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RESUMO
Nos últimos anos tem ganhado repercussão na sociedade contemporânea a obsolescência
programada de mercadorias e seus impactos ao consumidor e ao meio ambiente. No entanto,
as abordagens feitas por associações de defesa do consumidor brasileiras e pela academia tem
se mostrado insuficientes para a explicação mais a fundo sobre este fenômeno. A
obsolescência programada é o objeto deste trabalho e nosso objetivo principal é apresentar
uma explicação que considere a gênese, o desenvolvimento e a funcionalidade da
obsolescência programada no capitalismo em termos de suas legalidades mais abstratas. O
tema é pertinente devido aos significativos impactos sociais, econômicos, políticos e
ambientais que ele enseja. E esta pesquisa é relevante posto que se propõe não só a abordar
um tema pertinente, mas por procurar suprir lacunas e equívocos de interpretação. Isso é
proposto mediante uma recuperação de algumas das principais concepções em voga quanto
ao tema e de sua crítica a partir de um referencial dialético materialista. Os resultados a que
chegamos apontam para a obsolescência programada como uma forma de aparecimento da
obsolescência do capital industrial, além de seu caráter necessário e tendencial de redução do
tempo de consumo, a ponto de se situar como uma circunstância contra-atuante à queda da
taxa geral de lucro capitalista.
Palavras-chave: obsolescência programada, obsolescência planejada, obsolescência do
capital, dialética materialista, capitalismo contemporâneo.

ABSTRACT
In recent years, the planned obsolescence of commodities and their impacts on the consumer
and the environment has gained repercussion in contemporary society. However, the
approaches taken by Brazilian consumer protection associations and by the academia have
been shown to be insufficient for a deeper explanation of this phenomenon. Planned
obsolescence is the object of this work and our main objective is to present an explanation
that considers the genesis, development and functionality of planned obsolescence in
capitalism in terms of its more abstract legalities. The theme is relevant due to the significant
social, economic, political and environmental impacts it entails. And this research is relevant
since it proposes not only to address a pertinent topic, but also because it seeks to fill gaps
and misinterpretations. This is proposed though a recovery of some of the main conceptions
in vogue and their critique from a materialist dialectical referential. The results we arrived
appoint for planned obsolescence as a form of appearance of the obsolescence of industrial
capital, in addition to its necessary and tendential reducing of consumption time, to the point
of being situated as a counteracting influence to the capitalist tendential fall in the general
rate of profit.
Key words: programmed obsolescence, planned obsolescence, capital’s obsolescence,
dialectic materialist, contemporary capitalism.
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INTRODUÇÃO
Um deja vu é normalmente uma falha na Matrix.
Acontece quando eles estão mudando algo.
Trinity in: Matrix

Figura 1: Deja vu.
Fonte: https://www.electricobjects.com/objects/aONN1
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Uma “falha” na Matrix
A riqueza da sociedade capitalista contemporânea se converte rapidamente
em uma imensa coleção de eletrônicos descartados com ou sem vida útil. Os celulares e
aparelhos eletrônicos em geral estão entre as mercadorias exemplares do descarte,
provenha este da necessidade real de substituição ou da fantasia.
Os curtos ciclos de lançamento desses produtos por vezes revelam fenômenos
que os capitais procuram dissimular: a redução da vida útil ou do uso das mercadorias
através da obsolescência programada/planejada.
Foi emblemático caso de lançamento do iPad 4 (RUIC, 2013), antes do prazo
regular de lançamentos de iPads e sem grandes novidades em relação ao iPad 3, que
pareceu ser uma espécie de “falha na Matrix”, colocando em evidência uma prática
comum e nociva do capitalismo.
Em 2013 teve repercussão midiática o caso de judicialização no Brasil da
prática da obsolescência programada no Brasil quando o Instituto Brasileiro de Direito da
Informática (IBDI) processou a Apple alegando que o iPad 3 não teve atualização das
especificações técnicas, estas guardadas para o iPad 4 lançado logo nos meses
subsequentes. Ou seja, as novidades tecnológicas que supostamente poderiam ter sido já
incorporadas no iPad 3 não foram feitas, o que traria um prejuízo a quem o comprou.
Já a falha na Matrix, a que nos referimos, é retratada no filme Matrix de 1999
e não consta no livro Neuromancer, de 1984, que foi usado de inspiração para o filme. A
Matrix do livro é o espaço virtual acessado através de plugues no corpo em que os
humanos e máquinas utilizam para se comunicar. No caso do filme, o mesmo ocorre em
termos de conexão, os homens vivem uma realidade virtual arquitetada por máquinas
informacionais que vivem da sucção da energia vital dos primeiros.
A falha na Matrix é um raro momento em que a realidade virtual apresenta
um defeito, em virtude de uma mudança de programação. E isso é simbolizado pelo gato
preto que aparece duas vezes, sinalizando um deja vu. Se o episódio acima envolvendo o
lançamento do iPad 4 pareceu uma falha na Matrix, a analogia metafórica à falha na
Matrix se coloca à própria obsolescência programada de qualidade (em que o produto é
projetado para estragar de forma cada vez mais breve): uma mudança de programação
que resulta em objetos destinados a falhar, porém, não de forma rara, mas sistemática.
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Como apontado no premiado documentário espanhol “Comprar, jogar fora,
comprar” (COMPRAR, 2011), a obsolescência programada é uma prática de difícil
constatação devido ao segredo industrial. Entretanto, esta é plenamente “sentida” pelos
consumidores (IDEC; MARKET ANALYSIS, 2013).
Adicionamos ainda que a dificuldade da constatação da obsolescência
programada se deve também à necessidade de um rigoroso processo de acompanhamento
da duração da vida útil de mercadorias materiais seja por Estados ou associações da
sociedade civil.
Para se ter uma ideia do quadro social que envolve esta prática, os aparelhos
celulares que “poderiam durar 12 anos se sua vida não fosse encurtada de propósito”
(RUBIO, 2018), no caso da Apple, são lançados anualmente em cerimônias transmitidas
em tempo real, amplamente aguardadas e assistidas por consumidores entusiastas, uma
exemplar forma de manifestação histórica do feitiço da mercadoria. Fetiche esse que, de
um lado permite à Apple bater sucessivos recordes em suas ações a cada novo lançamento
(RAI, 2018), a ponto de valer sozinha mais que toda a Bolsa brasileira (G1, 2018), de
outro, permitiu satisfazer o desejo do jovem chinês que vendeu o rim para comprar um
iPhone, mesmo que hoje o rapaz “viva preso a uma cama” (BBC, 2019).
Por trás de toda aura que reveste o iPhone, está a processada e assumida
obsolescência programada da Apple (PV; AFP; OTS, 2017), e estão também as jornadas
de trabalho nada glamourosas (em média 12 horas) de chineses da Foxconn
(FARINACCIO, 2017). Sem contar o péssimo repouso dos trabalhadores em dormitórios
lotados e pouco confortáveis e as constantes violações do direito do trabalho, com
contratações em regime de trabalho temporário superior em cinco vezes ao permitido pela
legislação chinesa, vedação de pedidos de demissão em períodos de pico de produção,
horas extras quase três vezes ao estabelecido em lei, reuniões fora do horário de trabalho,
falta de equipamento de proteção individual adequado e assédio moral (AGÊNCIA O
GLOBO, 2019). A Foxconn é conhecida mundialmente por fabricar o iPhone e por
colocar telas de proteção contra os suicídios recorrentes em suas dependências (SILVA,
2010).
A indústria dos eletrônicos, altamente lucrativa, entrega tecnologia de ponta
mesmo que isso custe câncer (AFP, 2018a) ou suicídio aos trabalhadores de sua cadeia
produtiva. Ou esteja ligada a todo um complexo industrial com a indústria mineral
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extrativa, que “lança rejeitos em nascentes amazônicas” (SENRA, 2018) ou destrói rios,
animais e populações na periferia do capitalismo, se mantendo impunes. Neste quesito, é
exemplar o caso da Samarco, mineradora responsável pelo crime ambiental de Mariana
em 2015, que até o presente momento não teve qualquer agente responsabilizado e havia
pago somente 6% dos R$ 610 milhões em multas até 2018 (AMÂNCIO, 2018). Crimes
ambientais esses que estão ligados às variações internacionais do ciclo do capital, às
variações de preço e lucro (GOITIA, 2019).
Ademais, esses ciclos cada vez mais rápidos, que promovem uma “aceleração
do tempo social” (SAYURI, 2019), garantindo recordes de valorização real e fictícia ao
grande capital, inclusive viabilizado pela obsolescência do capital e seu implacável
mecanismo de existência, é o que explica, em alguma medida, a destruição sem
precedentes da natureza de todo o planeta.
Uma sociedade que vende 1 milhão de garrafas plásticas a cada minuto
(BARBOSA, 2017) é a mesma que produziu uma “ilha” de plástico no Pacífico apelidada
de “sopa de plástico”, que aumentou 100 vezes em 40 anos (FRANCE PRESSE, 2012).
É a mesma que em 2050 terá, em termos de massa, mais plástico que peixes nos oceanos
(FRANCE PRESSE, 2016b). E falando em peixes que ingerem plásticos, humanos que
ingerem peixes que ingerem plástico podem estar contaminados por microplásticos
(DIAS, 2018).
O tratamento a esses resíduos plásticos ainda que resolvessem os problemas
ecológicos do planeta não teve o acordo de 2019 “Planeta Limpo, Pessoas Saudáveis: Boa
Gestão de Produtos Químicos e Resíduos” assinado pelo Brasil e pelos Estados Unidos,
embora ambos não sejam os principais produtores de plástico no mundo (GONZALEZ,
2019).
Ou ainda, o recolhimento de garrafas plásticas em troca de bilhetes no metrô
de Pequim (RUIZ, 2019), não obstante seja louvável a iniciativa, também não soluciona
o problema. Outra alternativa que se apresenta são as lagartas (BBC BRASIL, 2017) ou
os micróbios transgênicos comedores de plásticos (O GLOBO, 2019). A “solução”, nesse
caso, se converte imediatamente em problema: o que fazer depois com as lagartas ou
micróbios transgênicos comedores de plástico?
O mesmo pode ser dito dos eletrônicos. Nas últimas duas décadas, o volume
e o impacto ambiental e social dos ciclos capitalistas capitaneados pela indústria de
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eletrônicos tem sido tais que levaram a Organização das Nações Unidas (ONU) a realizar
um acompanhamento anual do chamado lixo eletrônico (e-waste). Desde 2014, a ONU
tem publicado o relatório The global e-waste. Os dados são reveladores de como a
sociedade capitalista se relaciona a partir das mercadorias eletrônicas.
Por exemplo, em 2019 foram gerados no mundo todo, em termos oficiais,
53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico, dos quais apenas 17,4% foram coletados e
reciclados (FORTI et al., 2020). Sendo esse composto principalmente de 1) equipamentos
pequenos, tais como aspiradores pó, fornos micro-ondas, torradeiras, câmeras
fotográficas, ventiladores etc. (17, 4 milhões de toneladas), 2) equipamentos grandes,
como lavadoras, impressoras, painéis fotovoltaicos, fornos domésticos etc. (13,1 milhões
de toneladas), 3) aparelhos de mudança ou registro de temperatura, como refrigeradores,
freezers, termômetros e aparelhos de ar condicionado (10,8 milhões de toneladas), 4) telas
e monitores (6,7 milhões de toneladas), 5) pequenos aparelhos de tecnologia de
informação e equipamentos de telecomunicações, como telefones celulares, dispositivos
de GPS, telefones, roteadores etc. (4,7 milhões de toneladas) e 6) lâmpadas (0,9 milhões
de toneladas) (Id. Ibid.).
A partir do mesmo relatório é possível também perceber que há uma dinâmica
desigual entre a produção do lixo eletrônico e seu tratamento. Em termos continentais, a
Ásia foi o principal produtor de lixo eletrônico em 2019, sendo responsável pela produção
de quase 25 milhões de toneladas, o que representa quase metade da produção mundial.
Os principais países asiáticos produtores de lixo eletrônico per capita são o Japão, Coréia
do Sul, Arábia Saudita e Omã, ambos com média per capita de 15 ou mais quilos gerados.
Em termos absolutos, os maiores geradores são China (10 milhões de toneladas), Índia
(3,2 milhões de toneladas) e Japão (2,5 milhões de toneladas) (Id. Ibid.).
Considerando todos os países, é importante registrar a produção absoluta de
lixo eletrônicos dos Estados Unidos (quase 7 milhões de toneladas), Brasil (2 milhões de
toneladas), Indonésia (1,6 milhões de toneladas), Rússia (1,6 milhões de toneladas) e
México (1,2 milhões de toneladas) (Id. Ibid.).
Outro dado que chama a atenção em termos continentais é que a Europa lidera
o ranking de produção de lixo eletrônico per capita com 16,2 quilos (Id. Ibid.). A Europa
é também o continente que lidera os indicadores de coleta e reciclagem desse tipo de lixo
chegando a 42,5% do total do lixo gerado.
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Além disso, também chama a atenção o fato de que o continente africano é o
que menos gera lixo em termos relativos, já que sua média per capita foi de 2,5 quilos e
é o que menos recicla, chegando a 0,9% (Id. Ibid.).
O detalhe é que o continente africano é que mais recebe lixo eletrônico.
Segundo o Waste Atlas (MAVROPOULOS et al., 2014), em 2014, o continente africano
possuía 18 dos 50 maiores lixões do mundo. Cinco entre os sete maiores lixões de lixo
eletrônico do mundo se concentram em países africanos: o Agbogbloshie (Gana),
Kibarani (Kênia) Solous 2 e Olushosun (Nigéria), Pugu Kinyamwezi (Tanzânia). Os
outros dois lixões que fecham a lista são o Tibar (Timor Leste) e o Vinča (Sérvia).
Ao que tudo indica, boa maior parte do lixo eletrônico que chega aos lixões
africanos é ilegal (SOUSA, 2018 e KALEDZI; SOUSA, 2012) e o tratamento, apesar de
alguns países do continente africado possuir legislação específica, não é feito segundo
padrões legais, de segurança e saúde (FORTI et al., 2020). O trabalho de reciclagem
nesses locais é informal, contempla trabalho infantil e apresenta riscos variados à saúde
de quem trabalha neles (Id., Ibid.). Estima-se que no ano de 2014 trabalhavam
informalmente nos cinquenta maiores lixões do mundo mais de 52.000 pessoas
(MAVROPOULOS et al., 2014).
Os riscos também se estendem a quem vive próximo aos lixões. Em 2014,
mais de 64 milhões de pessoas viviam em áreas próximas (até dez quilômetros),
considerando os cinquenta maiores lixões do mundo, uma população equivalente à da
França no período (MAVROPOULOS et al., 2014).
Em termos de reciclagem do lixo eletrônico, algumas barreiras se colocam,
do que se pode destacar o elevado custo de reciclagem, a dispersão de partes de um
mesmo tipo de elemento químico no mesmo aparelho eletrônico, projetado, portanto, fora
de padrões que facilitem a reciclagem. Alguns materiais, como o ouro, necessitam de uma
tonelada de lixo eletrônico para reciclar cerca de 280 gramas. Considerando os principais
elementos químicos utilizados como insumo da indústria de eletrônicos (ferro, alumínio
e cobre), mesmo que todo o lixo eletrônico mundial fosse reciclado, seriam recuperados
25 milhões de toneladas, volume insuficiente para cobrir a demanda de 40 milhões de
toneladas dessa indústria crescente (Id., Ibid.).
Outro tipo de lixo eletrônico que tem chamado a atenção nos últimos tempos
é o lixo espacial. Segundo a Agência Espacial Europeia (EUROPEAN SPACE
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AGENCY, 2021), em maio de 2021 estavam em órbita em detritos espaciais (space
debris) 128 milhões de objetos entre 1mm e 1cm, 900 mil objetos entre 1cm e 10 cm e 34
mil objetos maiores de 10 cm. Entre os satélites, dos quase 11.670, aproximadamente
7.200 já não estão em atividade (Id., Ibid.).
O enfrentamento do lixo eletrônico espacial ganhou primeiro capítulo em
2019, quando a empresa Suíça ClearSpace ganhou licitação da Agência Espacial Europeia
para iniciar um processo de coleta espacial desse lixo (BEZERRA, 2020). A previsão é
que as operações de recolhimento de lixo espacial se iniciem em 2024. Nos últimos
tempos, também tem se estabelecido um debate em torno da regulamentação do lixo
espacial, sobretudo considerando a necessidade restrição de lançamento de novos
satélites. Contudo, não ainda houve avanços num eventual marco regulatório do setor (Id.,
Ibid.).
Ano após ano, o dia do “déficit com o planeta” tem chegado mais cedo
(JAQUET, 2018) e o risco de um efeito estufa irreversível tornar-se cada dia mais real
(AFP, 2018b). Estima-se que a humanidade já tenha destruído metade de todas as árvores
do planeta (DOMINGUEZ, 2015), que 60% dos animais selvagens foram eliminados
desde 1970 (ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE, 2018) e que 1 milhão de espécies estejam
ameaçadas de extinção por todo o mundo (MCGRATH, 2019). Entre 1985 e 2017, o
Brasil teve 71 milhões de hectares de floresta devastados pela atividade humana
(MATSUURA, 2018).
Nos últimos anos, tem se evidenciado uma tendência de elevação do
desmatamento de biomas como a Amazônia e o Pantanal, que tem acendido o debate
quanto a ser apenas eventos episódicos ou se se trata de manifestações ligadas à mudança
climática provocada pelo capitalismo (LEMOS, 2020). O mesmo também tem se
colocado em relação aos incêndios florestais da Austrália em 2019 e Califórnia em 2020,
em que foi registrada pela primeira vez a temperatura de 54,4 graus centígrados em todo
o planeta (ALTARES, 2020).
As emissões mundiais de carbono têm crescido nos últimos anos chegando a
patamares históricos (AGÊNCIA EFE, 2017). A poluição atmosférica, delas decorrente,
afeta o desenvolvimento infantil (CORREIO BRAZILIENSE, 2018) e é a causa de 10%
das mortes no mundo, ficando em quarto lugar entre os fatores de morte prematura
(FRANCE PRESSE, 2016a). Apesar de 90% da população mundial respirar ar contendo
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elevados níveis de poluentes, os países da periferia do capitalismo sobretudo da África e
Ásia são os mais afetados, concentrando 90% das mortes relacionadas à poluição do ar
(GONZALEZ, 2018).
Tudo isso é expressão, não necessariamente imediata, do que Marx (2013, p.
574) já havia percebido em sua crítica ao capitalismo ao afirmar que: “Por isso, a
produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do processo de produção
social na medida em que solapa os mananciais de toda a riqueza: a terra e o trabalhador”.
No entanto, essa caracterização inicial tem apenas o intuito de situar um
panorama mais abrangente, de modo que o objeto em tela não deve ser explicado à parte
ou considerando aspectos parciais do modo de produção da vida social, mas como
momento de uma totalidade, moldando e sendo moldado pelo capitalismo.
Terminologias da obsolescência
Voltando à obsolescência programada, portanto, como uma das faces em que
se expressa o conteúdo do modo de produção capitalista, poderemos perceber que as
concepções sobre o objeto se apoiam em aspectos parciais da realidade social, por vezes
desconexos e que não revelam o conteúdo e a forma pela qual nossa sociedade se
desenvolve.
O objeto desta pesquisa é a obsolescência programada/planejada. Mas enfim,
o que é a obsolescência programada? Num plano mais imediato, após uma rápida busca
junto a dicionário e a associações brasileiras de direito do consumidor1 identificamos que:

1

Nossa interlocução, ocorrerá sobretudo com associações de direito do consumidor. As
organizações não governamentais (ONGs) ambientais tem dedicado pouca atenção ao tema. Em
uma rápida busca nos sítios eletrônicos delas, o tema da obsolescência, de modo geral, pouco a
nada aparece. Por exemplo, na página do Green Peace Brasil não há registros de qualquer matéria
relacionada ao tema. Já na do Green Peace International há apenas 8 registros, sendo que,
majoritariamente, as matérias são dos anos de 2008 e 2009 e o tema da obsolescência é abordado
de modo marginal/lateral/secundário. No Brasil, há pelo menos três grandes ONGs nacionais que
tem se dedicado ao tema da obsolescência programada: a Akatu – consumo consciente para um
futuro sustentável, a Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e o IDEC –
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. No geral, a linha política, com alguns nuances entre
as três, se baseia na ideia do 20 “consumo consciente”, do “consumo sustentável”, da
“sustentabilidade” e da defesa de direitos através de debates pautados junto ao Estado quanto à
regulação da prática da obsolescência. A partir dos sites desta ONGs é possível perceber o
interesse pelo tema da obsolescência programada/planejada: no site do IDEC constam pelo menos
102 artigos relacionados ao tema; no da Proteste, 39 artigos; e no da Akatu, 28 artigos.

21

1) o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa não possui verbete específico para
obsolescência programada ou planejada, constando apenas uma definição mais geral para
obsolescência: “diminuição da vida útil e do valor de um bem, devido não ao desgaste
causado pelo uso, mas ao progresso técnico ou ao surgimento de produtos novos”
(OBSOLESCÊNCIA, 2009, p. 1373); 2) as associações de direito do consumidor
identificam a prática associada à intencionalidade com vistas à geração de mais
“consumo”, um consumo de “tipo forçado” (REVISTA PROTESTE, 2013, p. 34).
Nesta linha de conceituação, a obsolescência foi definida em termos
superficiais no pioneiro estudo Estratégia do Desperdício (Waste Makers) de Vance
Packard (1965, p. 51) em três tipos: obsolescência de função, obsolescência de qualidade
e obsolescência de desejabilidade. Na obsolescência de função, “um produto existente
torna-se antiquado quando é introduzido um produto que executa melhor a função”; na
obsolescência de qualidade, “quando planejado, um produto quebra-se ou gasta-se um
determinado tempo, geralmente não muito longo”; e na obsolescência de desejabilidade,
“um produto que ainda está sólido, em têrmos de qualidade ou performance, torna-se
‘gasto’ em nossa mente porque um aprimoramento de estilo ou outra modificação faz com
que fique menos desejável.”. Note que o autor sempre se refere ao produto capitalista
como mero “produto” e não uma mercadoria ou capital-mercadoria. Esta é a tônica em
toda a sua célebre obra sobre obsolescência programada, Estratégia do desperdício, de
1960.
Annie Leonard (2011, p. 174-175), ativista ambiental, famosa pelo vídeo viral
History of Stuff, que também se refere ao produto capitalista apenas como “produto” em
seu livro A história das coisas, traz uma terminologia mais contemporânea para os tipos
de obsolescência do produto estabelecidos por Packard (1965). Em que a obsolescência
de função é renomeada por obsolescência tecnológica, a obsolescência de qualidade passa
a ser a obsolescência programada e a obsolescência de desejabilidade é a obsolescência
percebida.
A terminologia quanto aos tipos de “obsolescência do produto” também
aparece atualizada no famoso trabalho Made do Break (ainda sem tradução) de Giles
Slade (2006, p. 3), com uma única alteração em relação ao apontado por Annie Leonard
(2011), em que a obsolescência de desejabilidade é a obsolescência psicológica.

22

Por sua vez, Fátima Cabral (2003, p. 48) compreende a obsolescência
programada como uma espécie de “obsolescência artificial”2. Enquanto Valquíria Padilha
(2016, p. 47) sugere que todas as formas de obsolescência do produto, apesar de suas
especificidades, seriam planejadas. O mesmo raciocínio também é feito por Slade (2006,
p. 3), de que todas as formas de obsolescência do produto seriam “deliberadas”.
Entre essas formas, a obsolescência de função seria uma espécie de
obsolescência natural da mercadoria. As demais, neste sentido, seriam obsolescência
artificial. Essas últimas seriam o problema, enquanto a primeira é bem quista, tanto por
Packard (1965, p. 51-52) quanto por Padilha (2016, p. 48).
E a caracterização da obsolescência programada, no geral, a coloca sempre
ao lado do desenvolvimento da indústria de comunicações, por vezes ao lado do crédito
e outras vezes como fator em resposta à crise econômica capitalista. O argumento que
relaciona obsolescência programada ao desenvolvimento da indústria de comunicações é
comum a Padilha (2016), Cabral (2003) e Baran e Sweezy (1974).
Em Padilha (2016, p. 47), a publicidade é vista como a “espinha dorsal da
sociedade de consumo” e junto com a obsolescência programada “são combustíveis
essenciais para manter em funcionamento o ciclo de produção-consumo-mais produçãomais consumo de nossa atual sociedade capitalista”. Para Cabral (2003, p. 56), a

2

Para além dos trabalhos renomados em âmbito internacional de Vance Packard, Annie Leonard
e Giles Slade, resgatamos nesta Introdução trabalhos feitos por estudiosos marxistas brasileiros,
Fátima Cabral e Valquíria Padilha. Vale registrar que em levamento feito entre 2016 e 2020 em
sítios eletrônicos de revistas e eventos com o descritor “obsolescência” identificamos que há
pouquíssimos trabalhos no campo marxista brasileiro que se dedicam direta ou exclusivamente
ao tema da obsolescência programada. Por exemplo, nas revistas Crítica Marxista (50 números),
Margem Esquerda (34 números), Lutas Sociais (42 números), Revista da Sociedade Brasileira
de Economia Política (42 números), Outubro (33 números), Marx e o Marxismo (14 números) e
Novos Temas (15 números) não há registro de qualquer título de artigo ou resenha que se relacione
direta ou exclusivamente ao tema, não obstante a existência de trabalhos relacionados a ecologia,
ao meio ambiente, ao desenvolvimento das forças produtivas etc. Já a Revista Novos Rumos, entre
os volumes 17 e 57 (n. 1), apresenta um artigo relacionado ao tema: “Esteticismo e obsolescência.
Princípios norteadores da cultura do consumo” de Fátima Cabral, que consta nesta Introdução.
Em pesquisa realizada no sítio eletrônico das editoras Boitempo Editorial e Expressão Popular,
também não foi retornado qualquer livro para o tema da obsolescência programada.
Em eventos recentes no campo do marxismo brasileiro também não houve qualquer registro de
trabalho relacionado direta ou exclusivamente ao tema da obsolescência programada. Aqui
consideramos o Colóquio Marx e o Marxismo de 2011 (167 trabalhos), 2013 (207 trabalhos) e
2015 (253 trabalhos) e o Colóquio Marx e Engels de 2012 (216 trabalhos) e o de 2015 (164
trabalhos).

23

obsolescência programada anda junto com o esteticismo do capital-mercadoria, do qual a
propaganda e o design são seus elementos:
Acontece que em meio a atual revolução tecnológica, a obsolescência
planejada dos produtos – eletrônicos em particular – tornou-se mais
visível e a propaganda e o design cada vez mais imperativos para
estimular a empatia do consumidor. O estetismo, além de valorizar o
produto, acaba provocando mudanças no padrão de consumo, ao ligar a
imagem do produto à imagem das pessoas.

Além disso, Cabral (2003, p. 53-54) identifica o impulso de compras no pósGuerra estadunidense a partir da extensão do crédito a “classes de baixo e médio poder
aquisitivo, aumentando em muito a demanda”. No entanto, no final dos anos de 1960 e
início dos anos de 1970, o que se evidenciou nos Estados Unidos, Europa e Japão foi uma
saturação de mercado de bens de consumo duráveis, que levou à reformulação do padrão
fordista de produção de mercadorias em massa à acumulação flexível em que “Diminuise a vida útil dos produtos de massa, substituindo-os por outro mais individuais,
personalizados e instáveis, produzidos em estruturas organizacionais descentralizadas, de
modo a melhor controlar os riscos e alcançar satisfatório êxito comercial nessas
mudanças.” (CABRAL, 2003, p. 54).
Enquanto para Baran e Sweezy (1974), a obsolescência programada (planned
obsolescence) junto com a publicidade e a extensão do crédito às classes trabalhadoras e
médias constituem aspectos da chamada “campanha de vendas” no contexto da sociedade
estadunidense no pós-Guerra. A “campanha de vendas” constitui para eles um dos modos
de utilização do que foi por eles denominado “excedente econômico” com fins a enfrentar
a chamada “depressão crônica”:
Quando passamos da análise de um sistema competitivo para o de um
sistema monopolista, uma transformação radical no pensamento se faz
necessária. Com a substituição da lei tendência decrescente da taxa de
lucro pela lei do excedente crescente, e sendo os modos normais de
utilização do excedente incapazes de absorver um excedente em
crescimento, a questão de outros modos de utilização desta assumem
importância crucial. A existência de tais modos, em volume cada vez
maior, torna-se uma questão de vida ou morte para o sistema. E à
medida que crescem em relação ao consumo e acumulação capitalistas,
dominam cada vez mais a composição do produto social, a taxa de
crescimento econômico e a qualidade da própria sociedade.
Uma das formas alternativas de utilização recebe o nome de campanha
de vendas. Conceptualmente, ela é idêntica às despesas de circulação
mencionadas por Marx. Mas na época do capitalismo monopolista,
passou a desempenhar um papel, quantitativo e qualitativamente, muito
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além do que qualquer coisa sonhada por Marx. (BARAN; SWEEZY,
1974, p. 119).

E a obsolescência programada, que para eles é uma obsolescência préfabricada (built-in obsolescence):
aumenta a taxa de desgaste, e frequentes modificações de modelo
aumentam a taxa de substituição. (...) O resultado líquido é uma
intensificação na taxa de procura de reposição, e um surto geral na renda
e no emprego. Sob esse aspecto, como em outros, as campanhas de
venda constituem um poderoso antídoto para a tendência do capitalismo
monopolista de afundar-se num estado de depressão crônica. (BARAN;
SWEEZY, 1974, p. 135-136).

É possível perceber, através desse breve resgate teórico, que a obsolescência
programada é uma prática comum no capitalismo desde pelo menos a década de 1920,
está associada ao desenvolvimento da indústria de comunicações, extensão do crédito a
segmentos trabalhadores e de classe média no centro do capitalismo, desenvolvimento do
capital industrial com apelo à estética da mercadoria. Tudo isso, com vistas à manutenção
da lucratividade e, assim, se evitar a crise econômica.
No entanto, apesar das respostas teóricas dadas ao fenômeno da obsolescência
programada, registradas acima, algumas questões permanecem. Afinal, qual o
fundamento, em termos dialéticos, do qual a obsolescência programada surge e se
relaciona? Qual a sua “funcionalidade” para o capitalismo, no sentido de suas legalidades,
em relação à lucratividade e à reprodução do sistema produtivo? Essas são as questões
centrais deste trabalho.
Antes de adentrar, finalmente, no desenvolvimento das respostas a essas
questões, temos que indicar que o método que aqui adotamos para tratar o tema, a dialética
materialista de Marx, não é a abordagem dominante nos recentes estudos e apontamentos
políticos. Em termos de concepção que informa as abordagens das associações de defesa
de consumidores no Brasil, podemos identificar que estão em voga as noções de
sociedade de consumo3, sustentabilidade, consumo consciente4 e consumo sustentável5.
3

Cf. Revista Proteste n. 128.
O Instituto Akatu se define pelo consumo consciente: “Criado em 15 de março de 2001 (Dia
Mundial do Consumidor), o Instituto Akatu é uma organização não governamental sem fins
lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo
consciente.” (AKATU, s./d., grifo nosso).
5
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) tem como meta-missão: “Contribuir
para que todos os cidadãos tenham acesso a bens e serviços essenciais e para o desenvolvimento
4
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O referencial da chamada “sociedade de consumo” tem relativo espaço na
academia brasileira6 e informou, em alguma medida, a elaboração da Resolução do
Parlamento Europeu nº 0287/2017, de 4 de julho de 2017, intitulada “Produtos com uma
duração de vida mais longa, vantagens para os consumidores e as empresas”
(PARLAMENTO EUROPEU, 2017). Por este motivo, resolvemos resgatar alguns
autores que postularam as teses da chamada “sociedade de consumo” e ver os
fundamentos e alcances teóricos dessas abordagens. O que contribuirá enriquecer a
análise e justificar nossa escolha metodológica.
A chamada “sociedade de consumo”
Diversas são as teses e autores que advogam um advento e/ou vigência de
uma “sociedade de consumo” para caracterizar o capitalismo contemporâneo. Não
entraremos no mérito de um exame minucioso de quais seriam essas teses e autores,
genealogia e debate histórico7. Mas sim, procuraremos trazer, a título de exemplificar os
limites dessas teses, a concepção de alguns dos mais conhecidos desses autores e os
desdobramentos de suas teorias em termos de caracterização do capitalismo de nosso
tempo. Nossa opção foi por Zygmunt Bauman e Jean Baudrillard, autores renomados que
vinculam suas teses de sociedade de consumo ao pós-modernismo e que costumam ser
evocados às fundamentações teóricas sobre o capitalismo contemporâneo e a
obsolescência programada.

social, o consumo sustentável, a saúde do planeta e a consolidação da democracia na sociedade
brasileira.” (IDEC, s./d., grifo nosso).
6
O Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES),
a principal agência federal de pesquisa brasileira, em 2021, reúne 89 trabalhos, depositados entre
1999 e 2020, de diversas áreas do conhecimento relacionados ao descritor “obsolescência
programada” ou “obsolescência planejada”, e a influência das concepções de “sociedade de
consumo” em parte destes estudos é notória, em alguns casos a referência à sociedade de consumo
já aparece explícita no título (CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES, s./d.). Desses
trabalhos, apenas um foi realizado em um Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais,
intitulado “Para uma reforma complexa do consumo: do individualismo à colaboração” (PUCSP). E apenas dois trabalhos foram realizados em Programa de Pós-graduação em Sociologia:
“Consumo, cidadania e a hegemonia do discurso ecológico oficial: observações e reflexões sobre
a IV Conferência Nacional do Meio Ambiente” (Mestrado em Sociologia e Direito - UFF) e
“Globalização e crise: o Sistema Capitalcrático ultrapassa o limite da exploração do trabalho”
(Doutorado em Sociologia Política - UFSC).
7
Um apanhado preliminar pode ser encontrado em Barbosa (2014).
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A relação com as concepções de obsolescência, como se verá, é tênue. Ambos
autores, Bauman e Baudrillard, reconhecem a existência do fenômeno, porém nenhum
deles procura se posicionar de forma teórica ou mesmo empírica sobre este fenômeno.
Para Bauman (2001, p. 203; negrito nosso): “As modas vem e vão com velocidade
estonteante, todos os objetos de desejo se tornam obsoletos, repugnantes e de mau gosto
antes que tenhamos tempo de aproveitá-los”. Enquanto para Baudrillard (2018, p.34;
negrito nosso): “Pode ainda acrescentar-se ao balanço a obsolescência acelerada dos
produtos e das máquinas, a destruição de estruturas antigas que asseguravam
determinadas necessidades, a multiplicação das falsas inovações, sem benefício sensível
ao modo de vida.”.
E ainda, Baudrillard (2018, p. 44-45; itálico do autor, negrito nosso):
Acima de tudo, este desperdício de luxo, desperdício sublime posto em
evidência pelos mass media, não faz mais que duplicar no plano
cultural, um esbanjamento muito mais fundamental e sistemático,
também directamente integrado nos processos económicos,
esbanjamento funcional e burocrático, causado pela produção e ao
mesmo tempo pelos bens materiais, a eles incorporado e, por
consequência, obrigatoriamente consumido como uma das qualidades e
dimensões do objecto de consumo: a sua fragilidade e obsolescência
calculada, a sua condenação à efeméride. O que hoje se produz não se
fabrica em função do respectivo valor de uso ou da possível duração,
mas antes em função da sua morte, cuja aceleração só é igualada pela
inflação dos preços. Bastaria isso para pôr em questão os postulados
<<racionalistas>> de toda a ciência económica acerca da utilidade, das
necessidades, etc. Sabe-se ainda que a ordem da produção não
sobrevive a não ser ao preço de semelhante extermínio, de perpétuo
<<suicídio>> calculado do parque de objectos, e que tal operação se
baseia na <<sabotagem>> tecnológica ou no desuso organizado sob o
signo da moda.

Isto posto, apresentamos, a seguir, os contornos gerais dessas teorias, sobre o
que eles chamam de “sociedade de consumo”. Em termos breves, a tese geral de Bauman
relacionada à “sociedade de consumo” é a da modernidade líquida. A “sociedade de
consumo” é uma sub-tese, que ocupa um lugar privilegiado em sua obra.
A “modernidade líquida”, “modernidade fluida”, “estágio fluido da
modernidade”, “sociedade da modernidade fluida” ou “capitalismo leve” é
caracterizada(o), entre outras coisas, pelo predomínio de um estado de “fluidez” e
“leveza” em contraposição ao período imediatamente anterior de “modernidade sólida”
ou de “capitalismo pesado” (Bauman (2001, p. 24, 32, 22 e 77).
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Vale destacar que Bauman (2001) não pretende uma ruptura da análise do
capitalismo contemporâneo com a noção de modernidade. Ele, evidentemente, não
reivindica o advento do fim da História8. Apesar de, no caso do pós-modernismo, parece
haver um abandono dessa ideia pelo autor, pelo menos em termos formais9. Ou seja, ele
oscila, não assume formalmente que é pós-moderno, mesmo que de fato seja.
A tese geral da modernidade líquida é de que sociedade capitalista
contemporânea é “moderna de um modo diferente”, assim:
A sociedade que entra no século XXI não é menos ‘moderna’ que a
entrou no século XX; o máximo que se pode dizer é que ela é moderna
de um modo diferente. O que a faz tão moderna como era mais ou
menos há um século é o que distingue a modernidade de todas as outras
formas históricas do convívio humano: a compulsiva e obsessiva,
contínua e irrefreável e sempre incompleta modernização; a opressiva
e inerradicável, insaciável sede de destruição criativa (ou de
criatividade destrutiva, se for o caso: de ‘limpar o lugar’ em nome de
um ‘novo e aperfeiçoado’ projeto; de ‘desmantelar’, ‘cortar’, ‘defasar’,
‘reunir’ ou ‘reduzir’, tudo isso em nome da maior capacidade de fazer
o mesmo no futuro - em nome da produtividade ou da competitividade).
(BAUMAN, 2001, p. 40; itálico do autor).

Dois são os marcos para essa suposta virada da modernidade pesada para a
modernidade líquida (BAUMAN, 2001, p. 41):
A primeira é o colapso gradual e o rápido declínio da ilusão moderna:
da crença de que há um fim do caminho em que andamos, um telos
alcançável da mudança histórica, um Estado de perfeição a ser atingido
amanhã, no próximo ano ou no próximo milênio, algum tipo de
sociedade boa, de sociedade justa e sem conflitos em todos ou alguns
8

Veja aqui o registro da afiliação de Bauman à modernidade como forma: “Ouve-se algumas
vezes a opinião de que a sociedade contemporânea (que aparece sob o nome de última sociedade
moderna ou pós-moderna, a sociedade da ‘segunda modernidade’ de Ulrich Beck ou, como prefiro
chamá-la, a ‘sociedade moderna fluida’) é inóspita para a crítica.” (BAUMAN, 2001, p. 34). E
aqui o afastamento em relação tanto a teses pós-modernas quanto ao chamado neoliberalismo do
“fim da história”: “Não é surpreendente, pois, que, quando os velhos medos foram afastados do
palco e novos medos, muito diferentes dos horrores da iminente Gleichschaltung e da perda da
liberdade, surgiram no primeiro plano e no debate público, diversos observadores tenham
rapidamente proclamado o ‘fim da modernidade’ (ou mesmo mais ousadamente, o fim da própria
história, argumentando que ela tinha atingido seu telos ao tornar a liberdade, pelo menos o tipo
de liberdade exemplificado pelo livre mercado e pela escolha do consumidor, imune a quaisquer
ameaças).” (BAUMAN, 2001, p. 39). Por afastar do objeto deste trabalho não entraremos aqui no
debate, de conteúdo, da aproximação da tese da modernidade líquida com teses da chamada “pósmodernidade” em aspectos como deslocamento de ênfase de totalidade para fragmentação, classe
para indivíduo, abandono da centralidade do trabalho etc.
9
“Conforme afirmei em Lyfe of Fragments (Polity Press, 1996), a sociedade pós-moderna
envolve seus membros primariamente na sua condição de consumidores e não de produtores.”
(Bauman, 2001, p. 98; itálico do autor; negrito nosso).
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de seus aspectos postulados: do firme equilíbrio entre oferta e procura
e a satisfação de todas as necessidades; da ordem perfeita, em que tudo
é colocado no lugar certo, nada que esteja deslocado persiste e nenhum
lugar é posto em dúvida; das coisas humanas que se tornam totalmente
transparentes porque se sabe tudo o que deve ser sabido; do completo
domínio sobre o futuro - tão completo que põe fim a toda contingência,
disputa, ambivalência e consequências imprevistas das iniciativas
humanas.
A segunda mudança é a desregulamentação e a privatização de tarefas
e deveres modernizantes. O que costumava ser considerado uma tarefa
para razão humana, vista como dotação e propriedade coletiva da
espécie humana, foi fragmentado (‘individualizado’), atribuído às
vísceras e energia individuais e deixado à administração dos indivíduos
e seus recursos.

