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O Processo de GravitaO Processo de Gravitaçção dos Preão dos Preçços os 

A preocupaA preocupaçção fundamental da economia polão fundamental da economia políítica cltica cláássica era o de anunciar as ssica era o de anunciar as 
““leis naturaisleis naturais”” da ordem econômica, a qual da ordem econômica, a qual éé tida como um sistema que se tida como um sistema que se 
autoauto--regula. regula. 
Essas leis se expressam em termos das forEssas leis se expressam em termos das forçças de mercado que estabelecem as de mercado que estabelecem 
certos certos ““valores naturaisvalores naturais”” sobre as condisobre as condiçções de oferta e de demanda. ões de oferta e de demanda. 
Os preOs preçços de mercado os de mercado –– determinados pelas condideterminados pelas condiçções de oferta e de ões de oferta e de 
demanda demanda –– tendem a gravitar em torno dos tendem a gravitar em torno dos ““prepreçços naturaisos naturais””. . 
O preO preçço natural de uma mercadoria o natural de uma mercadoria éé definido como sendo igual a soma dos definido como sendo igual a soma dos 
salsaláários, lucros e renda da terra calculados nas suas taxas mrios, lucros e renda da terra calculados nas suas taxas méédias ou naturais dias ou naturais 

Se Pm >Se Pm >PnPn então o trabalho, o capital ou a propriedade da terra estarão sentão o trabalho, o capital ou a propriedade da terra estarão sendo endo 
remunerados a uma taxa maior do que a remunerados a uma taxa maior do que a ““naturalnatural””. . 
Isso farIsso faráá com que o capital e o trabalho migrem dos setores onde a remunecom que o capital e o trabalho migrem dos setores onde a remuneraraçção ão 
estestáá mais baixa para os setores onde a remuneramais baixa para os setores onde a remuneraçção estão estáá mais alta. mais alta. 
A liberdade de movimentaA liberdade de movimentaçção de capitais e de trabalhadores irão de capitais e de trabalhadores iráá atuar no sentido atuar no sentido 
de de equalizarequalizar os seus rendimentos entre os diversos setores de atividade os seus rendimentos entre os diversos setores de atividade 
econômica. econômica. 



Medida do Valor Medida do Valor 

CapCapíítulo 5, Livro I: antulo 5, Livro I: anáálise da medida real dos lise da medida real dos 
valores de troca. valores de troca. 
Por medida real do valor, Smith se referia a uma Por medida real do valor, Smith se referia a uma 
““medida estmedida estáável ou vel ou invarianteinvariante”” do valor das do valor das 
coisas. coisas. 
Essa medida estEssa medida estáável ou vel ou invarianteinvariante não poderia não poderia 
ser o preser o preçço das mercadorias em dinheiro, haja o das mercadorias em dinheiro, haja 
vista que o valor do dinheiro muda ao longo do vista que o valor do dinheiro muda ao longo do 
tempo. tempo. 



Medida do Valor Medida do Valor 

““Assim como uma medida da quantidade como Assim como uma medida da quantidade como éé o po péé
natural, a branatural, a braçça ou a mancheia que varia continuamente a ou a mancheia que varia continuamente 
com a sua prcom a sua próópria quantidade, jamais pode ser uma pria quantidade, jamais pode ser uma 
medida exata do valor de outras coisas, da mesma forma medida exata do valor de outras coisas, da mesma forma 
uma mercadoria cujo valor muda constantemente jamais uma mercadoria cujo valor muda constantemente jamais 
pode ser uma medida exata do valor de outras pode ser uma medida exata do valor de outras 
mercadoriasmercadorias”” (Smith, 1776, p.65). (Smith, 1776, p.65). 



Medida do Valor Medida do Valor 

Qual seria então essa medida estQual seria então essa medida estáável ou vel ou invarianteinvariante do valor? do valor? 
Para Smith a medida estPara Smith a medida estáável ou vel ou invarianteinvariante do valor seria o do valor seria o 
trabalho. trabalho. 
Isso porque iguais quantidades de trabalho significam para o Isso porque iguais quantidades de trabalho significam para o 
trabalhador o mesmo valor. trabalhador o mesmo valor. 
Nas palavras de Smith: Nas palavras de Smith: ““Estando o trabalhador em seu estado normal Estando o trabalhador em seu estado normal 
de sade saúúde, vigor e disposide, vigor e disposiçção e no grau normal de sua habilidade e destreza, ão e no grau normal de sua habilidade e destreza, 
ele deverele deveráá aplicar sempre o mesmo contingente de seu desembaraaplicar sempre o mesmo contingente de seu desembaraçço, de sua o, de sua 
liberdade e de sua felicidade. O preliberdade e de sua felicidade. O preçço que ele paga deve ser sempre o mesmo, o que ele paga deve ser sempre o mesmo, 
qualquer que seja a quantidade de bens que receba em troca de sequalquer que seja a quantidade de bens que receba em troca de seu u 
trabalhotrabalho””. . 



