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QUARTA LIÇÃO 

DECISÃO DE PRODUZIR 

Sine qua non 

[sem o (a) qual não] 

4.1. Diálogo produtor – comerciante 

- Vamos negociar, mas desta vez não iremos fazer nossos negócios 
tradicionais de comprar ou vender, permutar bens e serviços, exercer o 
comércio.  Podemos manter relações para ajustar nosso conhecimento 
econômico. Que tal combinarmos a troca de idéias sobre Economia, 
verificando o que as diversas correntes de pensamento econômico podem 
nos informar de útil para nossos negócios – eu enquanto produtor, você 
como comerciante?  

- Ótimo, de todos os meios, o comércio é o mais rápido para adquirir fortuna. 
Basta seguir sua “lei de ouro”: comprar barato e vender caro, para poucos 
(os que podem pagar caro), ou barato, para muitos. 

- “O comércio é a arte de abusar de alguém que precisa de alguma coisa”... 
Não há delito social mais grave, porém legítimo, do que fazer estoque de 
mercadorias e esperar que encareçam, para revendê-las com lucro. Por 
outro lado, o comércio liga toda a humanidade através da mútua 
dependência e interesse. Os atos de comércio promovem a transferência de 
mercadorias entre os indivíduos, trazendo-as de onde são abundantes para 
onde não existem em quantidade suficiente para satisfazer o consumo, 
inclusive o consumo produtivo de matérias primas. Dessa forma, além de 
sua função econômica fundamental, o comércio estimula a expansão 
econômica dos meios de comunicação e transporte. 

Socialmente, o comércio é uma condição sine qua non para tornar a 
troca possível, estimulando assim a produção e o consumo. A necessidade do 
comércio acompanha a diversificação da estrutura produtiva de uma 
sociedade. Quanto mais aprofundada for a divisão social do trabalho, mais 
necessária será a função mediadora do comércio. 

 Podemos começar nosso estudo por esse ponto: a divisão social do 
trabalho. Adam Smith, nos primórdios da Economia Política clássica inglesa, 
discutiu-a no primeiro capítulo de sua obra de 1776: A Riqueza das Nações: 
Investigação sobre sua Natureza e suas Causas. 

- Ok. Irei assumir tanto o papel de comerciante varejista, quando “venderei” 
as mercadorias diretamente ao consumidor, quanto o de atacadista, quando 
“comprarei” de você, o produtor, para vender aos varejistas. Eu gosto desse 
negócio de adquirir a mercadoria em grande quantidade, pagando menos 
por esse volume do que cobro para revendê-la em partidas menores. Você 
não poderá reclamar de meu papel de “atravessador”, pois se, por um lado, 
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ele onera o preço a ser pago pelo consumidor, por outro, torna possível que 
você – produtor – escoe rapidamente o produto sem ter que negociar 
diretamente e com grande número de pequenos e médios varejistas. Quero 
tomar conhecimento da importância social da minha atividade. Ela absorve 
uma grande parcela da população economicamente ativa. Podemos 
verificar se ela contribui de modo significativo para o produto nacional? 

- Não se entusiasme tanto. Boa parte das atividades do comércio é 
considerada improdutiva de acordo com uma versão da teoria do valor-
trabalho. Podemos discuti-la, depois do estudo sobre a divisão do trabalho. 
Acho melhor deixarmos a contabilidade social como o último ponto dessa 
Lição. Antes dela quero discutir a minha atividade: a produção, os diversos  
conceitos neoclássicos de produtividade e de custos, a elasticidade da 
demanda do consumidor. 

Posso ilustrar a importância de tomarmos conhecimento do trabalho de 
um economista especialista em produtividade, inclusive para não sermos 
enganados por ele, lendo um relatórioi. 

“Relatório de um especialista em Estudos de Tempos e 
Movimentos, após assistir um concerto sinfônico, no Teatro Municipal: 

1. Por consideráveis períodos de tempo os operadores do fagote e oboés não 
tiveram nada que fazer. Assim sendo, seu número poderá ser reduzido, 
com o trabalho diluído mais uniformemente no desenvolvimento do 
concerto, eliminando piques de atividade. 

2. Todos os violinistas tocavam notas idênticas, o que nos parece uma 
duplicação desnecessária. O pessoal desta seção poderá ser reduzido 
drasticamente. Caso um grande volume de som seja necessário, este 
poderá ser obtido por meio de equipamentos eletrônicos. 

3. Muito esforço é despendido para se tirar dos instrumentos meia-
semicolcheias. Isto nos pareceu um refinamento excessivo. É recomendado 
que todas as notas sejam arredondadas para a semicolcheia mais próxima. 
Caso sito seja feito, será possível empregar, de um modo geral, aprendizes 
ou músicos com pouca experiência. 

4. Pareceu-nos haver muita repetição de algumas passagens da música. 
Estas passagens deverão ser cortadas, sumariamente. Aparentemente, não 
existe nenhum propósito útil de repetir com os trompetes um trecho já 
executado anteriormente pelas cordas. Estimamos que, se forem 
eliminadas todas as redundâncias, o tempo total do concerto de 2 horas 
poderá ser reduzido para 20 minutos, tornando o intervalo desnecessário. 
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5. De um modo geral, o maestro concorda com estas recomendações, porém 
expressa a opinião de que poderá haver alguma queda na bilheteria. Caso 
este evento indesejável venha a ocorrer, será possível fechar certas seções 
do auditório, como as torrinhas. Este fechamento traria como conseqüência 
uma redução nas despesas administrativas, iluminação, serviços, etc., 
inclusive menor consumo de energia de equipamento de ar condicionado. 
Caso aconteça o pior, a falta total de assistentes, o público deverá ser 
deslocado para o concerto de jazz, no bar ao lado, e o teatro usado para 
outros fins lucrativos. 

6. Seguindo o princípio de que “sempre existe um outro método”, sentimos 
que maiores revisões devem ser feitas e que trarão benefícios adicionais. 
Por exemplo, consideramos que existe ainda um largo campo de pesquisas 
para ser aplicado em muitos dos métodos de operação dos instrumentos. 
Um ´Questionário de Atitudes´ deverá ser preparado, pois talvez venha a 
ser necessária uma revisão nos métodos tradicionais, que não são 
mudados há alguns séculos. Notamos que o pianista, além de executar a 
maior parte de seu trabalho com as duas mãos, usa também os dois pés no 
acionamento dos pedais. Ainda mais, ele procura, exaustivamente, algumas 
notas no piano, indicando ser provável que um redesenho do teclado, 
trazendo as notas mais prováveis para a área normal de trabalho, seria de 
grande vantagem para este operador. Em outros casos, os operadores 
estavam usando as duas mãos para segurar o instrumento quando poderia 
ser usado um dispositivo qualquer, deixando a mão inútil livre para outro 
trabalho. 

7. Foi notado também que um esforço excessivo é ocasionalmente empregado 
pelos operadores de sopro. Um compressor de ar poderia suprir o ar 
adequado para todos estes instrumentos em condições que permitiriam um 
controle mais preciso. 

8. A obsolescência do equipamento é um outro ponto no qual sugerimos uma 
investigação mais profunda. No programa do concerto está assinalado que 
o instrumento do primeiro violinista tem centenas de anos de idade. 
Aplicando taxas de depreciação normais, o valor deste instrumento estará 
reduzido a zero e é provável que deverá ser considerada a compra de um 
equipamento mais moderno”. 

- Isso é o downsizing dos neoliberais! Não faça isso comigo, não corte os 
salários de seus trabalhadores, eles são custos, para você – produtor –, 
mas demanda, para mim – comerciante. Aumentar a produtividade, 
desempregando... será que é racional, para a Teoria da Produção? De onde 
surgiu esta teoria? 

- A Teoria da Produção não existia antes da metade do século XVIII. O termo 
produção era previamente utilizado num sentido etimológico estreito (do 
latim producere: produzir; parir, dar à luz; causar) de dar nascimento a 
novos objetos materiais. Eles eram, normalmente, confinados aos frutos da 
terra. Alguns teóricos distinguiam os conceitos de produto como efeito da 
natureza e de manufatura como efeito do trabalho. Mais adiante, alguns 
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economistas fizeram a distinção entre os conceitos de bem e de produto: 
enquanto os bens são objetos materiais destinados à satisfação de 
necessidades humanas, produto é o resultado geral da ação transformadora 
do homem sobre a natureza. Portanto, a distinção entre “aquilo que é 
produzido pela natureza” e “o resultado de qualquer atividade humana 
(física ou mental)” percorre a teoria econômica. 

Com economistas franceses que o termo recebe um significado preciso. 
À primeira vista, a terminologia da corrente de pensamento econômico 
fisiocrata não é, particularmente, novidade. As palavras produção, 
produtividade, etc. eram cuidadosamente reservadas para agricultura; a 
manufatura, enquanto uma mera atividade de transformação, era considerada 
eminentemente estéril. Mas a inovação fundamental de François Quesnay se 
estabelece sobre a teoria por trás da terminologia: não é por causa de alguma 
propriedade física que a agricultura é dita ser produtiva, mas porque ela é a 
única  atividade capaz de geração de um produto líquido [produit net na 
expressão francesa e  net revenue na inglesa]. Isto porque a produção agrícola 
era a única onde o produto final superaria o consumo produtivo de insumos (ou 
o custo intermediário) necessário para sua realização. Assim, o lucro foi aceito 
como uma forma legítima de produto líquido, inclusive em outras atividades. 
Adam Smith reconhece isso. 

A partir de então, a produção tornou-se um dos principais tópicos da 
Economia Política clássica. Na estrutura padrão adotada por livros-textos, a 
primeira seção, geralmente, é devotada à produção. Na Economia Marxista, a 
análise da produção adquiriu o status  de pedra fundamental da Teoria da 
Mudança Social. A produção capitalista explora (ao mesmo tempo que 
organiza) os trabalhadores, cujo trabalho é a única fonte de criação de valor. 

Na segunda metade do século passado, como conseqüência da 
chamada revolução marginalista, o foco da teoria econômica tendeu a mudar 
da esfera da produção para a da troca. A Teoria da Produção ficou esmagada 
no quadro geral da alocação ótima de recursos escassos: um quadro 
originalmente desenvolvido para lidar com o problema da troca pura. A teoria 
originalmente brotada da semeadura de Quesnay, cerca de um século após 
seu nascimento, concluiu seu ciclo de vida própria. 

- Podemos, então, organizar esse nosso estudo em quatro tópicos de acordo 
com a seguinte cronologia da história do pensamento econômico. O 
primeiro sobre a teoria clássica da produção; o segundo sobre a teoria do 
valor-trabalho marxista; o terceiro sobre a teoria neoclássica da produção; 
finalmente, o quarto sobre a contabilidade social, seja a de origem 
keynesiana, seja a de origem no modelo de equilíbrio geral walrasiano, 
elaborada por Wassily Leontief, criador da análise de insumo-produto. 

- As perguntas-chave, que norteiam nossa Lição, são: 

1. Qual é a concepção clássica da divisão do trabalho e da produtividade? 

2. Qual é o significado da teoria do valor-trabalho? 
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3. Quais são os fundamentos neoclássicos para a lei da oferta e da demanda? 

4. Quais são os fundamentos teóricos das Contas Nacionais modernas? 

 

4.2. Qual é a concepção clássica da divisão do trabalho e da 
produtividade? 

- Minha primeira dúvida é se as “leis econômicas” são “naturais”, 
independentes de nossas decisões, isto é, dos homens de negócios? 

- Li, na Enciclopédia New Palgrave, que a primeira análise do sistema de 
produção e consumo como um processo complexo singular foi realizada por 
François Quesnay. Ele pesquisou as “leis naturais” pelas quais o processo é 
regulado de maneira independente das vontades individuais, porém 
descobertas com o uso da razão humana. A tentativa de apresentar a 
interação dessas leis de um modo abstrato e manejável originou o primeiro 
modelo teórico da história da análise econômica. 

A doutrina fisiocrata apresenta muitas das idéias-chave da teoria 
clássica da produção capitalista. A primeira é um esboço do sistema de 
produção e consumo como um processo circular. Ninguém nunca negará que o 
consumo é o objetivo final da produção, mas é essencial ter em mente o 
simples fato que a produção passada determina o consumo presente, e que o 
consumo, por sua vez, é nada mais do que a condição para uma futura 
produção. 

Essa idéia da produção como um processo circular, imediatamente, 
sugere a noção de excedente: se a economia produz mais do que o mínimo 
necessário para o processo ser repetido, então há um excedente.  

Esse valor, como já vimos, foi chamado de produto líquido por Quesnay. 
Ele é a variável estratégica da atividade econômica. A prosperidade das 
nações é determinada pela dimensão de seu produto líquido anual. 

- Ei, espera aí! Isso está nos livros de Economia ou você é que está dizendo? 
Parece-me que a afirmativa tem um viés por seus interesses de produtor... 

- De fato, você como comerciante percebeu bem que esse grupo de 
economistas franceses do século XVIII combatia as idéias mercantilistas. 
Transferindo o centro da análise do âmbito do comércio para o da 
produção, os fisiocratas sustentaram que somente a terra ou a natureza era 
capaz de realmente produzir algo novo, isto é, o produto líquido. As demais 
atividades, como a indústria e o comércio, embora necessárias, não faziam 
mais que transformar ou transportar os produtos da terra. Daí a condenação 
do mercantilismo, que estimulava essas atividades em detrimento da 
agricultura. 