Como características gerais da modernidade líquida, para Bauman, se
destacam: o processo de individualização como fatalidade (BAUMAN, 2001, p. 47),
colonização do público pelo privado (Id., Ibid., p. 51), enfraquecimento de laços entre
capital e trabalho (Id., Ibid., p. 187), perda de centralidade do trabalho em termos de
valores (Id., Ibid., p. 175), a emergência de uma sociedade de consumo (Id., Ibid., p. 95).
Nesses marcos teóricos, a sociedade é adjetivada como “de consumo” devido
a uma mudança de ênfase, um “envolvimento” pela condição de consumidor e não de
produtor. São três as características defendidas por Bauman (2001, p. 98-99) para esta
alteração. A primeira é que enquanto a “sociedade de produtores” é caracterizada por uma
“vida normativamente regulada”, a “sociedade de consumidores”, por sua vez, é
caracterizada pela “ausência” de normas, dominada pela sedução, o desejo e o querer.
A segunda diz respeito aos limites do consumo. A “sociedade de produtores”
permanece entre um mínimo e um máximo que pode ser adquirido, uma conformidade.
Já a “sociedade de consumidores”, baseada na comparação universal, tem o “céu como
limite”, isto é, pela noção de adequação. A terceira concerne ao luxo. Na “sociedade de
produtores”, a noção de luxo está associada ao que está acima do máximo necessário, este
é um “pecado”. Na “sociedade de consumidores” a noção de luxo “não faz muito sentido”,
já que, para ele, não há limites.
Diversas são as transições defendidas por Bauman que caracterizam a
“sociedade de consumo”: da necessidade para o desejo, de produtor para consumidor, do
objeto para a ação de escolher, dos interesses para a identidade, da ética do trabalho para
a estética do consumo. Outras características são o comprar compulsivo, o vício em
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compras, o compromisso do capital com os consumidores e o consumo como ato
individual.
Para além de todos os sentimentos que estão envolvidos na compulsão das
compras segundo Bauman10, iremos explorar neste texto apenas três dessas transições por
melhor revelarem aspectos de sua concepção e da sociedade capitalista contemporânea.
O primeiro aspecto que nos chama a atenção é a transição da necessidade para
o desejo. Segundo Bauman (2001, p. 96), o “consumismo” está associado não mais a
satisfação de necessidades, um “conjunto mensurável de necessidades articuladas”, mas
ao desejo.
O segundo aspecto, calcado na tese de Bauman do individualismo moderno,
diz respeito à “escolha do consumidor como um valor em si”, de modo que a “ação de
escolher é mais importante que a coisa escolhida” (BAUMAN, 2001, p. 112). Prevalece,
neste caso, o “livre arbítrio” e não a coerção (Ibid., p. 110).
O terceiro e último aspecto é o “imperativo da compra”. A “liberdade” e as
“múltiplas possibilidades” de escolha, baseadas no “livre arbítrio”, implicam que todas
as opções estão nas compras, está vedada a opção de não ir às compras (Ibid., p. 96).
Por outro lado, em linhas gerais, diferentemente de Bauman em que a tese de
sociedade de consumo é uma sub-tese da “modernidade líquida”, em Baudrillard A
sociedade de consumo é a tese geral. A sociedade de consumo que, segundo ele, se
conforma nos países centrais do capitalismo é caracterizada por uma série de fatores.
O primeiro aspecto geral é que há toda uma reorganização da esfera do
consumo que implica na superação dos parâmetros do valor de uso, da necessidade e sua
satisfação para uma ênfase no desejo e nos signos, de modo que a apropriação individual
de um valor de uso com vistas à satisfação de uma necessidade cedeu lugar à “lógica da
produção e da manipulação dos significantes sociais” (BAUDRILLARD, 2018, p. 66).
Para ele, há um “processo de consumo” que é composto de um lado, pelo
“processo de significação e de comunicação” e, de outro lado, pelo “processo de
classificação e diferenciação social” (Ibid., p. 66). No primeiro, “o consumo revela-se
como sistema de permuta e equivalente de uma linguagem”. No segundo, “os
objectos/signos se ordenam, não só como diferenças significativas no interior de um

10

Acerca dos sentimentos, conferir Bauman (2001, p. 104-105).
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código, mas como valores estatutários no seio de uma hierarquia” (Ibid., p. 66). Prevalece,
portanto, a lógica do signo e da hierarquia social na esfera do consumo.
Esta lógica estaria ligada a um abandono da “lógica individual da satisfação”
para a “lógica individual da diferenciação” (Ibid., p. 67). Ocorre uma diferenciação social
mediante o objeto de consumo, veículo do signo social, que implica não somente uma
diferenciação pela personalização dos “bens” (Ibid., p. 109), mas uma diferenciação que
implica em segregação de “classe” na “sociedade democrática” (Ibid., p. 69).
Esta transição do consumo para a lógica do signo revela uma tendência,
segundo Baudrillard, à ilimitação e à indefinição. Para ele, a “diferenciação crescente dos
produtos” é limitada, ao passo que a “diferenciação crescente da procura social de
prestígio” é ilimitada:
Ora a primeira é limitada, mas não a segunda. Não existem limites para
as <<necessidades>> do homem enquanto ser social (isto é, enquanto
produto de sentido e enquanto relativo aos outros em valor). A absorção
quantitativa de alimento é limitada, o sistema digestivo é limitado, mas
o sistema cultural da alimentação revela-se como indefinido
(BAUDRILLARD, 2018, p. 72).

O caráter fundamental do consumo na “sociedade de consumo” é a ilimitação,
que segundo ele, não pode ser explicado por uma “análise moralizante”
(BAUDRILLARD, 2018, p. 60), adotada tanto por liberais quanto por marxistas:
o caráter fundamental do consumo, o seu caráter ILIMITADO dimensão inexplicável por meio de uma teoria das necessidades e da
satisfação já que, se fosse calculada em balanço calórico, energético ou
em valor de uso, depressa se atingiria o limiar de saturação.
(BAUDRILLARD, 2018, p. 67).

O segundo aspecto geral da sociedade de consumo diz respeito à “integração
do grupo”, ao consumo como instituição e “nova ética”. Para Baudrillard, o consumo
passa a ser uma “instituição”: “O consumo surge como conduta activa e colectiva, como
coacção e moral, como instituição. Compõe todo um sistema de valores, com tudo o que
este termo implica enquanto função de integração do grupo e de controle social.” (Ibid.,
p. 95).
Este sistema de valores decorre de uma situação objetiva, implicando em uma
“nova moral” (Ibid., p. 97) e uma “nova ética” (Ibid., p. 94). Isso ocorre devido a uma
“racionalização das forças produtivas” que antes circunscrita à esfera da produção, agora
se estende à esfera do consumo (Ibid., p. 96), já que o próprio consumo passa a ser uma
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força produtiva, juntamente com a informação, a comunicação, a cultura e a abundância
(Ibid., p. 60).
A racionalização em questão, segundo Baudrillard, confere atributos de
trabalho ao consumo, e se o consumo é agora força produtiva, passa ser “trabalho social”.
Assim, as dinâmicas do trabalho se apresentam também no consumo. Seguindo o
argumento, o consumidor é requerido no consumo como trabalhador e ele próprio passa
a ser uma força produtiva (Ibid., p. 100-101).
Outra face é que o consumo passa a visto como um locus não só de integração,
mas de dominação mediante uma “coação burocrática” (Ibid., p. 100). E, por outro lado,
o consumidor como agente central desse processo, se depara com um suposto novo
problema histórico fundamental, que é a propriedade não dos meios de produção, mas dos
meios de consumo (Ibid., p. 101).
Registradas essas concepções da chamada “sociedade de consumo”,
passemos à sua crítica. Entendemos que a análise da obsolescência programada demanda
a retomada da teoria que melhor pode explicar em termos da objetividade o fenômeno
social capitalista, a teoria de Marx, em especial seus escritos de maturidade11, como será
demonstrado a seguir.
A teoria de Marx sobre o modo de produção capitalista, O capital, é uma
ontologia12. Em que pese o contexto histórico da produção teórica de Marx ser a
sociedade inglesa de meados do século XIX, as legalidades desvendadas por Marx não
são sobre essa sociedade em particular, mas são sobre o capitalismo. Assim, qualquer
explicação conjuntural do capitalismo, ao contrário do que alguns apressadamente o
fazem, demanda a retomada do entendimento e da manifestação daquelas legalidades,
cujo fundamento é a relação capital como relação essencial: “Todavia, a relação de cada
capitalista com os seus trabalhadores é de fato a relação de capital e trabalho, a relação
essencial.” (MARX, 2011, p. 344).

11

Vale a ressalva de que a opção pelos estudos de “maturidade” de Marx neste artigo não implica
a adoção da tese da ruptura epistemológica entre um suposto “jovem Marx” e “Marx da
maturidade”, mas, tão somente, o fazemos porque optamos por começarmos os estudos pelos
trabalhos de Marx em que a categoria capital já tem um desenvolvimento mais amplo. Nossa
abordagem considera seriamente a posterior incorporação de estudos como os “Manuscritos de
Paris” e outros trabalhos de Marx que permitem remontar um percurso teórico-metodológico para
a melhor compreensão do objeto.
12
Cf. Cap. IV. Os princípios ontológicos fundamentais de Marx (LUKÁCS, 2012).
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Nas teses que postulam uma “sociedade de consumo” para definir o
capitalismo contemporâneo há, por exemplo, uma orientação metodológica que enfoca a
subjetividade para explicar e definir o caráter da sociedade contemporânea. Isso não deixa
de ser importante, mas seus limites devem ser precisados. A subjetividade é crucial desde
que compreendida de forma materialista13. Ou seja, há uma externalidade da qual ela faz
parte e que, inclusive, a define.
Outra tendência aliada à anterior é considerar essa subjetividade e a sua forma
de manifestação imediata no âmbito do mercado e/ou consumo. Tal Sociologia, no limite,
se prende à aparência do fenômeno chegando a categorias e teses também aparentes e
insuficientes. Não dá pra tomar a superfície como a forma global do fenômeno, a parte
“externa” como o todo. Descoladas do fundamento social, muitas dessas análises tem se
concentrado em compreender o desenvolvimento das relações sociais no âmbito do
mercado e/ou do consumo. Há variações entre as concepções, mas, no geral, esse é um
ponto comum: a subjetividade social na contemporaneidade a partir da esfera do mercado
e/o do consumo.
O mercado ou esfera da circulação é uma das esferas que compõem o
capitalismo como modo de produção. É a esfera do desaguar dos trabalhos concretos
resumidos a trabalho abstrato por meio dos seus “cristais” de valor (MARX, 2013, p. 266267), as mercadorias. É o momento das trocas de equivalentes de valor. Não há geração
de valor nessas operações de transmutação de forma da mercadoria ou, num nível mais
determinado, na alternância de posição da forma valor entre a mercadoria e o dinheiro.
Posta como totalidade, ela não consegue organizar a sociedade e seu modo de produção,
em que pese a aparência de fazê-lo.
O mesmo limite tem a distribuição e o consumo. A distribuição aparenta
organizar a sociedade, posto que determinada forma de distribuição fixa limites e
possibilidades para organizar a produção. É o caso das formas salário, lucro e juros, por
exemplo. O consumo, por sua vez, como antítese destrutiva da produção apenas compõe
a produção idealmente, como demanda. Esse papel de organização das relações de
produção só a produção tem, e no caso capitalista, somente o capital a possui.
13

“mas os homens ao desenvolverem, ao desenvolverem sua produção e seu intercâmbio
materiais, transformam também, com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar.
Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência.” (MARX,
2007, 94).
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O que ocorre na realidade social contemporânea e que explica o erro de
atribuir status organizativo ao mercado ou mesmo ao consumo é a racionalização
capitalista da produção ter se “apoderado” cada vez mais do consumo tornando-o
mais complexo e adequado às exigências da produção capitalista desde o PósGuerra, sobretudo num contexto de acumulação flexível.
Das teses da chamada “sociedade de consumo” apresentadas, destacam-se: 1)
a diferenciação social no consumo marcada pelos signos; 2) a suposta superação da
organização do consumo, das necessidades para o desejo; 3) a suposta ilimitação do
desejo; e 4) a predominância da “ação de escolher” sobre o objeto da compra.
A tese da diferenciação social das classes sociais no consumo, em que o
objeto de consumo é um veículo do signo social com vistas à “segregação de classe”,
demonstra ser correta, na medida em que a dominação capitalista ocorre não somente na
esfera da produção, mas também na esfera do consumo e que o “simbolismo” é parte
dessa objetividade capitalista. Os gostos sociais e o “simbolismo” do consumo das
diferentes classes expressam diferentes posições frente à relação-capital. Deste modo, o
consumo efetivo das mercadorias, e não apenas sua compra, implica uma determinação
adicional à dominação de classe que põe desde a esfera da produção: a determinação da
dominação de classe na esfera do consumo.
No entanto, apesar desta relevante constatação, os teóricos da chamada
“sociedade de consumo” não têm o mesmo êxito em explicar o contexto social
contemporâneo em termos das transformações que eles pretendem dar resposta. É o caso
dos outros três pontos que levantamos acima.
O suposto fato de que as esferas da circulação e do consumo capitalista não
se organizam mais pelas necessidades, mas pelo desejo revela uma incompreensão de
fundo. O fato do capitalismo, desde o Pós-Guerra, apelar significativamente para o desejo
dos “consumidores” com vistas à manutenção de sua reprodução não implica em hipótese
alguma a suplantação da lógica das necessidades sociais.
Ainda que o capitalismo não seja um sistema social voltado prioritariamente
para o atendimento de necessidades sociais, mas para a valorização do valor, o
atendimento às necessidades sociais por meio de gama complexa de divisão do trabalho
social em escala global continua a ser o mecanismo chave pelo qual as mercadorias são
produzidas. E a satisfação cotidiana de necessidades sociais é um fato que o capitalismo
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bem como qualquer sociedade terá sempre que enfrentar. O apelo ao desejo apenas indica
que o capitalismo busca um envolvimento cada vez maior de todas as classes sociais em
seus movimentos de reprodução como sistema social.
Na esteira desse argumento, é apresentada a ilimitação do desejo em contraste
com a determinação quantitativa das necessidades sociais. De fato, as necessidades
sociais sempre se expressarão como uma quantidade determinada no mercado, em termos
mais precisos como uma medida em relação à oferta da totalidade dos capitais no ramo
produtivo. Mas o desejo é a necessidade posta no plano subjetivo. O apelo ao desejo tem
a ver com a fomentação de necessidades “que provêm da fantasia”. Portanto, a lógica do
atendimento de necessidades por meio do mercado não se rompe com o estímulo
capitalista ao desejo, mas a reafirma, agora em direção à necessidades mais “artificiais”.
Por outro lado, o apelo ao desejo, ainda que este seja algo insaciável, posto
que subjetivo, e que sempre se repõe como algo novo e supostamente ilimitado, sempre
vai ao mercado numa medida limitada, em forma-dinheiro. O “céu até pode ser o limite”
do sonho capitalista para o consumo, mas se o desejo não se apresentar na forma de
dinheiro no mercado, ele não movimenta o capital. O desejo “ilimitado” tem que se
apresentar como uma quantidade determinada (limitada) de demanda na forma de
dinheiro. Portanto, é uma mistificação tratar a aparente ilimitação do desejo como o
regulador do consumo capitalista.
Por último, apresenta-se a tese da predominância da “ação de escolher” sobre
o objeto da compra. Em termos do relacionamento capitalista no mercado, devemos
pontuar que há uma precedência da compra o uso da força de trabalho sobre a “ação de
escolher” do “consumidor”. Segundo, a consolidação desse ato primário no mercado é
que torna possível a produção do capital e a reprodução. O trabalhador, pago por salário,
pode ir ao mercado “escolher” os objetos de consumo. O mesmo no caso do capitalista
com a renda proveniente do mais-valor. No caso do trabalhador, precede em termos
societais o fato não da “ação de escolher” da compra, mas da necessidade imperativa da
venda de sua força de trabalho para permitir fazer qualquer compra e completar o ciclo
econômico da força de trabalho.
Esclarecimento feito, podemos retomar a tendência identificada de
predominância da “ação de escolher” sobre o objeto escolhido. Essa tendência revela uma
indiferença da compra sobre o valor de uso comprado, o que é correto do ponto de vista
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do capital. O capital não tem apego a qualquer valor de uso e não tem qualquer restrição
a veicular o valor em qualquer valor de uso.
Diante disso tudo, entendemos que a concepção da chamada “sociedade de
consumo”, por privilegiar aspectos da subjetividade contemporânea, muitas vezes sem a
devida mediação da objetividade (o fundamento desta própria subjetividade) e pelos
equívocos de compreensão que promove, a despeito de acertos teóricos pontuais e muito
localizados, mistifica a análise do capitalismo enquanto um modo de produção da vida
social marcado pela exploração da força de trabalho com vistas à produção de capital
enquanto uma riqueza abstrata. E, por isso, não se mantém como uma opção de concepção
metodológica de fundo para uma análise teórica que dê conta das especificidades da
obsolescência programada como objeto naquilo que há de demanda de explicação diante
das lacunas identificadas neste trabalho e ainda não respondidas pela teoria.
Observações procedimentais e de percurso textual
Da contextualização que fizemos nessa introdução fica claro ao leitor que,
apesar do tema ser relevante na atualidade e ter tido um interesse renovado na última
década, seja na academia brasileira, seja fora dela, de que são marcos, por exemplo, a
Resolução do Parlamento Europeu de 2017 sobre durabilidade de mercadorias, há poucos
estudos dedicados exclusivamente ao tema da obsolescência programada no Brasil na área
de Sociologia e Ciências Sociais, bem como no âmbito do marxismo brasileiro.
Os poucos estudos realizados com alguma extensão e profundidade sobre o
tema, no âmbito do marxismo, se concentram na exposição da obsolescência ao lado de
outros desenvolvimentos da realidade capitalista do século XX, como a indústria da
comunicação, extensão do crédito a classes trabalhadoras e médias e, por vezes, todas
juntas como uma estratégia para se evitar as crises capitalistas. Exceção feita aos trabalhos
A condição pós-moderna de David Harvey e Para além do capital de István Mészáros,
que abordaremos no Capítulo 2.
Também ficou claro ao leitor que o referencial teórico-metodológico da
chamada “sociedade de consumo” se mostrou limitado ao tratamento do tema em termos
de uma explicação teórica que dê conta da complexidade do tema em termos de sua
gênese e desenvolvimento considerando as determinações fundamentais do capitalismo.
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Neste sentido, a abordagem aqui proposta tem como objetivo principal
contribuir com o avanço dos estudos sobre o tema da obsolescência no que nos propomos
a apresentar uma explicação para a gênese, o desenvolvimento e a funcionalidade da
obsolescência programada no capitalismo.
Para tal, retomamos a obra de Marx, em especial O capital, em seus três
livros, por entender que estes constituem o estudo mais sistematizado já feito sobre o
capitalismo. Ao contrário de determinados estudiosos que hierarquizam (ou priorizam
“exegeticamente”) o Livro I de O capital sobre os Livros II e III (por entender que o
primeiro foi publicado por Marx e os demais “não estariam prontos para publicação”),
nossa interpretação partirá do argumento dialético do texto e não de preciosidades
formais. Ainda que Marx tenha publicado o Livro I, o fato é que ele certamente não
relutou em fazer alterações entre as edições desse livro e certamente não relutaria em
fazer outras a partir do desenvolvimento de seus estudos constantes nos Livros II e III.
Além disso, não compartilhamos de interpretações que desconsideram a
unidade sistemática entre os três livros de O capital ou buscam interpretações outras que
descaracterizam o modo de exposição de Marx nesta obra. Adicionalmente, retomamos,
quando necessário, os Manuscritos de 1857-1858, no Brasil conhecidos como
Grundrisse, e a chamada Teorias da Mais-Valia (publicado a partir dos Manuscritos de
1863-1865). Sempre que necessário, conforme o avançar do argumento, a tese terá
interlocução crítica com estudiosos marxistas contemporâneos.
O estudo, no primeiro capítulo se concentra em retomar as determinações
mais gerais do capital para situar o fundamento do qual a obsolescência programada parte
como fenômeno. Isso permitirá chegar à conclusão de que a obsolescência programada
tem com fundamento o capital e suas legalidades gerais, sendo, portanto, uma forma de
aparecimento da obsolescência do capital industrial14.
No segundo capítulo, fazemos a discussão sobre o capital como movimento
ou processo cíclico, a partir do que é possível compreender as determinações mais gerais
do capital industrial. Neste capítulo apresentamos uma possibilidade de compreensão
14

A categoria capital industrial, no sentido empregado por Marx e aqui adotado, não tem qualquer
relação com a concepção comum de divisão da economia em setores três setores (primário –
extrativista; secundário – indústria de transformação e terciário – serviços). Como se verá ao
longo deste trabalho, o capital industrial é a forma fundamental do capital, posto que é a única
que produz e apropria valor e mais-valor, em contraste com as demais formas funcionais do
capital, que apenas apropriam o mais-valor, não tendo capacidade de gerá-lo.
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sobre a obsolescência desse capital industrial em suas formas de existência, em especial
a forma produtiva e a forma do capital-mercadoria. O resultado que se chega é que a
obsolescência do capital-mercadoria na forma da obsolescência programada constitui
uma estratégia necessária do capital para reduzir seu tempo improdutivo na esfera do
consumo.
Finalmente, no capítulo terceiro, retomamos o mais recente debate
internacional marxista (realizado entre os anos de 2013 e 2014) sobre a queda da taxa de
lucro e também a argumento de Marx sobre o tema e apresentamos a tese de que a
obsolescência programada constitui uma circunstância contra-atuante à queda da taxa
geral de lucro e, por isso, como parte dessa legalidade, refuta o capitalismo como modo
de produção absoluto.
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CAPÍTULO 1 – PRESSUPOSTOS PRODUTIVOS E REPRODUTIVOS DA
OBSOLESCÊNCIA DO CAPITAL

Figura 2: Imagem de trabalhador informal em um cemitério de navios
Fonte: https://historiasdomar.blogosfera.uol.com.br/2020/04/25/onde-os-navios-vao-para-morrer-como-eo-maior-cemiterio-das-embarcacoes/
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Como visto na Introdução, o tratamento teórico sobre a obsolescência
programada por vezes associa a explicação a um mero “produto” sem fazer qualquer
menção ao tipo específico que assume os produtos do trabalho no capitalismo. Além
disso, boa parte das explicações não busca ir à fundo, se concentrando em caracterizações
de conjuntura nas quais a obsolescência aparece ao lado de outras determinações.
Neste capítulo, teremos a oportunidade de perceber que o produto capitalista
não é um mero “produto”, comum a qualquer sociedade, mas possui determinações
específicas resultantes do modo como os homens se organizam para produzir sua
existência no capitalismo. O produto capitalista por excelência é o capital-mercadoria,
mas, antes de conhecê-lo, é necessário partir das formas mais básicas da troca capitalista
para entendermos a gênese do capital enquanto relação social fundamental do
capitalismo.
Deste modo, procuramos trazer algumas das determinações mais abstratas da
produção capitalista partindo da circulação de mercadorias, passando pela produção e sua
complexificação em termos de acumulação. Ao final do capítulo, apresentamos o que se
pode entender por obsolescência do capital. Acreditamos que, com isso, fica
pavimentado, em termos de fundamento, o caminho para as discussões dos capítulos
seguintes.
1.1. O CAPITAL EM SUAS FORMAS E SUA GÊNESE
1.1.1. A MERCADORIA: CONTRADIÇÃO ENTRE O TRABALHO CONCRETO E O
TRABALHO ABSTRATO

A obsolescência programada como fenômeno da realidade social capitalista
deve ser compreendida à luz de sua emergência social e histórica. Neste sentido, o
pressuposto de sua exposição é o próprio capital.
O capital é uma relação social. A exposição desse objeto é feita por Marx nos
três livros de O capital, considerando, diferentes níveis de abstração dessa relação social.
Nesta seção, procuramos apresentar o desenvolvimento do capital em seu primeiro
momento ou conceito simples do capital, (conceito mais abstrato), como valor (MARX,
2011, p. 251).
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Apesar do dinheiro ser associado ao capital de forma mais imediata, a
categoria mais abstrata e imediata da produção capitalista, que inclusive explica o
dinheiro como uma relação social, é a mercadoria15. E as determinações16 mais abstratas
do capital, da produção capitalista, são encontradas nas duas primeiras seções do livro I
de O capital. Deste modo, para podermos entender a obsolescência programada e suas
determinações precisamos compreender primeiro as determinações mais gerais do capital,
começando pela mercadoria e pelo dinheiro.
A mercadoria, aparece como um objeto externo marcado inicialmente como
“duplo [Zwieschlächtiges] de valor de uso e valor de troca.” (MARX, 2013, p. 119). Para
que um objeto ou efeito útil seja considerado mercadoria é necessária a satisfação de três
condições. Primeiro, o bem deve ser produto do trabalho. Segundo, deve ter valor de uso
para seu comprador. E terceiro, deve realizar seu valor, ou seja, ser trocado no mercado.
A mercadoria é constituída em um corpo e suas propriedades físicas. Esse
corpo da mercadoria (Warenkörper) e suas propriedades físicas constituem o valor de
uso ou bem. Na sociedade capitalista, o valor de uso é o suporte material do valor de
troca.
Seguindo as pistas do valor de troca, que aparenta ser “acidental”, “puramente
relativo”, e até mesmo intrínseco ou imanente à mercadoria, ficará claro seu caráter
aparente. À medida que a mercadoria se relaciona com outras mercadorias torna-se nítido
que elas expressam algo comum por meio de sua troca. E que, portanto, seu valor de troca
é apenas o modo de expressão ou forma de aparecimento (Erscheinungsform)17 de um
“conteúdo que dele pode ser distinguido” (MARX, 2013, p. 115).
15

O primeiro esboço da exposição do capital são os chamados Grundrisse escritos por Marx entre
1857 e 1858. Nestes manuscritos, a exposição do capital começa pelo capítulo do dinheiro,
sucedido do capítulo do capital. No entanto, a exposição do capital iniciando pelo dinheiro foi
abandonada por Marx. Já no texto seguinte aos Grundrisse, a chamada Para a crítica da
Economia Política, de 1859, Marx inicia a exposição mais abstrata do capital pela mercadoria,
seguida do dinheiro. Essa ordem categorial entre essas relações sociais se mantém no primeiro
livro de O capital. Na nossa percepção, Marx já no final da redação dos Grundrisse tinha notado
que a mercadoria era a relação social mais abstrata do modo de produção capitalista ao redigir a
seção intitulada Valor ao final do manuscrito: “A primeira categoria em que se apresenta a riqueza
burguesa é a da mercadoria.”.
16
Entendemos a determinação não como uma relação de causalidade, mas como o movimento de
auto exposição do objeto pelo qual ele mesmo se define, de seus aspectos mais abstratos para os
mais determinados.
17
O termo original em alemão é Erscheinungsform, traduzido por “forma de manifestação” pela
Boitempo Editorial. No entanto, optamos por acompanhar a tradução de Erscheinung por
aparecimento, conforme a edição da Ciência da Lógica em edição conjunta entre a Editora Vozes
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O relacionamento das mercadorias na troca é crucial para determinar o que as
mercadorias são. Sua igualação no mercado abstrai seu valor de uso (MARX, 2013, p.
115) e consequentemente as características úteis do trabalho que as produziu, restando
apenas o aspecto do valor de troca e o fato de que trabalho humano abstrato foi despendido
na sua produção:
Prescindindo do valor de uso dos corpos das mercadorias, resta nelas
uma única propriedade: a de serem produtos do trabalho. Mas mesmo o
produto do trabalho já se transformou em nossas mãos. Se abstraímos
seu valor de uso, abstraímos também os componentes [Bestandteilen] e
formas corpóreas que fazem dele um valor de uso. O produto não é mais
uma mesa, uma casa, um fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas
qualidades sensíveis foram apagadas. E também já não é mais o produto
do carpinteiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outro trabalho
produtivo determinado. Com o caráter útil dos produtos do trabalho
desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados e, portanto,
também as diferentes formas concretas desses trabalhos, que não mais
se distinguem uns dos outros, sendo todos reduzidos a trabalho humano
igual, a trabalho humano abstrato. (MARX, 2013, p. 116).

Portanto, essa abstração da mercadoria na troca revela a substância social
comum e da qual o valor de troca é mera forma de aparecimento, o valor: “O elemento
comum, que se apresenta na relação de troca ou valor de troca das mercadorias, é,
portanto, seu valor.” (Ibid., p. 116). O valor de troca é a forma de aparecimento do valor
(Ibid., p. 116). Nessa abstração, as mercadorias, que apareciam inicialmente como uma
mera unidade de valor de uso e de valor de troca, são mais que isso, e exatamente por
conter a substância social do trabalho humano abstrato, o valor, são valores, valores
mercadoria (Ibid., p. 116).
Os valores das mercadorias são determinados pela quantidade de trabalho
humano abstrato. Esta última é definida considerando o tempo de trabalho socialmente
necessário ou tempo de trabalho em média necessário. O que exclui, portanto, a noção de
que quanto maior a inabilidade do trabalho, maior o valor produzido. Pelo contrário,
quanto menor a habilidade do trabalho em relação à média, menos objetos úteis
produzidos no mesmo intervalo de tempo. Nestes termos do tempo de trabalho médio
necessário, a mercadoria expressa uma nova determinação. A mercadoria individual,

e a Editora Universitária São Francisco, por entender que aparecimento denota mais movimento
que manifestação, e que relaciona o aparente de modo orgânico com o algo essencial que nele
aparece.
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como formar elementar da produção capitalista, vale como exemplar médio do ramo
produtivo (Ibid., p. 117).
O tempo de trabalho socialmente necessário é que determina a grandeza do
valor. Assim, na troca, as mercadorias se equiparam considerando sua grandeza de valor,
e, com isso, seu tempo de trabalho socialmente necessário. A variação da grandeza de
valor é determinada pela força produtiva do trabalho e “varia na razão direta da
quantidade de trabalho que nela é realizado e na razão inversa da força produtiva desse
trabalho” (Ibid., p. 118):
Assim, a grandeza de valor de uma mercadoria permanece constante se
permanece igualmente constante o tempo de trabalho requerido para sua
produção. Mas este muda com cada mudança na força produtiva do
trabalho. Essa força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas
circunstâncias, dentre outras pelo grau médio de destreza dos
trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e de sua
aplicabilidade tecnológica, a organização social do processo de
produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições
naturais.” (MARX, 2013, p. 118).

A produção de mercadorias, considerando a força produtiva do trabalho, tem
que produzir valor de uso, mas não é qualquer valor de uso. É valor de uso para outrem,
valor de uso social, posto que, do ponto de vista do aspecto de valor de uso, a coisa/o
objeto pode ser valor de uso sem ser valor. E não basta ser apenas valor de uso social,
mas tem que ser “transferido a outrem” por meio da troca (Ibid., p. 119).
O valor, contido na mercadoria, só pode se manifestar/expressar na troca. Não
é que sem a troca não exista valor, afinal o tempo de trabalho socialmente necessário está
contido na mercadoria após a conclusão da produção. É que o valor só pode se expressar
no momento da troca. Assim, a troca confirma a existência do valor e valida o produto
como mercadoria. Se o produto não realiza a troca, o tempo de trabalho nele contido de
nada serve, ele desvaloriza deixando de ser mercadoria potencial. Portanto, comparar
mercadorias na troca expõe/expressa seu caráter de valor.
O fundamento da produção do valor e do valor de uso, como apresentado
acima, é o trabalho18. A investigação do caráter “duplo” interno à mercadoria conduziu
Marx a descobrir a duplicidade do trabalho produtor de mercadorias:
18

Este é um ponto de convergência entre Marx e a economia política clássica. Ambos atribuem
ao “trabalho em geral” a propriedade de ser fonte da riqueza (MARX, 2011, p. 57). A diferença é
que Marx vai além daquela escola com a concepção da duplicidade interna ao trabalho no
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Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força humana de trabalho
em sentido fisiológico, e graças a essa sua propriedade de trabalho
humano igual ou abstrato ele gera o valor das mercadorias. Por outro
lado, todo trabalho é dispêndio de força humana de trabalho numa
forma específica, determinada à realização de um fim, e, nessa
qualidade de trabalho concreto e útil, ele produz valores de uso. (Ibid.,
p. 124).

E esta é uma distinção categorial de extrema relevância, veremos. O trabalho,
em qualquer época, produz coisas úteis à satisfação de necessidades humanas, é produtor
de valor de uso, trabalho empregado com determinada finalidade e realizado com meios
socialmente determinados, é “trabalho concreto”. O trabalho concreto é uma “condição
de existência” humana, já que toda época histórica demanda a produção de coisas úteis à
satisfação de necessidades humanas, variando conforme o caráter de cada época e
sociedade19. Portanto, o trabalho concreto para Marx é inerente a toda e qualquer
sociedade, em qualquer época:
Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim,
uma condição de existência do homem, independente de todas as
formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo
entre homem e natureza e, portanto, da vida humana. (Ibid., p. 120).

Já a dimensão abstrata do trabalho é fruto de operação que o próprio modo de
produção capitalista realiza com o aparente intuito de circular mercadorias, de realizar o
valor inerente à cada uma delas. É aparente porque o mercado aparece como
automovimento das mercadorias que fazem seus proprietários se relacionarem. Mas, no
fundo (em essência), e de forma invertida à aparência, as relações entre os agentes da
produção, que são mediadas pelas mercadorias, irão comparar a capacidade de produção
de valor dos trabalhos particulares contidos na mercadoria singular.

capitalismo, como trabalho concreto e ao mesmo tempo abstrato. A economia política jamais
chegaria a esta compreensão já que considerava as categorias trabalho e valor como “naturais”,
e, portanto, existentes em todas as formações sociais. Marx, ao contrário, chega a estas categorias
exatamente por buscar a especificidade do trabalho no capitalismo e por entender que o valor é
uma categoria específica e inerente à produção orientada para a troca. E que o valor só pode advir
do trabalho em sua dimensão abstrata, daquilo que os diferentes trabalhos concretos tem de
comum, dispêndio capitalista de força de trabalho. Cf. Grespan (2000).
19
Cada sociedade desenvolve meios específicos de moldar a natureza às suas necessidades e a
forma de produzir em cada época é chave para a compreensão da mesma: “O que diferencia as
épocas econômicas não é ‘o que’ é produzido, mas ‘como’, ‘com que meios de trabalho’. Estes
não apenas fornecem uma medida do grau de desenvolvimento da força de trabalho, mas também
indicam as condições sociais nas quais se trabalha.” (Ibid., p. 257).
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Deste modo, e como aparência e essência formam uma unidade contraditória,
o mercado/a circulação é, entre outras coisas e, ao mesmo tempo, o locus de comparação
não só de valores, mas de trabalhos concretos abstraídos a trabalho abstrato. Além do que,
devemos ressaltar que não se trata de uma “operação lógica” de dividir a categoria
trabalho em “concreto” e “abstrato”, no dizeres de Rubin (1980, p. 160) “Na teoria de
Marx sobre o valor, a transformação do trabalho concreto em abstrato não é um ato teórico
de abstração com a finalidade de encontrar uma unidade geral de medida. Esta
transformação é um fato social real.”. Porém, se trata um exercício de apreensão teórica
do que, de fato, abstratamente, se processa no real, mesmo que a despeito da consciência
dos agentes: “Porque equiparam entre si seus produtos de diferentes tipos na troca, como
valores, eles equiparam entre si diferentes trabalhos como trabalho humano. Eles não
sabem disso, mas o fazem.” (Ibid., p. 149).
O trabalho abstrato, em que pese as interpretações equivocadas20 acerca de
seu significado, não se resume a mero dispêndio fisiológico de força de trabalho. Quando
os produtores privados vão ao mercado trocar suas mercadorias de forma imediata
comparam seus trabalhos de forma mediata. Neste exercício relacional, eles comparam
seus trabalhos e os igualam.
No entanto, esta igualação dos trabalhos, para Marx não é uma redução dos
mesmos ao denominador comum de mesmo dispêndio de energia fisiológica. Esta
interpretação reduz todo o caráter social e histórico do trabalho a seu aspecto biológico,
que, apesar de pressuposto, não pode ser colocado como sentido para a categoria trabalho
abstrato. Afinal, esta concepção se constitui num “vareio” teórico, já que implicaria
entender o capitalismo como o regresso do homem a um estado pré-histórico. Longe
disso, o capitalismo é um sistema determinado social e historicamente, portanto, suas
categorias devem ser explicadas em termos sociais e históricos: “Na medida que o valor
do produto do trabalho é uma função social, e não natural, o trabalho que cria este valor
não é uma substância fisiológica, mas uma ‘substância social’.” (RUBIN, 1980, p. 154).
Ou nos dizeres de Marx (2013, p. 151) acerca das categorias sociais e históricas
específicas ao capitalismo:
Ora, são justamente essas formas que constituem as categorias da
economia burguesa. Trata-se de formas de pensamento socialmente
válidas e, portanto, dotadas de objetividade para as relações de
20

Cf. Rubin (1980).
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produção desse modo social de produção historicamente determinado,
a produção de mercadorias.

A transformação prática dos trabalhos concretos em trabalho abstrato,
operação realizada sistematicamente pelo modo capitalista de produção não implica a
redução ao aspecto biológico do trabalho, muito menos uma igualação supra-histórica
(RUBIN, 1980, p. 109-120). Ao contrário, esta operação é social e histórica, determinada
pelo caráter capitalista da produção. A categoria trabalho abstrato representa a igualação
dos trabalhos concretos no seio do capitalismo. Para tal, são utilizados critérios sociais
que variam historicamente no interior deste modo de produção como: duração do
dispêndio de trabalho, intensidade do trabalho, a qualificação do trabalho e a quantidade
de produtos produzidos numa unidade de tempo (Ibid., p. 172). A definição das “unidades
sociais de trabalho”, exatamente por ocorrer em termos sociais e históricos, levando em
consideração os critérios supracitados, implica num “condicionamento casual” do
trabalho em termos abstratos (Ibid., p. 174).
Compreendidos tanto o trabalho concreto quanto o trabalho abstrato vamos à
relação entre ambos. O modo capitalista de produção realiza um processo de “validação”
dos trabalhos concretos ao testar seu caráter de valor na esfera da troca por meio da
igualação dos trabalhos, de sua redução a trabalho abstrato. Deste modo, na esfera da
produção o trabalho concreto se apresenta como potencial21 trabalho abstrato, fato que se
confirma como ato na esfera da circulação, trabalho concreto como potencial trabalho
abstrato. O trabalho abstrato como consequência lógica e prática desta afirmação só pode
ser trabalho concreto de fato, cujo produto é um valor de uso que realiza seu valor na
troca.
Assim, a produção capitalista contém em seu bojo uma infinidade de
trabalhos concretos que incessantemente são igualados como trabalho abstrato com vistas
a revelar o real caráter de valor de cada trabalho contido nas mercadorias produzidas por
cada trabalho privado. A produção capitalista se configura, portanto, tendo seu trabalho
social marcado pela existência de inúmeros trabalhos privados voltados à produção de
valor. O trabalho privado, concreto, só se torna social na medida em que “prova” no

21

É utilizada na tradução da obra de Rubin (Ibid., p. 166) as categorias “indireto” e “latente” para
expressar a relação do trabalho concreto como trabalho abstrato. No entanto, optamos pela
categoria “potência”.
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mercado que seu trabalho é produtor de valor, ao produzir mercadorias. Portanto, a
produção capitalista realiza incessantemente a passagem do trabalho privado a trabalho
social por meio da sua conversão de trabalho concreto em trabalho abstrato, a redução a
“massa homogênea de trabalho social” de tipo capitalista.
A relação contraditória entre trabalho concreto e trabalho abstrato ocorre
numa produção em que o trabalho social também é marcado por contradições que
conduzem ao fenômeno do fetichismo da mercadoria22.
O fetichismo da mercadoria, neste nível de abstração, consiste num complexo
fenômeno que envolve uma inversão relacional entre o sujeito e o objeto da produção na
sociedade capitalista. O fetichismo da mercadoria é a forma que a sociedade capitalista
se encontra disposta para sua produção, em que ocorre uma inversão na relação entre o
sujeito e objeto no que tange à aparência e à essência da realidade.
No plano da aparência os objetos (coisas, produtos do trabalho humano)
aparecem como sujeitos. Suas “relações humanizadas” produzem as relações “reificadas”
entre os homens (sujeito). No plano da essência, ocorre o inverso da aparência, as relações
sociais de produção reificadas entre os homens (sujeito) determinam o desenvolvimento
social do objeto. As relações entre os objetos são produto das relações entre os homens:
“É apenas uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume,
para eles, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas.” (MARX, 2013, p. 147).
Entre as duas dimensões que estão dispostas de modo invertido na realidade,
a determinação fundamental parte da essência:
O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto,
simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres
objetivos dos próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais
que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete também a relação
social dos produtores com o trabalho total como uma relação social dos
produtores com o trabalho total como uma relação entre os objetos,
existente à margem dos produtores. (Ibid., p. 147).

22

O fenômeno do fetichismo (Fetischismus) ou feitiço da mercadoria tem outros desdobramentos
de forma, que não trataremos aqui pelas limitações da pesquisa, que comtemplam o fetichismo do
dinheiro (Geldfetisch) e o fetichismo do capital (Kapitalfetisch). E à medida que esta categoria
vai se apresentando ao longo da exposição dos três livros de O capital ganha novos contornos em
relação ao que aqui apresentamos e vai se redefinindo.
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As propriedades sociais dos objetos advêm das relações de produção
reificadas entre os homens23. São as relações de produção gerais entre os homens que
conferem “funções sociais” (RUBIN, 1980, p. 49) aos objetos, dotam os objetos de
propriedades sociais24, que proporcionam aos objetos a aparente capacidade de
determinar o rumo das relações sociais. E são as relações de produção específicas que
determinam que um objeto assuma uma função específica como, por exemplo,
mercadoria, dinheiro ou capital: “Todo tipo de relação de produção entre pessoas confere
uma ‘virtude social’, uma ‘forma social’, específica, às coisas através das quais as
pessoas mantêm relações diretas de produção.” (Ibid., p. 35, grifo do autor).
Na esteira do pensamento marxiano, o que se apresenta no plano da aparência
é algo real, é algo concreto:
A estes últimos [os produtores], as relações sociais entre seus trabalhos
privados aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações
diretamente sociais entre pessoas entre seus próprios trabalhos, mas
como relações reificadas entre as pessoas e relações sociais entre coisas.
(MARX, 2013, p. 148, grifo nosso).

