismutandis, inteiramente como sub I. Uns
se encontram ainda no estágio do entesouramento, vendem sem comprar, outros,
no ponto da ampliação efetiva dareprodução, compram sem vender. O capital monetário variáveladicional é desembolsado inicialmente,na verdade, em força de trabalho adicional; mas esta compra meios de subsistência dos entesouradores,
proprietários dos meios de consumo adicionais que entram no consumo dos trabalhadores. Daqueles proprietários, pro rata de seu entesouramento, o dinheiro não
retorna a seu ponto de partida; eles o acumulam.
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