- Então, eu tenho razão: há um interesse de classe que deturpa a análise. 
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- Os fisiocratas dividiam a sociedade em três classes: os produtores 
(agricultores), os proprietários de terra (a nobreza e o clero) e as “classes 
estéreis” (os demais cidadãos). 

- Eu, estéril?! Sou um grande reprodutor! 

- Calma, isso não tem nenhuma conotação sexual. Os fisiocratas têm uma 
análise da origem e do destino do produto líquido por classes bastante 
peculiar. Diziam que havia uma circulação de renda entre essas três 
classes: os agricultores e proprietários compravam bens e serviços dos 
demais grupos, que depois faziam retornar essa renda comprando produtos 
agrícolas. Achavam que isso correspondia a uma ordem natural regida por 
leis imutáveis como as leis físicas. Assim, toda intervenção do Estado seria 
condenável, quando não se limitasse a garantir essa ordem. Defendiam a 
mais ampla liberdade econômica contra os entraves feudais, ainda 
existentes na época, e o intervencionismo mercantilista. 

- Ah, sei: o célebre laissez-faire, laissez-passer, l´économie va pour elle 
même [“deixar fazer, deixar passar, a economia se movimenta sozinha”]. 
Essa é a máxima do liberalismo econômico, que opõe-se radicalmente às 
práticas corporativistas e mercantilistas, condenando toda intervenção do 
Estado na economia. Vivem repetindo isso lá na Associação Comercial... 

- Viu, então, que os fisiocratas não são corporativistas? Eles chegaram a 
propor a supressão de todas as taxas, com sua substituição por um imposto 
único incidindo sobre a propriedade, já que esta seria a única fonte de 
riqueza e os proprietários apenas se apropriariam da renda da terra sem 
contribuir para o aumento do produto líquido, enquanto os agricultores, os 
comerciantes e os artesãos deveriam ficar aliviados da carga tributária, para 
que se facilitasse a circulação da renda. Para manter essa ordem natural, o 
Estado deveria assumir o papel exclusivo de guardião da propriedade e 
garantidor da liberdade econômica. 

- Estou começando a me identificar com esses fisiocratas... Com o que mais 
eles contribuíram para o pensamento econômico? 

- Já que o processo de produção demora – o ano agrícola –, ele requer 
adiantamentos, por exemplo, a subsistência dos trabalhadores deve estar 
garantida antes da colheita. Quesnay distingue entre adiantamentos 
periódicos – capital de giro: sementes, subsistência, etc. –, que são 
totalmente utilizados no curso do processo de produção, e avanços originais 
– capital fixo, para o qual há uma taxa de depreciação anual –, que não são. 
Ele tinha a intenção de sublinhar a natureza física dos adiantamentos ou 
avanços requeridos pelo processo de produção, oposto ao significado 
corrente de capital como uma soma de dinheiro empregado no processo de 
troca. 

- Esse viés fundamentalmente agrícola dos fisiocratas não é mostrado 
somente por sua doutrina da esterilidade da manufatura, mas também pela 
natureza essencialmente estática de seus modelos? 
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- Sim. O argumento é, se a economia está organizada de acordo com a 
ordem natural, ou seja, de acordo com as “evidentes” leis descobertas pelos 
economistas, ela irá, rapidamente, alcançar o nível máximo de produção 
consistente com a dimensão da terra agricultável do país e com o estado da 
tecnologia disponível. Assim, o Tableaux fisiocrata representa essa 
próspera e estacionária situação. 

- Adam Smith assumiu esses aspectos destacados pelos fisiocratas? 

- Não, ambos foram abandonados. Precisamente porque a produção leva 
tempo, e os salários, as matérias primas e os equipamentos têm de ser 
antecipados, os proprietários desses adiantamentos, os capitalistas, são, 
naturalmente, intitulados como recebedores de uma parte do produto 
líquido, os lucros. Os adiantamentos são consumidos, produtivamente, e os 
retornos, tanto na indústria quanto na agricultura, normalmente, cobrirão 
seus custos com um adicional que constitui o lucro. 

O capitalista smithiano é parcimonioso e diligente: seu lucro está bem 
acima da subsistência e ele, normalmente, poupará muito dele, empregando 
essa poupança como capital de maneira a obter um lucro adicional, no futuro. 
Como resultado dessas decisões, o capital da nação como um todo, o fundo 
que contrata o trabalhador produtivo para trabalhar com o propósito de lucro, 
naturalmente, tende a aumentar cada ano no curso do progresso econômico. 

- Essa análise preocupada com o processo de acumulação de capital não é, 
necessariamente, dinâmica? 

- A análise da acumulação da riqueza, inevitavelmente, envolve a questão do 
resultado final do processo. Um interessante fator tecnológico pode ser 
introduzido na Teoria da Produção em conexão com essa questão. A 
formação da Economia Política clássica, historicamente, coincidiu com o 
desenvolvimento do sistema fabril, na manufatura. A famosa fábrica de 
alfinetes, descrita no primeiro capítulo de A Riqueza das Nações, por Adam 
Smith, é um exemplo de como a divisão do trabalho foi apresentada como a 
principal virtude da nova forma da organização produtiva. Na medida em 
que a extensão do mercado é suficiente, argumenta Smith, torna possível a 
expansão da produção mais do que proporcionalmente à do emprego de 
trabalhadores na manufatura, elevando os retornos de escala. 

“Esse grande aumento da quantidade de trabalho que, em conseqüência da 
divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de realizar, é 
devido a três circunstâncias distintas: em primeiro lugar, devido à maior 
destreza existente em cada trabalhador; em segundo, devido à poupança 
daquele tempo que, geralmente, seria costume perder ao passar de um tipo 
de trabalho para outro; finalmente, à invenção de um grande número de 
máquinas que facilitam e abreviam o trabalho, possibilitando a uma única 
pessoa fazer o trabalho que, de outra forma, teria que ser feito por muitas”ii. 

- Creio que a relação entre o avanço da divisão do trabalho e o crescimento 
do excedente econômico é o fator explicativo mais importante para o 
crescimento contínuo da produtividade do trabalho. 
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- Sim, você tem razão. A criação e a dimensão do excedente dependem da 
capacidade produtiva do trabalho dos membros da sociedade. Uma 
produção mínima visa atender às necessidades dos trabalhadores, para a 
manutenção e a reprodução da força de trabalho. 

O excedente, na concepção clássica, é a diferença entre a produção 
total e a parcela consumida pelos trabalhadores. 

O crescimento do excedente pode, então, resultar da redução do 
consumo por trabalhador. O limite mínimo é estabelecido pelo nível de 
subsistência dos trabalhadores e pela oposição político-sindical. Mas o 
crescimento do excedente pode ser obtido também pelo aumento da 
capacidade produtiva dos trabalhadores, isto é, pelo aumento da produção por 
trabalhador. 

A produtividade refere-se à própria capacidade produtiva humana: 

1. Em função direta do trabalho: a produtividade do trabalhador se mede 
pela quantidade de bens e serviços produzida por cada trabalhador (medida 
em unidades físicas ou em unidade de valor monetário), dentro de um 
período de tempo definido, isto é, o tempo de trabalho gasto por um 
trabalhador para efetuar essa produção. 

2. Em função indireta do trabalho: relaciona a quantidade de bens e serviços 
com os meios de produção, nesse caso, a produção realizada pelo ser 
humano não é medida em relação a seu trabalho, mas em relação aos 
meios por ele utilizado para efetuar a produção; por exemplo, a 
produtividade da terra é a produção obtida numa determinada área de 
terra e a produtividade do capital é a produção obtida pelo uso de dado 
volume de capital. 

Logo, a produtividade é sempre medida por trabalhador, pois tem de se 
saber quantos trabalhadores são empregados para alcançar aquela produção, 
e dentro de um período determinado, porque é necessário se saber em quanto 
tempo se produz determinada quantidade. 

São determinantes específicos da produtividade: 

1. Recursos naturais: nas atividades voltadas para a exploração desses 
recursos – agricultura, pesca, indústrias extrativas, etc. – a produtividade do 
trabalhador depende do grau de disponibilidade desses recursos (da 
fertilidade do solo, da dificuldade de extração, etc.). 

2. Especialização e intensidade do trabalho: a produtividade depende 
também da própria qualificação dos trabalhadores (força, habilidade, 
especialização, nível cultural, etc.) e da intensidade com que trabalham, por 
exemplo, devido ao ritmo das máquinas. 
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3. Instrumentos de trabalho: pelo volume de meios de produção utilizado por 
cada trabalhador, geralmente, em contínua elevação, não somente em 
termos físicos, mas fundamentalmente em termos de valor de capital; e pela 
qualidade desses meios de produção em função da tecnologia embutida. 

4. Escala de produção: quanto maior o estabelecimento, isto é, quanto maior 
o volume de sua força de trabalho e de seu capital, maior o montante de 
sua produção e, portanto, maior a escala em que esse estabelecimento 
produz, podendo auferir uma série de vantagens – utilização de 
equipamentos mais avançados tecnologicamente, melhor organização do 
processo produtivo, maior economia de mão de obra, etc. 

5. Mudança tecnológica: em geral, o progresso técnico na produção se 
apresenta como a alteração nos instrumentos de trabalho – substituição da 
energia humana por outras formas de energia, integração num mesmo 
aparato técnico (máquina) diversas fases da produção de um determinado 
bem, elevação da velocidade de operação das máquinas, etc. – ou nos 
insumos utilizados na produção – mudança nos ingredientes dos produtos. 

6. Reorganização do processo produtivo: a produtividade é determinada 
também pelo próprio modo como a produção está socialmente organizada. 

- O que mais é importante reter sobre a contribuição dos clássicos para a 
Teoria da Produção? 

- David Ricardo (1772-1823) acreditava que a maior demanda relacionada 
com o aumento da população exigia o cultivo de terras menos férteis, nas 
quais o custos de produção sejam mais elevados do que em terras mais 
férteis. Os arrendatários das melhores terras acabariam tendo uma maior 
receita, independentemente do trabalho e do capital aplicados na produção. 
Essa diferença em seu favor – o excedente sobre o custo da produção – 
constituiria a renda da terra apropriada pelo proprietário. 

A renda da terra seria a diferença entre o valor da colheita da área fértil 
e da colheita de outras áreas menos férteis. Com o progressivo crescimento da 
renda diferencial da terra, os proprietários rurais iriam se apossando de maior 
percentual do excedente econômico, em detrimento dos capitalistas. 

Com o crescimento populacional, o cultivo de terras cada vez menos 
férteis levaria a um limite em que lucro seria tão baixo que a acumulação de 
capital seria típica de um “estado estacionário”. O desenvolvimento econômico 
seria prejudicado pela lei dos rendimentos decrescentes. 

A lei dos rendimentos decrescentes (ou das proporções variáveis) 
pode ser explicada da seguinte maneira: aumentando-se a quantidade de um 
fator variável, permanecendo fixa a quantidade dos demais fatores, a produção, 
de início, crescerá a taxas crescentes. Em seguida, após certa quantidade 
utilizada do fator variável, a produção decrescerá.  
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Um exemplo clássico é o do aumento do número de trabalhadores em 
certa extensão de terra a ser cultivada. Numa primeira fase, a produção 
aumenta, mas logo chega a um estado de nenhum aumento na produção, 
devido ao excesso de trabalhadores em relação a extensão de terra, que não 
aumentou e já está toda cultivada. 

 

4.3. Qual é o significado da teoria do valor-trabalho?iii 

- Com Karl Marx (1818-1883) o conceito de produção adquire novo e mais 
amplo significado, no sentido de que deixa o campo estreito da teoria 
econômica e torna-se a pedra fundamental de uma teoria geral do sistema 
social e da história. O ponto de partida da análise marxista é a noção de 
produção em sua forma elementar: os homens produzem o necessário para 
sua existência; suas atividades produtivas consistem em trabalho que se 
materializa em produtos. Em outras palavras, os homens produzem as 
condições materiais de suas vidas. O que os homens são está então 
determinado pela produção; mais especificamente, por o que produzem e a 
maneira através da qual isso é produzido. 

- Li, no prefácio da Contribuição para a Crítica da Economia Política, o fio 
condutor de seus estudos, segundo a formulação resumida feita pelo 
próprio Marx. Cito-o em parte: 

“Na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações 
determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de 
produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento 
das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual 
se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem 
determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida 
material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual 
em geral”iv. 

Entendi que produção, distribuição, comércio e consumo não podem ser 
bem compreendidos em suas essências somente como sucessivos momentos 
de um processo circular único, mas sim como determinados pelas condições 
sociais da produção. Marx reprovava a Economia Política clássica por ter, 
arbitrariamente, separado a esfera da produção, regulada por, alegadamente, 
leis universais, da esfera da distribuição, onde se poderia ter em conta o 
ambiente social. 