De fato, os homens “orbitam” em torno dos objetos que parecem dotados de
vida própria, afinal a posse de determinado objeto não só expressa relações sociais
determinadas, mas também a possibilidade de estabelecer relações sociais como um
sujeito que personifica a coisa:

23

A reificação, fenômeno subjacente ao fetichismo e base para a “personificação das coisas”,
advém do próprio caráter da totalidade capitalista como uma sociedade produtora de mercadorias,
em que os sujeitos do processo, os homens, são resumidos pelo processo de produção a “objetos”.
O processo de produção, por exemplo, equivale homens a coisas, ao resumir a força de trabalho
a uma mercadoria, ao utilizar esta como mercadoria capaz de valorizar outras mercadorias. O
trabalhador estabelece uma relação de “autoreificação” ao produzir um mundo “estranho” a si, ao
se exteriorizar numa realidade objetiva que se opõe ao seu desenvolvimento pleno – fenômeno do
estranhamento. Esta realidade “estranha” ao trabalhador é interiorizada por estes, penetrando em
seu âmago mais profundo, em sua “alma”: “Do mesmo modo que o sistema capitalista produz e
reproduz a si mesmo econômica e incessantemente num nível mais elevado a estrutura da
reificação, no curso de desenvolvimento capitalista, penetra na consciência dos homens de
maneira cada vez mais profunda, fatal e definitiva.” (LUKÁCS, 2003, p. 211).
24
A economia política clássica explicou de forma equivocada a origem do caráter social das
“coisas” na produção capitalista. Seu erro consistiu em derivar imediatamente o caráter social das
propriedades técnicas dos objetos (RUBIN, 1980, p. 42). A mercadoria como “forma elementar”
do modo de produção capitalista não é tomada por Marx como um objeto apenas do ponto de vista
“sensível”, mas pelas “propriedades sociais” que os próprios homens conferem através de suas
relações de produção, de caráter mercantil, é que, para Marx a mercadoria é “uma coisa sensívelsuprassensível” ou coisa “social” (MARX, 2013, p. 146-147).
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Se determinada pessoa mantém uma relação de produção direta com
outras pessoas determinadas, enquanto proprietária de certas coisas,
então uma dada coisa, não importa a quem possua, a habilita a ocupar
um lugar no sistema de relações de produção. Na medida em que a
propriedade sobre coisas é condição para o estabelecimento de relações
de produção direta entre as pessoas, parece que a coisa mesma possui a
capacidade, a virtude, de estabelecer relações de produção. (RUBIN,
1980, p. 34).
1.1.2. A AUTOCONTRADIÇÃO DA MERCADORIA QUE SE REPÕE DE MODO
EXTERNO NO DINHEIRO

A mercadoria guarda em seu interior uma contradição, um incessante conflito
entre valor de uso e valor. Ao ser constantemente trocada no mercado por outras
mercadorias estabelecendo uma autorrelação, ao relacionar-se com outrem25, a
mercadoria passa gradativamente da forma simples à forma equivalente universal, o
dinheiro:
A ação social de todas as outras mercadorias exclui uma mercadoria
determinada, na qual todas elas expressam universalmente seu valor.
Assim, a forma natural dessa mercadoria se converte em forma de
equivalente socialmente válida. Ser equivalente universal torna-se, por
meio do processo social, a função especificamente social da mercadoria
excluída. E assim ela se torna – dinheiro. (MARX, 2013, p. 161).

Isto é, o incessante conflito interno entre valor e valor de uso acaba por se
exteriorizar em uma mercadoria equivalente universal, o dinheiro. O dinheiro é a
“solução” dialética para a contradição entre valor e valor de uso:
Inicialmente, as mercadorias entram no processo de troca sem serem
douradas, nem açucaradas, mas tal como vieram ao mundo. Esse
processo gera uma duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro,
uma antítese externa, na qual elas expressam sua antítese imanente entre
valor de uso e valor. Nessa antítese, as mercadorias, como valores de
uso, confrontam-se com o dinheiro, como valor de troca. Por outro lado,
ambos os polos da antítese são mercadorias, portanto, unidades de valor
de uso e valor. Mas essa unidade de diferentes se expressa em cada um
dos polos de modo inverso e, com isso, expressa, ao mesmo tempo, sua
relação recíproca. (MARX, 2013, p. 179).

25

“A ‘atividade’ da primeira mercadoria significa que através da relação com a outra ela expressa
seu próprio valor, de modo que a relação com a outra é de fato relação consigo mesma através da
outra, ou auto-relação mediada pela outra” (GRESPAN, 1998, p. 76).
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Mas a solução da contradição interna à mercadoria, entre valor e valor de uso,
implica a reposição dessa mesma contradição de modo externo e num nível de abstração
mais determinado. Desta forma, ao produzir o dinheiro como “solução” para sua
contradição interna, as mercadorias particulares entram em contradição com o próprio
dinheiro (mercadoria universal), repondo a contradição entre o valor de uso e o valor
num nível mais complexo.
O surgimento do dinheiro, “produto necessário do processo de troca”, implica
uma nova determinação à exposição categorial de O capital, já que seu nascimento
possibilita ao processo de troca a dissociação entre a compra e a venda pela formação de
uma unidade de contrários com a mercadoria, onde a mercadoria é a “forma natural” e
“particular” da riqueza e o dinheiro, o oposto, a “forma social” e “universalmente válida”
(ANTUNES; BENOIT, 2010, p. 41). “Dessa assimetria surge a tensão e a possibilidade
de uma crise entre ambos” (Ibid., p. 41).
A exposição da mercadoria tinha levado em consideração trocas diretas entre
mercadorias (M – M). Neste caso, há identidade no processo de troca, em que o ato de
compra e venda é único, compra é venda e venda é compra, simultaneamente: é troca de
mercadorias de lugar com a finalidade de obter valor de uso diverso do por si produzido.
No entanto, com o surgimento do dinheiro, inaugura-se uma cisão no ato de compra e
venda, de modo que a compra não necessariamente será sucedida pela venda:
A circulação rompe as barreiras temporais, locais e individuais da troca
de produtos precisamente porque provoca uma cisão na identidade
imediata aqui existente entre o dar em troca o próprio produto do
trabalho e o receber em troca o produto do trabalho alheio,
transformando essa identidade na antítese entre compra e venda. (Ibid.,
p. 187).

Neste momento, compra e venda passam de ato único (M – M), para atos
separados, opostos e complementares na circulação simples de mercadorias (M – D –M):
vende-se (M – D) para comprar (D – M). Deste modo, compra e venda, a partir do
momento que constituem atos separados, opostos e complementares, adquirem a
possibilidade de autonomizar-se, já que a venda não necessariamente será sucedida
imediatamente pela compra:
Como a primeira metamorfose da mercadoria é simultaneamente venda
e compra, esse processo parcial é, ao mesmo tempo, um processo
autônomo. O comprador tem a mercadoria, o vendedor tem o dinheiro,
isto é, uma mercadoria que conserva a forma adequada à circulação
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independentemente se mais cedo ou mais tarde ela volta a aparecer no
mercado. Ninguém pode vender sem que outro compre. Mas ninguém
precisa comprar apenas pelo fato de ele mesmo ter vendido. (MARX,
2013, p. 187).

Entretanto, esta autonomia dos atos de troca entre mercadoria e dinheiro é
apenas uma dimensão aparente da relação. No fundo, compra e venda constituem uma
unidade que se expressa como aparente autonomia e a crise não “é meramente a
autonomização possível de momentos diferentes do processo de circulação”, mas sim a
“evidência de que essa autonomização contraria a unidade obrigatória dos momentos”:
A crise não é, portanto, meramente a autonomização possível de
momentos diferentes do processo de circulação. Ela é a evidência de
que essa autonomização contraria a unidade obrigatória dos momentos,
de que sem a complementaridade deles não ocorre a distribuição de
produtos entre os membros da economia mercantil, de modo que estes
últimos não teriam acesso aos produtos que desejam consumir. Já que a
compra e a venda constituem o ‘nexo social’ básico entre tais
indivíduos, elas não podem autonomizar-se completamente sem romper
este ‘nexo’. A ‘violência’ com que se faz valer a unidade vem do fato
de ser a própria totalidade do vender para comprar que diferencia o
vender e o comprar como seus momentos, que lhes atribui significado
dentro do seu processo. Estes dois atos se distinguem para que o ‘nexo
social’ se estabeleça apesar e a partir da privacidade e especialização
dos trabalhos singulares, mantendo-os assim, pois se a venda permite a
compra posterior daquilo de que cada um precisa, então é possível a
preservação da independência dos indivíduos na esfera da produção e
seu relacionamento só na da circulação. (GRESPAN, 1998, p. 90).

Neste sentido, a crise conduz à afirmação de que os momentos aparentemente
autônomos constituem necessariamente uma unidade:
Dizer que esses dois processos independentes e antitéticos forma uma
unidade interna significa dizer que sua unidade interna se expressa em
antíteses externas. Se, completando-se os dois polos um ao outro, a
autonomização externa do internamente dependente, avança até certo
ponto, a unidade se afirma violentamente por meio de uma crise.
(MARX, 2013, p. 187).

A primeira possibilidade da crise capitalista aparece neste momento da
apresentação de O capital. A produção capitalista é marcada pela contradição entre
trabalho privado e trabalho social. Ela é formada por inúmeros proprietários privados que
produzem mercadorias. No entanto, apesar da aparência de liberdade e independência de
cada um, todos são subsumidos por uma dinâmica produtiva social. Deste modo, cada
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proprietário privado depende da dinâmica produtiva da totalidade dos proprietários
privados (social) para realizar o valor de suas mercadorias:
Nossos possuidores de mercadorias descobrem, assim, que a mesma
divisão do trabalho que os transforma em produtores privados
independentes também torna independente deles o processo social de
produção e suas relações nesse processo, e que a independência das
pessoas umas das outras se consuma num sistema de divisão do
trabalho. (Ibid., p. 182).

A produção capitalista é marcada pela existência de produtores privados que,
apesar de conduzirem seus negócios racionalmente26, são subjugados por uma dinâmica
social do capital que é irracional. Os capitalistas lançam no mercado seus produtos sem
ter a ciência de que serão ou não trocados por dinheiro. Assim, a crise se apresenta como
uma possibilidade de mercadorias serem lançadas no mercado e não conseguirem
expressar seu valor no corpo do dinheiro. Aqui é considerado o dinheiro como meio de
circulação (MARX, 2013, p. 178-203).
No entanto, o dinheiro também pode desempenhar a função de meio de
pagamento. Nesta função, a possibilidade de crise desce uma camada de abstração, e dá
mais passo da possibilidade rumo à efetividade, apesar de continuar no plano da
possibilidade. Como meio de pagamento ou dinheiro ideal, a mercadoria é trocada pela
promessa futura de receber o dinheiro. Assim, mercadoria e dinheiro podem circular de
forma “autônoma”:
O meio de pagamento entra efetivamente em circulação, mas depois que
a mercadoria já saiu dela. O dinheiro não medeia mais o processo. Ele
apenas o conclui de modo independente, como forma de existência
absoluta do valor de troca ou mercadoria universal. (MARX, 2013, p.
209).

O problema que advém desta forma em relação à anterior (meio de
pagamento) é a possibilidade de formação de uma “cadeia de pagamentos” com base em
um “dinheiro ideal”. Ele pode estar lastreado numa produção na ponta da cadeia que, caso
não tenha seu valor realizado, arrasta consigo ao “buraco” toda a cadeia de credores.
Portanto, o dinheiro como meio de pagamento apresenta à crise um pouco mais de
efetividade, mesmo que esteja ainda situado no plano da possibilidade (GRESPAN, 1998,
p. 82-83). Confere ao caráter de possibilidade da crise a abrangência, de se estender para
26

Marx apresentou este aspecto antes de Weber (2011), apesar de Weber ficar preso ao
desenvolvimento dele sob uma cultura de racionalização/burocratização da vida e
“desencantamento do mundo”, segundo seus estudos, produtora da sociedade capitalista.
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além dos limites locais, de se alastrar para além dos limites do dinheiro na função de meio
de circulação. Assim, ao mesmo tempo em que o dinheiro, na sua função de meio de
pagamento, oferece mais dinamismo ao processo de troca por transcender barreiras no
tempo, espaço e pessoais, ao fazê-lo desenvolve conjuntamente a possibilidade de crises
mais fortes (abrangentes) ao mesmo processo de troca:
Ocorrendo perturbações gerais nesse mecanismo, venham elas de onde
vierem, o dinheiro abandona repentina e imediatamente sua figura
puramente ideal de moeda de conta e converte-se em dinheiro vivo. Ele
não pode mais ser substituído por mercadorias profanas. O valor de uso
da mercadoria se torna sem valor, e seu valor desaparece diante de sua
forma de valor própria. Ainda há pouco, o burguês, com a típica
arrogância pseudoesclarecida de uma prosperidade inebriante,
declarava o dinheiro como uma loucura vã. Apenas a mercadoria é
dinheiro. Mas agora se clama por toda parte no mercado mundial:
apenas o dinheiro é mercadoria! Assim como o cervo brame por água
fresca, também sua alma brame por dinheiro, a única riqueza. Na crise,
a oposição entre a mercadoria e sua figura de valor, o dinheiro, é levada
até a contradição absoluta. Por isso, a forma de manifestação do
dinheiro aqui é indiferente. A fome de dinheiro aqui é a mesma, quer se
tenha de pagar em ouro, em dinheiro creditício ou em cédulas bancárias
etc. (MARX, 2013, p. 211).
1.1.3. A TRANSFORMAÇÃO DO DINHEIRO EM CAPITAL

Mercadoria e dinheiro são contraditórios, se excluem, se repelem e se atraem
simultânea e sucessivamente. E do conflito entre estas duas formas do valor se tem origem
o capital. A mercadoria em seu ciclo M – D – M, como representante da forma valor de
uso em relação ao dinheiro como forma-valor, ao realizar este seu ciclo na circulação,
visa apenas à mudança de valor de uso, já que mantém a mesma grandeza de valor (todas
as formas no ciclo são equivalentes de valor).
No entanto, a produção capitalista também é produção de valor e orientada
para o valor. A forma-valor do ciclo, o dinheiro, estabelece o ponto de partida e o ponto
de chegada, assim temos D – M – D. O problema é que esta forma do ciclo não tem
sentido27 já que do ponto de vista do quantitativo, o valor se mantém o idêntico em todas
as formas, e do ponto de vista qualitativo, o valor de uso do dinheiro nos extremos do

27

“Ora, é evidente que o processo de circulação D – M – D seria absurdo e vazio se a intenção
fosse realizar, percorrendo seu ciclo inteiro, a troca de um mesmo valor em dinheiro pelo mesmo
valor em dinheiro, ou seja, £100 por £100.” (MARX, 2013, p. 224).
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ciclo é o mesmo, ser valor cristalizado, possibilidade de expressão do valor das
mercadorias.
Deste modo, o ciclo que interessa ao dinheiro na circulação das mercadorias
é o que apresenta uma alteração quantitativa do valor, ou seja, D – M – D’28, “onde D’ =
D + ∆D”, apresentando, portanto, um valor acrescido no final do ciclo. Mas este ciclo não
é apenas o ciclo do dinheiro, é mais do que isso, é o ciclo de valor que autovaloriza, do
valor que se dilata, é o ciclo do dinheiro como capital ou ciclo do capital. Assim, o capital
se apresenta como a solução do conflito entre mercadoria e dinheiro, que de tanto se
contradizerem na circulação acabam por produzir uma nova forma, o valor dotado de
mais-valor, o capital. Mas, como já vimos, as contradições capitalistas não se resolvem
plenamente, apenas se repõe num patamar de maior complexidade.
O ciclo D – M – D’ tem como ponto de partida e chegada o valor: “O ciclo D
– M – D’, ao contrário, parte do extremo do dinheiro e retorna, por fim, ao mesmo
extremo. Sua força motriz e fim último é, desse modo, o próprio valor de troca.” (MARX,
2013, p. 226). Nesta forma de ciclo, todos os componentes “funcionam apenas como
modos diversos de existência (verschiedne Existenzweisen) do próprio valor: o dinheiro
como seu modo de existência universal, a mercadoria como seu modo de existência
particular” (MARX, 2013, p. 229).
Assim, no ciclo do dinheiro como capital, o conteúdo é o valor que mantém
uma relação consigo mesmo cuja finalidade está na dilatação de si mesmo, em seu
incremento. Como o ponto de chegada é também o ponto de partida para um novo ciclo,
o processo se apresenta de forma “interminável”. Daí que Marx (Ibid., p. 229) afirma que
a finalidade do capitalista não é nem o valor de uso (satisfação de necessidades sociais),
muito menos o lucro isolado, “mas apenas o incessante movimento do lucro (Gewinn)”.
O capital como valor que busca sua valorização o faz mediante a constante
mudança de sua forma (ora como dinheiro, ora como mercadoria), exatamente pelo
conflito interno a cada forma, a mesma se auto-impele a passar à forma contrária. Ao
passar à forma contrária, a forma de então não só entra em contradição consigo mesma,
mas entra em contradição com a forma anterior, assumindo a forma capital – “resolvendo”

28

Esta é considerada por Marx (Ibid., p. 231) a fórmula do capital comercial ou fórmula geral do
capital.
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seu conflito (ao repor o conflito num patamar de maior complexidade) com a
metamorfose final que resulta em D’, valor que agregou mais-valor.
No entanto, o valor dotado de mais-valor (D + ∆D), entra em contradição
consigo mesmo já que D’ como capital torna D também capital, D no início do processo
é apenas dinheiro que só se torna capital se produzir ∆D, que também é capital:
Numa primeira aproximação, o movimento de auto-repulsão do capital,
que constitui a autovalorização enquanto processo, vem de que, por um
lado, o emprego do ‘valor original’ tem o poder de criar o valor
excedente, distinto, e consequentemente, por outro lado, mediante a
criação deste valor distinto, ele se confirma e determina como capital.
Assim, ele se determina, se relaciona consigo, através da relação
negativa com o outro que potencialmente ele contém em si. E a autorepulsão é justamente o momento negativo desta sua auto-relação.
(GRESPAN, 1998, p. 126).

D’, portanto, como sujeito, entra em contradição consigo mesmo, D entra em
contradição com ∆D. Assim, D’ em seu automovimento como valor-capital só resolve
seu conflito interno (D + ∆D) repondo o conflito noutro patamar quantitativo de valor.
Em verdade, essa contradição ao tentar se resolver, se conserva, e se supera do ponto de
vista quantitativo, como valor, que para manter-se como valor, deve sempre buscar
aumentar a si mesmo.
O dinheiro possibilita a manifestação da relação-capital como processo
interminável, tendendo ao infinito, que visa a autoexpansão quantitativa num movimento
desmedido (GRESPAN, 1998). A desmedida advém do caráter do próprio dinheiro, de
sua contradição interna entre a “ilimitação qualitativa” e a “limitação quantitativa”
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Este aspecto da ilimitação quantitativa proporcionada pela forma dinheiro possibilita ao
capital uma expansão interminável, e este é o primeiro sentido da desmedida na obra de
Marx.

29

“O impulso para o entesouramento é desmedido por natureza. Seja qualitativamente, seja
segundo sua forma, o dinheiro é desprovido de limites, quer dizer, ele é o próprio representante
universal da riqueza material, pois pode ser imediatamente convertido em qualquer mercadoria.
Ao mesmo tempo, porém, toda quantia efetiva de dinheiro é qualitativamente limitada. Tal
contradição entre a limitação quantitativa e a ilimitação qualitativa do dinheiro empurra
constantemente o entesourador de volta ao trabalho de Sísifo da acumulação. Com ele ocorre o
mesmo que com o conquistador do mundo, que, com cada novo país, conquista apenas mais uma
fronteira a ser transposta.” (MARX, 2013, p. 206). Apesar do exemplo se referir ao entesourador
de forma específica, ele reflete o que de fato ocorre com o capital e sua forma reificada, o
capitalista.
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E por mais que o dinheiro possibilite ao capital a acumulação que tende ao
infinito e à eternidade, o mesmo tem que, no seu automovimento, se defrontar com o fato
de que cada ciclo de autovalorização ocorre em meio a parâmetros quantitativos
definidos.
Assim, o dinheiro, como forma inicial do movimento/processo capital guiado
pela finalidade de ampliar-se como forma-valor, entra em contradição consigo mesmo.
De modo que, em seu interior, seu valor de uso (expressar valor das mercadorias
particulares), em si, não é capaz de produzir e aumentar seu valor. Seu valor de uso entra
em contradição com seu próprio valor, que, para conservar-se como valor, precisa
ampliar-se constantemente. Daí este conflito interno ao dinheiro o impele a abandonar
seu corpo, se convertendo em seu oposto imediato na esfera da circulação, a mercadoria.
A mercadoria, como forma de existência do valor, é oposta ao dinheiro porque
é expressão da totalidade das possibilidades de valor de uso, passíveis de realização na
esfera do consumo (seja produtivo ou improdutivo). Já o dinheiro, possui como valor de
uso permitir que a mercadoria expresse seu valor na esfera da circulação. Assim, como
forma-valor (Wertform), a mercadoria estabelece uma autocontradição. Seu valor de uso
a contraria como valor. O valor de uso permite ao valor ampliar-se como valor, já que,
para o capital, valor de uso é apenas “suporte” ou “portador” (Träger) de valor. No
entanto, o valor não se realiza como mais-valor já que ainda se encontra “aprisionado” no
corpo da forma-valor mercadoria. Deste modo, o valor para realizar-se como valor/maisvalor necessita voltar à sua forma original, a forma dinheiro. Daí que a forma-mercadoria
entra em contradição com a forma dinheiro predecessora. A forma dinheiro não produz
valor, mas o expressa. A forma mercadoria produz valor, mas o “aprisiona”. Esta
contradição entre as formas-valor do ciclo do dinheiro como capital (interna ao ciclo) se
resolve com a realização do valor aprisionado no corpo da forma mercadoria, com o
abandono desta forma pelo reencontro do dinheiro consigo mesmo.
Entretanto, neste reencontro consigo, como sujeito, o valor cristalizado no
dinheiro não é mais o mesmo que iniciou o processo. Apesar de encontrar-se na mesma
forma que iniciou o processo, a forma-dinheiro, o valor agora é ele mesmo (dinheiro),
não é ele mesmo (é seu oposto) porque é mais-valor e é os dois ao mesmo tempo, como
capital. Daí a analogia de Marx do valor como “Deus” pai e o mais-valor como “Deus”
filho formando uma única pessoa.
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Contudo, o valor-capital ao superar as contradições de seu ciclo, ao fazer-se
como valor dotado de mais-valor repõe suas contradições agora num novo e elevado
patamar quantitativo, e seus componentes internos mantém a mesma forma (dinheiro e
mercadoria). Deste modo, a superação de si, implica a reposição num patamar
quantitativo mais elevado que o anterior, o ponto de chegada do seu ciclo se torna
simultaneamente o ponto de partida. O ponto de chegada do primeiro ciclo é o ponto de
partida do ciclo subsequente. Assim, o valor-capital como autorrelação apresenta-se como
um “sujeito automático” desmedido. Desmedido porque o capital não consegue definir
uma medida unívoca de si, já que, ao mesmo tempo, é um “processo interminável” que
tende ao infinito constituído de elementos quantitativamente mensuráveis e finitos
(quantidade de dinheiro e mercadorias).
Se o capital se apresenta como valor que se autovaloriza, a questão que surge
é qual a fonte do valor que permite ao capital valorizar-se? Afinal, quem é “galinha” que,
de fato, põe os ovos de ouro? Marx é categórico em dizer que o valor se origina, ao mesmo
tempo, na esfera da circulação e fora desta mesma esfera, na esfera da produção:
“Portanto, o capital não pode ter origem na circulação, tampouco pode não ter origem na
circulação. Ele tem de ter origem nela e, ao mesmo tempo, não ter origem nela.” (MARX,
2013, p. 240).
O valor é determinado pela quantidade de trabalho em sua forma abstrata.
Então para produzir valor é necessária alguma mercadoria no mercado que seja capaz de
produzir valor. Apesar da aparência de que o valor seja produzido por meios de produção
ou pelo capitalista, o único sujeito capaz de produzir valor é o que dispõe da força de
trabalho. Assim, para que seja produzido valor é necessário que o capitalista compre no
mercado a “mercadoria especial”, a força de trabalho do trabalhador assalariado:
“Por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o
complexo [Inbegriff] das capacidades físicas e mentais que existem na
corporeidade [Leiblichkeit], na personalidade viva de um homem e que
ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer
tipo.” (MARX, 2013, p. 242).

O processo de valorização do capital, portanto, se inicia na esfera da
circulação com a compra da mercadoria força de trabalho30. Deste modo, a primeira parte

30

Marx, ao longo de sua trajetória intelectual-militante, inicia a crítica ao capitalismo apontando
a exploração do trabalho, como nos Manuscritos Econômico-Filosóficos para progressivamente
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do ciclo ocorreu na circulação, D – M, ou seja, a compra da força de trabalho. Na verdade,
o que ocorre não é a compra da força de trabalho, mas seu aluguel. O capitalista não é
dono do trabalhador, muito menos da força de trabalho deste último, como ocorria no
escravismo. No capitalismo, o capitalista aluga a força de trabalho por um tempo
determinado estabelecido no contrato de trabalho. Mesmo que este seja contrato por
tempo indeterminado, a mercadoria força de trabalho não é eterna.
Além disso, convém ressaltar que mediante o contrato de trabalho e o
pagamento do salário, o capitalista adquire o direito de utilizar a força de trabalho e se
apropriar dos produtos do trabalho por ela produzidos. Aqui se tem uma aparência de
igualdade entre proprietários, o proprietário da força de trabalho e o proprietário dos
meios de produção. E o pagamento do salário dissimula a alienação dos produtos do
trabalho produzidos pelo trabalhador e apropriados pelo capitalista.
Na esfera da circulação também ocorre a compra dos meios necessários à
produção, os meios de produção, as matérias-primas, instrumentos de trabalho, máquinas,
instalações, terra etc. No entanto, o processo de valorização continua fora da esfera da
circulação, na esfera da produção e, a rigor, nesta é que ocorre a criação do valor novo,
por meio da interação do trabalho vivo (força de trabalho em ação) com o trabalho morto,
pretérito (resultado de ciclos produtivos anteriores, objetivação já feita do trabalho vivo).
Assim, as mercadorias força de trabalho e meios de produção são combinadas através do
trabalho, de modo que o valor produzido pela força de trabalho se transfere aos produtos,
que também se tornam mercadorias.
Entretanto, o que faz a segunda parte da fórmula ter a “dilatação” de valor,
não é a simples combinação entre trabalho e meios de produção, é o pagamento da força
de trabalho abaixo do valor total produzido no processo de valorização, isto é, ser paga
como força de trabalho tornada mercadoria. Ou seja, o aluguel da força de trabalho é
determinado pelas necessidades de produção desta mesma força de trabalho de modo a
satisfazer as condições de sobrevivência do trabalhador como trabalhador assalariado. O
preço da força de trabalho é determinado pelo valor necessário à sua produção e leva em
passar a uma sofisticação da análise ao entender que, na verdade, o capital explora a capacidade
ou força de trabalho. A passagem a seguir demonstra a maturidade de Marx em não só distinguir
estas categorias, mas também apresentar esta distinção de modo didático: “Dizer que capacidade
de trabalho não é o mesmo que dizer trabalho, assim como dizer capacidade de digestão não é o
mesmo que dizer digestão. Para a realização do processo digestório é preciso mais do que um
bom estômago.” (Ibid., p. 248).
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consideração o preço de todas as mercadorias necessárias para manter o trabalhador em
condições de retornar sucessivamente ao processo de trabalho e valorizar os meios de
produção, ao transformá-los em mercadorias.
O processo de valorização, portanto, prevê que parcela da jornada de trabalho
seja destinada à reprodução do valor correspondente à manutenção da força de trabalho
como força de trabalho e outra parcela destinada à conversão de dinheiro (D) em capital
(D’), isto é, em dilatar o valor (∆D). Marx (2013, p. 293) chama o trabalho destinado à
reprodução do valor da força de trabalho de trabalho necessário, e o trabalho destinado a
acrescer o valor do capital: mais-trabalho. Desta forma, a produção capitalista não só
produz valor, como produz mais-valor, valor além do necessário à subsistência dos
trabalhadores assalariados, voltado à expansão do próprio valor como capital.
O dinheiro como capital, para expandir-se, precisa adquirir os meios
necessários à produção. Assim, a porção do capital destinada à compra dos meios de
produção31 é denominada “capital constante” e a porção destinada ao aluguel da força de
trabalho é denominada “capital variável”.
O capital constante tem seu valor transferido à mercadoria pela ação da força
de trabalho, que tem a propriedade exclusiva de produzir valor diverso de si, acima de
suas necessidades de subsistência como força de trabalho, portanto, produtora de um valor
“variável” em relação a si mesma.
Do ponto de vista do trabalho, os meios de produção são produtos de trabalho
pretérito, passaram da forma mercadoria à forma capital (constante) pela troca no
mercado, são capital, mas também são trabalho, trabalho morto. O trabalho morto não é
capaz de produzir valor, mas apenas se transfere pela ação humana como valor à
mercadoria. Já a força de trabalho em ato, atua como “trabalho vivo”, não só conservando
o seu valor e o valor dos meios de produção, mas acrescentando novo valor ao trabalho
morto, produzindo-se como trabalho ao produzir capital.

31

Sobre o conceito de meios de produção: “Se considerarmos o processo inteiro do ponto de vista
de seu resultado, do produto, tanto o meio como o objeto do trabalho aparecem como meios de
produção” (MARX, 2013, p. 258). Quanto ao meio de trabalho: “O meio de trabalho é uma coisa
ou um complexo de coisas que o trabalhador interpõe entre si e objeto do trabalho e que lhe serve
de guia de sua atividade sobre esse objeto.” (Ibid., p. 256).
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O capital, deste modo, comanda o processo de produção32, mantém o trabalho
sob seus domínios e cresce como trabalho morto pela sucção da seiva do trabalho vivo.
O capital é como um vampiro que se mantém vivo pela sucção da energia vital dos
trabalhadores vivos (MARX, 2013, p. 307). Assim, a relação-capital se apresenta como
uma “contradição viva”, em que capital e trabalho, mediante suas personificações, são
antagônicos estruturais, entram em contradição e movimento sempre com o capital no
comando da relação:
O capital depende desta fonte (trabalho) para se valorizar, desde que a
inclua como momento, mas também a exclui como totalidade potencial,
nega-a enquanto fonte de valor que possa ter a pretensão de se elevar,
por si, de ‘substância’ a ‘sujeito’. Por isso, ‘vampirescamente’, o capital
vive por roubar a vida do trabalho, precisa desta para reviver e, no
entanto, a suprime: o morto só volta à vida ao matar o vivo. Em outras
palavras, o aspecto positivo do trabalho como atividade criadora de
valor é necessário como momento do capital, mas deve ser negado por
este enquanto possibilidade de constituição de um todo no qual ele
mesmo fosse mero momento. (GRESPAN, 1998, p. 141, grifo do
autor).

Com isso, também podemos ver que, na verdade, não é o capital que produz
o valor, mas o trabalho que produz o valor novo, tanto a parcela que ficará com a força
de trabalho sob a forma de salário, quanto a que será apropriada pelo capital como lucro.
Assim, não é o capital que emprega o trabalho, apesar da aparência, mas o trabalho que
emprega e produz o mais-valor, e, consequentemente, o capital. O capital mais do que
valor que se valoriza, é uma relação social que combina contraditoriamente trabalho e
capital, sob jugo deste último.
Mas a relação-capital necessita ser melhor examinada. Ao pôr-se como
capital singular, o capital já se orienta à produção não só de valor, mas de mais-valor.
Para tal nutre-se da energia vital (física e mental) do trabalho vivo, subsumindo-o a si, ao
convertê-lo em elemento de si, trabalho morto. É, portanto, trabalho morto, que, pelas
limitações de si enquanto incapaz de autovalorização, contradiz a si mesmo, se afirma na
sua forma contrária, trabalho vivo (único ente capaz de valorizar o valor). Deste modo, o
32

“A dominação do capitalista sobre o operário é, por conseguinte, a dominação da coisa sobre o
homem, a do trabalho morto sobre o trabalho vivo, a do produto sobre o produtor, já que, na
realidade, as mercadorias, que se convertem em meios de dominação sobre os operários (porém
apenas como meios de dominação do capital), não são mais do que simples resultados do processo
de produção, do que produtos do mesmo. (...) Trata-se do processo de alienação do seu próprio
trabalho.” (MARX, 1985, p. 56).
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trabalho morto sob a forma de capital-dinheiro põe a si como meios de produção e a seu
contrário, força de trabalho:
Ao transformar o dinheiro em mercadorias, que servem de matérias para
a criação de novos produtos ou como fatores do processo de trabalho,
ao incorporar força viva de trabalho à sua objetividade morta, o
capitalista transforma o valor – o trabalho passado, objetivado, morto –
em capital, em valor que se autovaloriza, um monstro vivo que se põe
a ‘trabalhar’ como se seu corpo estivesse possuído de amor. (MARX,
2013, p. 271).

A contraditória combinação desses elementos do capital se dá na esfera da
produção como processo de trabalho subordinado ao processo de valorização do valor:
O processo de produção, como unidade dos processos de trabalho e de
formação de valor, é processo de produção de mercadorias; como
unidade dos processos de trabalho e de valorização, ele é processo de
produção capitalista, forma capitalista da produção de mercadorias.
(Ibid., p. 273).

O resultado desse conflito é o capital sob a forma de mercadoria, como
trabalho vivo efetivado, trabalho morto que retorna a si mediado pelo trabalho vivo na
produção do capital. É capital que se relaciona consigo mesmo ao relacionar-se com o
trabalho como constituinte de si.
Diferentemente de quando observamos o processo de produção do
ponto de vista do processo de valorização. Os meios de produção
convertem-se imediatamente em meios para a sucção de trabalho
alheio. Não é mais o trabalhador que emprega os meios de produção,
mas os meios de produção que empregam o trabalhador. Em vez de
serem consumidos por ele como elementos materiais de sua atividade
produtiva, são eles que o consomem como fermento de seu próprio
processo vital, e o processo vital do capital não é mais do que seu
movimento como valor que valoriza e a si mesmo. (Ibid., p. 382).

Findo o ciclo, o capital retorna a si mesmo como uma grandeza aumentada de
valor (D’). É capital que se põe como totalidade (c + v + m) rebaixando o trabalho a seu
momento (v), que se apresenta na aparência subordinando formalmente o trabalho33.

33

Esta “subordinação” formal do trabalho ao capital é distinta da “subsunção” formal/real do
trabalho ao capital. A primeira diz respeito à forma assumida pela relação social fundamental na
sociedade capitalista, em que o capital determina a forma da relação sem ser o conteúdo real da
mesma (GRESPAN, 2002). A segunda diz respeito ao processo de despojamento do trabalho do
conhecimento técnico ao longo do processo de metamorfose da manufatura na grande indústria,
da transferência deste conhecimento técnico e força bruta para a maquinaria que “emancipa-se”
em relação ao trabalho tornando-o seu “apêndice”.
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De outro ângulo, o trabalho se afirma com tal ao relacionar-se consigo mesmo
mediado pelo capital. Ao pôr-se como trabalho nega a si mesmo ao relacionar-se com o
capital, ao pôr-se como trabalho vivo que valoriza o trabalho morto por meio do processo
de valorização. A síntese é o próprio trabalho em sua condição assalariada, mediada pelo
capital (trabalho morto), que retorna a si como “coisa”, dinheiro sob a forma de salário,
ao produzir uma infinidade de coisas, mercadorias dotadas de trabalho não pago.
Reproduz, desta forma, a relação-capital, trabalho de um lado, meios de subsistência sob
a forma de salário e capital de outro, mercadorias que se metamorfosearão em capitaldinheiro realizando seu mais-valor, aptas a retornarem ao processo produtivo como
capital constante (c).
Deste modo, o trabalho ao retornar a si, não consegue compreender o capital
como seu momento, constituindo uma totalidade. Não consegue ascender de “momento”
do capital a “totalidade” que compreende o capital como seu momento constitutivo, por
não poder incorporar a si os meios de produção, materializados imediatamente como
mercadorias dotadas de mais-valor. Daí que a relação-capital, base da sociedade
capitalista, constitui uma contradição que não se resolve de modo pleno (GRESPAN,
2002, p. 41). A relação capital se apresenta formalmente como “o capital”, valor que se
valoriza, mas como o fundamento do valor é o trabalho abstrato, a relação-capital
apresenta uma substância (conteúdo) diversa da forma (Ibid., p. 41).
1.2. A PRODUÇÃO E A REPRODUÇÃO DO CAPITAL: EXPLORAÇÃO DO
TRABALHO, ACUMULAÇÃO E ELEVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ORGÂNICA
A relação-capital se desdobra em mais-valor, é capital que se metamorfoseia
em mais-valor. Entretanto, o mais-valor também se converte em capital, determinando a
acumulação34. O primeiro momento é a produção do capital, o segundo sua reprodução.
A acumulação consiste no emprego do mais-valor como capital. O mais-valor, após
realizar-se na circulação, retorna ao bolso do capitalista. O processo de produção
capitalista, como descrito anteriormente, não se encerra com a obtenção do lucro
(realização do mais-valor na superfície), mas se põe como movimento que se conserva
pelo incessante movimento do valor para o valor. O fim do ciclo “original” implica o
34

“A aplicação do mais-valor como capital ou a reconversão de mais-valor em capital se chama
acumulação de capital.” (MARX, 2013, p. 655).
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ponto de partida para o ciclo seguinte. Deste modo, o mais-valor obtido no primeiro ciclo
precisa “fundir-se” com o capital original, para que esse último possa seguir para o ciclo
seguinte, agora com tamanho aumentado, concentrado.
O mais-valor é repartido do ponto de vista do “capital em geral” como renda
do capitalista e capital: “Mas ele (o mais-valor) não é um ou outro exclusivamente, mas
ambos (fundo de consumo individual do capitalista e fundo de acumulação) ao mesmo
tempo. Uma parte do mais-valor é consumida pelo capitalista como renda, outra parte é
aplicada como capital ou é acumulada.” (Ibid., p. 666, parênteses nosso).
Ou seja, parte do mais-valor é destinado ao consumo “improdutivo” do capital
e a outra parte deve retornar ao processo produtivo para seu consumo “produtivo”. Assim,
o mais-valor (m) converte-se em fração do capital total (C), que se faz como C ao retornar
ao processo produtivo em suas formas, capital constante (c) e capital variável (v). Daí o
mais-valor se converte em “c” e “v” e retorna ao processo produtivo. Diz que o capital
acumulou-se, aumentou seu tamanho (C).
Então, a “elevação da força produtiva do trabalho”35se impõe como “lei” aos
capitais singulares sob a ação da totalidade dos capitais (Ibid., p. 393). O aumento da
produtividade capitalista decorre de inúmeros fatores36, cujo principal é a posse e o
emprego de maquinaria que proporciona ao capital diminuir o trabalho necessário,
barateando as mercadorias por si produzidas e aumentando o trabalho excedente (não
pago ao trabalhador) e, consequentemente, aumentando não só a massa de mais-valor (m),
mas também a taxa de mais-valor (m’ = m/v)37.
Deste modo, uma tendência do sistema capitalista, pela necessidade de
elevação da produtividade do trabalho, é investir em maquinário cada vez mais
sofisticado. E como este mesmo maquinário é trabalho objetivado que dispensa trabalho
vivo, a tendência no capitalismo é cada vez mais investir em capital constante para ser
35

“Por elevação da força produtiva do trabalho entendemos precisamente uma alteração no
processo de trabalho por meio do qual o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção
de uma mercadoria é reduzido, de modo que uma quantidade menor de trabalho é dotada da força
para produzir uma quantidade maior de valor de uso.” (MARX, 2013, p. 389).
36
Como fatores para o aumento da produtividade do trabalho destacamos a alteração dos meios
de trabalho, método de trabalho e a alteração simultânea em ambos, conforme destacado por Marx
(2013, p. 389).
37
“O desenvolvimento da força produtiva do trabalho no interior da produção capitalista visa
encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador tem de trabalhar para si mesmo
precisamente para prolongar a parte da jornada de trabalho durante a qual ele pode trabalhar
gratuitamente para o capitalista.” (Ibid., p. 396).
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mais produtivo, e, ao fazê-lo, dispensa o emprego de força de trabalho, reduzindo a
grandeza relativa do capital variável38.
O resultado dessa lei da elevação da produtividade do trabalho é o emprego
do mais-valor cada vez mais em capital constante relativo ao capital variável, no
incremento relativo de capital constante em relação ao capital variável. O que não exclui
a possibilidade de aplicação do mais-valor para ampliar a produção e a força produtiva
com maquinário do mesmo tipo do já em uso, sem alterar, portanto, a composição
orgânica.
Daí que, como contradição, a relação-capital que não se resolve de modo
“pleno”, se desenvolve pela negação do trabalho vivo (GRESPAN, 2002, p. 41). Ao visar
aumentar-se como capital, diminui a base de sua operação reduzindo relativamente o
trabalho vivo face ao trabalho morto, o capital variável frente ao capital constante. A
elevação da composição orgânica do capital conduz a uma contradição, ao mesmo tempo
em que o capital eleva a taxa e a massa de mais-valor, diminui a massa de trabalho com
a qual opera: A lei da produtividade crescente do trabalho aparece (erscheint) na
“diminuição da massa de trabalho proporcionalmente à massa de meios de produção que
ela movimenta” ou na “lei do aumento crescente da parte constante do capital em relação
à sua parte variável” (MARX, 2013, p. 699).
Os capitais em concorrência se apresentam como proporções distintas entre
seus componentes de valor, capital constante e capital variável, em relação indissolúvel
com a composição técnica – a proporção entre os meios de produção e os trabalhadores
que os empregam, essa unidade da composição de valor e da composição técnica constitui
a composição orgânica do capital39.
38

Apesar da redução da grandeza relativa do capital variável face ao capital constante, essa mesma
redução da grandeza relativa pode ser acompanhada de um aumento da grandeza absoluta: “Além
disso, ainda que o progresso da acumulação diminua a grandeza relativa da parte variável do
capital, ele não exclui de modo algum, com isso, o aumento de sua grandeza absoluta.” (MARX,
2013, p. 699).
39
“A composição do capital deve ser considerada em dois sentidos. Sob o aspecto do valor, ela
se determina pela proporção em que o capital se reparte em capital constante ou valor dos meios
de produção e capital variável ou valor da força de trabalho, a soma total dos salários. Sob o
aspecto da matéria, isto é, do modo como esta funciona no processo de produção, todo capital se
divide em meios de produção e força viva de trabalho; essa composição é determinada pela
proporção entre a massa dos meios de produção empregados e a quantidade de trabalho exigida
para seu emprego. Chamo a primeira de composição de valor e a segunda, de composição técnica
do capital. Entre ambas existe uma estreita correlação. Para expressá-la, chamo a composição de
valor do capital, porquanto é determinada pela composição técnica do capital e reflete suas
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Este aumento relativo do capital constante sobre o capital variável altera a
composição orgânica do capital, elevando-a no ramo produtivo. A composição orgânica
do capital deve ser considerada em termos médios tanto no ramo produtivo quanto
considerando todos os ramos produtivos:
Os diversos capitais individuais que se aplicam num determinado ramo
da produção têm composições mais ou menos distintas entre si. A média
de suas composições individuais nos dá a composição do capital total
desse ramo da produção. Por fim, a média total das composições médias
de todos os ramos da produção nos dá a composição do capital social
de um país, e é essencialmente apenas a esta última que nos referiremos
nas páginas seguintes. (MARX, 2013, p. 689).

Deste modo, como todos os capitais estão submetidos à mesma lei da elevação
da produtividade do trabalho social, a tendência geral é que elevem sua composição
orgânica. Todos os capitais singulares, seguindo essa mesma tendência, elevam a
composição média do ramo produtivo. A elevação da composição orgânica do capital no
ramo produtivo contribui para elevar a composição orgânica do capital social total em
termos médios.
Daí que os capitais busquem, todo o tempo, revolucionar seus meios de
produção para continuarem existindo como capital, uma vez que: “A luta concorrencial é
travada por meio do barateamento das mercadorias” (MARX, 2013, p. 702). Aos capitais
que conseguem “inovações” que os permita produzir em condições que o tempo de
trabalho socialmente necessário da sua mercadoria seja menor que a média do seu ramo
produtivo é reservado o mais-valor extraordinário (Extramehrwert) (MARX, 2013, p.
392). Isto se explica porque a mercadoria não é vendida pelo seu valor individual, mas
pelo seu valor efetivo, o valor social do ramo produtivo.
Assim, todas as mercadorias são vendidas pelo mesmo valor social,
determinado pela média dos valores das mercadorias no ramo produtivo. E as que
possuem menor valor individual obtém, no mercado, não só o mais-valor produzido por
determinado capital singular, mas um mais-valor extraordinário, apropriado dos capitais

modificações, de composição orgânica do capital. Onde se fala simplesmente de composição do
capital, entenda-se sempre sua composição orgânica.” (MARX, 2013, p. 689; negrito nosso). Ou
na síntese apresentada no livro III: “Chamamos de composição orgânica do capital a composição
de valor do capital, na medida em que está determinada por sua composição técnica e a reflete.”
(MARX, 2017, p. 180; itálico do autor).
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singulares que produzem mercadorias em tempo de trabalho socialmente necessário
acima da média social do ramo produtivo.
Ou seja, os capitais que produzem com menor tempo de trabalho socialmente
necessário em relação à média do ramo produtivo apropriam não só o mais-valor que
produziram em seus domínios individuais, mas, além desse, um mais valor-extraordinário
oriundo de capitais que produzem mercadorias com tempo de trabalho socialmente
necessário maior que a média do ramo. Enquanto os que produzem com maior tempo de
trabalho socialmente necessário em relação à média do ramo produtivo não apropriam
integralmente o mais-valor contido nas suas mercadorias.
O novo método de produção do capital singular não permanece por muito
tempo restrito, mas logo se generaliza, passando de forma exclusiva à forma geral no
ramo da produção (MARX, 2013, p. 393). A força produtiva social do trabalho recém
elevada pelos capitais que produzem em condições sociais superiores à média do ramo
produtivo logo se generaliza, por força de sua ação conjunta que submete todos os capitais
do ramo produtivo à “lei coercitiva da concorrência”:
A mesma lei da determinação do valor pelo tempo de trabalho, que se
apresentou ao capitalista, juntamente com o novo método de produção,
sob a forma de que ele é obrigado a vender sua mercadoria abaixo de
seu valor social, força seus concorrentes, como lei coercitiva, a aplicar
o novo modo de produção. (Id., ibid., p. 393).

Ou seja, exatamente o mesmo mecanismo que leva os capitais menos
produtivos a obterem menor quantidade de mais-valor, os conduz à tendência oposta de
elevação de sua própria produtividade. A sua desigualdade produtiva os leva à busca da
igualdade produtiva.
A adoção de novos métodos que resultam na elevação da composição de valor
do capital, e, consequentemente da sua composição orgânica, implicam, por um lado,
menor valorização do capital e, por outro, desvalorização do capital:
1) menor valorização porque os capitais que produzem com menor
produtividade não se apropriarão de todo o mais-valor por eles produzido, já que, no
mesmo ramo produtivo, e pela venda da mercadoria por seu valor social, parcela ou
mesmo a integralidade desse mais-valor será apropriado pelos capitais que produzem com
maior produtividade.
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2) desvalorização por dois motivos. Primeiro, há desvalorização de uma parte
do capital constante, do maquinário em geral, à medida que ocorre a substituição do
maquinário de capitais que aplicam novo método de produção acima das condições
médias do ramo. Assim, a máquina antiga passa a conviver com a máquina nova, de modo
que a reprodução da máquina antiga demanda menor valor de reprodução que a máquina
nova.
Segundo, a elevação da produtividade social do trabalho implica em
desvalorização da outra parte do capital constante (matérias-primas, materiais auxiliares
etc.) e do capital variável. A elevação da produtividade social do trabalho tem como
resultado a tendência ao barateamento médio das mercadorias. Estas mercadorias podem
entrar no consumo produtivo como meios de produção ou reduzir os elementos
necessários para a manutenção da força de trabalho, barateando os meios de consumo. O
resultado é o barateamento do capital constante e/ou do capital variável.
1.4. RESULTADOS DA PRODUÇÃO
OBSOLESCÊNCIA DO CAPITAL

E

DA

ACUMULAÇÃO:

A

Veremos a seguir, como que a partir do desenvolvimento da produtividade do
trabalho social e da acumulação, o capital expressa sua obsolescência de duas formas: a
falência e a obsolescência moral do maquinário.
Menos produtividade social do trabalho que a média indica menor taxa de
mais-valor relativo em relação aos demais capitais, e se isso não for compensado por
aumento do mais-valor absoluto ou pelo deslocamento geográfico desse capital para outro
país, por exemplo, que possua menor produtividade média do trabalho, pode implicar
num capital “obsoleto” em termos de valorização. Ao longo do tempo, pode resultar em
derrota dos capitais menores pelos capitais maiores ou à ruína de muitos capitalistas
menores (MARX, 2013, p. 702).
Do ponto de vista da acumulação, os capitais de maior composição orgânica
e de maior tamanho, na concorrência, obtém maiores massas de mais-valor que capitais
menores com composição orgânica inferior à média. Esses capitais maiores podem
acumular mais, aumentando ainda mais seu tamanho e ampliando sua escala de produção.
Com maior concentração, podem obter massas de mais-valor ainda maiores, e assim
sucessivamente. E quanto maior a sua composição orgânica do capital singular em relação
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à composição orgânica média do ramo produtivo (considerando que a demanda seja igual
à produção do ramo), maiores as massas de mais-valor extraordinário apropriadas.
O mecanismo que explica esse desaparecimento dos capitais menores e a
consequente proletarização dos pequenos capitalistas é: 1) o distanciamento para baixo
da produtividade do trabalho realizado pelo capital singular em relação à produtividade
social média do ramo produtivo e da totalidade social; 2) o avanço da centralização do
capital mediada pela luta concorrencial.
Neste sentido, a luta concorrencial, neste nível de abstração, já é uma luta
contra a auto-obsolescência do capital. A falência de capitais menores pela concorrência
é uma das faces da obsolescência do capital.
Outra face é a obsolescência moral do maquinário. Como indicado acima, o
ingresso de maquinário de novo tipo feito por determinados capitais singulares num ramo
produtivo para execução de um método de trabalho mais produtivo resulta em
desvalorização das máquinas dos capitais singulares que não produzem sob as novas
condições.
Essa desvalorização implica que as máquinas transferem menos valor às
mercadorias e reforça o mecanismo de menor valorização supracitado. Pela pressão da
concorrência, esses capitais abaixo das condições médias do ramo podem substituir seu
maquinário antes que todo o valor nele contido seja transferido às mercadorias. Desse
modo, chegamos à obsolescência moral do capital:
Mas, além do desgaste material, a máquina sofre, por assim dizer, um
desgaste moral. Ela perde valor de troca na medida em que máquinas
de igual construção podem ser reproduzidas de forma mais barata, ou
que máquinas melhores passam a lhe fazer concorrência. Em ambos os
casos, seu valor, por mais jovem e vigorosa que a máquina ainda possa
ser, já não é determinado pelo tempo de trabalho efetivamente
objetivado nela mesma, mas pelo tempo de trabalho necessário à sua
própria reprodução ou à reprodução da máquina aperfeiçoada. É isso
que a desvaloriza, em maior ou menor medida. Quanto mais curto o
período em que seu valor total é reproduzido, tanto menor o perigo da
depreciação moral, e quanto mais longa a jornada de trabalho, tanto
mais curto é aquele período (MARX, 2013, p. 477).

O segundo tipo de obsolescência moral é o do maquinário de mesmo tipo, que
ocorre quando o mesmo tipo de máquina se dissemina pela concorrência, e essas
máquinas contém menor valor. Por exemplo, são produzidas em condições de produção,
por exemplo, com desvalorização salarial no ramo produtor de máquinas. Assim, sua
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disseminação no mercado implica a desvalorização das máquinas de mesmo tipo já
presentes no mercado.
A obsolescência moral do maquinário por ingresso de maquinário de novo
tipo pode contribuir para o mecanismo de menor valorização descrito e para a própria
falência de capitais. Neste contexto de ingresso de uma nova tecnologia de maquinário
no ramo, todos os capitais transferem menos valor de maquinário às mercadorias, e na
média social há menor transferência de valor.
No entanto, o capital que passou por desvalorização moral do maquinário
tende a operar abaixo das novas condições médias de produtividade e a depender do grau
de concentração de determinado capital singular e do grau de centralização dos capitais
no ramo, mesmo capitais que antes estavam nas condições médias podem passar a operar,
neste novo momento, abaixo das condições de produtividade média.
Neste contexto de obsolescência do capital, a obsolescência programada da
mercadoria surge como a determinação relacionada à redução da durabilidade ou redução
da possibilidade temporal de uso do valor de uso da mercadoria na esfera do consumo
individual, dando seguimento à contraditória redução do que mais importa para o capital
na dualidade da mercadoria: o valor.
De um lado, podemos perceber que a análise da obsolescência da mercadoria
tem que, necessariamente, partir da obsolescência do capital: aspectos como a elevação
da produtividade do trabalho social e da acumulação de capital são fundamentais. Assim,
o ponto de partida da análise da obsolescência só pode ser as categorias da produção e
reprodução do capital e/ou da produção e realização do mais-valor.
De outro lado, estes mesmos aspectos não são suficientes. Essas categorias
ainda que fundamentais não permitem uma adequada aproximação à riqueza de
determinações que a obsolescência programada possui e demanda à sua compreensão. É
necessário considerar também o movimento do capital e suas mudanças de forma que
contemplem a passagem da forma produtiva para a forma mercadoria. Assim, a
obsolescência programada da mercadoria deve ter sua análise posta a partir do plano do
capital em movimento, o capital industrial.
Portanto, os desdobramentos de suas determinações revelam a necessidade de
tomar o capital não apenas do ponto de vista de sua realização como substância que se
efetiva ao pôr o mais-valor, mas como substância movente, como movimento. É a partir
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dessas categorias que poderemos compreender melhor e apresentar uma explicação
científica para o fenômeno da obsolescência programada da mercadoria como forma de
aparecimento do capital industrial. Veremos, a seguir, como isso ocorre.
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CAPÍTULO 2 – A OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA COMO FORMA DE
REDUÇÃO DO TEMPO IMPRODUTIVO DO CAPITAL NA ESFERA DO
CONSUMO
______________________________________________________________________

Figura 3: Detritos espaciais
Fonte: https://www.esa.int/Safety_Security/Clean_Space/Developing_anti-space_debris_technologies
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Neste capítulo, fazemos, num primeiro momento, um breve resgate das obras
de David Harvey (Condição Pós-Moderna) e István Mészáros (Para além do capital:
rumo a uma teoria da transição) para aproximação teórico-metodológica no campo
marxista. Este resgate permitirá aproximar de modo mais sistematizado de importantes
formulações teóricas sobre o objeto. Após esta, retomamos as determinações do processo
cíclico e da rotação do capital para, finalmente, apresentar nossas considerações sobre a
obsolescência do capital produtivo e a obsolescência do capital-mercadoria.
2. 1 – APROXIMAÇÕES SOBRE A OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA:
ACELERAÇÃO DO CONSUMO E TAXA DE UTILIZAÇÃO DESCRESCENTE
Em termos históricos o fenômeno da obsolescência programada/planejada
remonta pelo menos à década de 1920 (MAGERA, 2013, p. 96), ou seja, é uma prática
quase que centenária no capitalismo. Sua emergência remonta ao período em que o
capitalismo era dominado em termos de organização racional do processo produtivo pelo
fordismo/taylorismo, de modo que a prática da obsolescência programada é
compreendida como expressão da “racionalidade corporativa burocrática” através da
“administração científica de todas as facetas da atividade corporativa” (HARVEY, 2014,
p. 129).
No princípio, esta prática se manteve limitada a alguns ramos da produção,
como o setor de produção de lâmpadas. O caso clássico do cartel de produtores de
lâmpada na década de 1920 revela o sigilo sobre a prática recém-inaugurada no
capitalismo de então, o documentário Comprar, jogar fora, comprar ilustra bem o caso.
Em função da crise de 1929 e da reorganização do mundo capitalista no pós-guerra, esta
se estendeu a diversos capitais produtores de mercadorias, pelo menos, do tipo “bens de
consumo” (MAGERA, 2013). Vale registrar que Chico de Oliveira (2013, p. 93-106),
identifica a prática da obsolescência programada entre o fim da década de 1960 e o início
da década de 1970 no Brasil, relacionada aos “bens de consumo duráveis”, naquele
momento, adquiridos, majoritariamente, pelas “classes de rendas altas”, em função de seu
elevado custo.
Por sua vez, Mészáros (2006, p. 670) destaca que o acesso aos “bens de
consumo duráveis” se estende às classes trabalhadoras dos países centrais no pós-guerra
como uma estratégia de realização do mais-valor, o que é possibilitado, segundo Cabral
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(2003, p. 53) e Baran e Sweezy (1974), pela “difusão do ‘crédito ao consumidor’”. A
saturação de mercado desses bens de consumo duráveis leva à obsolescência programada,
“a fim de tornar possível o lançamento de um contínuo suprimento de mercadorias
superproduzidas no vórtice da circulação que se acelera” (MÉSZÁROS, 2006, p. 670).
E desde o final da década de 1960, quando o capital assume um formato de
acumulação flexível, os “bens de consumo duráveis” tem seu acesso estendido, inclusive,
às classes trabalhadoras dos países da periferia do capitalismo (MAGERA, 2013). Cabral
(2003, p. 54) entende que a saturação do “consumo” de bens duráveis nos países centrais
combinada à obsolescência programada leva à produção de mercadorias mais
“individuais, personalizadas e instáveis, produzidas em estruturas organizacionais
descentralizadas, de modo a melhor controlar os riscos e alcançar satisfatório êxito
comercial nessas mudanças.”.
Em suma, as contradições acumuladas no “período fordista/tayloriano” do
capitalismo quanto ao temor da superprodução de mercadorias, no que se destaca a
obsolescência programada se combinam à adoção de novas formas se evitar o capital em
excesso que de tempos em tempos assola do capitalismo. Neste sentido, no período
contemporâneo, a produção passa a ser “por demanda”, com estoques mínimos, ou
melhor, considerando mais as condições de mercado, daí a afirmação de uma produção
de mercadorias “individuais, personalizadas e instáveis”. A produção “em série” dá lugar
a uma produção “flexível”, com uma variedade de mercadorias, de tipos, preços e
durações diversas para públicos também diversos, do ponto de vista das classes sociais,
mesmo com este apelo à individualidade.
O que também pode ser uma novidade é que, enquanto nos anos iniciais de
sua aplicação, o sigilo industrial parecia ser maior quanto a esta prática e, com isso, a
obsolescência programada parece ter se limitado a alguns ramos da produção. E desde o
Pós-Guerra, se observa a extensão do fenômeno da obsolescência programada para
diversos ramos da produção industrial, sobretudo de eletrônicos (PACKARD, 1965).
Como hipótese nossa, considerando o grau de diversificação da produção de
bens de consumo em termos da quantidade de mercadorias diversas e de diversas
mercadorias de mesma qualidade, é que esta prática, no capitalismo contemporâneo,
parece ter se generalizado, atingindo o mais elevado grau na História.
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Ademais, o problema dos resíduos também mudou de escala, uma vez que os
resíduos eletrônicos têm uma capacidade de contaminação bastante significativa em
relação a outras mercadorias com outro tipo de valor de uso (MAGERA, Ibid., p. 108 e
FORTI et al., 2020). Portanto, no período fordista/taylorista fica a impressão da
obsolescência programada ser mais silenciosa, menos disseminada e com menores
possibilidades de impacto sobre a natureza do que no atual momento de “acumulação
flexível” (HARVEY, 2014).
Além disso, Harvey (2014, p. 148) acentua que o fenômeno da obsolescência
programada decorre da própria natureza do capitalismo de encurtar o “tempo de giro” na
produção ou, para utilizar uma categoria mais precisa, o tempo de produção (MARX,
2014). Neste sentido, num cenário de capitalismo contemporâneo marcado pela
“acumulação flexível”, o desenvolvimento da produção pela automação, robótica etc. tem
contribuído para a redução do tempo de produção (HARVEY, ibid., p. 148). Isso contribui
para a redução do tempo de rotação e implica na possibilidade de realização de mais ciclos
de valorização para um mesmo intervalo de tempo. Harvey (2014, p. 148) também aponta
que esta redução no “tempo de giro” da produção vem acompanhada de uma redução do
“tempo de giro do consumo”.
Harvey (2014, p. 257) destaca que a “aceleração na produção” teve sua
origem na “transição para a acumulação flexível” tendo em vista a “superação da rigidez
do fordismo e com a aceleração do tempo de giro como solução para os graves problemas
do fordismo-keynesianismo, que se tornaram uma crise aberta em 1973”. O argumento
de Harvey transita pela crise do modo de regulação social no período pós-guerra,
compreendendo, por exemplo, as dimensões do capital e do Estado.
O argumento se segue com a indicação de que a “produção acelerada”, neste
cenário de “acumulação flexível”, “envolve acelerações paralelas na troca e no consumo”
(HARVEY, 2014, p. 257). Na nossa avaliação esta é uma afirmação parcialmente correta.
O verbo envolver (no original to entail40), utilizado para expressar a relação entre a
produção e a troca e o consumo, vai na direção da produção no sentido da totalidade da
relação considerando a troca e o consumo como seus momentos necessários. No entanto,

40

“Accelerating turnover time in production entails parallel accelerations in exchange and
consumption.” (HARVEY, 1992, p. 285).
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a articulação entre estes momentos necessários mediante o uso termo “acelerações
paralelas” (no original, parallel accelerations) deixa a relação formal e estanque.
Em relação ao consumo, dois aspectos, “dentre os muitos desenvolvimentos”,
são acentuados por Harvey (2014, p. 258). O primeiro é “a mobilização da moda em
mercados de massa” como:
meio de acelerar o ritmo do consumo não somente em termos de roupas,
ornamentos e decoração, mas também numa ampla gama de estilos de
vida e atividades de recreação (hábitos de lazer e de esporte, estilos de
música pop, videocassetes e jogos infantis etc.) (Id. ibid.).

Este é um apontamento importante, uma vez que a moda ou o estabelecimento
de modismos representa a datação no sentido de impor limites temporais a determinadas
mercadorias e suas formas de consumo, sejam elas materiais ou serviços41. No entanto, a
impressão que se tem é que a proposição de Harvey é um tanto genérica ao usar o termo
“mercados de massa” combinado aos exemplos que ele dá na sequência. A nosso ver, a
imposição de limites temporais ao consumo mediante a moda parece ser uma tônica que
se estende e intensifica cada vez mais à produção de bens de consumo (meios de consumo
para utilizar uma terminologia mais precisa) e aos serviços, aqui a extensão e a
intensidade desse fenômeno importam na análise.
O segundo aspecto destacado por Harvey (2014, p. 258), como uma “segunda
tendência”, “foi a passagem do consumo de bens para o consumo de serviços - não apenas
serviços pessoais, comerciais, educacionais e de saúde, como também de diversão, de
espetáculos, eventos e distrações.”. A explicação dada por ele para esta tendência é de
que:
O ‘tempo de vida’ desses serviços (uma visita a um museu, ir a um
concerto de rock ou ao cinema, assistir a palestras ou frequentar clubes),
embora difícil de estimar, é bem menor do que o de um automóvel ou
de uma máquina de lavar. Como há limites para a acumulação e para o
giro de bens físicos (mesmo levando em conta os famosos seiscentos
pares de sapatos de Imelda Marcos), faz sentido que os capitalistas se
voltem para o fornecimento de serviços bastante efêmeros em termos
de consumo. (Id. ibid.).

41

Os serviços aqui se referem às atividades cujos resultados são efeitos úteis e nada tem a ver com
as terminologias contemporâneas de compreendem atividades autonomizadas do capital como
comércio de mercadorias, comércio de dinheiro, capital fictício etc. como “serviços”.
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Em suma, Harvey destaca esta passagem de bens materiais para serviços. E
apresenta uma explicação em termos das determinações que os serviços possuem. No
caso, sua maior efemeridade em relação aos meios de consumo, ou seja, menor tempo de
vida e superar os limites postos pelas determinações inerentes à forma mercadoria, como
um objeto exterior que demanda, entre outras coisas, cuidados com o valor de uso no
tempo de venda como momento crucial da troca e o tradicional “encalhe” ou
aprisionamento do capital industrial nesta forma de seu ciclo. Entretanto, ele não deixa
claro se há predomínio de alguma dessas formas de valorização.
Essa passagem é marcada por forte apelo da publicidade pelo
desenvolvimento dos meios de comunicação num contexto de desenvolvimento da
comunicação via satélite conjugada aos televisores (HARVEY, 2014, p. 261-263). A
publicidade constitui um importante elemento para a construção de identidade, “a
identidade depende cada vez mais de imagens” (Id. Ibid., p. 261). E, nesse sentido, valores
associados à instantaneidade e à descartabilidade - à volatilidade e à efemeridade - passam
a ser enfatizados sobretudo através de imagens, “as pessoas foram forçadas a lidar com a
descartabilidade, a novidade e as perspectivas de obsolescência instantânea” (Id. Ibid., p.
259). Assim, o tempo histórico levado à compressão num cenário de volatilidade “torna
extremamente difícil qualquer planejamento de longo prazo” (Id. Ibid., p. 259).
A obsolescência programada também é abordada por István Mészáros (2006,
p. 640-641) e é compreendida como uma manifestação da lei tendencial taxa de utilização
decrescente42:
Torna-se, desse modo, necessário divisar meios que possam reduzir a
taxa pela qual qualquer tipo particular de mercadoria é usada,
encurtando deliberadamente sua vida útil, a fim de tornar possível o
lançamento de um contínuo suprimento de mercadorias
superproduzidas no vórtice da circulação que se acelera. A notória
“obsolescência planejada” em relação aos “bens de consumo
duráveis” produzidos em massa a substituição, o abandono ou o
aniquilamento deliberado de bens e serviços que oferecem um potencial
de utilização intrinsecamente maior (por exemplo, o transporte
coletivo) em favor daqueles cujas taxas de utilização tendem a ser muito
menores, até mínima (como o automóvel particular) e que absorvem
uma parte considerável do poder de compra da sociedade; a imposição
artificial da capacidade produtiva quase que completamente inutilizável
(por exemplo, o “superdesperdício” de um complexo computador usado
42

Também podem ser encontradas outras terminologias na obra de Mészáros para definir o
mesmo fenômeno como “índice decrescente de utilização”, “lei tendencial da taxa de utilização
decrescente”, “tendência a reduzir a taxa de utilização”.
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como “processador de texto” num escritório onde uma simples máquina
de escrever seria perfeitamente suficiente); o crescente desperdício
resultante da introdução de tecnologia nova, contradizendo diretamente
a alegada economia de recursos materiais (por exemplo, o “escritório
informatizado sem papel”, que consome cinco vezes mais papel do que
antes); o “extermínio” deliberado das habilidades e dos serviços de
manutenção, para compelir os clientes a comprar dispendiosos produtos
ou componentes novos, quando os objetos descartados poderiam
facilmente ser consertados (por exemplo, compelir as pessoas a
comprar sistemas completos de silenciosos para carros ao preço de 160
libras, em lugar de um serviço de solda de 10 libras, que seria
perfeitamente adequado ao propósito) etc. Tudo isso pertence a essa
categoria, dominada pelos imperativos e determinações
subjacentes para perdulariamente diminuir as taxas de utilização
praticáveis. (MÉSZÁROS, 2006, p. 260, grifo nosso).

Essa legalidade descoberta por Mészáros diz respeito a uma tendência
histórica que precede o capitalismo. Ou seja, à medida que se desenvolve a produtividade
social do trabalho prévia ao capitalismo ocorre uma utilização decrescente do valor de
uso (Ibid, p. 639-640). Por exemplo, à medida que se desenvolveu a produtividade e a
divisão do trabalho novas e diversas ferramentas de trabalho sugiram, mas o uso de cada
uma dessas ferramentas não aumentou. Muitas dessas ferramentas eram utilizadas, por
assim dizer, “de vez em quando”.
No capitalismo essa tendência adquire a forma de uma lei tendencial, que
segundo Mészáros (Ibid., p. 655) opera conforme uma lógica de momento predominante
(übergreifendes Moment) como todas as leis capitalistas, em que “a perturbação e a
quebra de equilíbrio terminam por ser, ao fim, a tendência dominante do sistema do
capital, e não sua tendência complementar ao equilíbrio”.
A lei tendencial da taxa de utilização decrescente se manifesta de modo
diverso considerando a lei do desenvolvimento desigual, variando, em termos históricos
e estruturais, nas diversas partes do mundo de acordo com o
nível mais ou menos avançado de desenvolvimento dos capitais
nacionais dados, bem como da posição mais ou menos dominante destes
últimos no interior da estrutura do capital global.
Assim, é possível que um dos lados da tendência/contratendência
objetivamente interligados predomine em um país, ao passo que o outro
lado prevaleça em um país diferente. (Ibid, p. 653).

A taxa de utilização decrescente, segundo Mészáros (2006, p. 670), se
manifesta pela redução da utilização do valor de uso de todas as três dimensões
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fundamentais, para ele, da contradição entre a produção e o consumo capitalistas: 1) bens
e serviços; 2) instalações e maquinaria e 3) força de trabalho43.
A característica central desta tendência é, não obstante a diversa gradação de
uso da mesma mercadoria/capital entre regiões do sistema (em virtude da lei do
desenvolvimento desigual44) ou mesmo da gradação de uso entre mercadorias/capitais
diversos, a redução progressiva do uso do capital em todas essas três dimensões acima
indicadas da contradição entre a produção e o consumo capitalista.
Lembrando que para Mészáros (Ibid., p. 105), o sistema do capital tem três
“defeitos estruturais”, incluindo a independência/separação da produção e do consumo, o
qual é o aspecto mais relacionado imediatamente com a obsolescência programada. Mas
também estão entre os defeitos estruturais do sistema do capital a produção e o controle
como isolados e opostos entre si e os microcosmos do “sistema do capital” se combinarem
“em alguma espécie de conjunto administrável” (Id. Ibid, p. 105).
Esta tendência expressa a perdularidade45 do capitalismo e se constituiu,
conforme Mészáros (Ibid., p. 661), “como um dos principais meios pelos quais o capital
conseguiu atingir seu crescimento verdadeiramente incomensurável no curso do
desenvolvimento histórico”. Ao lado da obsolescência das mercadorias destinados ao
consumo das classes sociais, se estabelece no capitalismo do século XX um poderoso
mecanismo garantidor da realização do valor de troca: o complexo industrial militar. Esta
tendência constitui uma legalidade por meio da qual “limites absolutos” do capital são
ativados, o que implica a entrada do sistema do capital numa suposta fase de crise
estrutural46.

43

No trabalho de Cabral (2003) há registro da possibilidade da obsolescência da força de trabalho,
enquanto no trabalho de Mészáros (2006), a redução do uso da força de trabalho é expressão da
taxa de utilização decrescente, caracterizada pelo “desemprego crônico”. Apesar desse registro
da possibilidade da obsolescência da mercadoria força de trabalho, não exploraremos tal aspecto
neste trabalho tendo em vista a o foco sobre a obsolescência da mercadoria produzida por capitais,
o capital-mercadoria.
44
“o sistema do capital – como se dá com todas as formas concebíveis de controle
sociometabólico global, inclusive a socialista – está sujeito à lei absoluta do desenvolvimento
desigual” (MÉSZÁROS, 2006, p. 114).
45
“o sistema como um todo é absolutamente perdulário, e tem de continuar a sê-lo em proporções
sempre crescentes.” (MÉSZÁROS, 2006, p. 662; grifo do autor).
46
Não entraremos no mérito de uma descrição e uma avaliação da tese da crise estrutural do
capital, posto que já o fizemos em um momento oportuno (ALVES, 2014) e também por
entendermos que a mesma não constitui uma exigência necessária para o desenvolvimento do
argumento central deste trabalho.
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No capitalismo, para Mészáros (Ibid., p. 659), a taxa de utilização decrescente
altera a relação da sociedade para com o valor de uso: “o ‘útil’ torna-se sinônimo de
vendável”: “O capital define ‘útil’ e ‘utilidade’ em termos de vendabilidade: um
imperativo que pode ser realizado sob a hegemonia e no domínio do próprio valor de
troca.” (Ibid., p. 659)47. Sob a hegemonia do valor de troca, a utilidade se define pela
vendabilidade do produto social e “Uma vez que a transação comercial tenha ocorrido,
autoevidenciando a “utilidade” da mercadoria em questão por meio do seu ato de venda,
nada mais há com que se preocupar do ponto de vista do capital.” (Ibid., p. 661)48.
Por último, Mészáros (Ibid., p. 661; itálico do autor, negrito nosso) descobre
uma legalidade de funcionamento do capitalismo quanto ao uso da mercadoria:
De fato, enquanto a demanda efetiva do mesmo tipo de utilização é
reproduzida com sucesso, quanto menos uma dada mercadoria é
realmente usada e reusada (em vez de rapidamente consumida, o
que é perfeitamente aceitável para o sistema), melhor é do ponto de
vista do capital: já que tal subutilização torna vendável outra peça de
mercadoria.

Nesse sentido, a taxa de utilização decrescente, à parte de sua realização
histórica prévia ao capitalismo (que interessa para Mészáros, mas foge ao escopo desta
pesquisa), poderia ser descrita como uma espécie de “lei tendencial de queda da taxa de
utilização”, decorrente da lei do aumento da produtividade do trabalho social. Essa seria
válida, com ponto de partida, para a explicação do fenômeno da obsolescência da
mercadoria.
No entanto, a formulação de Mészáros (Ibid., 670-672) sobre as
manifestações da sua lei tendência da taxa de utilização decrescente no capitalismo
quanto a “bens e serviços” e a “instalações e maquinaria” se mostraram, a nosso ver,
insuficientes do ponto de vista de uma explicação do fundamento e desenvolvimento em
termos de outras legalidades do capitalismo.
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Na nossa avaliação esta é uma formulação aproximativa, posto que o capital define o que é útil
mediante o uso determinado não só pela vendabilidade, mas pela produção e apropriação do maisvalor numa velocidade compatível com sua rotação.
48
Veremos ao longo deste capítulo, de modo crítico a esta formulação de Mészáros, que o valor
possui uma “falsa indiferença” quanto ao valor de uso e como as determinações da durabilidade
e da medida do consumo, de fato, importam ao capital.
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Neste sentido, ao longo deste capítulo retomaremos essas legalidades e
procuraremos apresentar, ao final, teses explicativas para o fenômeno da obsolescência
programada.
2.2 – O CAPITAL COMO MOVIMENTO OU PROCESSO CÍCLICO
Outros elementos quanto ao fenômeno da obsolescência podem ser obtidos
na discussão que se refere ao capital como movimento (Bewegung). Aqui serão
consideradas tanto à compreensão do capital como processo cíclico (Kreislaufsprozeß)
como as determinações de sua rotação (Umschlag).
Vale destacar que a compreensão do capital como movimento decorre de uma
longa e minuciosa exposição de Marx na seção I do Livro II de O capital, com destaque
para os capítulos de I a IV, baseados no Manuscrito V redigido por Marx entre outubro
de 1876 e julho de 1877, em que são retomados aspectos da seção II do Livro I de O
capital. A dinâmica cíclica do capital que se revela na fórmula geral D – M – D’ é
retomada, mas agora já considerando as determinações da produção e da reprodução do
capital, respectivamente, a transformação do capital em mais-valor e a transformação do
mais-valor em capital.
A fórmula geral do capital (allgemeine Formel des Kapitals) D – M – D’ se
transforma na fórmula do ciclo do capital-dinheiro (Geldkapital): D – M ... P... M’– D’.
Isso advém do fato de que a partir do momento que o capital é posto em operação, ocorre
sua efetivação, com isso o valor como categoria originária do capital se desdobra em
mais-valor. Ao fazê-lo, realiza-se como causa, se efetiva, e se transforma no valor-capital
(Kapitalwert).
Em nossa exposição dos diferentes papéis desempenhados pelos
diversos fatores do processo de trabalho na formação do valor do
produto, caracterizamos as funções dos diversos componentes do
capital em seu próprio processo de valorização. O excedente do valor
total do produto sobre a soma dos valores de seus elementos formadores
é o excedente do capital valorizado sobre o valor do capital
(Kapitalwert) originalmente desembolsado. Meios de produção, de um
lado, e força de trabalho, de outro, não são mais do que diferentes
formas de existência (Existenzformen) que o valor do capital
(Kapitalwert) originário assume ao se despojar de sua forma-dinheiro e
se converter nos fatores do processo de trabalho. (MARX, 2013, p.
286).
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Em ambas fórmulas, o dinheiro é tanto o ponto de partida quanto o ponto de
chegada do processo, ciclo ou movimento. Isso se deve ao fato tanto do dinheiro ser a
primeira forma de aparecimento (Erscheinungsform) do capital (MARX, 2013, p. 223),
quanto de que o dinheiro é a forma autônoma (selbständigen Form) do valor, a que
permite constatar a identidade do valor (Id., p. 230) e revelar o conteúdo, a valorização
do valor (Id., p. 229). A forma-mercadoria, em contraste ao dinheiro, não tem essa
determinação, pois expressa valor de uso. Já a forma produtiva não permite expressar a
gênese do capital, que se inicia sempre pela esfera da circulação pela operação de compra
da força de trabalho e dos meios necessários à produção.
Aqui é importante observar que das três traduções brasileiras de O capital, as
edições tanto da Abril Cultural quanto a da Boitempo optaram por traduzir Geldkapital
por capital monetário. A nosso ver, a melhor tradução para o termo é da edição da
Civilização Brasileira, que optou por capital-dinheiro. Em O capital, Marx deixa muito
claro que dinheiro (Geld) não é sinônimo de moeda (Münze). A seguir replicamos
algumas passagens inequívocas do Livro I e do Livro II de O capital quanto a esse
entendimento:
Da função do dinheiro como meio de circulação deriva sua figura como
moeda. A fração de peso do ouro representada no preço ou na
denominação monetária das mercadorias tem de se defrontar com estas
na circulação como peças ou moedas de ouro de mesmo nome. Assim
como a determinação do padrão dos preços, também a cunhagem de
moedas é tarefa que cabe ao Estado. Nos diferentes uniformes nacionais
que o ouro e a prata vestem, mas dos quais voltam a se despojar no
mercado mundial, manifesta-se a separação entre as esferas internas ou
nacionais da circulação das mercadorias e a esfera universal do mercado
mundial. (MARX, 2013, p. 198).

“Em m – d – m , dinheiro (Geld) só funciona como moeda (Münze); a
finalidade dessa circulação é o consumo individual do capitalista.” (MARX, 1984a, p. 53;
originais inseridos em cotejo com a versão MARX, 1967, p. 75).
E:
Tomamos, no exame das formas gerais do ciclo e em geral em todo este
Livro Segundo, dinheiro como sendo dinheiro metálico, com exclusão
do dinheiro simbólico, mero signo de valor, que só constitui
especialidade de certos Estados e do dinheiro de crédito, que ainda não
está desenvolvido. (MARX, 1984a, p. 83).
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Assim sendo, a tradução de Geldkapital por capital monetário é imprecisa
quanto ao conteúdo apresentado por Marx, reduzindo o dinheiro a suas funções de meio
de circulação. E, como veremos, as determinações do dinheiro compreendem não só a
função de meio de circulação na forma de dinheiro nacional, mas também as funções de
meio de pagamento, entesouramento e dinheiro mundial.
Retomando o ciclo do capital-dinheiro, Marx o compreende em três estágios.
O primeiro é o da compra de mercadorias que ingressarão no processo produtivo,
portanto, trata do adiantamento do capital na forma de dinheiro (D – M). O segundo
estágio é o da produção (P). E o terceiro é o da venda da mercadoria (M’ – D’).
O primeiro estágio, D – M, implica uma relação dupla no mercado ou
circulação geral de mercadorias. Do lado do comprador, é transformação de dinheiro em
mercadoria. E do lado do vendedor, a transformação da mercadoria em dinheiro. Como
aqui se trata da compra das mercadorias que ingressarão no processo produtivo, M na
verdade apresenta uma contraditória composição interna. M são meios de produção e
força de trabalho, adquiridos, respectivamente, no mercado de mercadorias e no mercado
de trabalho (MARX, 1984a, p. 26). Assim, M pode ser representada por M = FT + MP
(Id., Ibid.)49. Neste estágio, o capitalista aparece (erscheint) como comprador (Id., p. 25).
E, nesta operação, a proporção dos meios de produção e da força de trabalho é considerada
no ato de compra.
No entanto, essa transformação de dinheiro em mercadoria não se trata
meramente de uma operação de igualdade formal na circulação simples de mercadorias,
mas de transformação de dinheiro (D) em elementos do capital produtivo (P). Essa
transformação de D nos elementos de P permitirá perceber que ambos constituem a
mesma quantidade de valor em formas distintas. Em verdade, por se tratar da produção
capitalista, não são apenas “formas de valor” como na circulação simples de mercadorias,
mas sim formas distintas do valor-capital, pois já estão determinadas pela produção do
capital. Assim, “D é o mesmo valor-capital que P, só que num modo diferente de
existência (verschiedner Existenzweise), ou seja, valor de capital em estado monetário ou
em forma-dinheiro-capital-monetário.” (Id., p. 27; parênteses nosso).
49

A edição da Boitempo de 2014 representa a força de trabalho por T e a da Civilização Brasileira
por F. Acompanharemos a edição da Abril Cultural em FT, por ser mais fiel ao caráter de força
de trabalho. A edição da Boitempo pode conduzir o leitor iniciante a equívocos igualando as
categorias trabalho e força de trabalho.
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O valor-capital não consegue existir por si mesmo sem depender de uma
forma de existência. No caso, existe em estado-dinheiro (Geldzustand) ou forma-dinheiro
(Geldform). Assim, na circulação simples, dinheiro e mercadoria são modos de existência
(Existenzweisen) do valor, sendo o dinheiro o modo de existência universal e a mercadoria
o modo de existência particular (MARX, 2013, p. 229-230). “Mas o próprio dinheiro vale,
aqui, apenas como uma das duas formas do valor. Se não assume a forma da mercadoria,
o dinheiro não se torna capital.” (Id., p. 230). Pensado a partir do aparecimento
(Erscheinung), dinheiro e mercadoria são formas de aparecimento (Erscheinungsform)
do valor que se valoriza, são, portanto, capital (Id., p. 230).
Esse ato D – M constitui não só um ato da circulação geral de mercadorias,
mas estágio do processo cíclico autônomo (selbständigen Kreislaufsprozeß) do capital,
transformação do valor-capital (Kapitalwert), de sua forma-dinheiro
(Geldform) em sua forma produtiva (produktive form) ou, mais
sucintamente, transformação de capital monetário (Geldkapital) em
capital produtivo (produktives Kapital). Na figura do ciclo aqui
examinada em primeiro lugar, o dinheiro aparece pois como o primeiro
portador (Träger) do valor-capital e, por conseguinte, o capital
monetário (Geldkapital) como a forma em que o capital é adiantado.
(Id, p. 27; parênteses nosso).

Aqui, neste ato D – M, fica claro que o dinheiro não é meramente dinheiro.
Na circulação simples de mercadorias era forma autonomizada (selbständigen Form) do
valor (MARX, 2013, p. 230). Aqui é mais que isso, é valor-capital ou somente capital.
Portanto, é a forma dinheiro do capital ou a forma em que o capital se adianta em seu
ciclo. Assim, todas as demais figuras (Gestalten) do ciclo (M e P) também constituem
formas de existência do capital.
Do ponto de vista das figuras, quer dizer que todas essas formas são
igualmente figuras do capital, guardada a devida diversidade de funções entre elas. E
ainda mantém, enquanto parte, a contradição de não exprimir e guardar identidade com
o todo, o capital. Por isso, cada uma dessas figuras, como parte do movimento cíclico do
capital, pelos seus próprios limites internos demanda sua realização na forma ou figura
seguinte. E, com isso, na passagem de uma figura ou parte a outra, o capital tem seu
movimento como um todo, como um processo cíclico.
E do ponto de vista da existência, as figuras são formas de ser da essência,
um “ser essencial” ou uma “essencialidade que progrediu para a imediatidade” (HEGEL,
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2017, p. 133). De modo que “a existência não pode ser considerada meramente como um
imediato” (Id., p. 137). Ou seja, o que aparece é a essência em formas que por si não
revelam instantaneamente seu conteúdo ou sua substância.
Mas as determinações da relação capital neste nível de abstração não param
por aí. As determinações da existência não são suficientes para explicar o
desenvolvimento da imediatidade do capital. Para além da dimensão da existência aqui
apresentada, a dimensão do aparecimento, complexificação da existência, uma vez mais,
vem à tona. Deste modo, as categorias da imediatidade, como forma-dinheiro, formamercadoria e forma produtiva, não são apenas formas de existência, enquanto “ser
essencial”, mas são formas de aparecimento (Erscheinungsformen) do capital.
O aparecimento na Doutrina da Essência de Hegel contempla não só a
existência como uma de suas dimensões, mas inclui a legalidade de seu aparecimento e
sua verdade, a relação absoluta, em que se colocam os temas do todo e partes, força e
externação e relação do exterior e interior.
Na forma-dinheiro ou capital-dinheiro, o capital tem suas possibilidades de
existência circunscritos às determinações do próprio dinheiro, às funções do dinheiro,
como, por exemplo, meio geral de compra e meio geral de pagamento. E “Essa capacidade
não surge do fato de o capital monetário (Geldkapital) ser capital, mas do fato de ser
dinheiro.” (MARX, 1984a, p. 27; parênteses nosso). Deste modo,
o valor-capital, em estado monetário (Geldzustand), só pode cumprir
funções de dinheiro (Geldfunktionen) e nenhuma outra. O que faz destas
últimas funções de capital (Kapitalfunktionen) é seu papel determinado
no movimento do capital (Bewegung des Kapitals) e, daí, também a
conexão do estágio em que aparecem (erscheinen) com os outros
estágios de seu ciclo. (Id., Ibid; parênteses nosso).