- É verdade. Não há uma continuidade, um desenvolvimento linear da teoria 
do valor-trabalho, desde os clássicos até Marx. Enquanto os primeiros 
analisam o valor como uma “essência” do fenômeno da troca, buscando um 
padrão de medida de valor, Marx analisa as condições em que os produtos 
do trabalho humano assumem a forma valor. Portanto, não está nas 
transações de troca no mercado em si o interesse dele, mas sim na 
estrutura de produção da sociedade mercantil, ou seja, na totalidade das 
relações de produção entre os homens expressas nas transações de troca. 
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O objeto de investigação de Marx não é o “valor”, mas sim a 
“mercadoria”, forma elementar que assumem os produtos do trabalho humano, 
nas sociedades mercantis. O trabalho em si mesmo não dá valor ao produto, 
mas só o trabalho que é organizado em determinada forma social, isto é, na 
forma de uma sociedade mercantil. 

O valor é uma forma social adquirida pelos produtos do trabalho, no 
contexto de determinada relação de produção entre pessoas; nesse caso: 

1. É uma relação social entre pessoas. 

2. Assume a forma objetiva de bens e serviços. 

3. Relaciona-se com o processo de produção. 

- Como Marx expõe sua teoria do valor-trabalho? 

- O método de Marx consiste em separar e analisar tipos individuais de 
relação de produção que só em sua totalidade fornecem um quadro fiel da 
economia capitalista. Numa primeira etapa de investigação, só interessa um 
tipo básico de relação de produção entre as pessoas numa economia 
mercantil simples, ou seja, a relação entre as pessoas como produtoras de 
mercadorias separadas e formalmente independentes umas das outras. Só 
se sabe que o produto é produzido por produtores de mercadorias e é 
levado ao mercado, para ser vendido ou trocado com outros produtores de 
mercadoria. Abstrai-se do fato de que o produto é produzido pelo capitalista 
com utilização de trabalhadores assalariados. A análise situa-se, portanto, 
numa sociedade de produtores de mercadorias na chamada economia 
mercantil simples, uma abstração da economia capitalista mais complexa. 

A sociedade mercantil simples constitui-se no primeiro passo da análise 
marxista da sociedade capitalista. O método tem a vantagem não só de 
possibilitar o estudo da troca em estado puro, já que numa sociedade de 
produtores independentes as relações de produção se sintetizam na divisão 
social do trabalho, como também de permitir que as categorias capitalistas 
apareçam como formas historicamente modificadas de sociedades anteriores. 
A análise é lógico-genética. 

No entanto, as expressões ‘forma desenvolvida ou “totalidade 
desenvolvida” não supõem que Marx tenha partido da sociedade mercantil 
como uma sociedade concreta, cujo desenvolvimento levou à emergência da 
sociedade capitalista. Inversamente, seu ponto de partida é a sociedade 
capitalista, tal como era vista no momento em que inicia sua análise. Portanto, 
a análise da economia mercantil simples não explica o tipo de economia que 
precedeu a economia capitalista, mas só descreve um aspecto dessa 
economia, ou seja, a relação de produção entre produtores de mercadorias 
característica de toda economia mercantil. Como dissemos, refere-se a 
diferentes graus de abstração. 

Nas condições de uma economia mercantil simples – sociedade de 
produtores independentes que são proprietários dos meios de produção e dos 
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próprios produtos –, os preços médios dos produtos são proporcionais a seu 
valor-trabalho. O valor representa o nível médio em torno do qual flutuam os 
preços de mercado e com o qual os preços coincidirão se o trabalho social se 
distribuir proporcionalmente entre os diversos ramos da produção de acordo 
com o necessário para a reprodução da sociedade como produtora. 

Toda sociedade baseada numa avançada divisão do trabalho supõe, 
necessariamente, certa divisão do trabalho social entre os diversos ramos de 
produção. Assim, todo sistema de divisão do trabalho é, ao mesmo tempo, um 
sistema de distribuição do trabalho. 

- Como essa distribuição de trabalho é regulada? 

- Numa economia mercantil, não há controle planejado da distribuição do 
trabalho entre os ramos particulares de produção e entre as empresas 
particulares. A produção de mercadorias defronta-se com a anarquia do 
mercado: ou supera a demanda (caso de superprodução) ou é inferior a ela 
(caso de subprodução). Nenhum produtor de mercadorias pode ordenar a 
outro que aumente ou diminua sua produção. O desvio dos preços de 
mercado com relação aos valores é o mecanismo mediante o qual se 
eliminam a superprodução e a subprodução e surge a tendência ao 
restabelecimento do “equilíbrio” entre os ramos de produção da economia 
mercantil. 

Se a troca entre mercadorias diferentes se desse de acordo com seus 
valores, cessaria toda transferência de trabalho de um ramo a outro, pois 
igualaria as vantagens dos produtores dos diversos ramos de produção e 
eliminaria os motivos para a transferência de um ramo a outro. Na economia 
mercantil simples, tal igualação hipotética das condições de produção entre os 
diversos ramos significaria que uma determinada quantidade de trabalho 
utilizada pelos produtores de mercadorias em esferas diferentes da economia 
forneceria a cada um deles um produto de igual valor.  

Nestas condições, o valor das mercadorias é diretamente proporcional 
à quantidade de trabalho socialmente necessário para sua produção. 

- Parece-me que, ao contrário dos economistas vulgares, Marx trata em suas 
análises da economia capitalista não de coisas, mas de relações sociais 
que surgem sob a forma de coisas. 

- Ele distingue as formas fundamentais das formas aparentes. É dele a 
máxima: “toda ciência seria supérflua se a aparência e a essência das 
coisas se confundissem”. A pesquisa científica parte dos fenômenos 
“superficiais” e/ou “formas fenomenais” para a busca do “ser, núcleo ou 
estrutura internos”, descobrindo a lei dos fenômenos.  

Sob esse ponto de vista, a interpretação da teoria do valor-trabalho 
como uma teoria que se limita às relações de troca, como fazem os 
economistas clássicos, é equivocada. O objetivo dessa teoria é descobrir a lei 
da distribuição do trabalho por trás da regularidade na igualação das coisas no 
processo de troca.  
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Deve-se observar, no entanto, que nem toda distribuição de trabalho 
social dá ao produto a forma de valor, mas só a distribuição que não é 
organizada, diretamente, pela sociedade, ou seja, que é regulada, 
indiretamente, através do mercado e a troca de coisas. Na economia mercantil, 
forma de organização do trabalho através de empresas (produtores) 
independentes e de propriedade privada, o processo de socialização, igualação 
e distribuição do trabalho se efetua mediante a troca. 

Na troca, os valores de uso e as formas concretas do trabalho são 
ignorados. O trabalho aparece como trabalho abstrato e socialmente 
necessário, pois o trabalho que cria valor não só aparece como trabalho 
quantitativamente distribuído, mas também como trabalho socialmente 
igualado, portanto, como trabalho social.  

O valor das mercadorias está determinado pelo trabalho socialmente 
necessário, ou seja, por certa quantidade de trabalho abstrato aceita pelo 
mercado como indispensável à produção. 

Esta quantidade de trabalho depende, por sua vez, da produtividade do 
trabalho. O aumento da produtividade do trabalho, por exemplo, devido ao 
avanço das forças produtivas, que se reflete no processo técnico da produção, 
modifica a quantidade de trabalho abstrato necessário para a produção. 
Provoca uma mudança no valor do produto do trabalho. Isto, por sua vez, afeta 
a distribuição do trabalho social entre os diversos ramos da produção. 

Produtividade do trabalho – trabalho abstrato – valor – distribuição 
do trabalho social: tal é o esquema de uma economia mercantil na qual o 
valor desempenha o papel de regulador, estabelecendo a distribuição do 
trabalho social entre os diversos ramos da economia. A lei do valor é a lei de 
movimento da economia mercantil. 

- E no que se refere à economia capitalista, ainda funciona a lei do valor? 

- Em outro nível de abstração, Marx trata da sociedade capitalista, verificando 
as conseqüências provocadas pela separação dos produtores diretos dos 
meios de produção que transforma a força de trabalho em mercadoria. Ao 
fazê-lo, transforma-a em um dos elementos definidores da relação social de 
produção do capital. 

Ao capital é indiferente o caráter útil de cada trabalho. A redução de todo 
o trabalho a trabalho abstrato, isto é, à mera capacidade de trabalhar, é que 
permite ao capital prolongar quantitativamente o tempo de trabalho além do 
socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho. Sugando 
trabalho vivo como mero tempo de trabalho, o capital tem a possibilidade de 
obter mais-valia durante o processo produtivo, transformando-o num processo 
de valorização. 
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SOCIEDADE MERCANTIL SIMPLES SOCIEDADE CAPITALISTA 

A troca é para satisfazer o consumo 
individual e/ou produtivo do produtor. 

O intercâmbio de mercadorias é uma 
esfera subordinada e intermediária, 
onde os bens são trocados não mais 
como produtos do trabalho, mas como 
produtos do capital. 

Na sociedade capitalista, a produção de valor é, obrigatoriamente, 
produção de mais-valia. A lei do valor, a partir de então, é a lei reguladora do 
processo de criação de valores, enquanto lei imanente do processo de 
valorização do capital. 

Portanto, a teoria do valor-trabalho que, quando se trata da economia 
mercantil simples, consiste numa teoria dos valores relativos que, via troca, 
articulam produtores independentes, quando se enfoca a sociedade capitalista, 
transforma-se em teoria da mais-valia. Com a generalização da produção 
mercantil e a força de trabalho sendo vendida como mercadoria, há 
transfiguração da própria lei do valor: as leis inerentes à produção de 
mercadorias são trocadas pelas leis de produção capitalista, como lei da 
produção de mais-valia. 

A lei do valor, na sociedade mercantil simples, garantia que o quantum 
total de trabalho consumido se repartisse entre os diversos setores da 
produção, em proporções tais que permitisse a reprodução da sociedade como 
produtora. Da mesma maneira, a lei da mais-valia, forma capitalista da lei do 
valor, é a lei que governa a reprodução das relações capitalistas e determina 
suas possibilidades e limitações. Ela é a lei fundamental de movimento do 
modo capitalista de produção. 

- Nenhum capitalista viola essa tal “lei do valor”? 

- A dependência entre o progresso das forças produtivas e a acumulação de 
capital, enquanto reprodução ampliada das relações de produção 
capitalistas, revela as conexões entre a produtividade do trabalho e a lei do 
valor, em sua forma capitalista. Essa lei rege que cada produto contenha o 
máximo possível de trabalho não pago. Por um lado, o capitalista que 
produz em pequena escala incorpora no produto um quantum de trabalho 
maior do que o socialmente necessário ou aceito, na medida em que não 
tem economia de escala. Por outro, o capitalista individual, para violar essa 
lei, utilizando-a em seu benefício, procura rebaixar o valor particular da sua 
mercadoria, em relação ao valor socialmente determinado. 

A acumulação de capital trata-se de uma necessidade engendrada pela 
própria competição. É uma luta em que os capitalistas procuram excluir-se uns 
aos outros do mercado e cuja arma básica é o progresso técnico. Mediante a 
introdução de inovações tecnológicas, procuram rebaixar seus custos e 
aumentar suas margens de lucro, sendo combatidos pelos demais. 
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Para que se diminua o valor da força de trabalho, ou seja, o tempo de 
trabalho necessário para sua produção e subsistência, é requerido um aumento 
na produtividade dos ramos cujos produtos determinam aquele valor. Em 
outras palavras, barateamento dos meios de vida e/ou de seus meios de 
produção. 

 

MAIS-VALIA ABSOLUTA MAIS-VALIA RELATIVA 

A mais-valia produzida mediante a 
prolongação da jornada de trabalho, 
ou seja, com mudança na intensidade 
do trabalho. 

A mais-valia que se logra reduzindo o 
tempo de trabalho necessário, com a 
conseqüente mudança na proporção 
com a outra parte da jornada, isto é, 
em relação à do trabalho excedente, 
elevando o rendimento deste. 

Há duas grandezas distintas, a primeira sendo menor do que a segunda, 
envolvidas numa dada jornada de trabalho: 

1. O trabalho pretérito encerrado na força de trabalho: determina seu valor de 
troca – ou o custo de sua conservação. 

2. O trabalho vivo que a força de trabalho pode desenvolver: determina seu 
valor de uso – ou o rendimento gerado. 

- Essa percepção de Marx a respeito da essência exploradora do sistema 
capitalista foi propiciada por sua metodologia? É a tal da dialética? 

- Sim, ele parte do concreto, na realidade, faz um movimento do concreto ao 
abstrato e outro do abstrato ao concreto, recriando o concreto, no 
pensamento. Em outras palavras, o concreto surge de imediato, na mente 
humana, como um conjunto caótico de sensações, o abstrato é um aspecto 
do todo e o concreto pensado é um todo composto e subordinado a leis.  

O método de análise de Marx, passando de conceitos abstratos a 
conceitos mais concretos, é o meio pelo qual o pensamento compreende o 
concreto e não a maneira pela qual o fenômeno concreto realmente se sucede. 
Isso sugere que a transição da teoria do valor-trabalho, referente à economia 
mercantil simples, para a teoria do preço de produção, específica da economia 
capitalista, é um método de aproximação para compreender o concreto, ou 
seja, a realidade do capitalismo. 