A essência, o valor-capital, determina seu aparecimento como dinheiro dando
sentido ao movimento do dinheiro. Por outro lado, o dinheiro enquanto aparecimento do
valor-capital circunscreve este último às suas funções, de modo que suas funções (meio
geral de compra, meio geral de pagamento etc.) passam a ser funções do capital. Importa
o movimento total do capital como um processo cíclico para a determinação das funções
do dinheiro como funções do capital. Daí Marx indicar que as formas pelas quais o
conteúdo capital aparece são formas de função (Funktionsformen).
O resultado do primeiro estágio, D – M<

, é o ingresso do capital no estágio

seguinte, P (MARX, 1984a, p. 31). O movimento do capital agora pode ser expresso por
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D – M<

... P. De modo que “O primeiro estágio, a transformação de capital monetário

(Geldkapital) em capital produtivo, aparece (erscheint) apenas como antecessor e fase
introdutória do segundo, estágio da função do capital produtivo.” (Id. Ibid.). Ocorre aqui
a continuidade do ciclo do capital com a interrupção de sua circulação, uma vez que a
primeira metamorfose da circulação ocorreu com a compra, mas a operação oposta
complementar necessária, a venda, só será feita posteriormente, após a função produtiva
do capital. O capital abandonou a esfera da circulação adentrando na esfera da produção.
O capital assumiu a única das formas ou o único estado que possui “a
capacidade de atuar como criador de valor e de mais-valor” (Id., p. 27). Nesta forma ou
estado, o capital atuará para ampliar o valor-capital ao colocar em operação a força de
trabalho e os meios de produção com vistas à produção de um excedente de produto, um
mais-produto, e, consequentemente, um mais-valor. A força de trabalho será explorada
neste processo em que exterioriza e transforma suas dimensões subjetivas mediante o
trabalho. O mais-trabalho será apropriado pelo capital como um trabalho grátis, não
previsto no salário pago ao trabalhador. O resultado desse processo será uma mercadoria
dotada de mais-valor (M’). Com isso se encerra o segundo estágio do ciclo do capitaldinheiro, e o capital pode finalmente concluir seu ciclo com a venda da mercadoria ou a
metamorfose do capital-mercadoria em capital-dinheiro.
O capital, na forma-mercadoria, “tem que executar função de mercadoria. Os
artigos de que é constituído, produzidos desde sua origem para o mercado, têm (müssen)
de ser vendidos, transformados em dinheiro, têm de, portanto, percorrer o movimento M
– D”. (MARX, 1984a, p. 34).
De acordo com os diversos graus de velocidade com que o capital se
desfaz de sua forma-mercadoria e assume sua forma-dinheiro, ou de
acordo com a rapidez da venda, o mesmo valor-capital servirá em grau
muito desigual como formador de produto e de valor e aumentará ou
diminuirá a escala de produção. Foi mostrado no volume I que o grau
de eficácia (Wirkungsgrads) de um dado capital é condicionado por
potências do processo de produção que, até certo ponto, são
independentes de sua própria grandeza de valor. Aqui se mostra que o
processo de circulação (Kreislaufsprozeß) põe em movimento novas
potências, independentes da grandeza de valor do capital, de seu grau
de eficácia, de sua expansão e contração. (MARX, 1984a, p. 35).

O último estágio do ciclo do capital-dinheiro é a transformação da mercadoria
(M’) em dinheiro (D’). A mercadoria resultante do processo de produção capitalista P não
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é uma mera mercadoria abstraída como exposta na circulação simples de mercadorias. A
mercadoria aqui é produto de capital, e, portanto, não é só uma forma de valor.
“Mercadoria torna-se capital-mercadoria como forma de existência (Daseinsform)
funcional, surgida diretamente do próprio processo de produção, do valor-capital já
valorizado.” (MARX, 1984a, p. 33).
Além do valor-capital comum e na mesma quantidade da forma M do
primeiro estágio (D – M), a mercadoria M’ resultante do processo produtivo, da função
do capital produtivo, é dotada também de mais-valor: “Só como produto desse processo
é que a massa de mercadorias é capital-mercadoria, portadora (Träger) do valor-capital
valorizado” (Id., p. 36).
Com isso, para além das contradições do valor e do valor de uso que se
colocam na reflexão da mercadoria fortuita, aqui, se soma a contradição constitutiva
interna dos componentes de valor da mercadoria M’. A contradição interna do capitalmercadoria M’ se dá entre o valor-capital inicial e o mais-valor gerado no processo
produtivo imediatamente pregresso. Assim, na relação M’ – D’ (a venda da mercadoria
portadora do mais-valor) ocorre a realização tanto do valor-capital quanto do mais-valor
(Id., Ibid.). A realização do valor-capital e do mais-valor implica estágios distintos
cíclicos. Do lado do valor-capital, na forma-mercadoria (M), o retorno à forma D’ marca
o encerramento do ciclo. E no caso do mais-valor, a relação implícita m – d implica a
primeira forma de circulação (Id., Ibid.).
Nesta seção, também fica claro que a circulação geral de mercadorias é
caracterizada por uma dominância de mercadorias produzidas por capitais.
Além disso, na base do modo de produção capitalista como dominante,
toda mercadoria nas mãos do vendedor precisa ser capital-mercadoria.
Ela continua a sê-lo nas mãos do negociante ou se torna se ainda não o
era. Ou, então, precisa ser mercadoria – por exemplo, artigos
importados, que repõe capital-mercadoria original, só lhe tendo dado,
por isso, outra forma de existência (Daseinsform). (MARX, 1984a, p.
71).
o ciclo do capital industrial se entrelaça (...) com a circulação de
mercadorias dos mais diversos modos sociais de produção, desde que
eles sejam também produção de mercadorias. (...) O caráter do processo
de produção do qual provêm é indiferente; como mercadorias
funcionam no mercado; como mercadorias ingressam no ciclo do
capital industrial bem como na circulação do mais-valor portado por
ele. É, portanto, o caráter multilateral de sua origem, a existência
(Dasein) do mercado como mercado mundial, que caracteriza o
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processo cíclico do capital industrial. (...) o dinheiro funciona aqui
como dinheiro mundial. (MARX, 1984a, p. 81).

A tendência do capital é “transformar o mais possível toda a produção em
produção de mercadorias” (MARX, 1984a, p. 82).
Primeiro: assim que o ato D – MP tenha se consumado, as mercadorias
(MP) deixam de ser mercadorias e se tornam um dos modos de
existência (Daseinsweise) do capital industrial em sua forma funcional
(Funktionsform) como P, capital produtivo. Com isso, porém, está
extinta sua origem; elas tornam-se apenas forma de existência
(Existenzformen) do capital industrial, estão incorporadas nele. Não
obstante, continua sendo certo que para sua reposição é necessária sua
reprodução, e nessa medida o modo de produção capitalista está
condicionado por modos de produção que se encontram fora do nível
de desenvolvimento do primeiro. A tendência dele é, porém,
transformar o mais possível toda a produção em produção de
mercadorias; seu principal meio para isso é essa atração das mesmas
para seu processo de circulação; e a própria produção desenvolvida de
mercadorias é produção capitalista de mercadorias. A intervenção do
capital industrial promove, em todas as partes, essa transformação, mas
com ela também a transformação de todos os produtores diretos em
trabalhadores assalariados. (MARX, 1984a, p. 82).

Isso quer dizer que o mercado é uma esfera universal de intercâmbio
capitalista com outros modos de produção. E como tendência, o capital suplanta outros
modos de produção pela competitividade em termos de produção de valor. E também
evidencia que o “grosso” das mercadorias presentes no mercado não são apenas meras
“mercadorias”, mas são capitais-mercadoria, posto que são produtos de capitais.
A importância desse entendimento é chave, pois como capitais-mercadoria,
os produtos contêm não apenas valor, mas também mais-valor. Implica dizer que foram
produzidos sob relações sociais capitalistas, cuja distribuição dos meios de produção se
dá com a propriedade dos mesmos pela classe não trabalhadora, os capitalistas. E os não
proprietários dos meios de produção, os trabalhadores, devem estar disponíveis no
mercado dispondo apenas da única propriedade que lhe resta, sua força de trabalho.
Em termos dos aspectos de valor, essa compreensão da constituição do
mercado capitalista majoritariamente por capitais-mercadoria traz junto a reprodução das
condições sociais de produção capitalista. Com isso, o valor e o mais-valor podem
percorrer circuitos distintos. O mais-valor será utilizado não só como renda, mas como
investimento do capital. Por sua vez, o salário será utilizado como forma mediadora e
mistificadora da metamorfose da força de trabalho em meios de subsistência.
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Na relação M’ – D’ fica claro que “D’ é apenas resultado da realização de M’.
Ambos tanto M’ quanto D’, são apenas formas distintas, forma mercantil e formadinheiro, do valor-capital valorizado, ambos têm em comum que são valor-capital
valorizado.” (Id., p. 39).
Além disso, ambas
representam (darstellen) valor valorizado, capital ativado como capital,
só expressam o resultado da função do capital produtivo, a única função
em que o valor-capital gera valor. O que eles têm em comum é que
ambos, capital monetário e capital-mercadoria, são modos de existência
(Existenzweisen) do capital. Um é capital em forma-dinheiro; o outro,
em forma-mercadoria. Por isso, as funções específicas que os
distinguem são apenas diferenças entre função monetária e função
mercantil. (MARX, 1984a, p. 40).

Mas a distinção entre os momentos M’ e D’ da relação de venda de capital
implica também distintas funções entre ambos simultaneamente a uma mesma
composição interna entre valor-capital e mais-valor:
A retransformação à forma-dinheiro é, como vimos, uma função do
capital-mercadoria M’, não do capital monetário. No que tange, porém,
à diferença de D’ em relação a D, ela (d) é apenas forma-dinheiro de m,
o incremento de M; D’ é só= D + d porque M’ era = M + m. Em M’,
portanto, essa diferença e a relação do valor-capital com a mais-valia
gerada por ele estão presentes e se expressam antes de ambos serem
transformados em D’, numa soma de dinheiro em que ambas as partes
do valor se defrontam autonomamente e são, portanto, também
utilizáveis para funções autônomas e diferentes entre si.” (MARX,
1984a, p. 38).

De um lado, a relação-capital (Kapitalverhältnis) existente em D’ (Id., Ibid,
p. 38) revela uma indiferenciação conceitual entre seus momentos constitutivos, o valorcapital e o mais-valor. Deste modo, configura uma forma irracional (begriffslose Form)
ou expressão irracional (begriffsloser Ausdruck), posto que “reina absoluta
homogeneidade, portanto, indiferenciação conceitual, entre as duas partes constitutivas”
(Id., Ibid, p. 38). Ambos momentos são igualmente valor.
De outro lado, esta mesma relação se realizará considerando uma distinção
das determinações entre esses mesmos momentos:
D, o capital adiantado, que agora está novamente à disposição em sua
forma original (422 libras esterlinas), existe agora como capital
realizado. Não só se conservou, mas se realizou também como capital,
à medida que, enquanto tal, se diferencia de d (78 libras esterlinas), com
ele se relaciona com seu acréscimo, seu fruto, um incremento gerado
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por ele mesmo. Está realizado como capital, porque se realizou como
valor, que gerou um valor. D’ existe como relação-capital
(Kapitalverhältnis); D já não aparece (erscheint) como mero dinheiro,
mas está posto expressamente como capital monetário (Geldkapital),
expresso como valor que se valorizou, que tem, portanto, também a
propriedade de se valorizar, de gerar mais valor do que ele mesmo
tem. D está posto como capital por sua relação com a outra parte
de D’, com a qual se relaciona como um algo posto por ele, como
efeito dele enquanto causa, como a consequência da qual ele é a
razão. Assim, D’ aparece (erscheint) como a soma de valor
diferenciada em si, em si mesmo se diferenciando funcionalmente
(conceitualmente) e expressando a relação-capital.” (MARX, 1984a, p.
38, parênteses em alemão nossos, negrito nosso).

Aqui D’ se revela, em si, uma relação de causalidade entre o valor-capital e o
mais-valor. O valor-capital aparece como substância que se relaciona com seu “acidente”,
o mais-valor. Ele é o fundamento a partir do qual o mais-valor pode emergir. Ao mesmo
tempo que a emergência do mais-valor conservando o valor original implica a realização
do valor como capital. E o desdobramento dessa distinção implicará também
possibilidades distintas de desenvolvimento do valor, já que o mais-valor exerce funções
distintas do valor-capital original em virtude de poder possibilitar ao capital sua
reprodução em escala ampliada.
O fato do capital aparecer aqui como substância repõe o fenômeno do
fetichismo. Em verdade, a real substância da qual o capital se constitui não é o próprio
capital, o trabalho morto ou o capital constante, mas o trabalho vivo. Então, o capital,
após compreender o trabalho como seu momento, no que ele se põe como totalidade,
estabelece uma relação distanciada em relação ao trabalho vivo ao se relacionar com o
mais-valor. A real substância da riqueza social no capitalismo ganha uma camada a mais
de encobrimento pelo relacionamento do capital como seu “acidente”, o mais-valor.
E de outro lado, neste nível de exposição, do capital como movimento, o
capital não aparece apenas como substância, mas como sujeito. Veja que numa das poucas
passagens que Marx sinaliza a relação-capital como um sujeito automático é exatamente
quando ele trata da sucessão de formas que constitui o ciclo do capital como uma relaçãovalor. Os verdadeiros sujeitos sociais no capitalismo por terem cedido o poder de
comando sobre o trabalho ao capital, cederam a possibilidade de controle do metabolismo
social. Ao fazê-lo, o que aparece como sujeito já não são os homens, mais o próprio
capital e seus movimentos. Ainda que o capital apresente uma constituição cíclica
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marcada pela sucessão de formas numa mesma sequência previsível repetida ad
aeternum, a mesma é contrastada pelas imprevisíveis revoluções do valor que impactam
a produção de tempos em tempos e é contrastada frontalmente com uma determinada
medida de necessidades não controlada totalmente pelo capital, pois externa a ele. Os
homens de todas as classes sociais ficam à mercê desses movimentos do capital, os quais,
apesar da racionalização do capital singular, não conseguem se estender ao capital social
e as externalidades das necessidades sociais. Como disseram Marx e Engels (2005, p. 18):
“A sociedade burguesa moderna, com suas relações de produção, de troca e de
propriedade, é como um bruxo que já não controla os poderes do outro mundo por ele
conjurado com seus feitiços.”.
Aqui cabe uma breve observação quanto à elaboração de Marx sobre o
processo cíclico. Marx em determinados momentos de O capital indica que a totalidade
do movimento cíclico do capital seria a circulação do capital (Zirkulation des Kapitals)
ou o processo de circulação (Zirkulationsprozeß) do capital, conforme as passagens que
se seguem, respectivamente do Livro I e Livro II:
A transformação de uma quantia de dinheiro em meios de produção e
força de trabalho é o primeiro movimento realizado pela quantidade de
valor que deve funcionar como capital. Ela age no mercado, na esfera
de circulação. A segunda fase do movimento, o processo de produção,
é concluída assim que os meios de produção estão convertidos em
mercadorias cujo valor supera o valor de suas partes constitutivas e,
portanto, contém o capital originalmente adiantado acrescido de um
mais-valor. Em seguida, essas mercadorias têm, por sua vez, de ser
lançadas novamente na esfera da circulação. O objetivo é vendê-las,
realizar seu valor em dinheiro, converter esse dinheiro novamente em
capital, e assim consecutivamente. Esse ciclo, percorrendo sempre as
mesmas fases sucessivas, constitui a circulação do capital
(Zirkulation des Kapitals).
A primeira condição da acumulação é que o capitalista tenha
conseguido vender suas mercadorias e reconverter em capital a maior
parte do dinheiro assim obtido. Em seguida, pressupõe-se que o
capital percorra seu processo de circulação (Zirkulationsprozeß) de
modo normal. A análise mais detalhada desse processo pertence ao
Livro II desta obra. (MARX, 2013, p. 639, grifo nosso).

E o tempo a ela correspondente seria o tempo total de circulação (gesamte
Zirkulationszeit):
Viu-se: o tempo total de circulação (gesamte Zirkulationszeit) de dado
capital é igual à soma de seu tempo de circulação (Umlaufszeit) e de seu
tempo de produção. E o período de tempo que se inicia no momento em
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que o valor-capital é adiantado sob determinada forma, e termina com
o retorno do valor-capital em processo, sob a mesma forma. (MARX,
1984a, p. 113, grifo nosso).

Entretanto, nos capítulos de I a IV da seção I do Livro II a categoria circulação do
capital não é usada mais por Marx para compreender o movimento cíclico do capital como
totalidade, mas sim é atribuída à fase ou momento que o capital permanece na esfera da
circulação. E, assim, sempre que Marx quer se referir ao movimento do capital como um
todo cíclico, ele utiliza categorias como processo cíclico (Kreislaufsprozeß), da qual a
circulação do capital é momento junto com a produção do capital.
Nossa hipótese é de que Marx realiza uma paulatina aproximação com tema
do capital como movimento, de modo que as categorias vão ganhando mais precisão. Por
exemplo, o trecho do Livro I acima destacado é parte dos estudos de Marx realizados
entre 1866 e 1875. Enquanto o trecho do Livro II que abre o capítulo da rotação do capital,
apresentado após a seção I, foi redigido, ao que tudo indica entre 1857 e 1868, compondo
o manuscrito IV utilizado por Engels na edição do Livro II. Finalmente, a compreensão
da totalidade do ciclo do capital como processo cíclico está exposta na seção I do Livro
II, em especial, nos capítulos de 1 a 4, correspondentes aos manuscritos V, VI, e VII,
redigidos em períodos diferentes entre os anos de 1876 e 1880.
Esse rebaixamento da categoria circulação do capital de totalidade a
momento e designação da totalidade do movimento do capital por processo cíclico, a
nosso ver, advém de da análise da circulação das mercadorias e a interação do ciclo do
capital com essa esfera. Marx perceberá que na circulação de mercadorias há um
predomínio de circulação de capitais-mercadoria e capitais-dinheiro. Sendo formas do
valor-capital, a circulação do capital pela circulação de mercadorias implicará uma
circulação própria, com determinações distintas daquela. A passagem das formas do
valor-capital pela circulação de mercadorias constituirá a circulação do capital em
contraponto à mera circulação de mercadorias.
O mesmo pode ser dito em relação à identidade de circulação e
reprodução. Marx revela essa compreensão nas Teorias do mais-valor: “Essa realização
só pode aparecer no processo de circulação (Zirkulationsprozeß), que em si é ao mesmo
tempo processo de reprodução (Reproduktionsprozeß)” (MARX, 1983, p. 948); e:
Assim observamos o processo de reprodução do capital (o qual
coincide com a circulação dele) cabe, antes de mais nada, demonstrar
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que aquelas formas apenas se repetem ou antes só aí adquirem um
conteúdo, um fundamento que lhes permite manifestarem. (MARX,
1983, p. 945-946, grifo nosso).

E também aparece no Livro I de O capital:
Seja qual for a forma social do processo de produção, ele tem de ser
contínuo ou percorrer periodicamente, sempre de novo, os mesmos
estágios. Assim como uma sociedade não pode deixar de consumir,
tampouco pode deixar de produzir. Portanto, considerado do ponto de
vista de uma interdependência contínua e do fluxo contínuo de sua
renovação, todo processo social de produção é simultaneamente
processo de reprodução. (MARX, 2013, p. 641).

Porém, logo ficará claro que as categorias reprodução e processo cíclico são
distintas. Afinal, a reprodução partirá do movimento do capital como processo cíclico.
No entanto, o ciclo do capital ainda que seja condição para a reprodução é seu
pressuposto, pois sem a produção que ocorre no ciclo original não é possível falar em
uma reprodução. As condições da reprodução devem ser postas pela produção. O que
implica que nem toda produção consegue pôr as condições da reprodução. Nem todas as
fórmulas cíclicas do capital contemplam a reprodução. Por exemplo, a fórmula do capitaldinheiro (D) pode indicar o ciclo original de um capital ou mesmo seu ciclo derradeiro.
E, neste caso, as condições da produção não colocaram as condições da reprodução.
Voltando ao processo cíclico e sua unidade, fica claro que o capital possui
três formas distintas de seu processo cíclico: a forma do capital-dinheiro, a forma do
capital produtivo e a forma do capital-mercadoria. A forma do capital-dinheiro (D –
M...P...M’ – D’) se inicia pelo valor-capital em sua reluzente forma-dinheiro que se
transforma na opaca forma-mercadoria. Essa operação da circulação é interrompida pela
produção. Após a função do capital produtivo, a circulação se completa e o valor-capital
aparece reunido à forma do mais-valor por ele posta. Nessa forma, “o processo de
produção só aparece como interrupção do processo de circulação do valor-capital”
(MARX, 1984a, p. 36), como “elo inevitável, como mal necessário (notwendiges Übel),
tendo em vista fazer dinheiro” (MARX, 1984a, p. 44). Ainda que a mudança de valor
pertença “exclusivamente à metamorfose P, ao processo de produção, que aparece
(erscheint) como metamorfose real do capital, em face das metamorfoses meramente
formais da circulação” (MARX, 1984a, p. 41).
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O ciclo do capital-dinheiro expressa o motivo da produção capitalista, “o
fazer dinheiro” (MARX, 1984a, p. 44). Nela fica patente que o “enriquecimento enquanto
tal é um fim em si mesmo”, que o valor de uso não é finalidade da produção capitalista,
mas seu oposto, o valor se relaciona indefinidamente consigo mesmo. O dinheiro, forma
de aparecimento do valor, é o ponto de partida e ponto de chegada de um movimento em
si do valor que oculta o processo do qual ele é resultado:
Mas, como resultado desse ciclo D...D’, agora só existe D’; é o produto
em que seu processo de formação se extinguiu. D’ existe agora
autonomamente para si, independente do movimento que o fez surgir.
O movimento passou, D’ está aqui em seu lugar. (MARX, 1984a, p.
38).

Essa fórmula é a forma geral do capital industrial e a forma de aparecimento
“mais unilateral”, “mais contundente e característica” desse capital, é a “expressão geral
do capital industrial” por revelar o caráter de valorização do valor (MARX, 1984a, p. 4546).
Aqui cabe apenas uma breve observação de que essa forma do capital
industrial não surge abstratamente, mas ocorre historicamente tendo o modo de produção
capitalista como pressuposto (prius) e com ele a existência da classe dos trabalhadores
assalariados despojados da propriedade das condições de produção social, enfim da
relação de classe capitalista fundamental entre capital e trabalho (Id., Ibid., p. 31-32 e p.
47).
No entanto, a fórmula do capital-dinheiro, pelo movimento de repetição de si
mesma, postula a sua suprassunção nas formas do capital produtivo e do capitalmercadoria. Assim, ela já contém essas duas formas. A função do capital produtivo já está
pressuposta no primeiro ato do ciclo do capital-dinheiro D – M, daí a função
periodicamente renovada do capital produtivo se apresenta através de seu ciclo. Assim
como essas formas guardam dentro de si a forma originária do capital-dinheiro.
O ciclo do capital produtivo P...M’ – D’ – M...P se apresenta como uma crítica
ao ciclo original do capital-dinheiro. Enquanto na fórmula de D o dinheiro era ponto de
partida e ponto de chegada, na fórmula de P o dinheiro aparece como capital-dinheiro
mediador da circulação do capital-mercadoria, como meio de circulação do capital
(MARX, 1984a, p. 55). Daí a aparência de autonomia que o dinheiro possui na primeira
fórmula desaparece na segunda fórmula. A crítica da fórmula de P ao valor-capital
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autonomizado da forma-dinheiro da fórmula D rebaixa esta última a “uma forma apenas
específica” (Id., Ibid., p. 55).
Na fórmula do capital produtivo, o processo de produção é mediado pelo
processo de circulação em suas duas fases opostas realizadas sucessivamente. Enquanto
na fórmula do capital-dinheiro é a produção que aparece como mediador das fases opostas
da circulação. O ciclo do capital produtivo ao se iniciar pela produção evidencia ao seu
final uma nova produção, uma reprodução. Assim, esses dois ciclos se distinguem
também em significado. O ciclo do capital-dinheiro revela a valorização do capital, valor
que põe mais-valor. Já o ciclo do capital produtivo não “expressa a produção de maisvalor, mas a capitalização do mais-valor produzido, portanto a acumulação do capital.”
(Id., Ibid., p. 59-60).
Pela determinação de passagem do ciclo do capital-dinheiro para o ciclo do
capital produtivo, a saber a repetição, e incompletude do ciclo do capital produtivo, o
ciclo do capital-mercadoria é inaugurado. O ciclo do capital-mercadoria, assim como o
ciclo do capital produtivo, é pressuposto do ciclo do capital-dinheiro, já que a
continuidade do ciclo do capital-dinheiro pressupõe a transformação do capitalmercadoria em capital dinheiro e as transformações subsequentes de reinvestimento,
produção e venda.
O ciclo do capital-mercadoria é expresso por M’ – D’ – M...P... M’.
Diferentemente dos dois ciclos anteriores, se inicia e se conclui pela figura M’ que é o
aparecimento do valor-capital em unidade com o mais-valor ou o valor-capital valorizado.
Sua primeira parte é composta dos atos de circulação de forma oposta (M’ – D’ – M) à
fórmula geral do capital (D – M – D’). Distintamente do ciclo do capital-dinheiro, assim
como o ciclo do capital produtivo que não se completa, o ciclo do capital-mercadoria
também é um ciclo incompleto. Isso exige que ambos ciclos incompletos “precisam ser
continuados e implicam, por isso, a reprodução” (Id., Ibid., p. 69). Nela o capitalmercadoria é ponto de partida, ponto de transição e ponto de encerramento e para a
continuidade do ciclo é pressuposto que o consumo do produto-mercadoria ocorra de
modo regular (MARX, 1984a, p. 69-70).
Deste modo, o ciclo do capital-mercadoria revela as condições para que o
capital singular realize seu ciclo e a reprodução dele de forma ininterrupta. O consumo
deve ocorrer de modo regular, ou seja, que a demanda corresponda à oferta. O que implica

94

no ciclo os diferentes tipos de consumo correspondam à oferta. Tanto o consumo de
mercadorias voltadas o consumo produtivo dos capitais, os meios de produção, quanto às
mercadorias voltadas para o consumo improdutivo do capital, compradas por meio da
renda, voltadas para a satisfação de necessidades das diferentes classes sociais, os meios
de consumo. Com isso, esse ciclo revela ser em primeiro momento a forma de movimento
(Bewegungsform) do capital industrial individual. Entretanto, a continuidade de seu
exame revela que ela é a
forma de movimento da soma dos capitais individuais, portanto do
capital total da classe capitalista, um movimento em que cada capital
industrial individual aparece apenas como um movimento parcial que
se entrelaça com os outros e é condicionado por eles (MARX, 1984a,
p. 72).

A fórmula do capital-mercadoria é, portanto, a
forma de movimento autônomo do capital social total ou como
movimento autônomo de um capital industrial individual. Em todas
essas suas peculiaridades, esse ciclo aponta para além de si mesmo
como ciclo isolado de um capital meramente individual. (MARX,
1984a, p. 72).

Considerados em conjunto, os três ciclos, revelam que cada forma funcional
do ciclo como pressuposto aparece como resultado de si mesmo. Cada forma funcional é
ao mesmo tempo ponto de partida, ponto de passagem e ponto de retorno. Todas as formas
tem em comum “a valorização do valor com objetivo determinante” (MARX, 1984a, p.
72).
A diversidade das formas do ciclo do capital industrial, em seus três ciclos,
indica uma forma particular de movimento em que diferentes capitais industriais se
encontram. No entanto, “cada capital industrial individual encontra-se em todos os três
ao mesmo tempo” (MARX, 1984a, p. 76). Para o capital industrial individual, os três
ciclos se realizam continuamente em paralelo, daí que o ciclo global, como unidade das
três formas é o que ocorre efetivamente. Como a continuidade é “traço característico da
produção capitalista” (Id., Ibid., p. 76) em contraste com a interrupção promovida pelo
processo de circulação, o ciclo efetivo (wirkliche) do capital industrial “é, em sua
continuidade, não só unidade do processo de circulação e de produção, mas unidade de
todos os seus três ciclos” (Id., Ibid., p. 77). Sendo que,
Tal unidade ele só pode ser, no entanto, à medida que cada parte distinta
do capital pode percorrer, sucessivamente, as fases consecutivas do
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ciclo, podendo passar de uma fase, de uma forma funcional a outra,
encontrando-se, portanto, o capital industrial, como totalidade dessas
partes, ao mesmo tempo nas diversas fases e funções, descrevendo
simultaneamente todos os três ciclos (Id., Ibid., p. 77).

Os três ciclos se entrelaçam de modo que cada um condiciona o outro. Assim,
cada ciclo específico determina o processo global, a unidade dos três ciclos. Essa unidade
permite a continuidade necessária para que o processo de produção do capital social seja
ao mesmo tempo processo de reprodução (Id., Ibid., p. 77).
O capital social se encontra justaposto em suas diferentes fases (compra,
venda e produção). E essas fases se sucedem constantemente, assim como as formas de
função (capital-dinheiro, capital-mercadoria e capital produtivo) também realizam sua
função passando para a forma seguinte. Neste processo são formas fluidas (fließende
Formen), “cuja simultaneidade é medida por sua sucessão” (Id., Ibid., p. 78).
Deste modo, o conceito do capital se apresenta como movimento (Bewegung)
e não como “coisa em repouso”: “um processo de circulação (Kreislaufsprozeß) por seus
diferentes (verschiedne) estágios que, por sua vez, novamente abrange três formas
distintas (verschiedne) do processo de circulação (Kreislaufsprozeß).” (Id., Ibid., p. 78).
“O capital, como valor que valoriza a si mesmo, não encerra apenas relações de classes,
um caráter social determinado e que repousa sobre a existência do trabalho como trabalho
assalariado.” (Id., Ibid., p. 78).
Assim, neste nível de análise se revela o caráter do capital como um
“movimento automático do valor autonomizado em face da previsão e do cálculo do
capitalista individual” (Id., Ibid., p. 78-79). Essa abstração in actu do capital industrial
expressa, uma vez mais o fenômeno do fetichismo. Os capitalistas representam os
movimentos do capital em suas operações diárias. E à medida em que esses movimentos
formais do valor são determinados pelas revoluções de valor (Wertrevolutionen) mais se
impõe sobre os capitalistas os movimentos automáticos do valor autonomizado (Id., Ibid.,
p. 78-79):
Essas periódicas revoluções de valor confirmam, portanto, o que
pretensamente devem refutar: a autonomização que valor enquanto
capital experimenta e que por meio de seu movimento conserva e
acentua. (Id., Ibid., p. 79).

2.3 – A ROTAÇÃO DO CAPITAL
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Uma categoria que emerge do processo cíclico do capital e que também é
fundamental à compreensão desse mesmo processo é a rotação (Umschlag). A categoria
da rotação emerge na exposição categorial a partir da negação do ciclo único pelo caráter
de perpetuum mobile ou movimento do capital. Assim, o caráter cíclico do movimento
do capital é exposto considerando o caráter repetido ou de renovação periódica. O ciclo
abstraído dessa continuidade, o Kreislauf, se apresenta agora no interior de uma
continuidade periódica de si mesmo, como rotação (Umschlag). Afinal, “o capital de
acordo com sua natureza, só consegue preservar seu caráter de capital exatamente por
funcionar, em processos de produção sempre repetidos, como capital.” (MARX, 1984a,
p. 228).
A periodicidade do processo cíclico, sua constante renovação e repetição
constitui a rotação do capital:
Tão logo o valor-capital total investido por um capitalista individual
num ramo qualquer da produção tenha descrito o ciclo de seu
movimento, encontra-se de novo em sua forma inicial e pode repetir
agora o mesmo processo. Tem de repeti-lo, se o valor enquanto valorcapital deve se eternizar e valorizar. O ciclo isolado constitui na vida do
capital apenas uma etapa que se repete constantemente, portanto um
período. Ao final do período D ... D', o capital volta a encontrar-se sob
a forma de um capital monetário, que percorre de novo a série das
transformações de forma, em que está implícito seu processo de
reprodução, respectivamente de valorização. Ao final do período P ...
P, o capital encontra-se de novo sob a forma dos elementos de produção,
que constituem o pressuposto da renovação de seu ciclo. O ciclo do
capital definido não como ato isolado, mas como processo periódico
chama-se rotação do capital. (MARX, 1984a, p. 114-115, grifo
nosso).

Assim,
O processo de reprodução do capital abarca tanto o processo direto de
produção como as duas fases do processo de circulação propriamente
dito, isto é, o ciclo inteiro, que, como processo periódico - processo
que se repete sempre de novo em determinados períodos -, constitui a
rotação do capital. (MARX, 2014, p. 449, grifo nosso).

Todas as etapas do ciclo isolado, como unidade da produção e da circulação,
passam a ser consideradas como uma rotação do capital e a duração dessa rotação
constitui o tempo de rotação ou o período de rotação (MARX, 1984a, p. 228). O tempo
de rotação (Umschalgszeit), é o resultado do somatório do tempo de produção
(Produktionszeit) e do tempo de circulação (Umlaufszeit).
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A duração dessa rotação é determinada pela soma de seu tempo de
produção e de seu tempo de circulação. Essa soma de tempos constitui
o tempo de rotação do capital. Ela mede, portanto, o intervalo entre um
período de circulação do valor-capital total e o seguinte, a periodicidade
no processo de vida do capital ou, se se quiser, o tempo da renovação,
da repetição do processo de valorização, respectivamente de produção
do mesmo valor-capital. (MARX, 1984a, p. 115).

De modo que, quanto menor o tempo de rotação ou maior a velocidade de
rotação (MARX, 2014, p. 321), maior o número de rotações que o capital pode executar
em um ano. Sendo que “o ano constitui a unidade natural de medida das rotações do
capital em processo” em contraste com a jornada de trabalho (Arbeitstag) como unidade
de funcionamento da força de trabalho (MARX, 1984a, p. 115).
O tempo de rotação do capital varia não só considerando a dimensão de valor
como valor de troca, mas como valor de uso. Assim, “Abstraindo das contingências
individuais, que podem acelerar ou encurtar o tempo de rotação para um capital
individual, o tempo de rotação dos capitais é distinto de acordo com suas diferentes
esferas de investimento” (MARX, 2014, p. 237).
Como indicado acima, o tempo de rotação é composto pelo tempo de
produção e pelo tempo de circulação. Portanto, reduções no tempo de produção e no
tempo de circulação, mantidos constantes todos os demais fatores relacionados, implicam
em redução no tempo de rotação ou o contrário: “um prolongamento do tempo de
produção diminui a velocidade de rotação tanto quanto um prolongamento do tempo de
circulação.” (Ibid., p. 323).
O tempo de produção é dado pelo tempo que o capital permanece na esfera
da produção. Ele compreende o tempo de trabalho, mas se estende para além dele: “O
tempo de produção engloba naturalmente o período do processo de trabalho, mas não é
englobado por ele.” (MARX, 2014, p. 201).
E de forma mais detalhada:
O tempo de produção é, aqui, maior do que o tempo de trabalho. Esse
excedente repousa sempre sobre o fato de que o capital produtivo
encontra-se latente na esfera da produção, sem atuar no próprio
processo de produção, ou no fato de que ele atua no processo de
produção sem se encontrar no processo de trabalho. (Ibid., p. 202).

No trecho indicado acima, Marx destaca, portanto, a dimensão improdutiva
do processo de produção como processo de valorização, ou seja, as atividades e momentos
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da produção que não produzem valor, apesar de serem inseparáveis e indispensáveis50 à
consecução do processo de valorização51.
Estas dimensões improdutivas do processo de produção são relativas às
interrupções parciais ou totais no processo de trabalho decorrentes de processos naturais
(físicos, químicos, biológicos etc.) pelos quais os meios de produção precisam
necessariamente passar para estar em condições de serem transformados pelo trabalho.
Por exemplo, na agricultura em que é necessário esperar o amadurecimento para que seja
feita a colheita, a produção florestal que demanda um tempo de espera entre o plantio e a
extração de madeira, a fermentação da uva para a produção do vinho etc.
Quanto maior o tempo improdutivo do processo de produção sobre o tempo
de trabalho, maior o tempo de rotação do capital num dado ramo, “o período de rotação
do capital prolonga-se de acordo com a duração daquele tempo de produção que não
consiste em tempo de trabalho” (MARX, 2014, p. 332). E o desenvolvimento de novos
métodos para a abreviação deste tempo se coloca como uma necessidade na luta do capital
contra o tempo, posto que reduz o tempo de rotação (Ibid, p. 332).
Considerando esta característica improdutiva, o capital visa a coincidência do
tempo de produção com o tempo de trabalho, ou seja, reduzir ao mínimo o tempo de
produção improdutivo ao capital.
É evidente que quanto maior for a coincidência entre o tempo de
produção e o tempo de trabalho, maiores serão a produtividade e a
valorização de um determinado capital produtivo num dado intervalo
de tempo. Daí a tendência da produção capitalista encurtar o máximo
possível o excedente do tempo de produção sobre o tempo de trabalho.”
(Ibid., p. 203-204).

Sobre o tempo de trabalho como momento produtivo e constitutivo do tempo
de produção, o mesmo é composto do tempo de trabalho necessário e do tempo de
trabalho excedente (MARX, 2013, p. 293). No conjunto, a elevação do tempo de trabalho
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“As interrupções normais do processo de produção inteiro, ou seja, os intervalos em que o capital
produtivo não atua, não produzem nenhum valor nem mais-valor. Daí a tendência a introduzir o
trabalho noturno. Os intervalos no tempo de trabalho a que se deve submeter o objeto de trabalho
durante o próprio processo de produção não formam valor nem mais-valor, mas fomentam o
produto, formam uma parte de sua vida, um processo pelo qual ele tem necessariamente de
passar” (MARX, 2014, p. 202-203, grifo nosso).
51
“Desse modo, não se produz valorização alguma do capital produtivo enquanto este se encontra
na parte de seu tempo de produção que excede o tempo de trabalho, por mais inseparável que a
plena consumação do processo de valorização possa ser dessas suas pausas.” (Ibid., p. 203).
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constitui uma incessante busca do capital (Ibid., p. 307 e p. 309). Em seu interior, repousa
a contradição entre a apropriação do valor pelo trabalho ou pelo capital (Ibid., p. 307), ou
seja, a distribuição do capital industrial. De modo que, o capital visa encurtar o tempo de
trabalho necessário, destinado à reprodução do capital variável que remunera o trabalho,
e elevar o tempo de trabalho excedente, destinado à produção de mais-valor, à reprodução
do capital.
Ainda sobre a dimensão improdutiva do capital, voltamos nossa atenção ao
tempo de circulação (Zirkulationszeit e Umlaufszeit)52.
O tempo de circulação é composto pelo tempo de compra e o tempo de venda:
Dentro da esfera da circulação, o capital percorre – seja em uma
sequência ou em outra – as duas fases contrapostas M – D e D – M. Seu
tempo de circulação se divide, portanto, também em duas partes: o
tempo que precisa para se transformar de mercadoria em dinheiro e o
tempo que precisa para se transformar de dinheiro em mercadoria.
(MARX, 1984a, p. 92).

A venda, momento da circulação, como já apontado por Marx no livro I de O
capital é reiterada no livro II de O capital como momento mais difícil e que demanda
maior tempo em relação à compra: “Da análise da circulação simples de mercadorias, já
sabemos que M-D, a venda, constitui a parte mais difícil de sua metamorfose e, portanto,
em condições normais, ocupa a maior parte do tempo de curso.” (Ibid., 205).
A compra e a venda marcam a passagem das formas de valor mercadoria e
dinheiro uma a outra. Entretanto, nesta etapa da exposição de O capital em que a
mercadoria se apresenta não mais como simples mercadoria (M), mas capital mercadoria
(M’), ela ganha nova determinação. E sua mudança de forma do valor para a forma oposta,
a forma-dinheiro como capital dinheiro, dinheiro acrescido de mais-valor (D’),
representa, portanto, não só a mera metamorfose da forma-valor como unidade de
mercadoria e dinheiro, como opostos que se realizam na forma contrária, como realização
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Por vezes a categoria Umlaufszeit é traduzida por “tempo de curso”, como na edição da
Boitempo Editorial. No entanto, o sentido empregado por Marx nos parece ser o mesmo que ele
emprega à categoria Zirkulationszeit “tempo de circulação”, do capítulos I a IV da Seção I do
Livro II, ou seja, se refere ao tempo que o capital permanece na esfera da circulação ou à
circulação como momento. Ainda que Umlauf tenha um sentido de circulação/rotação
orbital/planetária, o mesmo é empregado como um sinônimo para Zirkulation, como circulação
sanguínea, ambos tratam exatamente do mesmo fenômeno, o movimento do capital pela esfera da
circulação. A fim de evitar confusões, optamos pela tradução de Umlaufszeit por “tempo de
circulação”.
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não só do valor, mas realização do mais-valor através da realização do valor como valor
de troca, a realização do valor como capital. Daí Marx afirmar que entre os momentos da
circulação, a venda é mais importante que a compra:
Há uma diferença entre M-D e D-M que não guarda relação com a
diferença de forma entre a mercadoria e dinheiro, mas que deriva do
caráter capitalista da produção. Em si mesmos, tanto M-D como D-M
são meras transposições de um dado valor de uma forma em outra.
Porém, M’-D’ é, ao mesmo tempo, a realização do mais-valor contido
em M’. O mesmo não ocorre em D-M. Daí a venda ser mais importante
do que a compra. (MARX, 2014, p. 206).