A teoria do valor-trabalho e a teoria do preço de produção diferem uma 
da outra não como teorias diferentes que têm vigência em diferentes períodos 
históricos, mas como difere uma teoria abstrata de um fato concreto, como dois 
graus de abstração da mesma teoria sobre a economia capitalista. A teoria do 
valor-trabalho só pressupõe relação de troca entre produtores independentes 
de mercadorias; a teoria do preço de produção supõe, além disso, por um lado, 
relação de produção entre capitalista e assalariados, e, por outro, entre 
diversos capitalistas. 
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Vale a pena chamar a atenção para os distintos graus de abstração 
existentes entre os Livros I e II e o Livro III de O Capital. Nos dois primeiros, 
adota-se a hipótese de que as mercadorias se trocam por todo seu valor, 
abstraindo-se a taxa média de lucro, a transformação de valores em preços de 
produção, etc.. Eles tratam exclusivamente do capital em geral, fazendo 
abstração da concorrência entre os capitalistas. Buscam as leis imanentes do 
capitalismo em sua essência. No Livro III, considera-se a pluralidade de 
capitais na concorrência, ou seja, “a ação do capital sobre o capital”. Focaliza o 
movimento real dos capitais concretos, do capital em sua realidade. 

O preço de produção difere do valor individual da mercadoria, 
contemplando um retorno do capital adiantado para a produção, através do 
produto desse capital pela taxa média de lucro. 

Isso exprime uma relação de equivalência entre capitais, ou melhor, 
entre as mercadorias enquanto produtos do capital, o que se traduz na 
proposição de que capitais iguais deveriam obter a mesma taxa de lucro. A 
igualdade, no mercado, de mercadorias produzidas por capitais iguais indica 
uma igualação de mercadorias produzidas com quantidades desiguais de 
trabalho, devido à diversa composição orgânica de capitais (c/v) entre setores 
e/ou empresas. 

 

CAPITAL CONSTANTE (c) CAPITAL VARIÁVEL (v) 

A parte constante do capital que se 
investe em meios de produção, ou 
seja, matérias primas e instrumentos 
de trabalho, não mudando a grandeza 
de valor no processo de produção. 

A parte variável do capital que se 
investe em força de trabalho muda de 
valor no processo de produção. Além 
de reproduzir sua própria equivalência, 
cria um remanescente, a mais-valia. 

Na realidade, na economia capitalista, o preço médio, isto é, o nível 
médio em torno do qual oscilam – com flutuações e desvios – os preços de 
mercado, não é exatamente proporcional ao valor do produto em trabalho, ou 
seja, a quantidade de trabalho abstrato necessário para sua produção, mas sim 
ao preço de produção, que é igual ao custo de produção desse produto mais o 
lucro médio sobre o capital investido. Teoricamente, esta taxa média de lucro 
corresponde à indústria de composição orgânica média. 

A transferência constante de capital de uma órbita de produção para 
outra que cria esse movimento de capital em direção à igualação das taxas de 
lucro. No entanto, isso só se manifesta como uma tendência, ou seja, como 
uma média jamais suscetível de ser estabilizada entre perpétuas flutuações. 

- Isto significa uma revogação da lei do valor? 

- Não, significa somente a aplicação particular dessa lei a uma sociedade 
regida pelo lucro, que produz em condições de concorrência. Pelo jogo da 
concorrência, as oscilações dos preços de mercado se dão em torno dos 
preços de produção (e do valor) das mercadorias. A chamada lei da oferta e 
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da procura somente explica as oscilações de preços de mercado, não 
determinando o eixo em torno do qual se produzem essas oscilações. Ele 
fica fixado pela quantidade de trabalho socialmente necessário, em cada 
ramo de produção. 

Analogamente ao esquema esboçado para a sociedade mercantil 
simples, pode-se estabelecer a cadeia de níveis lógicos da análise da 
sociedade capitalista pela teoria do valor-trabalho: produtividade do trabalho 
– trabalho abstrato – valor – preço de produção – distribuição de capital – 
distribuição de trabalho. 

Em síntese, a lei do valor se apresenta como a lei do movimento do 
capital enquanto reguladora da distribuição do trabalho. As proporções 
quantitativas em que as coisas se trocam são expressões da lei da distribuição 
proporcional do trabalho social. O valor do trabalho e o preço de produção são 
diferentes manifestações da mesma lei de distribuição do trabalho nas 
condições da produção mercantil simples e na sociedade capitalista. A 
distribuição do trabalho é a base do valor e suas mudanças, tanto na economia 
mercantil simples como na economia capitalista. Este é o significado da teoria 
do valor-trabalho. 

- Acho que vou me tornar o primeiro comerciante marxista, ou melhor, 
marxólogo da classe patronal... 

- Não se entusiasme tanto, leia o que Marx diz a respeito do comércio, 
caracterizando-o como capital improdutivo. 

Um critério fundamental para definir trabalho improdutivo repousa na 
conceituação de capital improdutivo. Segundo a teoria do Livro II de O Capital – 
“As metamorfoses do capital e seu ciclo” –, o capital passa por três fases em 
seu processo de reprodução: capital monetário, capital produtivo e capital 
mercadoria. A primeira e a terceira fases representam o processo de circulação 
do capital – refere-se à transferência dos direitos de propriedade sobre os 
produtos ou “metamorfose formal do valor” – e a segunda o processo de 
produção do capital – refere-se à criação de bens materiais ou não materiais e 
adaptação destes bens aos fins de consumo. 

                   Mp (meios de produção) 
D --------------- M  ⎨              ........................ P ............ M + m ------------ D + d 

                    Ft (força de trabalho) 

K monetário – K mercadoria ........... K produtivo .... K mercadoria – K monetário 

 Neste esquema, o capital produtivo não se opõe ao improdutivo, mas 
sim ao capital no processo de circulação. O capital produtivo organiza, 
diretamente, o processo de criação de bens e serviços. Esse processo inclui 
todo trabalho necessário para a adaptação de bens aos fins do consumo, por 
exemplo, o armazenamento, o transporte, o empacotamento, etc.. O capital no 
processo de circulação organiza a “circulação genuína”, a compra e a venda, 
ou seja, a transferência do direito de propriedade sobre os produtos. 
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 Esta é a base da distinção entre o trabalho empregado na produção e o 
empregado na circulação. Esta divisão nada tem que ver com uma divisão do 
trabalho que opera mudanças nos bens materiais e o trabalho que não possui 
essa propriedade. Marx distingue o trabalho explorado pelo capital produtivo 
ou, mais precisamente, pelo capital na fase da produção, e o trabalho 
explorado pelo capital mercadoria ou o capital monetário ou, mais 
precisamente, pelo capital na fase da circulação. Só o primeiro tipo de trabalho 
é o produtivo, não porque produza bens materiais, mas porque é explorado 
pelo capital produtivo, isto é, o capital na fase da produção. 

 O caráter produtivo do trabalho é uma expressão do caráter produtivo do 
capital. 

- Epa, se estou entendendo bem, por eu estar atuando como comerciante, 
Marx me taxaria de improdutivo! Então, estou deixando de ser marxista! 

- O trabalho do vendedor e/ou comerciário não é produtivo porque é 
contratado pelo capital comercial, isto é, um capital na fase da circulação. A 
função da circulação do capital consiste em transferir o direito de 
propriedade de um produto, só é uma transformação – de uma forma 
mercadoria a uma forma dinheiro – ou, inversamente, só uma realização do 
valor adicionado, originalmente, no processo de produção. É uma transição 
ideal ou formal, porém não real, ou seja, não inclui os processos do 
transporte, o armazenamento, o empacotamento, etc.. 

- Para Marx, então, a lei geral é que todos os gastos de circulação que 
respondem simplesmente a uma mudança da forma da mercadoria – 
metamorfose formal – não acrescenta a esta nenhum valor? 

- Isto mesmo. Ele considerou todas as funções reais – transporte, 
armazenamento, etc. – como processos de produção persistentes dentro do 
processo de circulação. Assim, o trabalho que se aplica a estes “processos 
de produção” é trabalho produtivo que cria valor e mais-valia.  

Se o trabalho do vendedor ou comerciário consiste em levar a cabo 
funções reais, ele é produtivo. O trabalho do mesmo empregado é improdutivo 
se serve, exclusivamente, às metamorfoses formais do valor, à sua realização, 
à transferência do direito de propriedade sobre o produto a um comprador. 

Os gastos com equipamentos para sua loja, a manutenção dos 
empregados, a contabilidade, etc., na medida que são utilizados para a 
transferência do direito de propriedade, por dedução lógica, são todos gastos 
típicos de circulação, só relacionados com a metamorfose formal do valor. Esta 
exige gastos do comerciante e o emprego de trabalho que, neste caso, é 
improdutivo, segundo essa argumentação. 

- Marx negava a necessidade da fase de circulação, no processo de 
reprodução do capital?! 

- Não, segundo ele, as fases de produção e de circulação são igualmente 
necessárias, no processo de reprodução do capital. Porém, isto não elimina 
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as propriedades distintas dessas duas fases do movimento do capital. O 
trabalho contratado pelo capital na fase da produção e o contratado na fase 
da circulação são ambos necessários, mas Marx só considerava produtivo o 
primeiro. 

Enfim, a concepção de Marx é diferente das concepções dominantes na 
Ciência Econômica – que se baseiam na “indispensabilidade”, “utilidade”, o 
caráter “material” do trabalho, etc.. Ele dirigiu sua atenção a outro aspecto dos 
fenômenos. Em vez de utilizar o termo “produtivo”, em seu enfoque, talvez o 
mais adequado teria sido classificar, simplesmente, como “trabalho na 
produção”. 

Dessa teoria se depreende alguns princípios: 

1. Trabalho de idêntico conteúdo pode ser produtivo ou improdutivo. 

2. O próprio trabalho assalariado, se não é empregado para gerar uma mais-
valia, no processo de produção, não é produtivo, no sentido da definição 
dada: todo trabalhador produtivo é um assalariado, mas nem todo 
assalariado é produtivo. 

3. O trabalho produtivo, assim definido, também abrange a produção “não 
material” de serviços. 

4. Não se pode falar em trabalho produtivo quando se trata de uma relação 
social em que o trabalho autônomo – por conta própria –, por exemplo, se 
subordina ao capital comercial, ou seja, o que ocorre é a exploração do 
capital comercial sobre uma produção pré-capitalista, não num sentido 
histórico, mas sim informal – não formalmente capitalista. 

5. O trabalho do funcionário público (empregado do governo) não é produtivo, 
porque está organizado sobre princípios de direito público e não em forma 
de empresas capitalistas privadas. 

- Tá vendo? Ele reconhece que o governo é improdutivo, e não se pode 
classificar Marx como um neoliberal... Vamos, agora, debater a Teoria do 
Valor-utilidade neoclássica? 
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4.4. Quais são os fundamentos neoclássicos para a lei da oferta e da 
demanda? 

- “Sob condições de incerteza, a racionalidade e a medição são essenciais 
para a tomada de decisões”v. Na concepção neoclássica, os agentes 
racionais processam as informações objetivamente: os erros que cometem 
na previsão do futuro são erros aleatórios, e não o resultado de uma 
tendência obstinada. Eles reagem às novas informações com base em um 
conjunto de preferências, sabendo o que querem. 

Preferência significa gostar mais de uma coisa do que de outra: a 
escolha [trade-off] está implícita nesse conceito. 

Daniel Bernoulli, em um artigo escrito em 1738, apresentou a utilidade 
como a unidade para medir preferências – para calcular quanto gostamos mais 
de uma coisa do que de outra.  

Bernoulli sugere dois princípios para a medida da preferência: 

1. a quantia que as pessoas estão dispostas a pagar por cada coisa desejável 
difere de uma pessoa para outra; 

2. quanto mais temos de algo, menos estamos dispostos a pagar para obter 
mais. 

A Teoria da Utilidade foi redescoberta, no final do século XVIII, por 
Jeremy Bentham, um filósofo inglês que viveu de 1748 a 1832. Tanto Bernoulli 
quanto Bentham trataram a utilidade (ou a satisfação das necessidades) como 
fato psicológico conhecido através da introspeção, e como “causa” do valor. 
Fizeram a utilidade de qualquer bem, para seu possuidor, depender apenas da 
quantidade desse mesmo bem. 

Esses autores empregaram uma linguagem suscetível de criar a 
impressão de que a utilidade marginal dependia de premissas utilitaristas ou 
hedonísticas, ou seja, inspiraram uma teoria econômica de “cálculo de prazer e 
desprazer”. Misturaram Economia com hedonismo – doutrina que considera 
que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da 
vida moral. 

- Mas não é verdade que a teoria econômica faz referências a motivos 
subjetivos, expectativas, estimativas comparadas de satisfações presentes 
e futuras, em vez de simplesmente partir de fatos “objetivamente” 
observáveis? 

- Necessitamos ter cautela quanto a essa “psicologia econômica”. 
Schumpeter nos adverte quanto a isso.  

“Não se deve confundir esse emprego de observações psicológicas com o 
uso de métodos ou resultados tomados por empréstimo da psicologia 
profissional. Como todos os demais pesquisadores, em qualquer campo, 
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recolhemos os nossos fatos onde os encontramos, quer sejam ou não 
tratados por outras ciências”vi. 

Os economistas neoclássicos do século XIX se fixaram na utilidade 
como uma ferramenta para descobrir como os preços resultam das decisões 
interativas dos compradores e vendedores. Isso levou diretamente à lei da 
oferta e da procura. 

O foco dos compradores e dos vendedores seria verificar se uma 
oportunidade é melhor do que as outras. A Teoria da Utilidade tornou-se o 
paradigma favorito na definição de quanto risco os agentes econômicos 
correrão na esperança de obter algum ganho desejado, mas incerto. A 
possibilidade de perda não era levada em consideração. Conseqüentemente, 
as perturbações da incerteza e do ciclo econômico não eram consideradas. 
Pelo contrário, os economistas neoclássicos dedicavam-se à análise dos 
fatores psicológicos e subjetivos que motivam as pessoas a pagar determinada 
quantia por uma coisa ou por outra. Retiraram a palavra “política” da expressão 
Economia Política. Isso revelou o nível de abstração para que sua disciplina 
estava evoluindo. 

A asserção básica de que a utilidade varia com a quantidade de uma 
mercadoria já possuída, hoje, é questionada. Reconhece-se que o desejo de 
ter mais status social leva a querer cada vez mais, mesmo quando, por 
qualquer padrão de medição objetivo, já se possui o suficiente. 

- Vamos voltar à discussão da lei da oferta e da procura? 

- De acordo com Marshall, a demanda baseia-se na lei da utilidade marginal 
decrescente. Partiu daquele princípio segundo o qual a utilidade marginal 
de alguma coisa, para alguém, diminui de acordo como o aumento na 
quantidade do bem que já possui. No entanto, alertou que, com o passar do 
tempo, as preferências individuais podem modificar-se. 

A lei geral da procura, segundo Marshall, é: quanto maior a quantidade 
a ser vendida, menor o preço em que deve ser oferecida, para encontrar 
compradores. Em outras palavras, a quantidade demandada aumenta com a 
queda no preço e diminui com a elevação. 

A demanda baseia-se não só na lei da utilidade marginal decrescente, 
mas também no equilíbrio das utilidades marginais. Cada agente econômico 
conseguirá isso mediante uma constante observação do fato de estar gastando 
muito em algo, enquanto, ao retirar ou diminuir o montante neste tipo de 
despesa e alocar os recursos em outra despesa, poderá ganhar mais. 

A abordagem psicológica subjetiva considerava prazeres e sacrifícios, 
desejos e aspirações, como incentivos e desestímulos para a ação. Marshall 
passou a medir a motivação de acordo com a escala financeira de 
pagamentos. Esse método de medida econômica, primitivo e imperfeito, 
tornou-se um padrão para avaliar os motivos psicológicos humanos expressos 
no mercado. Quando alguém imobiliza-se com a dúvida quanto a gastar, 
significa que essa pessoa espera igual satisfação de todas as alternativas. O 
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dinheiro mede a utilidade marginal. Mede-se a força dos motivos por meio do 
dinheiro. 

Nessa medida, estima-se o preço que determinado grupo de potenciais 
compradores pode pagar por alguma coisa que deseja. Da mesma forma, o 
preço a ser oferecido para induzir um grupo a empreender certo esforço (ou 
certa abstinência), que ele não deseja. 

A única lei universal referente ao desejo de um indivíduo por um bem é 
que, tudo o mais permanecendo constante (coeteris paribus), esse desejo 
diminui a cada aumento na oferta do bem. Segue-se, portanto, que, quanto 
menor o preço, mais esse indivíduo comprará; quanto maior o preço, menos 
comprará. Este é o motivo da inclinação descendente à direita da curva de 
demanda, entre os eixos dos preços (ordenada) e das quantidades (abscissa). 

- Qual é a diferença entre o deslocamento da curva da demanda e o aumento 
da quantidade demandada? 

- Os movimentos ao longo da curva de demanda de um bem ocorrem em 
conseqüência de uma mudança nos seus preços. Já os deslocamentos da 
curva de demanda decorrem de variações em outros fatores que não o 
preço, por exemplo, alterações nas preferências ou na renda dos 
consumidores, ou mesmo nos preços de outros bens relacionados. 

 

BENS RELACIONADOS 

BEM NORMAL BEM INFERIOR 

Bem normal é aquele cuja quantidade 
demandada aumenta quando eleva-se 
a renda. 

Bem inferior é aquele cuja quantidade 
demandada diminui quando aumenta a 
renda. 

BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE  BENS DE LUXO 

Um bem é de primeira necessidade 
quando, ao aumentar a renda, a 
quantidade demandada do bem 
aumenta em menor proporção. 

Um bem é de luxo quando, ao 
aumentar a renda, a quantidade 
demandada do bem aumenta em 
maior proporção. 

BENS SUBSTITUTOS BENS COMPLEMENTARES 

Os bens são substitutos se a elevação 
do preço de um deles aumenta a 
quantidade demandada do outro. 

Os bens são complementares se a 
elevação do preço de um deles reduz 
a quantidade demandada do outro. 

- Como se mede o grau em que a quantidade demandada responde às 
variações de preço de mercado? 

- A variação da receita, quando se altera o preço, depende da sensibilidade 
da quantidade demandada, isto é, da elasticidade-preço da demanda. 
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A elasticidade da demanda mostra se a diminuição do desejo é lenta 
ou rápida à medida que a quantidade aumenta. Relaciona a queda (ou 
elevação) percentual no preço ao aumento (ou diminuição) percentual na 
quantidade demandada, que, de acordo com os neoclássicos, se baseia na 
utilidade marginal decrescente do bem.  

O coeficiente numérico da elasticidade da demanda é obtida pela 
mudança percentual na quantidade dividida pela mudança percentual no preço: 

ε = Δ q / Δ p 

- Para que serve isso? Qual é sua utilidade prática? 

- O princípio da elasticidade da demanda é útil para alguns problemas de 
política econômica. Por exemplo, tributa-se mais os bens que têm demanda 
inelástica – para “satisfação de vícios” como tabagismo e alcoolismo – 
comparativamente aos que têm demanda elástica – bens com produtos 
substitutos. Os preços dos oligopolistas tendem a ser fixados em níveis 
superiores quando a demanda é inelástica – por exemplo, produtos da 
indústria farmacêutica.  

A demanda é inelástica se o valor numérico da elasticidade é menor do 
que a unidade (ε < 1), isto é, se a variação na quantidade é percentualmente 
menor que a variação do preço. De acordo com esse valor, a demanda pode 
ser elástica (ε > 1), de elasticidade unitária (ε = 1), perfeitamente inelástica  
(ε = 0) ou perfeitamente elástica (ε = ∞). Neste caso de elasticidade infinita, os 
compradores só pagam um determinado preço a qualquer quantidade 
demandada, ou seja, o preço não varia, pois está dado. 

- Vamos, agora, focalizar o seu lado, o do produtor? 

- A oferta é governada pelo custo de produção. A curva da oferta representa, 
graficamente, uma série de quantidades que seria produzida e oferecida de 
acordo com uma série de preços. O custo de produção é medido em valor 
monetário, mas subjacentes aos custos encontram-se, segundo os 
economistas neoclássicos, sacrifícios psicológicos – o esforço do trabalho e 
a privação do consumo –, ou seja, espera ou abstinência. Supondo que a 
eficiência da produção dependa unicamente do esforço dos trabalhadores, 
a curva de oferta terá inclinação ascendente para a direita: quanto maior o 
preço, maior a quantidade oferecida. 

- O que determina o preço de mercado? 

- Os economistas clássicos diziam que era o custo de produção da oferta, 
significando o custo objetivo da hora-de-trabalho, e o sacrifício da 
abstinência ou lazer. Os primeiros economistas marginalistas afirmavam 
que era a demanda. Combinando a Economia Política clássica com o 
pensamento marginalista – de onde surgiu o nome neoclássicovii  -, Marshall 
argumentou que era tanto a oferta como a demanda. Subjacentes à oferta 
estão tanto custos explícitos quanto implícitos. Subjacentes à demanda 
encontra-se a utilidade marginal decrescente. 



 25 

 

Figura 4.1: As lâminas da oferta e da demanda na “tesoura de Marshall”.  

“Parece tão razoável discutir se é a lâmina superior ou a inferior de uma 
tesoura que corta um pedaço de papel como sobre se o valor é determinado 
pela utilidade ou pelo custo de produção. É verdade que, quando uma 
lâmina é mantida imóvel, o corte é realizado pela lâmina que se move, ou, 
de maneira mais sucinta, podemos dizer que o corte é realizado pela 
segunda; mas a afirmativa não é rigorosamente exata, e pode ser aceita 
somente enquanto for um relato simplesmente popular e não a expressão 
estritamente científica do que acontece”viii. 

- Essa análise é estática? 

- Marshall introduziu o elemento tempo na análise econômica. Como regra 
geral, afirmava: quanto menor o período, maior a influência da demanda 
sobre o valor. Quanto maior o período, mais importante a influência do 
custo de produção sobre o valor. A razão é que a influência do custo de 
produção demora mais para entrar em ação do que a influência de 
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mudanças na demanda. O valor do mercado é influenciado por eventos 
passageiros que, em períodos longos, tendem a neutralizar-se, 
mutuamente. Marshal dividiu o tempo em presente imediato, curto prazo e 
longo prazo. 

Os preços de mercado estão relacionados ao presente, sem haver 
tempo para adaptação da oferta às mudanças na demanda. O período de 
mercado correspondente é definido como o período em que a oferta não pode 
ser aumentada (ou diminuída) em resposta a um aumento (ou diminuição) 
repentino na demanda. No caso de queda da demanda, porque demora certo 
tempo para se reduzirem a produção e os estoques. 

Se um produto é perecível, a curva de oferta no mercado é uma linha 
vertical, revelando a preferência por vendê-lo a deixá-lo estragar-se, para 
minimizar os prejuízos. Se o bem não for perecível, os vendedores têm preços-
limites abaixo dos quais não o venderão, a não ser que não tenham 
disponibilidades para pagar contas inadiáveis. 

A curva de oferta no mercado, portanto, tem inclinação positiva para a 
direita até alcançar a quantidade total no mercado. Torna-se, então, vertical, 
pois, não importando o nível do preço de mercado, não pode haver, por 
definição, maior oferta, durante o período de mercado. Essa curva não se 
baseia no custo de produção, pois os preços já foram incorridos e não são, 
necessariamente, recuperáveis. 

- Quanto ao curto prazo, como Marshall o distingue do período de mercado? 

- Para analisar o curto prazo, Marshall dividiu os custos em dois tipos: 

1. custos primários ou variáveis: como os de trabalho e matérias primas, 
podem mudar a curto prazo com uma mudança na escala de produção. 

2. custos suplementares ou constantes: são fixos, ou custos de despesas 
gerais, como depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, 
salários de executivos; não podem mudar a curto prazo. 

O curto prazo é definido como o período em que os insumos variáveis 
podem aumentar ou diminuir, mas a capacidade produtiva instalada não pode 
mudar. A curto prazo, todos os custos variáveis devem ser cobertos, mas 
alguns custos fixos podem não ser. 

No curto prazo, a demanda e a oferta são ambas importantes na 
determinação do preço. Nesse período, a curva de oferta baseia-se nos custos 
variáveis. 

- Qual é a diferença entre o curto e o longo prazo? 

- A longo prazo, todos os custos são variáveis e devem ser cobertos para 
que a empresa continue a operar. Se o preço se elevar acima do custo total 
de produção, mais capital entrará na indústria, normalmente através de 
novas empresas. Se o preço cair abaixo do custo de produção, o capital 



 27 

será resgatado. A longo prazo, portanto, o custo de produção é o 
determinante mais importante do preço, determinando a curva de oferta. 

Em um estado estacionário, sem pressão monetária, o custo de 
produção determinará o preço. Não ignorando as flutuações econômicas, com 
adaptações imperfeitas e graduais a estas mudanças, tanto a demanda como a 
oferta são relevantes. No entanto, em virtude de sua abordagem 
microeconômica, Marshall tinha pouco a dizer a respeito de ciclo econômicos. 

- Até que ponto um aumento na quantidade procurada eleva o preço de 
oferta, a curto prazo? 

- À medida que novos trabalhadores são acrescentados a uma instalação de 
tamanho fixo, surge o princípio dos rendimentos decrescentes no trabalho. 
A longo prazo, contudo, pode ser instalada nova capacidade produtiva e 
mais trabalhadores podem ser contratados e treinados. Então, a oferta pode 
ser aumentada sem um aumento no preço ou, talvez, até com uma 
diminuição no preço se existirem certas economias na produção em grande 
escala. 

O preço normal de longo prazo é definido como aquele que, a longo 
prazo, equilibra, perfeitamente, a oferta e a demanda e que é igual ao custo 
total de produção a longo prazo. O preço normal se modifica a cada mudança 
na eficiência da produção. Os preços de mercado tendem a flutuar em torno 
dos preços normais, mas eles somente coincidirão entre si por acaso.  

Existem movimentos bastante graduais e seculares dos preços normais 
provocados pelo aumento gradual na tecnologia, nos fatores demográficos, no 
capital e pelas condições mutáveis da demanda e da oferta de uma geração 
para outra. 

- Os preços normais determinam lucros normais? 