E o limite absoluto de permanência da mercadoria para venda ou o limite
absoluto (absolute Grenze) do tempo de venda é dado pela duração do valor de uso da
mercadoria (MARX, 1984a, p. 93). Quanto mais durável a mercadoria, maior o tempo
que ela pode suportar até que seja vendida. Quanto menos durável, menor o tempo que
ela pode permanecer na circulação.
Considerando o pressuposto marxiano de que a geração do valor ocorre na
esfera da produção, o curso do capital pela esfera da circulação não produz valor53, apesar
da aparência da produção de valor como apontado por Marx nos livros I e III de O capital
(MARX, 2013, ps. 234, 235 e 238 e MARX, 2017, p. 69-70). Sendo assim, “Tempo de
circulação (Umlaufszeit) e tempo de produção (Produktionszeit) excluem-se mutuamente.
Durante seu tempo de circulação (Umlaufszeit), o capital não funciona como capital
produtivo e, por isso, não produz mercadoria nem mais-valia.” (MARX, 1984a, p. 91,
grifo nosso, parênteses nosso).
Disto se deduz que o tempo que o capital permanece na esfera da circulação
é improdutivo ao capital, e, portanto, apesar de necessária condição ao processo de
valorização (Id., p. 92), o mesmo constitui, simultaneamente, um limite negativo ao
próprio processo de valorização: “A expansão e a contração do tempo de circulação atuam
como limite negativo sobre a contração ou a expansão do tempo de produção ou da
amplitude em que um capital de dada grandeza funciona como capital produtivo.” (Id.,
Ibid.). E essa limitação ocorre em graus diversos (Id., Ibid.). Daí que o capital procure
constantemente reduzir o tempo de circulação ao mínimo possível, afinal: “quanto mais
53

Há casos especiais de capitais que operam na esfera da circulação como extensão do capital
industrial, portanto, produtores de valor, como a indústria de transportes, comunicação etc. No
entanto, esses casos não invalidam o argumento de Marx na exposição do ciclo do capital
produtivo, na qual, para estes capitais não há produção de valor na esfera de circulação.
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o tempo de circulação for = 0 ou se aproximar de zero, tanto mais funciona o capital, tanto
maior se torna sua produtividade e autovalorização.” (Id., Ibid.).
Em termos do tempo de produção, interessa ao capital a redução do tempo
improdutivo, do tempo que o capital permanece em operação sem configurar tempo de
trabalho. A redução deste tempo tem o mesmo efeito que a redução do tempo de
circulação. Mantidos o mesmo tempo de trabalho e mesmo tempo de circulação há
redução do período de rotação, elevação a frequência anual de rotação e,
consequentemente, elevação da taxa anual de mais-valor.
Quanto ao tempo de trabalho, permanecem as legalidades da exploração do
trabalho no processo de valorização. Interessa ao capital a manutenção ou ampliação da
jornada de trabalho, nunca sua redução. Interessam os aumentos absolutos da jornada de
trabalho, desde que mantido igual o tempo de trabalho necessário, isto é, o mais-valor
obtido de forma absoluta. E interessa, mantida uma mesma jornada de trabalho, a redução
do tempo de trabalho necessário, realizado pela redução do valor dos elementos que
compõem a força de trabalho, configurando o mais-valor em sua forma relativa. E, desse
modo, a rotação do capital pode se abreviada de duas formas. Mantida a mesma técnica
produtiva, a rotação do capital pode ser reduzida pela elevação da jornada de trabalho. E
mantida a mesma jornada de trabalho, pela alteração da técnica produtiva.
A unidade de medida do tempo de funcionamento do capital é o ano e “A base
natural dessa unidade de medida está no fato de que as colheitas mais importantes da zona
temperada, que é o berço da produção capitalista, são os produtos anuais” (MARX, 1984a,
p. 115). Assim chegamos à fórmula n = 𝑅 𝑟 , em que o número de rotações ao ano (n) é
dado pelo período anual (R) dividido pelo período de rotação (r) (Id., Ibid.). Portanto, a
relação entre o tempo de rotação/período de rotação (𝑟) é inversamente proporcional à
frequência da rotação (n).
Isso posto, para capitais de igual grandeza, mesma composição orgânica do
capital, e mesma taxa efetiva de mais-valor, a distinta frequência de rotação ou distinto
número de rotações de anuais entre eles, implicará a produção de distintas massas de
mais-valor anual. Nessas condições, por um lado, os capitais com menos rotações anuais
produzem menores massas anuais de mais-valor. Por outro lado, os capitais com mais
rotações anuais produzem maiores massas anuais de mais-valor. Daí temos a formação
de uma taxa anual de mais-valor idêntica em termos proporcionais à taxa efetiva de
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mais-valor, ou seja, ambas se dão pela relação entre o mais-valor produzido e o capital
variável adiantado (𝑚⁄𝑣). A taxa anual de mais-valor é “a proporção entre a massa total
de mais-valor produzida durante o ano e a soma de valor do capital variável adiantado”
(MARX, 2014, p. 393). Diversamente do tempo de rotação, a frequência de rotação do
capital (n) é diretamente proporcional à taxa de mais-valor anual e à taxa de lucro anual.
No entanto, a taxa efetiva de mais-valor ao se pôr na forma anual, como taxa
de anual de mais-valor, transforma-se. Com isso, a taxa efetiva de mais-valor (m’) se une
a seu contrário, o número de rotações (n), e transforma-se na taxa anual de mais-valor
(M’). A taxa anual de mais-valor (M’) é igual à taxa efetiva de mais-valor (m’)
multiplicada pelo número de rotações (n), ou seja, M’ = m’n (Id. Ibid, p. 401).
Portanto, nas condições acima indicadas, o capital com maior número de
rotações anuais terá maior massa e maior taxa anual de mais-valor. Como a taxa de maisvalor é a medida do grau de valorização do capital, o capital que rota mais vezes ao ano
é mais produtivo que aquele que rota menos vezes.
A frequência de rotação indica diferentes velocidades de rotação. “A
frequência com que o capital pode, em um tempo dado, recomeçar o processo de
produção, a autovalorização, depende evidentemente da velocidade com que tal período
é percorrido, ou de sua duração” (MARX, 2011, p. 427). Quanto mais rápida a rotação,
maior a taxa anual de de mais-valor e de lucro. Quanto mais lenta a rotação, menor a taxa
anual de mais-valor e de lucro para o capital singular.
Com o desenvolvimento da força produtiva do trabalho social e a da ciência
há uma redução do tempo de circulação e dos tempos improdutivos do tempo de
produção. Isso conduz à tendência do capital à elevação da frequência de rotação. Os
capitais levam mais ou menos tempo para atingir frequências mais elevadas de rotação
anual ou elevar sua velocidade de rotação.
Aqui temos a aceleração da rotação anual do capital, isto é, o tempo maior
ou menor que o capital leva para atingir determinada velocidade ou frequência de rotação
anual mais elevada. E quanto mais rápido o capital singular atinge velocidades de rotação
mais elevadas, mais rápido ele goza de taxas de mais-valor e de lucro anuais mais
elevadas54. Com o passar dos anos a tendência é a redução do período de rotação e o
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A ideia de uma aceleração na rotação foi posta por Marx (2011, p. 450) nos Grundrisse, no que
o trecho a seguir é ilustrativo: “Tudo que pode se realizar por meio da aceleração
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aumento da frequência de rotação. A frequência anual de rotação dos distintos capitais
pode se conformar numa média. Assim temos a frequência de rotação anual média
entre os capitais ou do capital social total.
À medida que os capitais conformam uma média de sua frequência de rotação,
será possível perceber:
1) uma tendência de elevação da frequência de rotação anual média com
o passar dos anos, ainda que haja reduções conjunturais dessa frequência;
2) os capitais tem diferentes velocidades para atingir determinada frequência
de rotação mais elevada de um ano para o outro, portanto, tem determinada aceleração;
3) capitais mais acelerados atingem frequência de rotação anual média mais
rápido e, portanto, podem atingir mais rápido a taxa de mais-valor anual média, à medida
que desenvolva sua produtividade social em patamares próximos à média do ramo
produtivo;
4) a aceleração da rotação do capital implica aceleração da dinâmica societal
total pelos revolucionamentos mais frequentes das forças produtivas e mudanças mais
rápidas do período contemporâneo do capitalismo em relação aos períodos precedentes.
Claro, há aí outras determinações das formas autonomizadas do capital: o capital
comercial, capital portador de juros e as rendas de monopólio.
2.4 – A OBSOLESCÊNCIA DO CAPITAL PRODUTIVO
Do ponto de vista do capital industrial, sua obsolescência aparece em suas
formas: capital-dinheiro, capital-mercadoria e capital produtivo. Cada uma dessas três
formas funcionais do capital industrial manifestará a obsolescência distintamente das
demais formas.
No caso do capital-dinheiro, a própria configuração corpórea, desde a
emergência da forma-preço, se torna ela mesma indispensável e obsoleta às transações de
compra e venda. Assim, por exemplo, já época de Marx circulavam signos de valor como
dinheiro, como cédulas. Essas cédulas são mais frágeis, se deterioram mais rápido, mas
conseguem representar o ouro na função de dinheiro. A indicação de Marx (2011, p. 561-

(Beschleunigung) e do encurtamento do tempo de circulação – do processo de circulação – é a
redução do obstáculo posto pela natureza do capital.”
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562) quanto a este caráter do dinheiro aparece nos Grundrisse numa interessante
formulação sobre a abolição física do dinheiro e sua posição ideal tendo em vista a
redução dos custos de circulação do capital: “Suprimir o dinheiro em sua forma imediata
aparece como uma exigência da circulação do dinheiro que deveio em momento da
circulação do capital. Circulação sem tempo de circulação é a tendência do capital.”
Quanto à obsolescência do capital-mercadoria, é necessário primeiro explicar
a obsolescência lhe serve de base, a do capital produtivo, afinal o capital-mercadoria
representa o capital produtivo no mercado, uma vez que o capital-mercadoria, do lado do
valor de uso, é produto da função do capital produtivo e do lado do valor, é o mesmo
capital produtivo somado ao mais-valor produzido na função do capital produtivo
(MARX, 1984a, p. 66).
O capital produtivo torna-se obsoleto pela tendência geral do capital de
desenvolvimento da força produtiva social do trabalho. Ainda que a combinação e a
elevação da divisão do trabalho cumpram seu papel no desenvolvimento da produtividade
social do trabalho, é o desenvolvimento da maquinaria que constitui o fator decisivo para
a obsolescência do capital produtivo, posto que ela realiza a tendência nuclear de negação
do capital sobre o trabalho vivo.
O desenvolvimento da força produtiva do trabalho social pela maquinaria
aperfeiçoada se coloca como condição fundamental aos capitais de cada ramo produtivo.
Como vimos no capítulo anterior, é por meio dele que os capitais atingem determinada
produtividade social que se expressa no menor valor individual de sua mercadoria e na
possibilidade da maior apropriação possível de mais-valor não só no seu ramo produtivo
como em relação à totalidade dos ramos industriais.
Nesse sentido, é importante considerar os elementos constitutivos do processo
produtivo não só no que tange à formação do valor, mas também considerando a
temporalidade da transferência do valor. Na formação do valor os elementos do processo
produtivo se comportam distintamente em dois grupos, os elementos (meios de produção,
matérias-primas, materiais acessórios) que apenas transferem o valor que portam à
mercadoria, mantendo o valor constante, configurando o capital constante e o elemento
(força de trabalho) que cria o valor além do que por ele foi pago para ser posto em
operação, que produz um valor variável em relação à sua apresentação no mercado, ao
que se denomina capital variável.
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Em termos da transferência do valor mediada pela temporalidade do capital,
esses mesmos elementos, formas de existência do processo produtivo, se comportam de
modo distinto. O valor-capital em cada um desses elementos terá um ciclo distinto,
conformando um modo de rotação (Umschlagsweise) diverso.
De um lado, parcela dos elementos do capital produtivo (força de trabalho,
matérias-primas, materiais acessórios) apresentarão um ciclo em que seu valor-capital se
transferirá totalmente de forma periódica ao capital-mercadoria, assim como o consumo
de seu valor de uso também será total neste mesmo período. Ou seja, com seu consumo
total, todo o seu valor se transferirá ao capital-mercadoria periodicamente, conformando
uma rotação do capital. Estes elementos constituem o capital circulante ou capital fluido.
E, portanto, determinam o ciclo do capital industrial como rotação, e o período de seu
consumo constitui o período de rotação (Umschlagsperiode) do capital.
De outro lado, estão os elementos (em geral, meios de trabalho) cuja
transferência de valor não coincide com o período de rotação (MARX, 1984a, ps. 117133). Matérias-primas, materiais auxiliares etc. também podem ser apresentar esta forma
de transferência de valor (Ibid, p. 120). Estes elementos transferem-se ao capitalmercadoria gradual e progressivamente de forma parcial em cada período de rotação.
Assim, uma parte de seu valor-capital se transfere em cada período de rotação e outra
parte permanece fixada no processo produtivo, vai sendo consumida e transferida aos
poucos e ao longo de sucessivos períodos de rotação. Estes elementos conformam o
capital fixo.
Em termos de legalidades: 1) a transferência do valor do capital fixo é
inversamente proporcional ao uso; 2) cada capital fixo possui um determinado grau de
fixidez (Grad der Fixität), diretamente proporcional à durabilidade do meio de trabalho.
De modo que quanto maior a permanência do capital fixo na esfera da produção, maior
sua fixidez e mais tempo decorrerá até sua substituição:
Dessa durabilidade depende precisamente a grandeza da diferença
entre o valor-capital fixado em meios de trabalho e aquela parte dessa
grandeza de valor que o meio de trabalho, em repetidos processos de
trabalho, cede ao produto. Quanto mais lenta essa cessão - e o meio
de trabalho cede valor a cada repetição do mesmo processo de trabalho
- tanto maior o capital fixado, tanto maior a diferença entre o
capital aplicado no processo de produção e o capital nele
consumido. Tão logo essa diferença tenha desaparecido, a vida do
meio de trabalho se esgota e ele perde, com seu valor de uso,
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também seu valor. Deixa de ser portador de valor (Wertträger).
(MARX, 1984a, p. 119, grifo nosso).

O período total de duração do valor de uso do capital fixo, mediante o qual
seu valor é integralmente transferido ao capital-mercadoria ao longo de sucessivos
períodos de rotação, constitui o ciclo de rotação (MARX, 1984a, p. 126). O ciclo de
rotação é definido em termos do tempo de vida médio dos diferentes elementos do capital
fixo.
A categoria ciclo de rotação, por um lado, quanto ao valor de uso, revela a
duração máxima do consumo desse capital fixo pelo capital produtivo. Por outro lado,
quanto ao valor, revela que o capital fixo, apesar da forma de transferência de valor ao
capital-mercadoria distinta da forma do capital circulante, que se transfere integralmente
ao capital-mercadoria em cada período de rotação, se assemelha a um capital circulante,
já que sua rotação possui uma duração limitada.
O capital fixo possui uma duração para sua função constituindo o tempo
médio de vida. O tempo médio de vida do capital fixo refere-se ao tempo médio social
total para o consumo de seu valor de uso pelo capital produtivo. Esse tempo médio de
vida, que delimita o grau de fixidez do capital, constitui um obstáculo para a renovação
do capital fixo:
Por um lado, a massa do capital fixo que é investida em determinada
forma natural e destinada a perdurar na mesma por determinado tempo
médio de vida (Durchschnittslebenszeit) constitui um motivo para a
introdução apenas gradual de novas máquinas etc. e, por isso, um
obstáculo à rápida introdução geral dos meios de trabalho
aperfeiçoados. (MARX, 1984a, p. 125, grifo nosso).

O limite máximo para a renovação do capital produtivo para o próximo ciclo
de rotação é dado pela duração do ciclo de rotação original, pela duração média do capital
fixo nesse primeiro ciclo. Para um mesmo capital, a passagem de um ciclo de rotação para
o ciclo de rotação seguinte marca a transição da forma antiga ou obsoleta para a forma
renovada. Por este ângulo de análise, o capital é como uma ave, que, de forma mais ou
menos sutil, precisa trocar periodicamente sua plumagem original por uma nova
plumagem, mais saudável e eficiente.
No entanto, é importante registrar que essa renovação não se dá em condições
de mesma produtividade do trabalho. Isso quer dizer que a forma renovada da maquinaria
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não terá a mesma forma original, com a mesma produtividade e mesmo valor. Mas sim,
uma forma revolucionada (MARX, 1984a, p. 125), apresentará condições superiores de
produtividade e/ou menor valor.
A determinação para esta transição/transformação do capital produtivo é dada
pelo desenvolvimento da produtividade social do trabalho. Considerando que os capitais
conformam uma frequência de rotação anual média, os capitais de um mesmo ramo,
pela disseminação dos inventos determinados pela taxa geral de lucro médio tem que
consumir seu capital fixo num tempo médio, conformando, na nossa visão, um ciclo de
rotação médio.
Para capitais de mesmo tamanho no mesmo ramo, quanto menor o ciclo de
rotação, mais rápido pode se livrar da forma obsoleta e assumir uma forma renovada e
mais produtiva. O que pode implicar àqueles capitais que permanecem aprisionados à
forma antiga de produção uma obsolescência em relação aos demais capitais que
empregam capital fixo renovado. Seu capital fixo desvaloriza e eles sofrem uma
depreciação moral (moralische Verschleiß).
Isso ocorre porque a maquinaria “perde valor de troca” seja devido ao fato de
que “máquinas de igual construção podem ser reproduzidas de forma mais barata, ou que
máquinas melhores passam a lhe fazer concorrência” (MARX, 2013, p. 477). O valor da
máquina não é mais determinado pelo “tempo de trabalho efetivamente objetivado nela
mesma, mas pelo tempo de trabalho necessário à sua própria reprodução ou à reprodução
da máquina aperfeiçoada. É isso que a desvaloriza, em maior ou menor medida.” (Id.,
Ibid, p 477).
Esse desgaste moral não deve ser confundido com o desgaste material do
capital fixo. O desgaste material pelo uso é aquele que ocorre em média pela cessão do
valor de uso ao capital-mercadoria (MARX, 1984a, p. 126). É aquele que se espera que
ocorra até o final da vida do capital fixo. O desgaste material pelo não uso é o que ocorre
pela ação dos elementos naturais (MARX, 2013, p. 477 e MARX, 1984a, p. 125). “O
desgaste do primeiro tipo se dá na proporção mais ou menos direta de seu uso, o segundo,
até certo ponto, na proporção inversa a seu uso.” (MARX, 2013, p. 477). No entanto, duas
outras determinações se põem a esse desgaste.
A primeira são os custos de manutenção (MARX, 1984a, ps. 127-130). Esses
custos contribuem para a manutenção do tempo de vida médio do capital fixo. Eles são
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variáveis posto que os defeitos do capital fixo são aleatórios. Por outro lado, há uma
tendência de elevação desses custos ao longo da vida útil do capital fixo. À medida que o
capital fixo transfere valor ao capital-mercadoria, mais os defeitos de seus componentes
se apresentam. A rotação desse capital de manutenção é peculiar já que apesar de
acompanhar a rotação do capital fixo, é lançada de tempos em tempos como o capital
circulante.
A segunda determinação que se coloca é a depreciação moral. Como a
produção capitalista é aquela que revoluciona constantemente a produção, e com ela o
revoluciona as relações sociais (MARX; ENGELS, 2005, p. 14), ocorre periodicamente
a depreciação moral do capital fixo. Com isso, os capitais, para se recuperarem em termos
de produtividade, precisam, de tempos em tempos, renovar seu capital, antes mesmo que
todo o valor de uso tenha sido consumido e todo valor tenha se transferido. Assim,
“Quanto mais curto o período em que seu (da máquina) valor total é reproduzido, tanto
menor o perigo da depreciação moral” (MARX, 2013, p. 477, parêntese nosso).
A tendência é que por mais que a maquinaria, principal meio de trabalho
constitutivo do capital fixo, prolongue a vida da indústria, posto que sua durabilidade é
maior do que os meios de produção que a precedem ao longo da história, tende,
contraditoriamente, ao encurtamento do tempo de vida do capital industrial devido à
“revolução contínua dos meios de produção, que, com o desenvolvimento do modo de
produção capitalista, aumenta constantemente” (MARX, 1984a, p. 136). E com isso
ocorre “a mudança dos meios de produção e a necessidade de sua constante reposição,
em virtude da depreciação moral, bem antes de se esgotar sua vida física.” (Id., Ibid., p.
136).
A depreciação moral do capital produtivo ocorre tanto em períodos regulares
em que o processo cíclico ocorre sem paralisações quanto em períodos determinados pela
crise. De um lado, o fundamento das crises é o capital fixo. E, por outro, as crises postulam
a substituição do capital fixo para o próximo ciclo de rotação, conformando uma “nova
base material (materielle Grundlage) para o próximo ciclo de rotação” (MARX, 1984a,
p. 137), aguçando esse mecanismo próprio da obsolescência do capital produtivo que é a
depreciação moral. Nos dizeres de Marx (Ibid, p. 125):
a luta concorrencial, notadamente quando se trata de inovações
decisivas, obriga a substituir os antigos meios de trabalho antes do fim
natural de sua vida por novos. São sobretudo catástrofes, crises, que

109

impõem tal renovação prematura do equipamento das empresas em
grande escala social.

Fica patente, aqui, o caráter perdulário do capitalismo:
Na produção capitalista desperdiçam-se, por um lado, muitos recursos
(...), pois nada se realiza segundo um plano social, mas tudo depende
de circunstâncias, meios etc. infinitamente diversos com que opera o
capitalista individual. Daí resulta grande desperdício das forças
produtivas. (Ibid, p. 127).

Portanto, a obsolescência do capital fixo, em consonância com 1) a tendência
de elevação da frequência de rotação anual média do capital social total e 2) o aumento
da produtividade social do trabalho pela “revolução contínua dos meios de produção”,
implica redução tendencial do ciclo de rotação médio do capital social total devido:
1) à necessidade de redução de custos de manutenção, afinal, quanto menor o ciclo de
rotação médio, menores os custos de manutenção; 2) ao perigo da depreciação moral, já
que, quanto menor o ciclo de rotação médio, menor o risco de que o capital fixo sofra
desvalorização pela introdução, no mesmo ramo produtivo, de maquinário de novo tipo
ou ampliação do uso de maquinário de mesmo tipo.
2.5 – A OBSOLESCÊNCIA DO CAPITAL-MERCADORIA COMO FORMA DE
REDUÇÃO DO TEMPO DO CAPITAL NA ESFERA DO CONSUMO
Assim como o capital produtivo (forma funcional do capital industrial na
esfera produtiva) fica obsoleto em termos de eficiência às necessidades de valorização
marcadas pela temporalidade e o avanço da produtividade social do trabalho, o capitalmercadoria (uma das formas funcionais do capital industrial na esfera da circulação)
também se torna obsoleto. Entre um período de rotação e os seguintes, as mercadorias
tendem a conter menor valor individual. Os capitais que produzem abaixo das condições
médias do ramo produtivo, levam ao mercado mercadorias com maior valor individual e
podem, com o passar do tempo, se tornar obsoletos em termos de produção e apropriação
de valor e de mais-valor.
Aqui, a partir do caráter de valor do capital-mercadoria, duas dimensões
importam. A primeira, a venda, que efetiva o valor de troca da mercadoria e realiza o
valor e o mais-valor produzidos. A segunda, o consumo, que o realiza como produto do
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trabalho, enquanto um valor de uso, objeto de fruição. Ou seja, o capital-mercadoria
precisa ser competitivo em termos de valor, mas também precisa atender necessidades,
precisa estar adequado em termos de valor de uso à demanda posta no mercado.
A venda como momento decisivo da circulação tem acelerado seu tempo
através do desenvolvimento do sistema de crédito (MARX, 2014, p. 348), do
desenvolvimento do capital comercial (Id., p. 211), do desenvolvimento do sistema de
transportes e dos meios de comunicação (Id., Ibid., p. 207 e p. 344) etc. E a confecção da
mercadoria não só em termos físicos (materiais) importa, mas a dimensão de interação
subjetiva que ela encerra passa a ser bastante considerada em se tratando de obsolescência
programada.
O desenvolvimento dos meios de comunicação reduz o tempo de venda. No
capitalismo do século XX, a partir do qual é forjada a obsolescência planejada, ocorre um
elevado desenvolvimento dos meios de comunicação, marcado pelo surgimento de novas
tecnologias, possibilitando interfaces diversas.
É possível, numa “tomada por alto”, identificar pelo menos três grandes
momentos de desenvolvimento dos meios de comunicação ao longo do século XX. O
primeiro momento, desde o início do século XX até os anos 1960, é marcado pelo
desenvolvimento do telégrafo, rádio e cinema, naquilo que Adorno e Horkeimer (2006)
definiram como a indústria cultural. O segundo momento com a comunicação à satélite
do final dos anos 1960 até a década de 1990. E o terceiro momento, da década de 1990
aos dias atuais, com o uso das tecnologias de comunicação informacional.
Mais recentemente, vimos a emersão das chamadas redes sociais que se
mostraram importantes meios de comunicação tanto nos processos sócio-políticos da
chamada Primavera Árabe quanto na eleição e consolidação da extrema direita para
eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, no Brasil.
Este que pode configurar um novo período no desenvolvimento capitalista
dos meios de comunicação, pois as plataformas das chamadas mídias sociais contribuem
não só para a formatação do debate público, mas também para elevação da publicidade e
propaganda a um nível de sofisticação muito maior do que a comunicação via rádio e
satélite dos períodos anteriores. A publicidade de precisão é uma característica dessas
mídias sociais e a coleta de dados comportamentais dos usuários tem sido uma forte tônica
para valorização dessas empresas.
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É importante observar também que o capital comercial tem se alterado no
capitalismo contemporâneo para se adequar às necessidades de valorização do capital no
tempo presente. Deste modo, tem ocorrido processos de formação de grandes capitais
comerciais com constituição de um sistema de varejo combinado a pequenos capitais do
tipo feiras de produtos importados de mercadorias com menor tempo de vida útil
(MAGERA, 2013, p. 100).
Cada autonomização do capital acima descrita atua para reduzir o tempo de
circulação do capital de um modo diverso. O capital de comunicações é um capital
industrial com forma específica e atua como extensão da produção de valor na esfera da
circulação. Produz valor assim como o capital industrial produtor de mercadorias. Mas
não produz mercadorias, produz efeito útil, no caso o deslocamento da
informação/comunicação. Quanto mais o capital industrial de comunicações se
desenvolve e complexifica, mais desenvolve sua produtividade, e mais ele contribui para
reduzir o tempo de venda da mercadoria, reduzindo, com isso, o tempo de circulação e o
tempo de rotação do capital.
Do que se disse sobre a indústria de comunicações, o mesmo pode ser dito
em relação à indústria de transportes. O desenvolvimento da indústria de transportes é
fundamental para reduzir o tempo de deslocamento da mercadoria na esfera da circulação,
permitindo, inclusive, chegar e envolver mercados cada vez mais longínquos,
configurando uma tendência do capital de anulação do espaço pelo tempo (MARX, 2011,
p. 432). À medida que se desenvolve a produtividade da indústria de transportes como
um todo, se reduz o tempo de circulação do capital como um todo.
O capital comercial, por sua vez, é autonomização da função de comércio de
mercadorias do capital industrial (MARX, 2017, p. 340). Ele atua apenas na circulação
das mercadorias e capitais-mercadorias, realizando a transmutação de forma-mercadoria
em forma-dinheiro e vice-versa. Por isso, não produz valor, apenas se apropria do valor
produzido pelo capital industrial como um “desconto” de custo operacional relacionado
à sua função específica, as trocas no mercado.
Ele contribui para reduzir o tempo de circulação do capital garantindo
demanda à produção efetuada pelo capital industrial. Ele contribui, dessa forma,
diretamente para a redução do tempo de circulação do capital. Indiretamente ele contribui
para esta mesma redução ao contribuir para o aumento da lucratividade do capital
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industrial. Pois, através dessa garantia de realização do mais-valor do capital industrial,
este último pode reinvestir o mais-valor diretamente nas funções de produção e operar em
escala cada vez maior, elevando sua composição orgânica e aumentando sua
produtividade (MARX, 2017, p. 322).
Por último, o sistema de crédito. Este é complexo e tem determinações
variadas à produção capitalista. E aqui, abordamos brevemente os aspectos relacionados
mais diretamente ao tempo de venda e à rotação do capital. Neste sentido, o sistema de
crédito promove a aceleração do processo de reprodução em geral do capital (MARX,
2017, p. 494). Ele permite tanto ao capital industrial a compra da força de trabalho e dos
meios de produção (com destaque para a renovação do capital fixo) quanto que as diversas
classes possam promover a compra dos meios de consumo individual.
Além disso, ele permite a centralização de capitais industriais e que esses
possam operar em escala de maior composição orgânica. Os capitais não precisam
aguardar a formação de um fundo de reserva monetário para novos investimentos,
sobretudo grandes empreendimentos. Assim como os agentes da totalidade das classes
sociais não precisam necessariamente aguardar a formação de um fundo de reserva
monetário para a compra de mercadorias de elevadas quantidades de valor, como casas,
carros etc. E, com isso, há a continuidade do processo de reprodução social.
No entanto, a redução da vida útil das mercadorias com vistas a diminuir o
intervalo entre vendas, se refere também à esfera do consumo, uma vez que é nesta que o
caráter de valor de uso é comprovado pelo capital, afinal “O valor de uso se efetiva apenas
no uso ou no consumo.” (MARX, 2013, p. 114). E é nesta esfera que se faz sentir
efetivamente a redução da vida útil da mercadoria.
Marx nos fornece elementos para compreensão da forma-mercadoria, como
valor de uso sendo veículo de valor ou o valor de uso como o corpo cuja alma é o valor.
Desta forma, é condição para a renovada reprodução do capital a “venda em sua formamercadoria acabada, ou seja, sua entrada no consumo produtivo individual” (Ibid., p.
207).
E a passagem a seguir é decisiva: “Para poder continuar a existir numa nova
forma útil, eles têm de modificar, dentro de um prazo determinado, sua forma útil antiga.
O valor de troca só se conserva mediante essa constante renovação de seu corpo.” (Ibid.,
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p. 207). E “o [valor de] uso particular aparece como limite natural da mercadoria” (Idem,
2011, p. 208).
Diante dessas características da produção capitalista quanto à formamercadoria, é possível perceber que a estratégia da obsolescência programada é
impulsionada e impulsiona a renovação cada vez mais rápida do valor de uso da
mercadoria não só em termos de sucessão de processos produtivos num ramo, mas em
sua extensão rumo à ampliação dos ramos produtivos.
Afinal, a nosso ver, o capitalismo visa ampliar os tipos de mercadoria com
vistas a suprassumir este “limite natural” (valor de uso) da mercadoria. Isso, claro, não
visando ampliar o atendimento de necessidades autenticamente humanas, mas atender aos
movimentos de valorização do capital.
Está estreitamente associado à ampliação dos valores de uso o atendimento
de necessidades como meio à valorização. Daí que “o capitalista procura por todos os
meios incitá-los ao consumo, conferir novos atrativos às suas mercadorias, impingir-lhes
novas necessidades etc.” (MARX, 2011, p. 225), qualquer que seja o caráter destas
necessidades: físicas, sociais etc.
O caráter do consumo55 no capitalismo acompanha a dualidade do consumo
em geral (em qualquer época histórica) no que se refere ao relacionamento com a
produção em geral. Afinal, “o ato conclusivo do consumo, concebido não apenas como
fim, mas também como finalidade propriamente dita, situa-se propriamente fora da
economia, exceto quando retroage sobre o ponto de partida e enceta de novo todo
processo.” (MARX, 2011. p. 45). O caráter dual é definido pela “retroação” do consumo
sobre a produção, esta determinação é que mantém ou não a mercadoria dentro ou fora
da economia.
Deste modo, o consumo capitalista individual não só confirma o caráter de
valor de uso da mercadoria. Mas ao fazê-lo, de forma a demandar/estimular nova
produção, se mantém como momento da produção, aqui entendida como totalidade da
produção material. Ao partir deste fato, é possível concluir que a obsolescência
55

O consumo capitalista é composto pelo consumo produtivo e pelo consumo individual: “Esse
consumo produtivo se diferencia do consumo individual pelo fato de que este último consome os
produtos como meios de subsistência do indivíduo vivo, ao passo que o primeiro os consome
como meios de subsistência do trabalho, da força ativa de trabalho do indivíduo. O produto do
consumo individual é, por isso, o próprio consumidor, mas o resultado do consumo produtivo é
um produto distinto do consumidor.” (MARX, 2013, p. 261).
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programada é também, mas não só, uma estratégia de manutenção constante do
consumo individual capitalista “dentro da economia”, ou seja, em constante relação
com as demais esferas da produção material.
A esfera do consumo não só é determinada fundamentalmente pela produção,
mas determina a produção porque 1) “apenas no consumo o produto devém efetivamente
produto” e 2) “o consumo cria a necessidade de nova produção” (MARX, 2011, p. 46).
Ou seja, ao reduzir o tempo de duração do valor de uso na esfera do consumo, o capital
cria a necessidade de novas produções em intervalos mais curtos, como diz Harvey (2014,
p. 148): acelera o “tempo de giro no consumo”.
Considerando que somente a esfera da produção produz valor, ressalvados os
casos especiais indicados anteriormente de capitais industriais cujos produtos são efeito
útil dotados de valor e se situam na esfera da circulação do capital, o tempo que o produto
permanece na esfera do consumo individual é improdutivo ao capital. Portanto, a
redução da vida útil ou da possibilidade do uso da mercadoria é uma forma de
reduzir o tempo capitalista na esfera do consumo individual.
Convém ressaltar que a prática da obsolescência programada se manifesta
distintamente entre mercadoria materialmente falando e o efeito útil. O efeito útil, apesar
de ser produzido subordinado à valorização, é inseparável da produção, não configurando
uma externalidade como a mercadoria materialmente falando, forma (M) ou (M’): “ele [o
efeito útil] não existe como uma coisa útil diferente desse processo, como algo que só
funciona como artigo comercial, só circula como mercadoria depois de ter sido
produzido.” (MARX, 2014, p. 134). O efeito útil é inseparável da produção e seu consumo
é realizado durante o próprio processo de produção, “o efeito útil só pode ser consumido
durante o processo de produção” (Ibid., p. 133-134). Deste modo, o tempo de produção
do efeito útil é igual ao seu tempo de consumo e se realizam no mesmo ato.
Portanto, não nos parece que a obsolescência programada se aplique a este
tipo de produção de serviços da mesma forma que à produção material, uma vez que sua
finalidade, a redução do tempo de consumo da mercadoria, na forma de efeito útil, atingiu
o objetivo máximo do capital: a coincidência entre o tempo de produção e o tempo de
consumo.
Além disso, o corpo da mercadoria encerra o limite pelo qual o capital pode
permanecer em circulação. A duração do ciclo de vida do corpo da mercadoria constitui
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o limite para o tempo de circulação do capital. E o mesmo pode ser dito em relação ao
consumo individual. O tempo de consumo individual está limitado à duração do ciclo de
vida do corpo da mercadoria.
O tempo do capital é dado, ciclicamente (de forma mais abstrata) e como
rotação (forma mais determinada), pela unidade do tempo de produção com o tempo de
circulação. O tempo capitalista de consumo individual é determinado pelo tempo do
capital, a rotação. As possibilidades constitutivas do valor de uso do produto são dadas
pelas necessidades internas do capital nos momentos de seus processos cíclicos
periódicos.
A continuidade do movimento periódico do capital determina os tipos de
valores de uso que chegam à esfera do consumo individual capitalista e à esfera produtiva,
respectivamente, na forma de meios de consumo e de meios de produção. Portanto, a
determinação do que será produzido como meio de consumo e as suas possibilidades de
uso dependem da rotação do capital.
O tempo de consumo individual capitalista é determinado pela rotação do
capital. E se a tendência é aumentar a velocidade de cada período de rotação, ocorre
tendencialmente uma aceleração do tempo de consumo individual capitalista. O grau
de aumento dessa velocidade depende da aceleração da rotação do capital e decorre da
própria aceleração do consumo, que pode se apresentar em graus variados: “Há graus
diferentes na velocidade do consumo (do autoconsumo) e, consequentemente, da
reprodução.” (MARX, 2011, p. 553). Por outro lado, o tempo de consumo individual
capitalista, enquanto totalidade do tempo de consumo das diferentes classes sociais,
determina a rotação do capital.
A aceleração no tempo de consumo individual do capital permite a realização
de sua tendência de aceleração da rotação tendo em vista a elevação da taxa anual de
mais-valor e permite também a realização da lei tendência de elevação da produtividade
social do trabalho capitalista junto ao aumento da composição orgânica. Quanto menor o
tempo de consumo individual da mercadoria, mais rápido o capital pode executar seu
período de rotação. E quanto mais rápido este último, maior a taxa anal de mais-valor,
que possibilitará maior acumulação, aumento da composição orgânica e posição no
mercado para adotar medidas de aumento da produtividade pelo revolucionamento
técnico.
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O consumo também é determinado pelas necessidades sociais. Essas
necessidades têm um caráter absolutamente social, ainda que atendam a questões mais
básicas de sobrevivência natural, como, por exemplo, alimentação, abrigo etc. As
necessidades são determinadas socialmente, provenham essas necessidades de questões
materiais ou subjetivas, fantasiosas/imaginárias56. São de “tipo qualquer”, “a natureza
dessas necessidades” não altera o fato delas serem necessidades socialmente
determinadas pelo capital.
O consumo individual, distinto do consumo produtivo (que ocorre dentro da
esfera da produção), determina a reprodução das classes sociais. É mediante o consumo
individual que as classes sociais se produzem fora do processo produtivo para a ele
retornar em condições de dar continuidade a esse mesmo processo de produção. Nesse
próprio processo de consumo, as necessidades sociais são reelaboradas e determinam
idealmente os ciclos subsequentes de produção do capital. Assim, as necessidades do
consumo individual determinam o movimento cíclico do capital.
Esta produção de si das classes sociais também ocorre dentro do próprio
processo de produção e reprodução do capital. Por exemplo, mediante o processo de
trabalho, a força de trabalho desenvolve habilidades latentes, se transforma física e
psiquicamente e se molda pela interação com o capital enquanto trabalho morto e com o
capitalista enquanto personificação do capital.
Disso tudo, ficará claro, por dois motivos, que há uma falsa “indiferença do
valor enquanto tal diante do valor de uso” (MARX, 2011, p. 331): a medida que o
consumo oferece à produção e a medida temporal do valor de uso (sua durabilidade). O
consumo sempre se apresenta no mercado sob uma quantidade determinada de demanda
que apenas casualmente coincide com a quantidade determinada de mercadorias que
chega ao mercado. E sua relação não só explica as divergências entre os valores e preços
56

Este caráter imaginário/fantasioso foi identificado já nos Grundrisse de 1857-1858: “Este valor
de uso pode ser puramente imaginário, como na construção das pirâmides egípcias, em suma,
nos trabalhos religiosos de luxo, aos quais era coagida a massa da nação no Egito, na Índia etc.,
ou voltado para o imediatamente útil, como entre os etruscos.” (MARX, 2011, p. 644; negrito
nosso). E também no primeiro livro d’O capital: “A mercadoria é, antes de tudo, um objeto
externo, uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo
qualquer. A natureza dessas necessidades – se, por exemplo, elas provêm do estômago ou da
imaginação – não altera em nada a questão. Tampouco se trata aqui de como a coisa satisfaz a
necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência [Lebensmittel], isto é, como
objeto de fruição, ou indiretamente, como meio de produção.” (MARX, 2013, p. 113; negrito
nosso).
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das mercadorias, mas também influencia a própria continuidade dos ciclos do capital. A
depender do quanto divirja a medida entre a oferta e a demanda, a distância entre os
valores e preços pode ser tal em função da superprodução de capitais-mercadoria que
implique a não realização do mais-valor e, em alguns casos, até do valor, portanto, implica
a possibilidade da desvalorização de capital.
E do ponto de vista da rotação, a medida temporal do valor de uso da
mercadoria, sua durabilidade, precisa estar em consonância com a temporalidade do
capital fixo, em particular, e com a temporalidade geral do capital, sua rotação.
Abstraindo do modo de consumo das mercadorias, que pode acelerar ou desacelerar a
substituição dessas na esfera do consumo individual, o planejamento para que essas
mercadorias tenham menor durabilidade está em total consonância com as necessidades
da aceleração da rotação do capital, a corrida contra a depreciação moral do capital
produtivo e com a necessidade de aceleração da rotação do capital tendo em vista a
determinação de uma maior taxa anual de mais-valor.
Finalmente, entre as formas de aparecimento da obsolescência do capital
industrial, é possível identificar que ambas guardam identidade, posto que operam
mediadas pela rotação do capital ou pelo fato de que os distintos capitais operam com
diferentes temporalidades simultaneamente, conforme a matéria que operam ou conforme
a dinâmica do tempo de trabalho socialmente necessário à produção das distintas
mercadorias.
Deste modo, a luta do capital contra o tempo, uma vez que o tempo de rotação
determina negativamente o processo de valorização, se expressa na redução da
possibilidade temporal de uso do valor de uso da mercadoria em consonância com a lei
tendencial de queda da taxa de uso capitalista. Ambas, a obsolescência do capital
produtivo e a obsolescência programada do capital-mercadoria são formas de
aparecimento (Erscheinungsformen) da obsolescência do capital industrial.
No entanto, essa redução da durabilidade do uso do valor de uso do capitalmercadoria se distingue da obsolescência do capital produtivo pela forma. A
obsolescência do capital produtivo, em seus elementos (meios de produção), é
determinada pela redução do tempo de trabalho socialmente necessário desenvolvido no
âmbito da produção. A obsolescência (programada) da mercadoria também é determinada
pela redução do tempo de trabalho socialmente necessário que ocorre na esfera da
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produção. Mas, fora da produção, na esfera do consumo, é mediada por categorias
próprias dessa mesma esfera, relativas à realização do valor de uso, pelo consumo das
distintas classes e frações que compõem a sociedade capitalista.
Com tudo isso, esperamos que o leitor possa ter compreendido, neste capítulo,
que para uma análise abrangente da obsolescência programada é necessário recuperar as
teses de David Harvey, quanto ao estudo do capitalismo contemporâneo, em especial sua
noção de “aceleração do tempo giro no consumo”, e de István Mészáros, sobre a lei
tendência da taxa de utilização decrescente.
No entanto, é necessário também fazê-lo não só considerando como
pressupostos, mas de modo a problematizar suas formulações a fim de identificar não só
seus méritos, mas suas insuficiências e, por que não, seus equívocos. Para tal, o resgate
da obra marxiana se mostra fecunda.
Além disso, o leitor teve a possibilidade de compreender um pouco mais as
determinações da rotação do capital, sem as quais não seria possível chegar às teses que
aqui apresentamos sobre a obsolescência do capital produtivo e a obsolescência do
capital-mercadoria.
Assim, as falhas que as mercadorias apresentam pela obsolescência
programada de qualidade não são casuais. Elas constituem uma determinação necessária
do capital, e o capitalismo depende cada vez mais delas para se realizar. Então, a tendência
é que todas as mercadorias estão submetidas à obsolescência programada (em todas as
suas formas: tecnológica, de qualidade e psicológica), a falhar ou perecer socialmente
antes de realizar o valor de uso em sua totalidade.
No próximo capítulo, retomamos as reflexões do primeiro capítulo
juntamente com as reflexões deste capítulo para chegar à última tese, a de que a
obsolescência programada constitui uma circunstância contra-atuante à queda da geral
taxa de lucro.
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CAPÍTULO 3 - A OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA COMO UMA
INFLUÊNCIA CONTRA-ATUANTE À LEI TENDÊNCIA DE QUEDA DA
TAXA DE LUCRO