- “A distribuição da renda em uma economia de laissez-faire é determinada 
pelos preços dos fatores de produção”ix. De acordo com Marshall, lucros 
normais incluem os juros, os salários administrativos e o preço de oferta da 
organização empresarial. A taxa de juros é determinada pela interseção da 
demanda de capital (função de sua produtividade marginal decrescente) e 
da oferta de capital (função da poupança dependente da disposição de 
adiar-se o consumo presente para ampliar o consumo futuro). Os salários 
administrativos são um pagamento por um tipo especializado de trabalho. 
Os lucros são uma recompensa ou pagamento da capacidade empresarial, 
o quarto fator de produção acrescentado aos da Escola Clássica – terra, 
trabalho e capital. 
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O conceito de empresa representativa, elaborado por Marshall, presta-
se a três propósitos: 

1. Referir o custo normal de produção de um bem às despesas de um produtor 
representativo que não fosse nem o mais eficiente nem o menos eficiente 
na indústria. 

2. Mostrar que uma indústria pode estar em equilíbrio a longo prazo mesmo 
que algumas empresas estejam crescendo e outras declinando; 
simplesmente, neutralizam-se. 

3. Revelar que a empresa representativa pode apresentar custos de produção 
decrescentes, à medida que a indústria se expande, mesmo que aumente, 
propriamente, sua eficiência. 

Há  economias de escala quando os custos médios de longo prazo 
diminuem ao aumentar a produção, tornando as firmas maiores mais eficientes 
do que as menores. As deseconomias de escala ocorrem na faixa que esses 
custos aumentam com a expansão da produção. A escala eficiente mínima 
refere-se à planta de menor tamanho que produzirá ao custo total médio 
mínimox. 
 

ECONOMIAS INTERNAS  
DE ESCALA 

ECONOMIAS EXTERNAS  
À EMPRESA 

Dependem das eficiências introduzidas 
por uma empresa individual à medida 
que ela se expande. Pode: desfrutar 
de uma produção em massa mais 
especializada; empregar máquinas de 
grande capacidade produtiva; fazer 
compras e vendas mais econômicas; 
obter melhores créditos; melhorar a 
organização empresarial; etc. 

Dependem do desenvolvimento geral 
da indústria. Envolve maior 
disponibilidade de mão de obra 
treinada, de fornecedores de matérias 
primas e peças de reposição, de 
serviços de transporte, de infra-
estrutura em água e esgoto, estradas, 
energia, etc. 

O princípio dos rendimentos decrescentes deve ser aplicado a cada fator 
de produção, supondo que os outros permaneçam constantes. Essa lei tem 
validade apenas em um ambiente estático temporal, sendo a tecnologia 
constante. Acredita-se que, na realidade, a indústria tem rendimentos 
crescentes em escala: à medida que trabalho e capital se expandem, a 
organização e a eficiência melhoram. Nesse caso, em sua implantação, ela 
produzirá de maneira mais barata se expandir sob proteção tarifária – o 
argumento da indústria nascente. 

- Esses conceitos todos podem ser reapresentados em termos marginalistas? 

- Sim. Geralmente, os economistas marginalistas partem de funções de 
produção. 
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Funções de produção estabelecem relações de longo prazo entre 
combinações de insumos e as quantidades máximas de produtos que cada 
combinação pode produzir: produção = f( insumos) ou q = f( K, L), onde q é a 
produção e K e L são os fatores de produção capital e trabalho, 
respectivamente. 

Os ganhos de especialização desaparecem quando a lei dos 
rendimentos decrescentes passa a preponderar. Cada trabalhador a mais 
passa a acrescentar menos que o anterior à produção total. 

O produto marginal do trabalho (PMgL) é a quantidade adicional 
produzida pelo acréscimo de mais uma unidade de trabalho. É calculado 
dividindo-se a variação na produção total pela variação no trabalho:  
PMgL = Δq / ΔL. 

“Trabalhadores adicionais não serão contratados a menos que a receita 
extra obtida de seus produtos físicos marginais seja superior aos custos 
extras de contratá-los. Apenas trabalhadores que proporcionem ao 
menos tanta receita quanto o custo de sua contratação serão 
empregados”xi. 

 A lei dos rendimentos marginais decrescentes estabelece que quando 
acréscimos iguais de recursos variáveis são adicionados, continuamente, a 
algum recurso fixo, o produto físico marginal passará a diminuir a partir de 
algum momento. 

 Nem todos os recursos podem ser alterados, proporcionalmente. 
Embora a produção total continue a aumentar, ela aumenta a uma taxa 
decrescente. Uma vez que o produto físico marginal caia abaixo do produto 
físico médio do trabalho – igual ao produto total dividido pelo trabalho (q / L) –, 
este começa a reduzir-se. Entretanto, a produção total continua a crescer até 
que o produto físico marginal seja nulo. Neste caso, o “congestionamento” 
estará tão severo que qualquer trabalho adicional leva a produção a cair. 

- Agora que já estudamos a produção sob a ótica neoclássica, podemos 
voltar ao processo que traduz os produtos físicos total, médio e marginal do 
trabalho em custos de produção? 

- A produção relaciona-se, diretamente, com os custos decorrentes das 
decisões dos empresários. Vimos que os custos de produção são divididos 
em custos variáveis (diretos ou operacionais) e custos fixos (históricos ou 
perdidos), por estarem (ou não) relacionados ao nível de produção. Estes 
custos fixos foram gastos previamente, de maneira que são irrelevantes 
para o processo racional de decisões. Não há alternativa, os custos de 
oportunidade dos recursos fixos são nulos, no curto prazo. Apenas os 
custos de oportunidade devem afetar as decisões de produção, pois é 
necessário verificar quais as alternativas serão abandonadas na escolha. 
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Segundo o conceito de custos de oportunidade, os custos não devem 
ser considerados como absolutos, mas relativos a uma segunda melhor 
oportunidade de benefícios não aproveitada ou uma escolha excluída. 

Os custos extras incorridos na produção são cruciais para as decisões 
sobre mudanças dos níveis de produção. 

O custo marginal (CMg) é a mudança no custo total associada à 
produção de uma unidade adicional do produto em questão. 

Como CT = CFT + CVT, qualquer alteração nos custos totais (CT) reflete 
mudanças nos custos variáveis (CVT), pois o custo fixo não depende do nível 
de produção. Dado que estes custos fixos totais (CFT) não variam com a 
produção (q), a expansão da produção leva os custos fixos médios  
(CFM = CFT / q) a declinarem; e vice-versa, durante uma recessão, há 
aumento dos custos fixos médios, que são repassados pelos oligopolistas a 
seus preços. 

- Por que as curvas representativas dos custos variáveis médios (CVM) e do 
custo marginal (CMg), em um gráfico, têm a forma de “U”? 

- Recorde que o produto físico marginal do trabalho (PMgL), inicialmente, 
aumenta, quando se contrata mais trabalhadores, mas, depois, cai, quando 
entram em rendimentos marginais decrescentes. Isso significa que os 
custos da produção adicional referente a essa contratação (CMgL) 
inicialmente declinam, mas os rendimentos decrescentes, em última 
análise, levam os custos marginais a crescer, quando mais trabalhadores 
produzem maiores níveis de produção. Similarmente, o produto físico médio 
do trabalho (PFML) inicialmente aumenta, mas depois, quando mais 
trabalhadores são empregados, declina, justificando o formato de “U” das 
curvas de custos variáveis médios. 

Enquanto o custo marginal (CMg) está abaixo do custo total médio 
(CTM) ou do custo variável médio (CVM), então CTM e CVM, respectivamente, 
caem ao aumentar a produção. Quando CMg está acima de CTM ou CVM, 
então CTM e CVM crescem, quando a produção se expande. As curvas CTM e 
CVM são, geralmente, em forma de “U”. Os gastos da especialização acabam 
sendo mais do que compensados pelos rendimentos decrescentes, de modo 
que essas curvas de custos são todas em forma de “U”. Somente a curva CFM 
declina continuamente, pois os maiores níveis de produção diluem os custos 
indiretos de uma firma. Observe, no gráfico da Figura 4.2, que a curva CMg 
intercepta as curvas CTM e CVM em seus pontos de mínimo. 

A relação entre produção e custos é crucial para as decisões de oferta 
das firmas. A parte ascendente da curva de custo marginal CMg é decisiva 
para definir a curva de oferta da empresa. Entretanto, esses custos de 
produção são apenas uma dimensão dessas decisões. O outro lado, como já 
vimos, é a demanda. Para os economistas neoclássicos, a escala da utilidade 
marginal é a chave para a curva de demanda individual. 
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Figura 4.2: Custos de produção no curto prazo  

 

4.5. Quais os fundamentos teóricos das Contas Nacionais modernas? 

- A obra de Keynes serviu de ponto de partida para a montagem dos 
Sistemas de Contas Nacionais modernos. Ele almejava a construção de um 
conjunto de equações contábeis com o intuito de mostrar que a noção 
neoclássica de equilíbrio com pleno emprego não correspondia à realidade. 

Em relação ao desenvolvimento das Contas Nacionais modernas, a 
maior contribuição keynesiana encontra-se:  

1. na escolha das unidades quantitativas.  

2. na definição de renda.  

Quanto à primeira, Keynes critica o conceito de função de produção que 
deu origem ao conceito neoclássico de dividendo nacional, pois não é possível 
agregar grandezas heterogêneas. Esse conceito não serve para medir a renda 
monetária. Além disso, um conjunto não homogêneo de bens e serviços não 
pode ser reduzido a unidades comparáveis de capital e trabalho. Por fim, 
Keynes ressalta que não está preocupado com a ponderação de cada produto 
no produto agregado. 

“A sua objeção [de Keynes] não é quanto à medida estatística da renda, 
mas quanto à própria concepção teórica do modelo neoclássico, na 
medida em que os conceitos de nível geral de preços e renda real são 
vagos e imprecisos. São conceitos que podem ser usados apenas em 
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estudos sobre a evolução temporal da renda e da riqueza de uma 
economia, mas não para medir aquela renda”xii. 

- Ao demonstrar que não é possível medir a renda real a partir de agregação 
de produtos heterogêneos, Keynes não está abandonando a teoria 
marginalista? 

- Sim, para ele, o produto agregado resultante da combinação de capital e 
trabalho significa um conceito que jamais pode ser calculado. As categorias 
neoclássicas são subjetivas e não mensuráveis. 

Os produtos, de acordo com a abstração teórica neoclássica, são 
diferenciados entre si em termos de quantidade de capital e trabalho 
incorporados em cada um. Qualquer modelo resultante dessa teoria não possui 
qualquer relação com a realidade. A renda ou produto de uma nação não 
assumem a forma de produtos homogêneos que possam ser agregados, 
diretamente. 

Keynes rejeita a unidade neoclássica de produto real e limita-se ao uso 
da moeda e do trabalho como unidades de medida. Substitui, dessa forma, 
categorias “puramente teóricas” por categorias ”concretas”. Os conceitos 
adotados por ele foram extraídos da própria realidade em estudo. Definiu a 
renda do capital a partir do valor das vendas menos o valor das compras 
somado aos pagamentos dos trabalhadores assalariados. É uma definição de 
lucro de acordo com o senso comum. 

“Enquanto os economistas neoclássicos criavam categorias abstratas 
que jamais são encontradas no ´mundo real´, Keynes utilizava sua 
capacidade de abstração para tentar explicar a complexidade desse 
mesmo ´mundo real´”xiii. 

 O método de cálculo do valor da renda e do produto adota como 
medida a unidade monetária que é, por definição, homogênea e, portanto, 
quantificável. A partir da utilização da moeda como medida de valor, chega-se 
às estimativas da renda e do produto que compreendem a base do moderno 
Sistema de Contas Nacionais. 

- Keynes adotou o método da contabilidade de empresas através das 
partidas dobradas na construção das contas do conjunto da economia? 

- A adoção por Keynes do método das partidas dobradas nas contas 
nacionais representou uma extensão para o conjunto da economia da 
abordagem que ele precisava adotar na análise das contas do governo 
inglês, durante do esforço de “economia de guerra”, na II Guerra Mundial. 
Dessa forma, Keynes pode construir a conta do governo, distinguindo as 
contas de rendas (créditos) das contas de despesas (débitos) para, através 
do saldo contábil, estimar o superávit ou o déficit governamental. O registro 
dos dados através das partidas dobradas permitiu-o evidenciar as relações 
entre os fluxos de renda e despesa, produção e consumo, poupança e 
investimento, assim como entre a economia nacional e o exterior. 
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O modelo de contas nacionais, desenhado por Keynes, em 1940, é, de 
fato, o precursor do Sistema de Contas Nacionais modernoxiv. Ele apenas não 
apresentou o seu modelo de contas nacionais sob a forma de tabelas – 
Produção; Apropriação e Utilização Privada e Pública da Renda e de Capital –, 
mas por meio de um conjunto de equações contábeis. As tabelas do Sistema 
de Contas Nacionais foram, pela primeira vez, construídas por Meade e Stone, 
em 1941, sob a coordenação de Keynes, e adotadas pela ONU - Organização 
das Nações Unidas, em 1953. Foi quando ela publicou a primeira versão do 
Manual de Contas Nacionais [A System of National Accounts], contendo as 
recomendações para a montagem de sistemas padronizados de contas 
nacionais, nos países membros, de forma a garantir a comparabilidade 
internacional dos resultados. 

Devido à contribuição de Keynes, o Sistema de Contas Nacionais 
passaria a ser visto como um instrumento de análise macroeconômica que 
permitiria: 

1. Medir a renda nacional (passada e presente) dos países; 

2. Integrar as finanças públicas às demais variáveis macroeconômicas; 

3. Elaborar modelos de previsão e planejamento do comportamento dos 
agregados macroeconômicos. 

Deve-se observar, entretanto, que “no prefácio da 1ª edição do The 
Social Framework do the American Economy – An Introduction to Economics 
[em 1942], Hicks utilizou, pela primeira vez, a expressão contabilidade social 
para definir o método de cálculo do rendimento nacional. Segundo Hicks, a 
contabilidade social seria o ramo da Economia voltado para contabilidade de 
toda a sociedade, assim como a contabilidade privada era a contabilidade da 
firma individual”xv. 

- Qual é esse método de cálculo do rendimento nacional? 

- A produção pode ser medida como oferta – isto é, como a criação de novos 
bens e serviços –, como demanda – ou seja, como consumo de produtos de 
uso pessoal e de meios de produção –, como renda – enquanto geração de 
salários dos trabalhadores, lucros dos capitalistas e rendas dos 
proprietáriosxvi.  
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SETORES DE ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

Neles as pessoas se ocupam e 
auferem um rendimento, seja como 
trabalhadores, seja como proprietários. 

Setor primário (agricultura em geral) Lavoura, pecuária, pesca, extrativa de 
recursos naturais. 

Setor secundário (indústria em geral) Indústria de transformação, de 
construção civil, de serviços públicos 
(força elétrica, água, gás, etc.), 
extrativa mineral. 

Setor terciário (serviços em geral) Transporte, comunicações, comércio, 
instituições financeiras, governo, 
aluguéis (arrendamento e imputações), 
outros serviços (escolas, hospitais, 
bares e restaurantes, etc.) 

 Se quisermos medir a produção total da economia – isto é, o total de 
seus produtos – computando para esse fim o valor de produção dos três 
setores de atividades, estaremos contando duas vezes os produtos que foram 
produzidos por outros setores e que entraram como insumos na produção do 
próprio setor. Então, para medir o produto real de cada setor, deve-se calcular 
seu valor agregado e não seu valor de produção. 
 

CÁLCULO CONCEITOS 

+ insumos de outros setores 

+ mão de obra 

+ depreciação  

+ lucro 

= valor de produção bruto (oferta 
total) 

- insumos totais 

= valor adicionado bruto 

- depreciação  do capital fixo 

= valor agregado líquido 

A produção de um estabelecimento 
não representa sua contribuição 
efetiva para a produção total da 
economia, ou seja, essa contribuição é 
menor do que seu valor de produção. 

A força de trabalho empregada no 
estabelecimento não parte do nada 
para realizar sua produção: ela utiliza 
insumos, isto é, produtos fornecidos 
por outros estabelecimentos. 

O valor agregado ou adicionado é a 
medida da produção efetiva do 
estabelecimento, ou seja, é a medida 
do processo de transformação dos 
insumos em produtos. 

 Em outras palavras, em cada valor de produção entra uma parte como 
insumo que provém do valor de produção anterior. Para evitar dupla contagem, 
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essa parte que entra como insumo necessita ser excluída, porque já foi 
computada na produção precedente. 

 Observe que, no caso de relações de comércio internacional com outras 
economias, para medir a produção efetiva de cada setor, do valor de produção 
devem ser excluídos todos os insumos, sejam eles nacionais ou importados. 
No caso destes últimos, eles nem sequer são produzidos pela economia 
nacional e, portanto, não podem ser computados como parte do produto 
interno. 

 O valor de produção, por incluir diversas vezes uma mesma parcela de 
valor, não dá a medida do produto real da economia, porém indica uma medida 
da circulação da produção.   

Quanto maior o processo de circulação da produção, isto é, quanto 
maior o número de fases de processamento do produto final entre as 
empresas, maior deve ser o valor de produção da economia. 

- Você disse que a produção pode ser estimada também como renda e como 
demanda. Como se faz isso? 

- Ao realizar-se o processo de produção, durante o qual adicionam-se novos 
valores aos produtos utilizados como insumos, gera-se, simultaneamente, a 
renda dos agentes econômicos que participam do processo: os 
trabalhadores e os capitalistas. 

 

Renda dos que vivem 
exclusivamente de seu trabalho 

Renda dos que vivem da 
propriedade 

Salários dos trabalhadores manuais, 
ordenados dos funcionários 
administrativos, soldos dos militares. 

Lucro industrial, lucro comercial, juros, 
aluguel, renda da terra. 

 A geração da renda aparece do mesmo modo como é criado o produto, 
ou seja, a adição do novo valor resulta em renda gerada. A renda é igual ao 
valor agregado. Entretanto, como só se pode repartir algo já existente, somente 
depois de gerada, ou mais exatamente, a partir de sua criação que a renda vai 
ser repartida entre salário e lucro. A repartição da renda é determinada pelo 
fato da produção capitalista estar associada a uma dada distribuição de 
propriedades privadas. 

 Numa economia mercantil capitalista, onde as trocas se realizam, 
indiretamente, por meio da moeda, a demanda se apresenta como a 
quantidade de dinheiro disponível para a compra de produtos. As necessidades 
dos agentes econômicos que contam se apresentam, no mercado, como um 
poder de compra, convertendo-se em demanda. Assim, a parcela da população 
excluída do mercado, embora tenha necessidades, por não dispor de poder de 
compra não expressa uma demanda. 
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- Ah, eu como comerciante sinto isso diretamente. Dói não só no coração, 
mas também no meu bolso. Eu poderia vender muito mais se a distribuição 
de propriedades (e de rendas) fosse mais eqüitativa... 

- Sem dúvida, porém não se deve confundir crescimento do mercado com 
melhora do bem estar de toda a população. Primeiro, porque pode se dar 
somente por ter ocorrido uma concentração da renda. Segundo, o bem 
estar ou o nível de consumo da população depende do volume de bens e 
serviços disponíveis, considerando a repartição da renda. A melhoria do 
nível de vida da sociedade não está, diretamente, relacionado com a 
ampliação do mercado, isto é, do volume de troca. 

Observe também que nem sempre a demanda resulta numa compra. 
Demanda – isto é, uma intenção de compra – é um conceito mais geral do que 
o de despesa, que é a concretização da demanda, ou seja, um ato de compra 
decorrente da demanda. 

 Verificando-se as finalidades das despesas, pode-se classificar onde e 
como os produtos são utilizados. A demanda pode ser externa – proveniente 
de outros países – ou interna – originada no próprio país, seja por meios de 
produção, seja por produtos de consumo. Esta demanda interna vem ou dos 
consumidores – consumo pessoal ou governamental – ou dos setores 
produtivos – de produtos intermediários ou de instrumentos de trabalho. 

 A classificação dos produtos por tipo de uso é: 

1. Produtos intermediários: são aqueles que os trabalhadores transformam 
em outros produtos, ou seja, insumos inteiramente incorporados aos 
produtos criados a partir deles. 

2. Instrumentos de trabalho: são os produtos operados pelos trabalhadores 
no processo de produção, não sendo incorporados fisicamente aos novos 
produtos, gerados com o auxílio deles (transferem uma parcela de seu valor 
proporcional ao seu desgaste através da depreciação do capital fixo). 

3. Produtos de consumo: são os usados para manutenção da força de 
trabalho. 

4. Produtos de exportação: são os vendidos a outros países. 

5. Estoques: são os que se encontram numa situação provisória, não tendo 
seu uso efetivamente definido: ou porque aguardam processamento, ou 
porque ainda estão em processamento, ou porque ainda não foram 
vendidos. 

A demanda final é igual à diferença entre a demanda total e a demanda 
intermediária, isto é, desconta-se do total da demanda o valor total dos 
insumos usados no processo de produtos, no período considerado. As partes 
componentes do valor da demanda final são: o consumo (privado e público), o 
investimento, a variação de estoques e a exportação. 
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Quanto ao investimento, é fundamental não confundir estoque (a 
totalidade de capital fixo) existente na economia, num dado momento, e fluxo 
(o acréscimo de capital fixo), num período determinado. Também deve-se ter 
em conta que a compra de um equipamento usado por uma empresa é 
investimento sob o ponto de vista microeconômico dela, pois aumenta seu 
capital fixo, mas não é sob a ótica macroeconômica. Com a simples 
transferência de propriedade privada, não acontece acréscimo de capital fixo 
na economia, portanto, não é investimento. Por fim, deve ser descontada da 
formação bruta de capital fixo o valor daquela parcela necessária para 
compensar a depreciação: K t = K t-1 + I t - D t. O investimento bruto menos a 
depreciação  é o investimento líquido. 

No que se refere à variação de estoques, ela é dada pela diferença 
entre o estoque de fechamento e o estoque de abertura, no período 
considerado. Portanto, não é o total do estoque que entra na demanda final, 
pois esta é medida, geralmente, num período menor do que aquele em que se 
acumulou o estoque existente. 

- A mensuração da produção em qualquer um de seus aspectos – como 
oferta, como demanda ou como renda – deve dar um único resultado? 

- Sim, mas para isso é necessário que a unidade de medida utilizada no 
cálculo desses agregados seja a mesma. Deve-se distinguir entre o preço 
de custo – o quanto realmente custa produzir a mercadoria mais o lucro – e 
o preço de mercado – o preço pelo qual a mercadoria é, efetivamente, 
vendida no mercado. Na economia como um todo, o último se diferencia do 
primeiro pela consideração dos impostos indiretos (transferência de receita 
para o governo) líquidos de subsídios (transferência de receita do governo). 

Diferentemente do cálculo do valor agregado e das rendas, medido a 
custo de fatores, como todos os bens e serviços são comprados aos preços 
vigentes no mercado, em geral, as despesas são diretamente medidas a 
preços de mercado. O seguinte Quadro explicita isso. 
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CONTAS DO PRODUTO, RENDA E DESPESA  
NA CONTABILIDADE SOCIAL 

CONTA DO PRODUTO CONTA DA RENDA CONTA DA DESPESA 

valor agregado líquido: 

+ setor primário 

+ setor secundário 

+ setor terciário 

= produto interno bruto 
a custo de fatores 

+ impostos indiretos 

- subsídios 

renda: 

+ salário 

+ lucro líquido 

= renda interna bruta a 
custo de fatores 

+ impostos indiretos 

- subsídios 

+ consumo pessoal 

+ consumo do governo 

+ investimento bruto 

+ variação de estoques 

+ exportação de bens e 
serviços 

- importação de bens e 
serviços 

= produto interno bruto  
a preços de mercado 

= renda interna bruta  
a preços de mercado 

= despesa interna bruta  
a preços de mercado 

- renda líquida enviada 
ao exterior 

- renda líquida enviada 
ao exterior 

- renda líquida enviada 
ao exterior 

= produto nacional 
bruto 

= renda nacional bruta = despesa nacional 
bruta 

 Observe que a renda interna, isto é, a renda gerada dentro do país, não 
é, necessariamente, igual à renda total do país. A renda nacional é o resultado 
da adição da renda recebida do exterior e da diminuição da renda remetida 
para o exterior. Para designar a diferença entre esses dois fluxos de renda é 
utilizado o termo “renda líquida enviada para (ou recebida de)  o exterior”. 
 

PRODUTO NACIONAL BRUTO PRODUTO INTERNO BRUTO 

Considera a contribuição dos agentes 
nacionais residentes no país, 
acrescida das rendas dos fatores 
provenientes do exterior. 

Determinado pela produção no 
território geográfico do país em 
consideração. 

- Em relação à noção de circulação real e financeira, o Sistema de Contas 
Nacionais não distingue os fluxos reais do fluxos monetários? 

- Para cada operação que ocorre no lado real da economia deve haver uma 
operação correspondente do lado monetário. Essa abordagem permite que 
se trate os Sistemas de Contas Nacionais não apenas como um sistema de 
partidas dobradas, mas como um sistema de partidas quádruplas. Se, do 
lado real, cada operação dá lugar a dois registros (débito e crédito dos 
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agentes participantes: empresas, famílias, governo e resto do mundo), a 
sua contrapartida do lado monetário também se desdobra em dois fluxos 
financeiros. Assim, do ponto de vista dos fluxos reais e monetários, cada 
operação daria lugar a quatro registros contábeis: dois do lado real e dois 
do lado financeiro.  

Essa concepção está presente nos modernos Sistemas de Contas 
Nacionais, elaborados pela ONU, em 1968 e 1993, descrevendo o 
funcionamento das economias por meio de contas não-financeiras e financeiras 
das instituições. As primeiras retratam as operações que os agentes 
econômicos realizam entre si, associadas aos processos de produção, 
apropriação e repartição da renda e de acumulação de capital. Elas associam 
os fluxos de gastos aos fluxos de renda, fluxos de consumo aos de produção, 
fluxos de investimento aos de poupança. As contas financeiras registram os 
fluxos monetários (ou fluxos de fundos) provenientes daquelas operações. 

- Foi somente Keynes que estruturou um Sistema de Contas Nacionais a 
partir de contas dos agentes institucionais – empresas, famílias, governo e 
o resto do mundo? 

- Na mesma época, Wassily Leontief estava desenvolvendo de maneira 
independente um outro modelo de contas nacionais com ênfase na análise 
da estrutura produtiva e da interdependência entre os setores de atividade 
econômica. Teve como ponto de partida o Tableau Économique de François 
Quesnay e o modelo de equilíbrio geral de Léon Walras. 