Figura 4: Trabalhadores informais trabalhando no lixão Agbogbloshie em Gana
Fonte: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Agbogbloshie,_Ghana_-_September_2019.jpg
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Após apresentar nossa hipótese de que a obsolescência programada constitui
uma determinação necessária do capital para acelerar o tempo de rotação a partir da
aceleração do tempo do capital na esfera consumo, expomos outra hipótese: a
obsolescência programada como uma influência contra-atuante à lei tendência de queda
da taxa de lucro.
É importante destacar, inicialmente, que a relação inversa entre o lucro e o
tempo de circulação do capital já tinha sido apontado por Marx (2011, p. 573) nos
Grundrisse: “De acordo com o que foi exposto acima, o lucro (Profit) diminui porque o
tempo de circulação (Umlaufszeit) do capital aumenta.”.
No capítulo IV do Livro III de O capital, intitulado “Efeito da rotação sobre
a taxa de lucro” (Wirkung des Umschalgs auf die Profitrate) e redigido por Engels, a
partir de uma indicação de título feita por Marx no Manuscrito de 1864-186557 de “A
influência das mudanças no tempo de circulação, seu encurtamento ou aumento (e
também as mudanças nos meios de comunicação a ele conectado) sobre a taxa de lucro”,
também é apontada de modo correto a relação inversa entre a taxa de lucro e o tempo de
rotação (MARX, 2017, p. 99): “Disso resulta, portanto, que, em capitais de igual
composição percentual, taxa igual de mais-valor e igual jornada de trabalho, a relação
entre as taxas de lucro de dois capitais é inversa à relação de seus tempos de rotação
(Umschalgszeiten).”.
A aceleração do tempo de rotação do capital é uma necessidade incessante do
capital com vistas à elevação do lucro. Em que pese a aceleração do tempo de rotação não
constar entre as influências contra-atuantes elencadas por Marx no capítulo 14 (cujo título
dado por Engels é “As causas contra-atuantes”) do livro III de O capital, a mesma é
considerada uma influência contra-atuante à taxa de lucro. Carcanholo (2013, p. 87) e
Harvey (2013) entendem que a elevação da rotação do capital constitui uma circunstância
contra-atuante à queda da taxa de lucro.
E como desdobramento de nosso argumento, se a obsolescência programada
constitui uma determinação necessária do capital para acelerar o tempo de rotação a partir
da aceleração do tempo do capital na esfera consumo, ela se situa como uma das
influências contra-atuantes à queda da taxa de lucro. Neste capítulo, abordaremos a

57

O Manuscrito econômico de 1864-1865 de Marx (Marx’s economic manuscript of 1864-1865)
pode ser conferido em Moseley (2017).
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formação da taxa geral de lucro médio, seu caráter de lei tendência e, finalmente,
demonstraremos como a obsolescência programada se constitui numa circunstância
contra-atuante à queda da taxa geral de lucro médio.
3.1. A FORMAÇÃO E A EQUALIZAÇÃO DA TAXA GERAL DE LUCRO:
PRESSUPOSTOS CATEGORIAIS À OBSOLESCÊNCIA DO CAPITAL
INDUSTRIAL NO PLANO DA EFETIVIDADE
O mais-valor é repartido do ponto de vista do “capital em geral” como renda
do capitalista e capital. Ou seja, parte do mais-valor é destinado ao consumo
“improdutivo” do capital e a outra parte deve retornar ao processo produtivo para seu
consumo produtivo. Assim, o mais-valor (m) converte-se em fração do capital total (C),
que se faz como C ao retornar ao processo produtivo em suas formas, capital constante
(c) e capital variável (v). Daí o mais-valor se converte em “c” e “v” e retorna ao processo
produtivo. Diz que o capital acumulou-se, aumentou seu tamanho (C).
Considerando o processo cíclico do capital industrial como mercadoria (M),
todo o capital produzido pode ser expresso como: M = c + v + m (MARX, 2017, p. 53).
O capital constante (c) e o capital variável (v), somados, e retornados da circulação ao
capitalista, constituem a reposição do capital adiantado para colocar os meios de produção
em processo de trabalho. E, por isso, constituem o custo do capitalista e, deste modo,
pode ser definido como o preço de custo (Ibid., p. 54).
A categoria preço de custo, no capitalismo, “assume a falsa aparência de uma
categoria da própria produção de valor” (MARX, 2017, p. 55). O preço de custo, definido
como p = c + v, ou seja, apresentado do ponto de vista da produção do capital, coloca
ambos componentes constitutivos como “partes do valor-mercadoria que repõem o capital
adiantado” (Ibid., p. 56) como seu traço comum e os apresenta em distinção pelo fato de
serem meros “elementos de produção materialmente distintos”, sem, em nenhum
momento, os definir em termos de sua função no processo de valorização (Ibid., p. 57).
A consciência do capitalista tem representada (Vorstellten) as duas partes do capital (c e
v) como equivalentes de seu capital como capital total (Ibid., p. 68).
Em termos da formação do preço de custo, contrariamente à mera compra de
“elementos de produção materialmente distintos”, o capital, tomado pelos elementos de
sua rotação, capital fixo e capital circulante, importa apenas porque “o capital circulante
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aplicado entra integralmente no preço de custo da mercadoria, porque é integralmente
gasto em sua produção” (Ibid, p. 59), enquanto o capital fixo aplicado na produção entra
parcialmente no preço de custo da mercadoria, porque se transfere parcialmente às
mercadorias na produção (Ibid., p. 59). Neste sentido, a categoria capital circulante, por
identificar o capital variável a parcela do capital constante, consuma a “mistificação
(Mystifikation) do processo de valorização do capital” (Ibid., p. 59).
Em relação ao outro componente do valor-mercadoria, o mais-valor (m),
parece surgir do capital adiantado, como preço de custo (c + v), nos dizeres de Marx
(Ibid., p. 61): “Seja como for, o resultado é que o mais-valor surge simultaneamente de
todas as partes do capital empregado.”. E em termos da “superfície da sociedade”, “Como
tal derivado imaginário (Vorgestellter) do capital total adiantado, o mais-valor assume a
forma transformada do lucro” (Ibid., p. 62; itálico do autor). O lucro é, portanto, a forma
mistificada do mais-valor (Ibid., p. 62), a forma de aparecimento do mais-valor58. Sendo
assim, se lucro (l) é igual ao mais-valor (m), a fórmula de M se altera de M = p + m para
M = p + l (Ibid., p. 62).
Deste modo, o mais-valor aparece como um “excedente sobre o capital total
adiantado” e pode ser expresso como 𝑚 𝑐 + 𝑣 ou somente como 𝑚 𝐶 no que C = c + v.
Esta é a taxa de lucro (l’): l’ = 𝑚 𝐶 ou, como o lucro é igual ao mais-valor, l’ = 𝑙 𝐶 . Esta
é uma segunda medida do capital59, a primeira é a taxa de exploração do trabalho
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“Embora a taxa de lucro seja numericamente diferente da taxa de mais-valia, enquanto maisvalia e lucro sejam de fato o mesmo, sendo também numericamente iguais, o lucro é, no entanto,
uma forma transmutada da mais-valia, uma forma em que sua origem e o segredo de sua existência
são velados e apagados. De fato, o lucro é a forma fenomênica da mais-valia, tendo esta de ser
primeiro revelada mediante análise daquele.” (MARX, 1984b, p. 37; negrito nosso). A tradução
da Boitempo Editorial para Erscheinungsform é forma de manifestação e a da Abril Cultural é
forma fenomênica, enquanto a tradução da Civilização Brasileira, para o trecho em questão, é de
que “a mais-valia aparece sob a forma de lucro”. No entanto, optamos por acompanhar a tradução
da Editora Vozes para a Ciência da Lógica em que o termo Erscheinung é traduzido por
aparecimento. Neste sentido, as edições da Boitempo Editorial e da Abri Cultural preservam o
elemento da forma de modo direto, o que parece não ser o caso da edição da Civilização Brasileira.
Em termos de conteúdo, a associação do Erscheinung com o fenômeno deixa a edição da
Civilização Brasileira mais adequada que as demais. Mas ainda assim, em termos de movimento
de aparecer da essência como existência, o que é o caso tanto no texto hegeliano quanto no texto
de Marx, a tradução por manifestação não parecer dar conta. Portanto, esta é a nossa opção por
forma de aparecimento para Erscheinungsform.
59
Sobre esta discussão conferir Grespan (1998).
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apresentada no Livro I de O capital, ou taxa de mais-valor (m’), em que m’= 𝑚⁄𝑣 , a taxa
de lucro é a reposição da taxa de mais-valor de modo mais determinado:
A taxa de mais-valor medida sobre o capital variável chama-se taxa de
mais-valor; a taxa de mais-valor medida sobre o capital total chama-se
taxa de lucro. Trata-se de duas medições distintas da mesma grandeza,
as quais, em decorrência da diversidade dos padrões de medida,
expressam simultaneamente proporções ou relações distintas da mesma
grandeza. (Marx, 2017, p. 68).

A grande dificuldade de explicar a origem do mais-valor é que o processo de
produção capitalista é caracterizado por uma unidade do processo de produção com o
processo de circulação; do processo de criação com o processo de realização do valor
(Ibid., p. 53 e 67). E mais do que uma mera unidade em que os momentos se sucedem ou
se alternam, constituem uma unidade contraditória em que cada momento da unidade não
só é imediatamente seu oposto ou é meio para o outro – em que é expressa a dependência
recíproca dos momentos, até aqui, exteriores –, “mas cada qual cria o outro na medida em
que se realiza”, ou seja, apreende seu oposto como momento de si (MARX, 2011, p. 4648). Assim,
No processo de circulação, apresenta-se, além do tempo de trabalho, o
tempo efetivamente em circulação, que limita a massa do mais-valor
realizável em determinado período. No processo imediato de produção
atuam ainda outros elementos, derivados da circulação. Ambos, o
processo imediato de produção e o processo de circulação, invadem
constantemente os domínios um do outro, interpenetram-se e, desse
modo, falseiam constantemente os traços característicos que os
distinguem. (MARX, 2017, p. 69).

Isto considerado, a solução que Marx apresenta para o problema da origem
do lucro ou do mais-valor está baseada nesta compreensão de unidade contraditória do
processo de produção capitalista, de modo, que a produção ou criação do mais-valor
ocorre no processo imediato de produção, mas a realização deste mais-valor depende das
condições postas pelo processo de circulação:
Embora o excedente do valor da mercadoria sobre seu preço de custo
tenha origem no processo direto de produção, ele se realiza apenas no
processo de circulação e assume tão mais facilmente a aparência de
derivar do processo de circulação quanto, na realidade, no interior da
concorrência, no terreno efetivo do mercado, são as relações de
mercado que decidem se e em que medida esse excedente é realizado.
Aqui não é preciso explicação para o fato de que, quando uma
mercadoria é vendida acima ou abaixo de seu valor, tem-se apenas outra
distribuição do mais-valor e de que essa diferente distribuição, a
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proporção alterada na qual diferentes pessoas repartem entre si o maisvalor, não altera em nada a grandeza nem a natureza do mais-valor. No
processo efetivo de circulação não apenas ocorrem as transformações
que observamos no Livro II, como estas se combinam com a
concorrência real, com a compra e a venda das mercadorias acima ou
abaixo de seu valor, de modo que, para os capitalistas individuais, o
mais-valor realizado depende tanto da vantagem que eles obtêm uns
sobre os outros quanto da exploração direta do trabalho. (MARX, 2017,
p. 69).

Daí que a mistificação (Mystifikation) que aparece como representação
(Vorstellung) na consciência (Bewußtsein) do capitalista corresponde à própria relaçãocapital, afinal “a relação do capital (Kapitalverhältnis) é mistificada” (MARX, 2017, p.
71). É uma relação mistificada porque constitui-se como uma inversão entre sujeito e
objeto e
o modo como o mais-valor adquire a forma do lucro por meio de sua
passagem pela taxa de lucro é apenas o desenvolvimento subsequente
da inversão de sujeito e objeto que já ocorria durante o processo de
produção. Já vimos diversas forças produtivas subjetivas do trabalho
que se apresentam como forças produtivas do capital. Por um lado, o
valor, o trabalho morto que domina o trabalho vivo, é personificado no
capitalista; por outro lado, inversamente, o trabalhador aparece como
mera força de trabalho objetivada, como mercadoria. Dessa relação
invertida deriva necessariamente, já na mais simples relação de
produção, a representação errônea correspondente, uma consciência
deslocada [transponiertes Bewußtsein] que continua a se desenvolver
por meio de transformações e modificações do processo de circulação
propriamente dito. (Ibid., p. 71).

A mistificação, à medida que a exposição do capital avança pelo movimento
de seu determinar-se, se eleva progressivamente e “cada vez menos se revela o segredo
de seu organismo interno” (Ibid., p. 74).
Voltando à taxa de lucro, a mesma só pode ser entendida no processo de
produção capitalista como unidade do processo de produção e processo de circulação que
ocorre como concorrência entre capitais:
Assim, as configurações do capital, tal como as desenvolvemos neste
livro, aproximam-se passo a passo da forma em que se apresentam os
capitais na superfície da sociedade, na ação recíproca dos diferentes
capitais, na concorrência e no senso comum dos próprios agentes da
produção. (Ibid., p. 53).
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Neste sentido, não só as determinações da exposição do capital do Livro I e
do Livro II de O capital são retomadas, mas são negadas e suprassumidas num mesmo e
único movimento (aufheben).
Desse modo, o processo de produção é partida para a definição da taxa de
lucro. Afinal o ponto de partida do processo global é a produção do valor e do mais-valor
e sua apresentação como preço de custo somado ao lucro. No entanto, a categoria preço
de custo não é suficiente em si mesma para a definição do processo, acaba por se
contradizer e suprassumir. É o processo de produção que define o quanto de valor e de
mais-valor são produzidos, mas ele é insuficiente para explicar se e quanto de mais-valor
é apropriado por cada capital singular e/ou esfera particular da produção.
A composição orgânica distinta entre capitais de mesma grandeza (C), por
exemplo, num mesmo ramo da produção, implica distintas capacidades de mobilizar
trabalho vivo e de produzir mais-valor e lucro, e implica distintas taxas de lucro (Ibid., p.
184). No que tange à rotação do capital (seu movimentar-se periódica e sucessivamente
pelas mesmas fases de seu ciclo), a taxa de lucro, considerando capitais de mesmo
composição e inalteradas as demais circunstâncias, se determina de modo diverso ao
tempo de rotação, de modo que são inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor o
tempo de rotação, maior a taxa de lucro e quanto maior o tempo de rotação, menor a taxa
de lucro (Ibid., p. 186), o que contribui para explicar a diversidade de taxas de lucro no
interior do mesmo ramo da produção e entre ramos diversos da produção.
Neste sentido, considerando capitais com mesma taxa de mais-valor, as
distintas composições orgânicas e tempos de rotação implicarão distintas taxas de lucro
individuais. De modo que os capitais de maior composição orgânica terão menores taxas
singulares de lucro e os de menor composição, maiores taxas singulares de lucro. Se assim
fosse, seria um contrassenso com a produção capitalista a elevação da força produtiva do
trabalho, afinal, ter maior composição orgânica implica menor taxa de lucro individual.
Por isso, a afirmação de Marx de que a teoria do valor (Werttheorie) “parece ser
incompatível com o movimento real, com os fenômenos efetivos da produção” (Ibid., p.
188).
Então, o processo de exteriorização (Veräußerlichung) do mais-valor em
lucro não se define apenas e imediatamente pelo processo de produção, mas como
unidade entre este e o processo de circulação (Ibid., p. 74). E considerando os
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desdobramentos dessa exteriorização, será possível perceber que as mercadorias têm o
valor como referência de sua venda, mas não necessariamente seu preço coincide com
seu valor.
Falando de teoria do valor, a concorrência entre os capitais é abstraída na
primeira seção de O capital. Assim, as distintas produtividades do trabalho num mesmo
ramo de produção são abstraídas, já que o que interessava na exposição naquele nível de
abstração era a mudança de forma da mercadoria. Neste sentido, a mercadoria
considerada na exposição era um “exemplar médio de sua espécie”, produzida sob as
condições de produtividade média, conforme um tempo de trabalho em média necessário.
A mercadoria aí é um valor em termos médios.
No entanto, à medida que a exposição avança, as determinações da
concorrência se apresentam. Então, o que antes era abstraído, agora se revela. O fato é
que a concorrência de capitais num mesmo ramo produtivo é caracterizada por distintas
produtividades sociais do trabalho. Ou seja, nem todos os capitais apresentam a
produtividade média adotada no início da exposição. Existem capitais, com elevada
composição orgânica, que, portanto, produzem em condições acima da média e outros,
com baixa composição orgânica, produzem abaixo da média. Isso quer dizer que as
mercadorias de um mesmo ramo têm distintos valores individuais, correspondentes à
produtividade do trabalho empregado por cada capital.
Entretanto, se as mercadorias fossem vendidas por seus valores individuais,
os capitais teriam não só distintas taxas de lucro, mas taxas de lucro contraditórias à suas
composições orgânicas. Contudo, as mercadorias ao chegar ao mercado, não são vendidas
pelo seu valor individual, mas pelo valor social, o valor médio daquele ramo produtivo.
A concorrência, no âmbito do mesmo ramo produtivo, implicará que os
valores das mercadorias serão considerados em sua totalidade. Com isso, há a
conformação de uma média desses valores tendo por base as distintas produtividades do
trabalho no ramo produtivo. Esse valor médio é valor social, valor geral ou valor de
mercado pelo qual as mercadorias são vendidas. Ou seja, até então se considerava que as
mercadorias eram vendidas pelo valor individual. Isso era pressuposto na análise, já que
as mercadorias consideradas “exemplar médio de sua espécie” e as mercadorias
produzidas pelos capitais de produtividade média possuem naturalmente o valor médio.
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Portanto, era correto na análise que as mercadorias eram vendidas pelo seu valor
individual, posto que esse era médio.
O valor de mercado, como valor social das mercadorias de mesmo ramo, é
definido tanto em termos da média dos valores de todas as mercadorias de mesmo ramo,
como equivalente do valor individual das mercadorias produzidas em condições médias
neste mesmo ramo:
O valor de mercado deverá ser considerado, por um lado, como o valor
médio das mercadorias produzidas numa esfera de produção e, por
outro, como o valor individual das mercadorias produzidas sob as
condições médias dessa esfera e que formam a grande massa de seus
produtos. (MARX, 2017, p. 212).

Deste modo, as mercadorias produzidas em condições médias se venderão
pelo valor de mercado. As produzidas em condições acima da média conterão menor
trabalho e menor valor individual, sendo vendidas pelo valor de mercado, podem
apropriar um mais-valor extra. E as mercadorias produzidas em condições piores conterão
maior quantidade de trabalho que a média do ramo produtivo e maior valor individual,
sendo vendidas pelo valor de mercado, não realizarão todo o mais-valor nelas contido.
Deste modo, neste nível de abstração da concorrência, os valores iguais (valores de
mercado) implicarão diferentes taxas de lucro:
A primeira lei se aplica aos diferentes capitais autônomos empregados
no mesmo ramo de produção. A segunda se aplica aos capitais, desde
que investidos em diferentes ramos de produção. Com a primeira
atuação, a concorrência gera o valor de mercado, isto é, o mesmo valor
para diferentes mercadorias do mesmo ramo de produção, embora esse
valor idêntico tenha de produzir lucros diferentes; gera portanto o
mesmo valor não obstante taxas diferentes de lucro ou, antes, por meio
delas. (MARX, 1983, p. 637-638).

A venda das mercadorias pelo valor de mercado, o valor médio do ramo
produtivo, implica que as mercadorias que possuem valor individual menor que o valor
médio do ramo realizarão todo o mais-valor nelas contido. E não só isso, se apropriarão
de um mais-valor extra ou mais-valor extraordinário (Extramehrwert) oriundo das
mercadorias cujo valor individual é superior ao valor de mercado60. Parcela do mais-valor
60

“O verdadeiro valor de uma mercadoria, porém, não é seu valor individual, mas sim seu valor
social, isto é, não se mede pelo tempo de trabalho que custa realmente ao produtor, no caso
individual, mas pelo tempo de trabalho socialmente exigido para sua produção. Portanto, se o
capitalista que aplica o novo método vende sua mercadoria por seu valor social de 1 xelim, ele a
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das mercadorias com valor individual maior do que valor de mercado é apropriado pelos
produtores de mercadorias cujo valor individual é menor do que o valor de mercado.
Assim, a noção de uma taxa individual de lucro imediatamente
correspondente ao lucro individual se contradiz e é suprassumida numa taxa externa ao
capital individual, ainda que dele se parta para esta medida. A referência para a taxa de
lucro em termos de uma média social é a taxa de lucro médio, num setor, e a taxa geral
de lucro, referente à média de todas as taxas de lucro de todas as esferas da produção:
“Essas taxas de lucro diversas são compensadas entre si por meio da concorrência numa
taxa geral de lucro, que representa a média de todas aquelas taxas de lucro distintas.”
(Ibid., p. 192.). E é esta que reage sobre o preço de custo, transformando o lucro (l) de
cada capital individual num lucro médio: “O lucro que, em conformidade com essa taxa
geral de lucro, corresponde a um capital de dada grandeza, seja qual for sua composição
orgânica, chama-se lucro médio.” (Ibid., p. 192.).
Com isso, o preço de custo é suprassumido como preço de produção (k + kl’)
pelo estabelecimento de um lucro médio dado pela taxa geral de lucro (Ibid., p. 199-200):
“Os preços que se formam extraindo a média das diversas taxas de lucro das diversas
esferas da produção e agregando-se aos preços de custo das diversas esferas da produção
são os preços de produção.” (Ibid., p. 192.)
Em circunstâncias regulares, o que o capitalista individual resgata na
circulação, por um lado, são os valores adiantados como capital constante e capital
variável expressos no preço de custo e consumidos durante a produção, por outro lado, e
de forma oposta, o mais-valor resgatado não, necessariamente, é o por si produzido, mas
aquele determinado pela taxa geral de lucro, o lucro médio, “que corresponde a cada
alíquota do capital total por meio da distribuição uniforme do mais-valor total ou lucro
total produzido em dado intervalo de tempo pelo capital total da sociedade” (MARX,
2017, p. 193). Daí Marx afirmar que cada capital industrial singular se comporta como
“mero acionista de uma sociedade por ações” (MARX, 2017, p. 193), que distribui o

venderá 3 pence acima de seu valor individual, realizando assim uma mais-valia extra de 3 pence.”
(MARX, 1996, p. 433); “Quando a oferta das mercadorias ao valor médio, ou seja, ao valor medial
da massa situada entre ambos os extremos, satisfaz a demanda habitual, as mercadorias cujo valor
individual é inferior ao valor de mercado realizam um mais-valor ou lucro extraordinário, ao passo
que aquelas cujo valor individual é superior ao valor de mercado não podem realizar uma parte
do mais-valor nelas contido” (MARX, 2017, p. 212-213).
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mais-valor igualmente como dividendos conforme a grandeza investida do capital neste
empreendimento.
A forma preço de produção suprassume a forma preço de custo repondo a
contradição num patamar superior, agora, como oposição (Ibid., p. 202) entre o preço de
custo e o lucro. Enquanto o preço de custo depende do capital empregado e transferido
para a mercadoria produzida considerando os parâmetros médios de valorização em cada
esfera de produção, o outro componente, o lucro, independe de sua massa (produzida em
determinada esfera de produção em determinado intervalo de tempo), mas sim daquele,
em média, que corresponde pelo capital investido como alíquota do capital social total
em determinado intervalo de tempo (Ibid., p. 193).
O preço de produção como uma “forma transfigurada do valor” (Ibid., p. 197)
“oculta por completo a verdadeira natureza e origem do lucro”, uma vez que, nela, a
“diferença efetiva de grandeza” não apenas entre taxa de mais-valor e taxa de lucro, mas
entre mais-valor e lucro se realiza subtraindo “da vista o próprio fundamento da
determinação do valor”, de modo que “o conceito de valor escapa ao capitalista” (MARX,
2017, p. 202).
A transformação dos valores em preços de produção só ocorre quando se
consideram dois fatores: a compensação intra-esfera e o movimento de distribuição do
capital entre as esferas da produção. A compensação que ocorre no interior das esferas
produtivas é determinada pelo movimento que leva os capitais à produtividade média. Os
valores das mercadorias dependem da produtividade do trabalho. Esta tende a igualar-se
entre os capitais do mesmo ramo:
O capitalista que emprega o modo de produção aperfeiçoado é,
portanto, capaz de apropriar-se de uma parte maior da jornada de
trabalho para o mais-trabalho do que os demais capitalistas no mesmo
ramo de produção. Ele realiza individualmente o que o capital realiza
em larga escala, na produção do mais-valor relativo. Por outro lado,
esse mais-valor adicional (Extramehrwert) desaparece assim que o
novo modo de produção se universaliza e apaga-se a diferença entre o
valor individual das mercadorias barateadas e seu valor social. A
mesma lei da determinação do valor pelo tempo de trabalho, que se
apresentou ao capitalista, juntamente com o novo método de produção,
sob a forma de que ele é obrigado a vender sua mercadoria abaixo de
seu valor social, força seus concorrentes, como lei coercitiva da
concorrência, a aplicar o novo modo de produção. (MARX, 2013, p.
393).
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No entanto, ocorre uma mobilidade dos capitais entre as diversas esferas,
conforme a diversa lucratividade entre elas. Os capitais tendem a migrar para as esferas
de maior lucratividade e esse constante movimento conduz à conformação de uma taxa
geral de lucro a partir das taxas médias particulares dos ramos produtivos.
A emergência da taxa geral de lucro é que determina a transformação dos
valores em preços de produção. A conformação da taxa geral de lucro para todo o capital
industrial influi que todos os capitais estão submetidos à mesma taxa de lucro, os mesmos
parâmetros de lucratividade. Sendo assim, independente da esfera, o lucro será
determinado pelo preço de custo do capital singular e pelo lucro médio. Ou seja, o próprio
lucro foi redefinido para parâmetros médios para todas as esferas produtivas, é lucro
médio. E o preço da mercadoria agora é o preço de produção.
Essa transformação operada pela concorrência do capital entre esferas implica
que as mercadorias antes vendidas pelo seu valor, agora passam a ter preços diversos de
seus valores.
As diversas produtividades do trabalho implicam diversos valoresmercadoria, e, consequentemente, diversos preços. No entanto, ainda permanece o
pressuposto de que as mercadorias são vendidas por seus valores. Os capitais de
produtividade média ou as esferas com composição orgânica média obterão o lucro
médio, e, portanto, suas mercadorias serão vendidas por seus valores. Neste caso, o preço
de produção dessas mercadorias é equivalente ao valor nelas contido. E o lucro é igual ao
mais-valor produzido por este capital ou esfera. Do ponto de vista da totalidade social
também se mantém a identidade de valor e preço, a soma de todos os valores é igual à
soma de todos os preços de produção. E todo o lucro é equivalente a todo o mais-valor.
Resta agora saber se este preço de produção se realizará no mercado, e para
isto é necessário observar as determinações da oferta e da demanda. Em termos de
mercado, os movimentos de desvio dos preços em relação aos valores determinam e são
determinados pelos movimentos da oferta e da demanda.
Considerando a massa de mercadorias fixa num dado ramo e a demanda por
essas mercadorias constantes, os valores das mercadorias nesse ramo serão determinados
pelas diferentes produtividades do trabalho. Em caso de oferta que corresponda à
demanda, as mercadorias produzidas sob condições médias regulam o valor de mercado.
Caso a oferta seja menor que a demanda, as mercadorias produzidas com menor
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produtividade, em piores condições, regulam o valor de mercado. E no caso de oferta
superior à demanda, as mercadorias produzidas nas melhores condições, com menor valor
individual, regulam o valor de mercado. Independentemente das produtividades dos
capitais de ramo produtivo, pressupondo a demanda fixa, as mercadorias são vendidas
pelo valor de mercado (MARX, 2017, p. 220).
Por outro lado, a oferta, em relação à demanda, deve ser pensada não só em
termos de grandeza absoluta, mas de grandeza relativa (Ibid., p. 220), como medida:
Em segundo lugar, o fato de que a mercadoria tem um valor de uso
significa apenas que ela satisfaz uma necessidade social qualquer.
Quando tratávamos de mercadorias isoladas, podíamos supor que
existia a necessidade dessa mercadoria determinada – em cujo preço já
estava incluída sua quantidade – sem nos preocuparmos com o volume
dessa necessidade a ser satisfeita. Mas esse volume converte-se num
elemento essencial tão logo o produto de um ramo inteiro da produção
se situe de um lado e a necessidade social, do outro. Agora é necessário
levar em conta a medida, isto é, o volume da necessidade que cabe
satisfazer. (MARX, 2017, p. 219).

A necessidade de mercadorias é uma necessidade social determinada,
quantificada. E o volume da necessidade social expressa em demanda determina a oferta,
o valor de mercado e o preço de mercado.
O caráter da demanda ou a “determinidade quantitativa da necessidade é
totalmente elástica e oscilante.” (MARX, 2017, p. 223). Por um lado, queda na demanda
implica queda na oferta com efluxo de capital, ou mesmo a redução do valor de mercado
por meio de invenções. Por outro lado, elevação da demanda leva a influxo de capital à
esfera e, consequente, elevação de oferta. E também à elevação do preço pela elevação
do valor de mercado, uma vez que as mercadorias produzidas nas piores condições (com
maior tempo de trabalho necessário que a média) são demandadas, regulando o preço de
mercado, que se eleva por essa regulação.
O influxo de capital à esfera em casos que a demanda supera a oferta pode ser
excessivo a ponto, inclusive, de fazer com que a demanda seja superada pelo novo volume
da oferta. E, no caso oposto, o efluxo de capital em casos que a oferta supera a demanda
pode implicar redução tal da oferta que esta seja superada pela demanda.
A relação de oferta e demanda explica os desvios dos preços de mercado em
relação aos valores de mercado e a tendência à anulação desses desvios, isto é, à anulação
do efeito da relação entre demanda e oferta. Isso porque, embora a coincidência entre
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oferta e demanda seja casual devido ao caráter oscilante e cambiante de sua relação, no
longo prazo, os desvios de sua relação se compensam, e, por isso, acabam coincidindo. A
tendência da relação de oferta e demanda é a anulação do efeito de uma sobre a outra pela
ação recíproca de ambas:
Mas, na Economia Política, supõe-se que elas coincidem. Por quê? Para
observar os fenômenos na figura que corresponde a sua lei, a seu
conceito, isto é, para observá-los independentemente da aparência
provocada pelo movimento de procura e oferta. Por outro lado, para
descobrir e, de certo modo, fixar a tendência real de seu movimento.
Pois as desigualdades são de natureza antagônica, e uma vez que se
sucedem continuamente, elas se compensam reciprocamente devido a
seus sentidos Opostos, a sua contradição. Se, por conseguinte, oferta e
procura não coincidem em nenhum caso dado, suas desigualdades se
sucedem de tal modo - e o resultado do desvio num sentido é provocar
outro desvio em sentido oposto - que, observando-se o todo durante um
período de tempo maior ou menor, oferta e procura coincidem
continuamente; mas apenas como média do movimento passado e
apenas como movimento contínuo de sua contradição. Assim, os preços
de mercado que se desviam dos valores de mercado, considerando sua
média, se igualam aos valores de mercado, ao se anularem os desvios
em relação aos últimos como plus e minus. E essa média não tem apenas
importância teórica, mas também prática para o capital cujo
investimento é calculado sobre as oscilações e compensações num
período de tempo mais ou menos determinado.” (MARX, 1994, p. 146).

Ainda que a relação de oferta e demanda determinem os desvios dos preços
em relação aos valores, estes últimos não dependem em absoluto da primeira para sua
explicação. A explicação primeira dos valores e dos preços advém do trabalho
socialmente necessário, da divisão do trabalho, da composição orgânica do capital e do
próprio tamanho do capital.
É possível explicar integralmente a oferta e a demanda a partir da relação de
valores e preços, o inverso não, pois a valorização do capital ainda que seja determinada
pela relação de oferta e demanda não pode ser de todo explicada por esta última. O quanto
de valor e mais-valor produzido precede a explicação de como ele se reparte.
Com esse complexo argumento, Marx conseguiu explicar como os capitais
industriais apropriam o mais-valor no mercado e como o valor é o fundamento racional
das oscilações dos preços, mediados pelos movimentos da relação entre oferta e demanda.
Nesta seção ficou claro, portanto, a transmutação do mais-valor em lucro, a formação do
lucro médio e como ocorre a apropriação do capital industrial à luz da taxa geral de lucro
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médio. A seguir, veremos como a taxa geral de lucro médio se apresenta como uma lei
tendencial.
3.2. A LEI TENDÊNCIA DE QUEDA DA TAXA GERAL DE LUCRO
A lei tendência de queda da taxa de lucro emerge como uma negação (no
sentido dialético) e expressão necessária de outra lei do modo de produção capitalista e
suas causas, a saber, a lei do desenvolvimento da produtividade social do trabalho e a
consequente elevação da composição orgânica do capital mediante o incremento relativo
do capital constante face ao capital variável. Sobre a relação dessas últimas:
Essa diminuição relativa crescente do capital variável em relação ao
capital constante e, assim, ao capital total, é idêntica ao aumento
progressivo da composição orgânica do capital social em sua média. E,
do mesmo modo, não é mais que outro modo de expressar o
desenvolvimento progressivo da força produtiva social do trabalho, que
se revela precisamente no fato de que, graças ao emprego crescente de
maquinaria e de capital fixo em geral, o mesmo número de
trabalhadores transforma em produtos uma quantidade maior de
matérias-primas e materiais auxiliares no mesmo tempo, ou seja, com
menos trabalho. (MARX, 2017, p. 250).

A unidade apresentada é o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho
social. Esta é exposta a partir da elevação da taxa de mais-valor como uma necessidade e
decorrência da elevação da composição orgânica do capital, ou seja, da elevação
proporcional do capital constante diante do capital variável. E esta elevação se transmuta
na queda da taxa geral lucro médio. A queda da taxa de lucro é, então, o negativo da
elevação da taxa de mais-valor. A valorização do capital medida pelo capital variável é
negada pela valorização do capital medida pelo capital como um todo, unidade de capital
variável e capital constante.
A produção capitalista é caracterizada pelo desenvolvimento relativo da força
produtiva do trabalho. Este desenvolvimento é realizado, fundamentalmente, pela
constante revolução técnica do capital com vistas à maior produção e apropriação de valor
e mais-valor. Em que pese o aumento da divisão do trabalho e a combinação do trabalho
como meios para a elevação da produtividade social do trabalho, o mecanismo chave para
tal é a revolução dos componentes fixos do capital constante, ou seja, maquinaria,
instalações, edifícios etc.
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Pela concorrência, os capitais se “forçam” uns aos outros a revolucionar os
métodos de produção com vistas ao barateamento dos preços de produção das
mercadorias individuais produzida por cada qual. Os capitais em concorrência utilizam
de métodos que buscam elevar o mais-valor relativo pelo aumento da taxa de mais-valor.
Isso é obtido mediante este progressivo revolucionamento técnico da produção61.
O objetivo é que cada nova mercadoria produzida contenha menos trabalho
vivo proporcionalmente ao trabalho morto que continha as mercadorias produzidas nos
períodos de rotação prévios e assim progressivamente:
A partir do momento em que o desenvolvimento da força produtiva e a
correspondente elevação da composição do capital fazem com que uma
quantidade cada vez maior de trabalho mobilize uma quantidade cada
vez maior de meios de produção, cada alíquota do produto total, cada
mercadoria individual ou cada medida individual e determinada da
massa total das mercadorias produzidas absorve menos trabalho vivo e
contém, além disso, menos trabalho objetivado, tanto no que diz
respeito à depreciação do capital fixo empregado como às matériasprimas e aos materiais auxiliares consumidos. (MARX, 2017, p. 264).

Aqui é ressaltada uma contradição fundamental do modo de produção
capitalista. A diminuição relativa do capital variável sobre o capital constante é
acompanhada simultânea e contraditoriamente de uma elevação absoluta da massa de
trabalho empregada (Id., Ibid., p. 254).
Assim, de um lado, pela acumulação do capital, tanto o capital constante
como o capital variável crescem em termos absolutos, implicando colocar massas maiores
de força de trabalho em ação e, de outro lado, pelo aumento da composição orgânica, o
capital variável decresce em termos relativos ao capital constante, implicando colocar
foram de operação elevados contingentes de trabalhadores, instituindo e ampliando uma
superpopulação relativa62.

61

Marx (2017, 301) adverte que não é qualquer revolução de método de produção que conta para
o capital, mas as que proporcionam a redução do trabalho vivo face ao trabalho morto
transmutados em capital mercadoria: “Para o capital, portanto, a lei do aumento da força produtiva
do trabalho não vale incondicionalmente. Para ele, essa força produtiva aumenta não quando se
economiza trabalho vivo em geral, mas somente quando a parte de trabalho pago que se
economiza é maior que a parte do trabalho pretérito que se acrescenta [...]”.
62
“E nesse aumento dos meios de produção está implícito o crescimento da população
trabalhadora, a criação de uma população trabalhadora que corresponda ao capital excedente e
que, em geral, costuma inclusive ultrapassar as necessidades deste último, convertendo-se em
superpopulação.”(MARX, 2017, p. 256) e “por outro lado, no entanto, mediante a aplicação dos
métodos que geram o mais-valor relativo (introdução e aperfeiçoamento da maquinaria), ele
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Os métodos do desenvolvimento da força produtiva do trabalho são métodos
da acumulação (Id., 2013, p. 700-701). À medida que aumenta a força produtiva do
trabalho no ramo produtivo, ocorre o aumento da taxa de mais-valor médio desse ramo.
E esse é acompanhado do aumento da massa de mais-valor, o elemento constitutivo da
acumulação. Quanto maior a massa de mais-valor produzido, maiores as possibilidades
da acumulação.
A própria acumulação se torna meio para o desenvolvimento ainda maior da
força produtiva do trabalho (MARX, 2017, p. 256): “Mas todos os métodos de produção
do mais-valor são, ao mesmo tempo, métodos de acumulação, e toda expansão da
acumulação se torna, em contrapartida, um meio para o desenvolvimento desses métodos”
(Id., 2013, p. 720). Capitais mais concentrados produzem maiores massas de mais-valor
e podem aumentar ainda mais sua escala de produção pelo desenvolvimento da divisão
do trabalho, da combinação do trabalho e substituição de seu capital fixo, aumentando
ainda mais suas massas de mais-valor produzidas. Assim,
Cada acumulação se torna meio de uma nova acumulação. Juntamente
com a massa multiplicada da riqueza que funciona como capital, ela
amplia sua concentração nas mãos de capitalistas individuais e,
portanto, a base da produção em larga escala e dos métodos de produção
especificamente capitalistas. (MARX, 2013, p. 701).

Portanto,
O mesmo desenvolvimento da força produtiva do trabalho social, as
mesmas leis que se manifestam na baixa relativa do capital variável
comparado ao capital total e na consequente acumulação acelerada,
enquanto, por outro lado, a acumulação converte-se retroativamente em
ponto de partida para o desenvolvimento ulterior da força produtiva e
de um subsequente decréscimo relativo do capital variável; esse mesmo
desenvolvimento se traduz, abstraindo de flutuações momentâneas, no
aumento crescente da força de trabalho total empregada e no
incremento contínuo da massa absoluta do mais-valor e, portanto, do
lucro. (MARX, 2017, p. 257-258).

As possibilidades da acumulação não dizem respeito apenas ao que o capital
social total produz em termos do aumento da massa de mercadorias e do mais-valor total
da sociedade, mas também de como esse mais-valor se realiza. No caso, a acumulação

criaria com ainda mais rapidez uma superpopulação artificial, relativa, que, por sua vez - já que
na produção capitalista a miséria gera população -, se converteria numa nova incubadora de um
aumento verdadeiramente rápido do tamanho da população.” (MARX, 2017, p. 256).
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fica condicionada às relações de produção da totalidade dos ramos da economia e à
demanda posta pelas relações de consumo em cada ramo.
Como já explicado anteriormente, os preços de produção dos capitais
singulares resultam, de um lado, da produção de valor, considerando a concentração e a
composição orgânica do capital e de outro, da taxa geral de lucro da economia. E, estes
preços de produção, só se efetivam a depender de condições de demanda que se
apresentam em cada mercado ligado à cada ramo produtivo. As mercadorias são vendidas,
efetivamente, pelo preço social, o preço de mercado. Então, a sequência da acumulação
dos capitais singulares fica condicionada à efetivação do preço de mercado das
mercadorias.
Daí, todo esse processo de desenvolvimento da força produtiva do trabalho
social e de acumulação, que implica o incremento relativo do capital constante face ao
capital variável com elevação da taxa de mais-valor e da composição orgânica do capital,
contraditoriamente, conduz à queda da taxa geral de lucro médio:
Com a queda progressiva do capital variável em relação ao capital
constante, a produção capitalista gera uma composição orgânica cada
vez mais alta do capital total, que tem como consequência imediata o
fato de que a taxa do mais-valor, mantendo-se constante e inclusive
aumentando o grau de exploração do trabalho, se expressa numa taxa
geral de lucro sempre decrescente. (MARX, 2017, p. 250).