“É preciso, entretanto, enfatizar que a abordagem introduzida por Leontief 
proporcionou, desde o início, maior aproximação entre os campos da 
macroeconomia, da estatística, da matemática e, mais tarde, da 
computação. A esse respeito cabe notar que, no pós-guerra, quanto mais 
se difundia entre os economistas a utilização da computação e, 
principalmente, da microeletrônica na estatística, mais avançava a 
integração entre as contas nacionais modernas e a matriz de insumo-
produto. Ademais, o modelo de Leontief contribuiu para o desenvolvimento 
de um sistema de contas que, além de permitir a construção da identidade 
contábil entre produto, renda e despesa, garantiu maior consistência aos 
dados estatísticos utilizados”xvii . 

- Leontief discordava do método de equilíbrio parcial, adotado por Marshall, 
para explicar o funcionamento do sistema econômico? 

- Para ele, há na economia determinados fenômenos que somente podem 
ser compreendidos se o cientista considera todas as variáveis 
intervenientes. Nesse caso, não é recomendável supô-las constantes, ou 
seja, coeteris paribus. O modelo de insumo-produto desenvolvido por 
Leontief transformou o conceito walrasiano de coeficiente fixo de utilização 
técnica dos fatores de produção, obtido através da função da produção, em 
coeficiente tecnológico de utilização dos fatores de produção (insumos 
primários) e matérias primas (insumos intermediários). Com isso, contribuiu 
para restaurar a teoria da produção neoclássica. 
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“O método de insumo-produto é uma adaptação da teoria neoclássica do 
equilíbrio geral para o estudo empírico da interdependência quantitativa 
entre atividades econômicas inter-relacionadas”xviii . 

A construção de matrizes de insumo-produto ou quadro de relações 
intersetoriais tem como objetivos: 

1. Descrever ou retratar a estrutura de uma economia, num determinado ano. 

2. Efetuar projeções (previsões) ou elaborar planos, para essa economia, a 
partir de procedimentos matemáticos e certas suposições. 

3. Estimar o efeito multiplicador sobre a produção e a renda provenientes de 
impactos de variações na demanda final (exógena segundo Leontief). 

Uma das utilidades desses modelos de insumo-produto é permitir que se 
calcule a produção necessária para atender a demanda final. Se a produção é 
calculada a partir do impacto direto da demanda final e indireto da demanda 
intermediária, então é preciso que tanto a demanda quanto a oferta (produção 
ou importação) sejam calculadas de forma homogênea, isto é, valoradas pelo 
mesmo nível de preços. O preço básico – preço na “porta da fábrica” – é 
considerado mais adequado que o preço do consumidor, porque este 
compreende as margens de comércio, transporte e impostos líquidos de 
subsídios sobre os produtos, que representam custos que variam de acordo 
com o consumidor (empresas, famílias, governo e exterior) e não em função da 
produção. 

A leitura desse quadro de dupla-entrada pode ser feita na horizontal – 
informa o quanto cada item relacionado numa linha fornece a cada item 
relacionado numa coluna – e/ou na vertical – descreve o quanto um item de 
uma determinada coluna se utiliza do item de uma dada linha. As linhas 
apresentam os produtos, isto é, o destino da produção de acordo com a 
utilização que lhe é dada (somatória das partes da demanda intermediária e da 
demanda final). As colunas referem-se aos insumos, ou seja, à divisão da 
produção entre seus componentes de custos (somatória dos componentes dos 
preços). A denominação de Quadro de Relações Intersetoriais é por mostrar o 
quanto cada setor fornece de insumos para si mesmo e para os demais setores 
produtivos (ver Figura 4.3 NO EXCEL – SENTIDO PAISAGEM). 

Como a demanda final é considerada como autônoma e determinada 
fora do modelo, os usuários finais (famílias, empresas, governo, exterior) são 
tratados diferentemente dos setores produtivos. Estes últimos compõem o 
quadrante interindustrial da tabela de insumo-produto e os primeiros 
compreendem o quadrante da demanda final. Sob o prisma dos produtos, estes 
são classificados como produtos intermediários e produtos finais. 

O número de equações do modelo de insumo-produto é determinado 
pelo número de setores produtivos e de categorias de demanda final. Cada 
linha da matriz é constituída pela equação que revela a composição da 
demanda da economia, isto é, quanto de cada produto se destina ao consumo 
intermediário e quanto à demanda final. Cada coluna dessa mesma matriz é 
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composta pela equação que indica a estrutura produtiva da economia, isto é, 
revela a tecnologia de produção de cada setor produtivo, ou seja, sua função 
de produção. 

De acordo com Leontief, o que garante a convergência desse modelo 
para uma situação de equilíbrio é o fato de que cada equação do sistema de 
insumo-produto descreve o equilíbrio ente os preços recebidos pelos setores 
(output) e os pagamentos efetuados por cada setor (inputs). Em outras 
palavras,  nas linhas, produção = consumo intermediário + demanda final; 
nas colunas, produção = consumo intermediário + valor adicionado. 

- A que se deve a divulgação da técnica de insumo-produto, desenvolvida por 
Leontief? 

- Provavelmente, por sua utilização para estimar impactos causados por 
mudanças exógenas e para prever possíveis pontos de estrangulamentos 
estruturais. Com a disseminação desses modelos de projeção, a construção 
dessas matrizes de insumo-produto passou a ser associada à idéia de 
planejamento econômico. 

“Em relação à contabilidade social desenvolvida a partir das idéias de 
Keynes, pode-se dizer que sua importância para o planejamento deve-se à 
possibilidade de fornecer informações sobre a interdependência entre os 
setores institucionais (empresas, famílias, governo e resto do mundo). (...) 
Já a matriz de insumo-produto, desenvolvida por Leontief, teve realçada a 
sua importância como instrumento de planejamento ao fornecer as 
informações necessárias para a avaliação dos impactos das medidas de 
política econômica sobre as atividades produtivas. Neste caso, o modelo de 
Leontief permite que se analise a economia a partir das informações sobre 
a interdependência entre os setores produtivos (atividades econômicas). 
Desta forma, percebe-se que estas duas técnicas (insumo-produto e 
contabilidade social), embora percorrendo caminhos distintos e baseando-
se em teorias conflitantes, culminariam em um único instrumento de 
planejamento representado pelo Sistema de Contas Nacionais adotado 
pelas Nações Unidas, em 1968 [com uma nova versão divulgada em 
1993]”xix. 

- Eu já me encontro satisfeito com nosso estudo sobre a Teoria da Produção. 
Acho que abarcamos mais de 200 anos de história do pensamento 
econômico! 

- Então você está preparado para o comércio: “é a arte de comprar por três o 
que vale seis, e vender por seis o que vale três”. A Economia é conhecida 
também como “a arte da retórica”... 
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RESUMO: 

1. Qual é a concepção clássica da divisão do trabalho e da produtividade?  
A divisão do trabalho foi apresentada como a principal virtude da nova 
forma da organização produtiva industrial. Na medida em que a extensão do 
mercado é suficiente, ela torna possível a expansão da produção mais do 
que proporcionalmente à do emprego de trabalhadores, elevando os 
retornos de escala. A relação entre o avanço da divisão do trabalho e o 
crescimento do excedente econômico é o fator explicativo mais importante 
para o crescimento contínuo da produtividade do trabalho. A criação e a 
dimensão do excedente dependem da capacidade produtiva do trabalho 
dos membros da sociedade. Uma produção mínima visa atender às 
necessidades dos trabalhadores, para a manutenção e a reprodução da 
força de trabalho. 

2. Qual é o significado da teoria do valor-trabalho? Em síntese, a lei do valor 
se apresenta como a lei do movimento do capital enquanto reguladora da 
distribuição do trabalho. As proporções quantitativas em que as coisas se 
trocam são expressões da lei da distribuição proporcional do trabalho social. 
O valor do trabalho e o preço de produção são diferentes manifestações da 
mesma lei de distribuição do trabalho nas condições da produção mercantil 
simples e na sociedade capitalista. A distribuição do trabalho é a base do 
valor e suas mudanças, tanto na economia mercantil simples como na 
economia capitalista. Este é o significado da teoria do valor-trabalho. 

3. Quais são os fundamentos neoclássicos para a lei da oferta e da demanda? 
Os economistas neoclássicos do século XIX se fixaram na utilidade como 
uma ferramenta para descobrir como os preços resultam das decisões 
interativas dos compradores e vendedores. Isso levou, diretamente, à lei da 
oferta e da procura. De acordo com Marshall, a demanda baseia-se na lei 
da utilidade marginal decrescente: a utilidade marginal de alguma coisa, 
para alguém, diminui de acordo como o aumento na quantidade do bem que 
já possui. Baseia-se também no equilíbrio das utilidades marginais. Cada 
agente econômico o conseguirá mediante uma constante observação do 
fato de estar gastando muito em algo, enquanto, ao retirar ou diminuir o 
montante neste tipo de despesa e alocar os recursos em outra despesa, 
poderá ganhar mais. A oferta é governada pelo custo de produção. A curva 
da oferta representa, graficamente, uma série de quantidades que seria 
produzida e oferecida de acordo com uma série de preços. O custo de 
produção é medido em valor monetário, mas subjacentes aos custos 
encontram-se, segundo os economistas neoclássicos, sacrifícios 
psicológicos – o esforço do trabalho e a privação do consumo –, ou seja, 
espera ou abstinência. Supondo que a eficiência da produção dependa 
unicamente do esforço dos trabalhadores, a curva de oferta terá inclinação 
ascendente para a direita: quanto maior o preço, maior a quantidade 
oferecida. Tanto a oferta como a demanda, ambas determinam, 
conjuntamente, o preço de mercado. 
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4. Quais são os fundamentos teóricos das Contas Nacionais modernas? 
Keynes estruturou um Sistema de Contas Nacionais a partir de contas dos 
agentes institucionais – empresas, famílias, governo e o resto do mundo. 
Na mesma época, Wassily Leontief estava desenvolvendo de maneira 
independente um outro modelo de contas nacionais com ênfase na análise 
da estrutura produtiva e da interdependência entre os setores de atividade 
econômica. Teve como ponto de partida o Tableau Économique de François 
Quesnay e o modelo de equilíbrio geral de Léon Walras. Em relação à 
contabilidade social desenvolvida a partir das idéias de Keynes, pode-se 
dizer que sua importância para o planejamento deve-se à possibilidade de 
fornecer informações sobre a interdependência entre os setores 
institucionais (empresas, famílias, governo e resto do mundo). A matriz de 
insumo-produto, desenvolvida por Leontief, teve realçada a sua importância 
como instrumento de planejamento ao fornecer as informações necessárias 
para a avaliação dos impactos das medidas de política econômica sobre as 
atividades produtivas. Neste caso, o modelo de Leontief permite que se 
analise a economia a partir das informações sobre a interdependência entre 
os setores produtivos (atividades econômicas). Estas duas técnicas 
(insumo-produto e contabilidade social), embora percorrendo caminhos 
distintos e baseando-se em teorias conflitantes, culminariam em um único 
instrumento de planejamento representado pelo Sistema de Contas 
Nacionais adotado pelas Nações Unidas, em 1968, com uma nova versão 
divulgada em 1993. 

 

 

PERGUNTA E RESPOSTA: 

1. Quantos economistas neoclássicos são necessários para trocar uma 
lâmpada? 

 Depende da taxa de salário. 
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SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas 
causas. São Paulo, Abril Cultural, 1983. Vol. I, cap. 1 (A Divisão do Trabalho). 
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retomá-la em toda sua extensão, quando surgir a oportunidade. 

RUBIN, Isaak Illich. Ensayos sobre la teoria marxista del valor. Córdoba, 
Ediciones Pasado y Presente, 1974. Cap. VIII (Las características básicas de la 
teoria del valor de Marx). 

COMENTÁRIO: Uma original introdução ao estudo da teoria do valor-trabalho 
de Marx, cujas características gerais apresentadas nesse capítulo são 
plenamente desenvolvidas e fundamentadas, nos capítulos seguintes, de 
maneira esclarecedora. Aponta aspectos inusitados dessa teoria que, 
freqüentemente, escapam à primeira leitura de O Capital de Karl Marx. 

MARSHALL, Alfred. Princípios de Economia: Tratado Introdutório. São Paulo, 
Abril Cultural, 1982. Volume II, Livro Quinto (Relações gerais entre a procura, a 
oferta e o valor). 

COMENTÁRIO: Marshall foi o teórico mais influente entre os economistas de 
sua época, criador do modelo de equilíbrio parcial neoclássico. Ele próprio 
considera que o Livro 5º contém o núcleo central desta sua principal obra. 

NUNES, Eduardo Pereira. Sistema de Contas Nacionais: a gênese das Contas 
Nacionais modernas e a evolução das Contas Nacionais no Brasil. Campinas, 
Tese de Doutoramento pelo IE-UNICAMP, 1998. 

COMENTÁRIO: O trabalho recente mais completo e interessante sobre a 
gênese das Contas Nacionais modernas e a evolução das Contas Nacionais no 
Brasil, escrito por um especialista no assunto. 

 

FONTES DE INFORMAÇÕES NA INTERNET: 

Sobre o nível de atividades: 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: www.ipea.gov.br 

Sobre as contas nacionais: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: www.ibge.gov.br 
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