A queda da taxa de lucro médio é expressão do desenvolvimento da força
produtiva do trabalho social e da própria acumulação. A acumulação acelera a queda da
taxa geral de lucro na medida em que a concentração dos capitais é acompanhada do
aumento tendencial da composição orgânica do capital (MARX, 2017, p. 281). Já que,
havendo demanda em todos os ramos da economia e se mantendo constantes a taxa de
mais-valor e a composição orgânica média, o avanço da acumulação implica a
manutenção da taxa geral de lucro médio nos mesmos patamares.
Porém, a própria queda da taxa geral de lucro médio acelera a acumulação e
a concentração do capital, uma vez que ela coloca a necessidade de revolucionamento do
maquinário e novo aumento da composição orgânica do capital com o intuito de aumentar
a taxa de mais-valor e baratear o preço de produção das mercadorias. Neste cenário, de
introdução de maquinário de novo tipo, e inauguração de novo ciclo de rotação, os capitais
que dispõem dessa nova tecnologia contribuem para diminuir ainda mais a taxa geral de
lucro, que teve sua média diminuída.

137

A taxa geral de lucro cai porque ocorre o desenvolvimento da força produtiva
do trabalho. A taxa de lucro cai não porque a produtividade diminui, mas porque esta,
contraditoriamente, aumenta. No entanto, o desenvolvimento da força produtiva do
trabalho obsta o seu próprio desenvolvimento. O capital, pelo desenvolvimento das forças
produtivas do trabalho social, tem, então, uma dificuldade premente de lucratividade.
A taxa geral de lucro tende a cair à medida que avança a produtividade do
trabalho social pela instituição de novos ciclos de rotação e, por isso, a taxa geral de lucro
médio não cai de forma absoluta, mas de forma progressiva, processual: “esse
decréscimo aparece não nessa forma absoluta, mas, antes, tendendo a uma queda
progressiva.” (MARX, 2017, p. 250-251).
À medida que a lei tendência de queda geral da taxa de lucro médio se efetiva,
ela passa a ser obstada pelas suas próprias causas. Assim, essas causas atuam como
circunstâncias ou influências contra-atuantes, retroagindo sobre os efeitos da própria lei
de queda da taxa geral de lucro médio. Ao fazê-lo, esta lei se determina não como uma
queda absoluta, mas por ter seus efeitos moderados na relação de causalidade entre si e
suas causas, se efetiva no relacionamento com suas causas, como tendência, tornando a
queda progressiva e explicando porque a queda não ocorre em maior tamanho ou em
maior velocidade.
Assim, a lei se nega pelos fatores que fazem a taxa de lucro se elevar,
conferindo novas determinidades a si mesma (o caráter progressivo e tendencial). É aí
que aparecem, por exemplo, como causas contra-atuantes o aumento de grau de
exploração do trabalho, redução de salários, barateamento dos elementos do capital
constante, superpopulação relativa, comércio exterior, sociedades por ações e redução do
tempo de rotação.
Todas essas causas determinam que a lei da queda da taxa de lucro seja
contrastada com a elevação de taxa de lucro. Entretanto, essa contraposição é capaz
apenas de contrabalançar momentaneamente e circunstancialmente os efeitos da queda da
taxa geral de lucro médio.
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O relacionamento entre a queda da taxa de lucro e as circunstâncias contraatuantes é caracterizado por uma suprassunção (aufheben)63 dos efeitos da lei pela ação
das influências que são sua causa:
[...] vemos que a dificuldade que se apresenta não é a mesma na qual os
economistas tropeçam até hoje, isto é, a de explicar a queda da taxa de
lucro, mas a dificuldade inversa, a saber: a de explicar por que essa
queda não é maior nem mais rápida. É preciso que aí atuem influências
contra-arrestantes, que interfiram na ação da lei geral e a anulem
[aufheben], dando a ela apenas o caráter de tendência, razão pela qual
também caracterizamos a queda da taxa geral de lucro como tendencial.
(MARX, 2017, p. 271).

Ou seja, estas circunstâncias são capazes de, ao se realizarem, incluir a lei
como momento de uma unidade interna entre cada qual e a própria lei. Assim, os efeitos
da lei são conservados, negados e superados em termos da dinâmica de valor na relação
de causa e efeito como relação essencial, ou seja, como ação recíproca entre estes dois
momentos dos quais a lei se constitui.
Porém, estas influências contra-atuantes não são capazes de suspender ou
suplantar (heben) a lei (MARX, 2017, p. 273 e p. 278). Ainda que os efeitos da lei da
queda da taxa de lucro sejam moderados, inibidos, retardados, parcialmente paralisados,
as influências contra-atuantes têm um limite em cada período histórico de sua efetivação
e não conseguem suprassumir os efeitos da queda da taxa geral de lucro médio (MARX,
2017, p. 287). E, por isso, os efeitos das influências contra-atuantes acabam eles mesmos
por serem suprassumidos (aufheben) aos efeitos daquela queda. De modo que a lei
tendência de queda da taxa de lucro se efetiva mediante seus efeitos no decorrer de longos
períodos devido à relativa lentidão de sua queda:
Foi assim que, em geral, mostrou-se que as mesmas causas que
provocam a queda da taxa geral de lucro suscitam efeitos retroativos
que inibem, retardam e, em parte, paralisam essa queda. Eles não
derrogam [heben] a lei, porém enfraquecem seus efeitos. Sem isso, seria
incompreensível não a queda da taxa geral de lucro, mas a relativa
lentidão dessa queda. É assim que a lei atua apenas como tendência,
cujos efeitos só se manifestam claramente sob determinadas
circunstâncias e no decorrer de longos períodos. (MARX, 2017, p. 278).

63

A tradução da Boitempo optou por traduzir aufheben por anulação na citação indicada, no
entanto, entendemos que a tradução que mais se adequa ao trecho é no sentido de suprassunção.
A suprassunção consegue captar três sentidos ao mesmo tempo: negar, conservar e elevar, no que
acompanhamos a tradução do termo para o texto hegeliano (HEGEL, 2017, p. 23-24). Nos parece
que este sentido dá mais dinamismo ao texto de Marx.
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A lei da queda tendencial da taxa de lucro opera com uma “tendência” num
sentido temporal, ou seja, sua realização tem um caráter inexorável, mas seus efeitos de
queda não se apresentam o tempo todo. A única coisa que se pode afirmar neste ponto é
que ela se realiza, apesar e somente, em contraposição a circunstâncias contra-atuantes, e
que, em algum momento, a queda da taxa de lucro se expressa como queda. Como citado
acima: “É assim que a lei atua apenas como tendência, cujos efeitos só se manifestam
claramente sob determinadas circunstâncias e no decorrer de longos períodos.” (MARX,
2017, p. 278).
A exposição da lei tendência de queda da taxa de lucro média revela que o
desenvolvimento social da produtividade do trabalho no capitalismo não é absoluto, mas
relativo. O modo de produção capitalista não consegue ser absoluto porque ao
desenvolver sua força produtiva, de um lado eleva o mais-valor, de outro promove a queda
da taxa de lucro. Ou seja, obsta seu próprio desenvolvimento ao pôr-se como única
medida de si mesmo. E não só isso, ao medir-se de duas formas opostas uma à outra,
chega a um movimento desmedido.
Como indicado anteriormente, a taxa de lucro é definida como a medida da
valorização do capital sobre dado capital total empregado na produção:
A taxa de mais-valor medida sobre o capital variável chama-se taxa de
mais-valor; a taxa de mais-valor medida sobre o capital total chama-se
taxa de lucro. Trata-se de duas medições distintas da mesma grandeza,
as quais, em decorrência da diversidade dos padrões de medida,
expressam simultaneamente proporções ou relações distintas da mesma
grandeza. (MARX, 2017, p. 68).

Ou seja, é relação entre o mais-valor em termos absolutos (m) ou sua forma
de existência mistificada como lucro (l) e o capital total empregado (C), aqui considerado
como o somatório do capital constante (c) e do capital variável (v). Assim, a taxa de lucro
(l’) pode ser representada por l’ = 𝑚 𝐶 ou l’= 𝑚 𝑐 + 𝑣. Ou, de outro modo, dividindo
ambos fatores da divisão por (v), como l’= 𝑚/𝑣 (𝑐 + 𝑣) + 1 (CARCANHOLO, 2000, p.
100). Isto é, a taxa de mais-valor em função da composição orgânica do capital.
A taxa de lucro varia, deste modo, em função do mais-valor produzido
relacionado às determinações da composição técnica do capital e à composição de valor
do capital, isto é, à sua composição orgânica. O desenvolvimento das forças produtivas
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conduz a uma elevação da composição de valor do capital pela diminuição relativa do
capital variável face ao capital constante. Desta maneira, a produção capitalista cai num
paradoxo. À medida que desenvolve o processo de valorização este é obstado por uma
dificuldade de manter a própria lucratividade do capital como um todo.
A dificuldade progressiva da lucratividade diz respeito à taxa de lucro e não
à massa. Isso porque com a composição orgânica mais elevada do capital, a massa do
lucro obtida tende a ser maior para os capitais de composição orgânica superior à
composição orgânica média. Portanto, a composição orgânica do capital aumentada junto
à acumulação implicam, de um lado, aumento da massa de lucro e, de outro, queda na
taxa de lucro, naquilo que Marx (2017, p. 258) denominou por “lei dúplice”.
Deste modo, o movimento de valorização do capital é desmedido. Ou seja, a
existência do capital é realizada mediante uma dupla de medidas, em níveis de abstração
diversos, que se opõe. Primeiro, num nível elevado de abstração, a taxa de mais-valor
relativo que se eleva; segundo, num nível mais determinado, a taxa de lucro que cai. De
um lado, a medida da valorização do capital pelo componente da produção de valor, o
capital variável, de outro, a medida da valorização do capital pelo capital total.
A referência da valorização do capital é perdida neste processo de
automedida, ou seja, “incapacidade do próprio capital em avaliar univocamente seu
processo de constituição, reprodução e acumulação; ou ainda, a perda de referência do
capital a si mesmo na determinação de seu devir, de sua autodeterminação” (GRESPAN,
1998, p. 213).
Nesse processo desmedido, em que a taxa de mais-valor se expressa na queda
da taxa de lucro, ocorre uma contradição fundamental entre os meios de elevação da
produtividade social do trabalho e a finalidade do próprio processo.
À medida que avança a produtividade social do trabalho com encurtamento
dos ciclos de rotação do capital, mediante elevação da composição orgânica pela
introdução necessária e periódica de maquinário de novo tipo, a dificuldade de
manutenção da lucratividade do capital social total se eleva à medida em que a taxa geral
de lucro médio cai progressivamente.
Deste modo, periodicamente, o capital social total se defronta com o dilema
de avançar seu processo de acumulação face à dada taxa geral de lucro médio. O que
implica que, em determinados momentos, o capital singular precise deixar de acumular
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ou até mesmo reduzir sua capacidade produtiva, diminuindo, consequentemente seu
produto total e o mais-valor por ele produzido.
Nesse quesito, a relação entre a oferta e a demanda em determinado ramo
produtivo é crucial para sequência da produção e da reprodução. Então, por exemplo, a
depender das condições em que a demanda se mostra inferior à oferta, o capital, que
aumentou sua força produtiva, e agora se apresenta altamente concentrado, terá que
permanecer em parte ocioso, constituindo um capital em excesso à continuidade do seu
processo de rotação. Isso implicará menor valorização desse grande capital.
De outro lado, os capitais menores que produzem abaixo das condições
médias do ramo tenderão a não realizar todo valor e mais-valor produzido. A depender
das condições da relação entre a oferta e a demanda no ramo, esse capital reduzirá sua
produção e tenderá a não realizar não só o mais-valor, mas também o próprio valor
adiantado, que dá início ao ciclo, correspondente ao preço de custo. Com isso, ocorre
desvalorização desses capitais e sua quebra. Se chega à crise.
Numa fase do ciclo econômico-social de crise, a desvalorização faz aumentar
o desemprego e o exército industrial de reserva. De um lado, se tem o capital em excesso
às condições do processo de valorização e, de outro, se população em excesso. Dois lados
da mesma moeda.
A crise faz o capital social total levar à diante o processo de acumulação pela
centralização de capital. De modo que os capitais em falência são incorporados pelos
capitais maiores. Os próprios capitais maiores podem se fundir entre si, se tornando ainda
maiores, como uma medida para elevar sua massa de mais-valor. Além disso, a própria
taxa geral de lucro médio é afetada com a desvalorização e quebra de capitais. Com isso,
o estímulo a substituição da maquinaria do capital fixo se coloca uma vez mais como uma
forma de elevar a taxa de mais-valor e recuperar lucratividade.
O desenvolvimento da força produtiva do trabalho social não se orienta tendo
as necessidades sociais como fim, mas a valorização e, ao constitui-se deste modo, com
o capital como um fim em si mesmo, obsta seu próprio desenvolvimento, se expressando,
por exemplo em falência, centralização de capitais, crises etc., e repondo sua contradições
em escala cada vez maiores, mais extensivas geograficamente e temporalmente. O capital
está fadado, enquanto houver recursos naturais e sociais, a um ciclo interminável de
desenvolvimento de força produtiva social do trabalho e limitação desse próprio
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desenvolvimento. Está fadado a periodicamente produzir capital em excesso num polo e
força de trabalho excedente às suas necessidades, à sombra do pauperismo, no outro. E a
elevar seu caráter “coisal”, como “um poder social estranhado, autonomizado, que se
opõe à sociedade como uma coisa (Sache), e como poder do capitalista através dessa
coisa” (MARX, 2017, p. 303).
3.3. A OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA COMO UMA CIRCUNSTÂNCIA
CONTRA-ATUANTE À QUEDA DA TAXA DE LUCRO
Entrando propriamente na hipótese de trabalho deste capítulo, entendemos
que a obsolescência programada é uma influência contra-atuante à lei tendencial de queda
da taxa de lucro. Marx não fecha o conjunto das circunstâncias contra-atuantes nas seis
indicadas no capítulo XIV do Livro III de O capital. Pelo contrário, Marx (2017, p. 271)
indica aquelas que ele considera as causas contra-atuantes “mais gerais”.
Isso nos permite desenvolver a interpretação de sua obra em busca de outras
circunstâncias contra-atuantes ou mesmo inclusão de novas, à medida que o objeto (o
capitalismo) se desenvolve e se atualiza. Nos parece ser o caso da obsolescência
programada.
As seis circunstâncias contra-atuantes à queda tendencial da taxa de lucro
elencadas por Marx são por ele consideradas as “mais gerais”. O caráter de generalidade
indica uma tentativa mais ou menos sistematizada de Marx de aproximar do tema. Na
realidade, essas circunstâncias estão em níveis distintos de abstração.
Desta feita, convivem circunstâncias “mais essenciais”, como a elevação da
taxa do mais-valor, com outras “menos essenciais” ou em níveis menores de abstração,
como o rebaixamento salarial abaixo do preço da força de trabalho ou mesmo a
exportação de capitais para o mercado exterior, que pressupõe categorias como a do
Estado.
Considerando o raciocínio de Jorge Grespan (1998)64, sobre a proximidade
das categorias com a tendência nuclear do capital de supressão do trabalho vivo pelo
64

“Visivelmente, Marx faz a distinção entre variáveis essenciais da ‘lei geral’ – a composição
orgânica do capital e a taxa de mais-valia – que se combinam contraditoriamente para fazer a taxa
de lucro cair, e as variáveis complementares ou secundárias que contra-atuam a esta queda. Pois
se não as distinguisse, não poderia assegurar o predomínio da ‘lei geral’, não poderia falar de
nenhuma ‘tendência’. Em última análise, a distinção se baseia nas determinações constitutivas do
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trabalho morto em categorias mais ou menos próximas da essência, a obsolescência
programada pode ser entendida como uma categoria num nível elevado de abstração
situado no âmbito da rotação do capital. Deste modo, se situa em termos “menos
essenciais” que a tendência principal de elevação da taxa de mais-valor relativo. A seguir
demonstraremos como a obsolescência programada do capital-mercadoria determina a
queda da taxa de lucro médio e se coloca como uma circunstância contra-atuante a essa
queda.
A obsolescência programada (abstraindo do modo de consumo) implica o
aumento médio da velocidade do consumo individual capitalista. De modo que as
mercadorias, cada vez mais, têm reduzida a sua durabilidade e o seu uso. O efeito da
obsolescência programada é a redução da vida útil e/ou do uso do capital-mercadoria, do
valor de uso, que se realiza na esfera do consumo individual. Assim, pela tendência de
elevação da frequência de rotação anual média, mediada por suas acelerações diversas,
os capitais determinam a redução necessária do tempo de consumo individual capitalista.
A redução do tempo de consumo individual capitalista é viabilizada pela lei
tendência de queda da taxa de uso. No capitalismo, ocorre uma redução progressiva e
tendencial do uso médio das mercadorias na esfera do consumo individual, assim como
uma redução progressiva do uso das mercadorias no consumo produtivo (aquele que
ocorre na esfera da produção).
Ou seja, as mercadorias capitalistas, destinadas à esfera do consumo em sua
totalidade (consumo produtivo e consumo individual), são produzidas sob a lei tendência
de queda da taxa de uso. Desse modo, tanto os meios de produção quanto os meios de
consumo estão submetidos à redução tendencial e progressiva de sua durabilidade e de
seu uso.
A redução do tempo de consumo individual capitalista, mediante a aceleração
do consumo individual, possibilita ao capital total reduzir o período de rotação médio,
aumentando sua frequência de rotação anual média. O aumento tendencial da frequência

capital, que apontam para a necessária negação do trabalho vivo pelo trabalho morto,
expressando-se na necessidade de a composição orgânica aumentar: este movimento pode ser
considerado essencial, por se ligar diretamente àquela determinação constitutiva; ao passo que as
condições contra-atuantes decorrem do impulso geral ao aumento da produtividade, que é apenas
o meio para realização final da negação do trabalho vivo pelo trabalho morto. Ou seja, elas se
ligam a esta finalidade básica somente através do meio de sua realização, somente de forma
indireta e, por isso, mais distante da ‘essência’.” (GRESPAN, 1998, p. 217).
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de rotação anual média do capital total proporciona, por sua vez, a elevação da taxa de
mais-valor anual média.
O aumento da taxa de mais-valor anual média se traduz na elevação da taxa
geral de lucro médio. Os capitais apresentam uma diversidade de períodos de rotação que
se expressam numa média social, a frequência de rotação anual média. Se a tendência é
elevar progressivamente a frequência de rotação anual média no ramo produtivo, cada
ramo produtivo tem aumentada sua taxa de mais-valor anual média.
A taxa de mais-valor anual média, aqui medida pelo mais-valor produzido no
ramo produtivo sobre o capital variável empregado nesse mesmo ramo e determinada
pelos métodos relativos e absolutos de sua obtenção, é elevada pelo aumento da
frequência de rotação anual média.
Com elevação da taxa de mais-valor anual média, maior a massa anual de
mais-valor e maior a taxa anual de lucro do capital social, condições em que o capital
acumula mais rápido, incrementando a sua força produtiva. Com o aumento acelerado de
tamanho do capital pela concentração e centralização, é possível realizar a tendência de
encurtamento do ciclo de rotação do capital fixo, mediante a substituição cada vez mais
acelerada da maquinaria, e aumentar de forma acelerada a sua composição orgânica e a
força produtiva do trabalho social.
Esse processo de substituição de maquinário implica a obsolescência moral
em suas duas formas, a obsolescência pela introdução de maquinário de novo tipo e a
obsolescência pela disseminação de maquinário de mesmo tipo. Processo esse, de
obsolescência moral, que ocorre de forma cada vez mais acelerada.
O aumento acelerado da composição orgânica implica, contraditoriamente, a
queda da taxa de lucro. Afinal, quanto maior a composição orgânica média do capital
menor a taxa geral de lucro. Desse modo, pelo desenvolvimento da força produtiva, a
acumulação acelerada determina a redução da taxa de lucro, posto que os capitais estão
com composição orgânica mais alta e concentram trabalho em grande escala (MARX,
2017, p. 281).
Pela concorrência, ocorre a disseminação dos inventos, e o capital em cada
ramo produtivo também aumenta sua composição orgânica, levando à redução da taxa
média de lucro do ramo. Essa, sendo uma tendência que ocorre em todos os ramos, conduz
à queda da taxa geral de lucro médio.
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Porém, por mais que a obsolescência do capital-mercadoria implique na
queda da taxa geral de lucro médio, a primeira acaba por se constituir numa circunstância
contra-atuante ao moderar os efeitos dessa última.
A aceleração do consumo individual, em consonância com a lei tendência de
queda da taxa de lucro, implica redução do período de rotação médio sem redução
imediata do ciclo de rotação médio, desde que essa redução do período de rotação seja
determinada pela divisão do trabalho, cooperação e extensão da jornada de trabalho.
Abstraída a alteração da composição orgânica do capital (seja por
desvalorização de salários ou por substituição de capital fixo), há o aumento da taxa de
mais-valor anual média e a da taxa de lucro anual média. De modo que os ramos
produtivos têm aumentada sua taxa média de lucro, contribuindo para moderar a
tendência de queda da taxa geral de lucro médio.
Ocorre também o aumento da massa de lucro anual. Desde que o lucro seja
reinvestido, há um aumento adicional à essa massa de lucro, apesar da taxa anual de lucro
médio se manter a mesma.
O aumento da taxa de mais-valor anual implica maior taxa de lucro médio no
ramo produtivo. Esse aumento possibilita ao capital de cada ramo produtivo aumentar a
massa de mais-valor anual. A elevação da massa de mais-valor anual, mantida a mesma
base tecnológica de capital fixo e a composição orgânica do capital no ramo produtivo,
implica o aumento da acumulação e da taxa de lucro nesse ramo:
O crescimento do capital, isto é, sua acumulação, só implica uma
diminuição da taxa de lucro na medida em que com esse crescimento se
verificam as modificações citadas na proporção entre os componentes
orgânicos do capital. Apesar das constantes transformações diárias do
modo de produção, ora essa parte do capital total, ora aquela, maior ou
menor, continua a acumular-se durante certos períodos e sobre a base
de determinada relação média de tais componentes, de modo que com
seu crescimento não está dada uma variação orgânica, tampouco as
causas da queda da taxa de lucro. Essa constante ampliação do capital,
isto é, também a expansão da produção sobre a base do antigo método
de produção, que prossegue tranquilamente, ao mesmo tempo que já
são introduzidos os novos métodos, é, por sua vez, uma das causas pelas
quais a taxa de lucro não decresce na mesma medida em que cresce o
capital total da sociedade. (MARX, 2017, p. 302).

Como todos os ramos estão submetidos a essas mesmas legalidades, e
considerando essas mesmas determinações, o aumento da taxa de lucro em cada ramo faz
elevar a taxa geral de lucro médio da economia.
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Assim, pela ação da obsolescência programada, o efeito da queda da taxa de
lucro não é elevado, suspenso ou suplantado (heben), mas suprassumido (aufheben).
Assim, a tendência de queda da taxa de lucro é moderada e seus efeitos são retardados,
inibidos, contidos, enfraquecidos, parcialmente paralisados etc. Desse modo, portanto, a
obsolescência programada do capital-mercadoria constitui uma influência contraatuante à lei tendência de queda da taxa geral de lucro médio.
A obsolescência programada pode, pela elevação sucessiva da taxa de lucro,
contraditoriamente, conduzir à queda da taxa de lucro. Isso porque, com dito acima, os
efeitos da queda da taxa de lucro são suprassumidos temporalmente. A obsolescência
como causa da elevação da taxa de lucro se choca com limites para sua efetivação.
Desse modo, por mais que a obsolescência programada do capital-mercadoria
seja funcional e consiga estar em consonância com a elevação da frequência de rotação
anual média e com o desenvolvimento da produtividade social do trabalho expressa no
aumento tendencial da composição orgânica, ela não é capaz de conter indefinidamente a
queda da taxa geral de lucro médio.
À medida que a lei tendência de queda da taxa de lucro médio suprassume os
efeitos da elevação da frequência de rotação anual média e do desenvolvimento da
produtividade social do trabalho com o aumento tendencial da composição orgânica
expressos na obsolescência programada do capital-mercadoria, os capitais passam a ter
cada vez mais dificuldade manter sua lucratividade, necessitando ampliar ainda mais sua
escala de produção enquanto geram uma superpopulação relativa ainda maior.
Isso acaba por se expressar no mercado na forma de uma oposição entre as
condições de produção e as condições de compra. Como apenas casualmente na produção
capitalista há coincidência entre oferta e demanda, a tendência é que, de tempos em
tempos, haja superprodução de mercadorias, com oferta superior à demanda que se
apresenta no mercado. Desse modo, ocorre pletora de capital, capital em excesso à
demanda posta no mercado sob uma dada taxa geral de lucro.
Então, com a queda do preço de mercado, os capitais abaixo das condições
médias de produtividade social nos ramos produtivos não conseguem realizar o maisvalor e, em alguns casos, até mesmo deixam de realizar o valor correspondente ao preço
de custo, o valor-capital adiantado, acabando por sucumbir à concorrência.
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Assim, periodicamente, o desenvolvimento das forças produtivas fica
paralisado devido a essa contradição entre a finalidade do capital, a valorização do valor,
e os meios para esse mesmo desenvolvimento. O capital opõe a elevação tendencial da
composição orgânica, que nega o trabalho vivo e produz superpopulação relativa, à
própria lei tendência de queda da taxa de lucro. Esta, então, serve como parâmetro para a
continuidade do processo cíclico do capital social total e não a força produtiva ou as
necessidades sociais.
Posto que a obsolescência programada é forma de aparecimento da
obsolescência do capital industrial, ela se põe com uma circunstância contra-atuante à
queda da taxa de lucro. E como parte dessa lei, portanto, refuta o capitalismo como modo
de produção absoluto ou o confirma como modo de produção relativo.
Isso decorre do fato de que a obsolescência programada do capital-mercadoria
posta pelo desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social leva o capital, ao
determinar a redução progressiva do tempo de consumo, a se chocar com esse próprio
desenvolvimento, o obstando de tempos em tempos. A interrupção periódica do fluxo do
processo cíclico capitalista revela o excesso de capital ao lado de uma superpopulação
relativa:
Portanto, a acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, a
acumulação de miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a
ignorância, a brutalização e a degradação moral no polo oposto, isto é,
do lado da classe que produz seu próprio produto como capital.
(MARX, 2013, p. 721).

Finalmente, a lei tendência de queda da taxa de lucro determina o
acentuamento da própria obsolescência programada do capital-mercadoria por dois
motivos: a elevação da frequência de rotação anual média e a aceleração do processo de
acumulação com aumento da composição orgânica do capital.
De um lado, a queda da taxa geral de lucro médio exige que a velocidade de
rotação do capital social se eleve, cada vez mais, por meio da necessidade da redução do
período de rotação médio e do consequente aumento da frequência de rotação anual
média.
De outro lado, com a queda da taxa geral de lucro, o processo de acumulação
se acelera pela expropriação dos capitais menores e produtores diretos, e a consequente
concentração e centralização do capital. A queda da taxa de lucro implica o aumento
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mínimo no tamanho que os capitais precisam ter para operar seu trabalho nos padrões
médios de produtividade (MARX, 2017, p. 290).
Com isso, ocorre o aumento da acumulação já que os capitais maiores têm
massas maiores de lucro e se acumulam mais rápido que os menores (Id., Ibid.). Os
capitais, assim, podem desenvolver ainda mais a produtividade social do trabalho
mediante a introdução de maquinário revolucionado de forma cada vez mais acelerada.
Para acompanhar 1) a elevação tendencial da frequência de rotação anual
média, o que implica dizer que o capital realiza mais períodos de rotação ao longo do
mesmo ano, e 2) o aumento de produtividade social do trabalho com aumento da escala
de produção, que resulta em maior massa de mercadorias produzidas com menor valor
social ou o mesmo trabalho crescente distribuído por mais mercadorias que os períodos
de rotação prévios, é necessário que a durabilidade das mercadorias seja menor e seu uso
também seja menor, de modo que se eleve tendencialmente a velocidade capitalista na
esfera do consumo, mesmo que, para isso, nem todo o valor de uso das mercadorias seja
realizado ou que se realize cada vez menos.
Então, as formas da obsolescência do capital-mercadoria, variáveis ao longo
do tempo, conforme o contexto sócio-histórico de exploração e dominação podem sofrer
mutações adaptativas. A tendência, pela lei da queda da taxa geral de lucro médio e
pela lei de queda da taxa de uso, é termos mais obsolescência do capital-mercadoria
em suas três formas (tecnológica, programada e psicológica) com cada vez mais
determinações, diversificação e sofisticação, e, por que não, o surgimento de novas
formas germinadas a partir das formas atuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 5: Cemitério de carros na China.
Fonte: https://noticias.r7.com/carros/fotos/china-sofre-com-poluicao-e-carros-considerados-toxicosfazem-montanhas-em-cemiterios-de-sucatas-18062015

“Todo mundo é moderno.
Todo mundo é eterno.
Como um relógio antigo.”
Humberto Gessinger/Augusto Licks
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O tema da obsolescência programada, que nos últimos anos teve o interesse
renovado pela academia e fora dela, nos trouxe como desafio estabelecer uma explicação
para a gênese, o desenvolvimento e a funcionalidade da obsolescência programada no
capitalismo em termos mais abstratos. Deste modo, resgatamos brevemente alguns
conceitos e concepção da obra de importantes estudiosos sobre o tema, com destaque para
David Harvey e István Mészáros, e a complexa obra de Karl Marx para nos auxiliar nesta
tarefa, sobretudo seus escritos relacionados a O capital.
Uma das inquietações de como o fenômeno poderia ser exposto, considerando
a teoria social de O capital, logo se colocou a nós. E o resgate de estudiosos marxistas do
capitalismo contemporâneo se mostrou uma necessidade.
De um lado, a taxa de utilização decrescente de István Mészáros forneceu
elementos ao tema, posto que em Para além do capital as reflexões sobre obsolescência
programada ocorriam na exposição dessa primeira categoria, uma vez que a problemática
dessa obra é bem abrangente e abre discussão a temas variados do capitalismo do século
XX e da experiência soviética.
O apontamento de Mészáros quanto a esta possível tendência de utilização
decrescente do valor de uso no capitalismo e “pós-capitalismo soviético” no século XX
(a partir da contradição mais abstrata da sociedade capitalista, entre valor e valor de uso)
nos indicou que, para tratar da obsolescência programada, era necessário retomar as
determinações constitutivas mais abstratas desse modo de produção. Era preciso retomar
as contradições da mercadoria, mas não se podia permanecer neste nível de abstração se
se pretendesse a uma abordagem mais completa e com mais precisão.
De outro lado, a acumulação flexível de David Harvey colocou o tema da
obsolescência programada à luz das determinações da rotação do capital. Nos parece que
o tema da rotação do capital é tão relevante para Harvey que em vários momentos em sua
obra há cobrança a Marx de antecipação para o Livro II do tratamento das funções
autonomizadas do capital, como o sistema de crédito, por exemplo.
A despeito dessa “pressa” de Harvey ou mesmo uma inconformidade com o
critério expositivo adotado por Marx para os distintos livros de O capital, sua
compreensão da obsolescência programada à luz da rotação do capital indicou que era
necessário, a exemplo de David Harvey nos Limites do capital, tratar da rotação com
seriedade e afinco.

151

Deste modo, passamos à análise a O capital. Falando em Livro II de O capital,
Engels atribuiu a este livro o subtítulo de “O processo de circulação do capital” (Der
Zirkulationsprozeß des Kapitals). A nosso ver o mais adequado com a exposição de Marx
seria o processo cíclico (Kreilaufsprozeß) para uma forma mais genérica de apresentar o
livro ou a rotação (Umschlag) do capital para uma forma precisa e para onde o próprio
desenvolvimento categorial acaba redundando.
O próprio O capital de Marx abre possibilidades de exposição que vão para
além das determinações mais abstratas do Livro I ou de determinações da rotação,
sistematizadas fundamentalmente no Livro II. Por exemplo, Engels recupera a relação
entre a rotação e a taxa de lucro para a edição do Livro III, para o qual redigiu o que
conhecemos como o capítulo IV, intitulado por Engels de “Efeito da rotação sobre a taxa
de lucro”.
A esse capítulo escrito integralmente por Engels, Marx tinha apenas dado um
título de “A influência das mudanças no tempo de circulação, seu encurtamento e
prolongamento (e também mudanças nos meios de comunicação a eles conectados) sobre
a taxa de lucro” (em tradução livre) no manuscrito de 1864-1865, utilizado na edição.
Os próprios subtítulos que Engels confere ao Livro III, “O processo global da
produção capitalista” e ao próprio Livro II, “O processo de circulação do capital” (Der
Zirkulationsprozeß des Kapitals), revela a ideia de uma unidade entre as determinações
do Livro I e do Livro II.
Neste sentido, ainda que sejam questionadas as escolhas editoriais de Engels
quanto ao Livro III de O capital, devemos destacar que a busca de Engels pela unidade
entre as determinações do Livro I e as do Livro II se mostra necessária, até certo ponto
exitosa (posto que Engels naquele capítulo IV apresentou determinações importantes da
relação entre rotação e taxa de lucro), porém insuficiente.
A nosso ver, o Livro III de O capital é muito mais um livro sobre a exposição
do mais-valor em termos de sua distribuição social considerando as distintas figuras
(Gestaltungen) funcionais autonomizadas do capital (capital industrial, capital comércio
de mercadorias, capital portador de juros, renda da terra) referentes ao capital industrial.
Em contraste com o critério expositivo dos Livros I e II em que o valor-capital se
apresenta como sujeito e substância que põe o mais-valor como produto seu, do qual não
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se distinguem em termos de substância (trabalho abstrato), ainda que sejam distintos
(quantitativamente e funcionalmente).
Neste sentido, o tratamento da rotação poderia ser feito ao longo de todo o
Livro III, considerando o critério expositivo de Marx de apresentar as determinações
gerais do capital nos Livros I e II, deixando as formas funcionais autonomizadas do
capital para o Livro III.
Cada forma funcional autonomizada poderia ser exposta, por exemplo, em
relação à rotação do capital em geral e sua tendência à queda da taxa de lucro. Ou o maisvalor em sua forma de aparecimento como lucro poderia ser exposto considerando o
critério social de apropriação específico às determinidades de cada figura funcional
autonomizada do capital.
Assim sendo, uma discussão sobre obsolescência do capital e obsolescência
programada poderia ser feita à luz de cada seção do Livro III. Até mesmo poderia ser feita
considerando as determinações de todas as seções.
Neste contexto, nossa opção de exposição foi por tratar, dentro dos limites
postos pelo formato de doutorado no Brasil desde pelo menos a década de 1990, o tema
da obsolescência do capital mesclando determinações dos Livros I e II de O capital, no
que as mesmas se revelam de forma mais explícitas no nível de abstração da rotação do
capital. Além de um pequeno esforço de tratamento no nível de abstração proposto por
Marx nas seções I, II e III do Livro III de O capital, em que a relação entre preços e
valores se coloca, bem como a queda da taxa de lucro. Assim, o fio condutor deste
trabalho, considerando os três momentos expositivos expressos em cada capítulo é o
capital industrial abstraído das determinações das demais formas funcionais
autonomizadas.
Não conseguimos trazer de forma sistematizada as determinações postas pela
apropriação das demais formas autonomizadas do capital. O que se configura numa
possibilidade futura de pesquisa, até mesmo para permitir atualizações na análise. No
entanto, este trabalho, em alguma medida, apresenta de modo humilde uma possibilidade
de entrada no tema, com alguma sistematicidade.
Este trabalho se coloca ao lado dos estudos (citados ao longo deste) de caráter
aproximativo que se propõem a tratar do tema da obsolescência programada. Sem estes
mesmos trabalhos à luz de uma teoria complexa, profunda e abrangente, que revela os
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fundamentos da realidade social e os expõe de modo dialético, não seria possível o
resultado que aqui apresentamos.
Esperamos ter estabelecido uma contribuição teórica ao tema na forma de
uma explicação científica da gênese e desenvolvimento da obsolescência programada em
termos de suas funcionalidades ao capitalismo, o que não poderia ser feito a partir do
referencial comum que trata os produtos do capitalismo como meros “produtos”.
Outra conclusão que se chega é que referencial da chamada “sociedade de
consumo”, no que diz respeito às variações pós-modernas dessa teoria, do ponto de vista
sociológico, também mostraram poucas contribuições e limites consideráveis ao
desenvolvimento de uma explicação coerente, genética e com profundidade.
No capítulo primeiro, fizemos um breve levantamento dos pressupostos
constitutivos do capital, passando pelas formas valor, mercadoria, dinheiro e capital.
Pudemos perceber o caráter nuclear constitutivo do capital como uma relação social entre
o capital e o trabalho, o trabalho vivo e o trabalho morto. Vimos que o processo de
valorização ocorre pela exploração do trabalho e resulta em produção do mais-valor. O
mais-valor, por sua vez, constitui o ponto de partida da acumulação. A acumulação
capitalista implica capital concentrado de um lado e, de outro, trabalhadores despossuídos
de suas condições de produção com subsistência mínima.
Esse levantamento, nos permitiu identificar a obsolescência moral do
maquinário que se apresenta de duas formas. A obsolescência pela introdução de
maquinário de novo tipo e a obsolescência pela disseminação de maquinário de mesmo
tipo. A primeira forma é resultado do ingresso de novo maquinário mais produtivo o
ramo, enquanto a segunda é resultado da disseminação de maquinário dominante de
mesmo tipo contendo menor valor.
A expressão máxima desse processo de obsolescência do capital se mostrou
na falência de capitais que não conseguem acompanhar o desenvolvimento da
produtividade social do trabalho e acabam por sucumbir em meio à concorrência.
No capítulo segundo, retomamos o capital na acepção de movimento. Assim,
apresentamos brevemente algumas legalidades relacionadas ao processo cíclico e à
rotação do capital. Vimos que o capital industrial apresenta formas de aparecimento da
obsolescência relacionadas às suas formas funcionais: capital produtivo e capitalmercadoria.
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O estudo da obsolescência do capital produtivo, com destaque para o capital
fixo, mostrou que ela ocorre em consonância com a tendência de elevação da frequência
de rotação anual média do capital social total e com o aumento da produtividade social
do trabalho pela revolução contínua do maquinário. A obsolescência do capital produtivo
implica a redução tendencial do ciclo de rotação médio do capital social total em virtude
da necessidade de redução dos custos de manutenção e do risco da depreciação moral.
A obsolescência do capital-mercadoria é uma estratégia de manutenção
constante do consumo individual capitalista “dentro da economia” pela redução da vida
útil da mercadoria ou da possibilidade de seu uso e ocorre devido à necessidade de
aumento da frequência de rotação anual do capital.
Assim, o capital-mercadoria tem reduzida sua durabilidade e o seu uso com
vistas à reduzir o tempo de consumo do capital. De modo que quanto mais acelerado o
tempo de consumo individual capitalista, mais rápido o capital pode executar seu período
de rotação e maior sua frequência de rotação anual.
Ficou claro também que há uma “falsa indiferença” do valor perante o valor
de uso, pois importa ao capital a medida que o consumo constitui na forma de demanda e
sua medida temporal (sua durabilidade).
No capítulo terceiro, demonstramos como a obsolescência programada do
capital-mercadoria determina a queda da taxa geral de lucro médio. Vimos que ela
acentua a tendência de elevação da frequência de rotação anual média do capital social
total e a tendência à elevação da produtividade social do trabalho mediante o aumento da
velocidade do consumo individual pela menor durabilidade e menor uso das mercadorias.
Ao permitir a realização dessas duas tendências, a obsolescência programada
determina a queda da taxa de lucro. Porém, ela, como causa da queda da taxa geral de
lucro, determina a moderação dessa última. Assim, a obsolescência do capital-mercadoria
ao contribuir para a elevação da taxa de lucro em todos os ramos da produção suprassume
os efeitos da queda da taxa de lucro, determinando, junto com as demais influências
contra-atuantes, o retardamento dessa mesma queda, contribuindo para que esta não seja
maior ou ocorra com maior velocidade.
Ao se realizar, a obsolescência programada do capital-mercadoria contribui
para a efetivação da tendência de elevação da frequência de rotação anual média do capital
social total e a tendência à elevação da produtividade social do trabalho e, ao fazê-lo,
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determina a queda da taxa de lucro. Isso implica que de tempos em tempos, o
desenvolvimento da produtividade social do trabalho obsta a si mesmo, pois o avanço da
produtividade social fica condicionado à lucratividade posta pelos parâmetros da taxa
geral de lucro médio, que determina o lucro médio que compõe os preços de produção e
a continuidade do próprio processo de rotação do capital social total.
Assim, periodicamente, o capital fica supérfluo diante de uma
superpopulação também supérflua. É o que ocorre nos períodos em que há superprodução
de capital-mercadoria, de modo que a oferta seja superior à demanda. A persistência dessa
oposição entre as condições de produção e as condições de compra implica a ocorrência
de crises.
Neste contexto de crise, a lei tendência de queda da taxa de lucro determina a
ampliação da obsolescência programada do capital-mercadoria. Para realizar a elevação
tendencial da frequência de rotação anual média e o aumento da produtividade social que
expressa em elevação tendencial da composição orgânica do capital, é necessária a
redução progressiva da durabilidade e do uso das mercadorias com aumento da
velocidade do consumo.
Assim, a partir do estudo da obsolescência aqui feito, foi possível perceber
que a gênese da obsolescência programada como uma forma de retardar as crises
capitalistas de superprodução de mercadorias é correta, enquanto um ponto de partida da
superficial da análise, mas faz parte de uma ilusão capitalista. A própria obsolescência
programada, ao se pôr como uma circunstância contra-atuante à queda da taxa de lucro,
contribui para a própria queda dessa mesma taxa de lucro e a desvalorização de capital ao
longo do tempo.
Além disso, a obsolescência programada até pode retardar conjunturalmente
as crises de superprodução de mercadorias, mas ela, por se originar das próprias
determinações constitutivas da ordem capitalista, marcada pela obsolescência do próprio
capital produtivo, logo se converte em um dos motivos para as crises capitalistas.
Em termos de perspectivas, é importante assinalar que a obsolescência
programada tem se alterado ao longo do tempo. Assim, enquanto na década de 1920
houve proeminência da obsolescência de qualidade ou planejada, no pós-guerra, a
obsolescência psicológica é que ganhou relevância.
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O fato é que, pela lei tendência de queda da taxa de uso em consonância com
a lei tendência de elevação da frequência de rotação anual e pelo desenvolvimento da
força produtiva do trabalho social, o capital não pode prescindir da obsolescência
programada.
Mesmo que uma das três formas seja limitada em algum país ou conjunto de
países num determinado contexto, como a obsolescência programada de qualidade tem
sido alvo de regulamentação e questionamentos legais nos últimos anos, possivelmente o
capitalismo ampliará, em outra parte qualquer do sistema, as outras formas de
obsolescência (tecnológica e psicológica) com vistas a compensar essa limitação.
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