Medida do Valor Medida do Valor 

A medida do valor das mercadorias seria, no estA medida do valor das mercadorias seria, no estáágio gio 
capitalista de producapitalista de produçção, determinado pela quantidade ão, determinado pela quantidade 
de trabalho que uma mercadoria pode comprar ou de trabalho que uma mercadoria pode comprar ou 
comandarcomandar
No estNo estáágio capitalista de produgio capitalista de produçção, a quantidade de ão, a quantidade de 
trabalho que uma mercadoria pode comprar ou trabalho que uma mercadoria pode comprar ou 
comandar comandar éé maior do que a quantidade de trabalho nela maior do que a quantidade de trabalho nela 
contida. contida. 
O que determina a quantidade de trabalho que uma O que determina a quantidade de trabalho que uma 
mercadoria pode comprar ou comandar? mercadoria pode comprar ou comandar? 



Medida do Valor Medida do Valor 

DefiniDefiniçção de preão de preçço natural o natural 
PnPn = w(L/X) + r[w(L/X)] + (RT/X)       (*)= w(L/X) + r[w(L/X)] + (RT/X)       (*)

DividindoDividindo--se (*) por w, temos: se (*) por w, temos: 
LcLc = = PnPn/w = q (1+r) + (RT//w = q (1+r) + (RT/wXwX)              (**))              (**)

A quantidade de trabalho que uma mercadoria pode comprar ou A quantidade de trabalho que uma mercadoria pode comprar ou 
comandar comandar éé determinada pela taxa de saldeterminada pela taxa de saláário, pela taxa de lucro e rio, pela taxa de lucro e 
pela renda da terra por unidade de salpela renda da terra por unidade de saláário.  rio.  
Como determinar r, w e (RT/Como determinar r, w e (RT/wxwx)? )? 
A A úúnica resposta possnica resposta possíível vel éé por intermpor interméédio da quantidade de dio da quantidade de 
trabalho comandado por cada uma das mercadorias que entram trabalho comandado por cada uma das mercadorias que entram 
no cno cáálculo dessas magnitudes. lculo dessas magnitudes. 

RaciocRaciocíínio circular. nio circular. 
O trabalho comandado não O trabalho comandado não éé uma medida uma medida invarianteinvariante do valor porque do valor porque 
depende da distribuidepende da distribuiçção de renda. ão de renda. 



Determinantes do PreDeterminantes do Preçço Natural o Natural 
Taxa de salTaxa de saláário: rio: 

Segundo Smith o salSegundo Smith o saláário de mercado tenderrio de mercado tenderáá a gravitar em torno do na gravitar em torno do níível vel 
de subsistência da forde subsistência da forçça de trabalho quer devido ao menor poder de a de trabalho quer devido ao menor poder de 
barganha dos trabalhadores com respeito aos capitalistas ou querbarganha dos trabalhadores com respeito aos capitalistas ou quer devido devido 
ao crescimento populacional induzido pela elevaao crescimento populacional induzido pela elevaçção dos salão dos saláários do rios do 
trabalho. trabalho. 
SalSaláário de subsistência: rio de subsistência: éé aquele naquele níível de salvel de saláário real que garante a rio real que garante a 
subsistência e a reprodusubsistência e a reproduçção da forão da forçça de trabalho, onde por subsistência a de trabalho, onde por subsistência 
não se entende apenas o nnão se entende apenas o níível de subsistência fisiolvel de subsistência fisiolóógica, como tambgica, como tambéém m 
inclui elementos histinclui elementos históóricos relacionados com o crescimento gradual dos ricos relacionados com o crescimento gradual dos 
bens que são tidos como necessbens que são tidos como necessáários a subsistência dos trabalhadores. rios a subsistência dos trabalhadores. 
Os salOs saláários deverão subir com respeito ao nrios deverão subir com respeito ao níível de subsistência da forvel de subsistência da forçça a 
de trabalho enquanto o estoque de capital da economia (em termosde trabalho enquanto o estoque de capital da economia (em termos perper--
capitacapita) estiver aumentando. ) estiver aumentando. 
O crescimento do estoque de capital gera um crescimento da demanO crescimento do estoque de capital gera um crescimento da demanda de da de 
trabalho na frente do crescimento da populatrabalho na frente do crescimento da populaçção, fazendo com que os ão, fazendo com que os 
salsaláário se elevem . rio se elevem . 
Se a demanda de trabalho parar de crescer, porque a economia alcSe a demanda de trabalho parar de crescer, porque a economia alcananççou ou 
um estado estacionum estado estacionáário, então os salrio, então os saláários irão retornar para os seus nrios irão retornar para os seus nííveis veis 
naturais. naturais. 



Determinantes ...Determinantes ...

Lucro: Lucro: 
As variaAs variaçções da taxa de lucro podem ser acompanhadas ou avaliadas pelas ões da taxa de lucro podem ser acompanhadas ou avaliadas pelas 
variavariaçções da taxa de juros, pois o juro tende a ser uma fraões da taxa de juros, pois o juro tende a ser uma fraçção do lucro do ão do lucro do 
capital. capital. 
A taxa mA taxa méédia de lucro tende a se reduzir com o avandia de lucro tende a se reduzir com o avançço da acumulao da acumulaçção de ão de 
capital. capital. 

TransposiTransposiçção para o conjunto dos setores produtivos existentes na economiaão para o conjunto dos setores produtivos existentes na economia
de um raciocde um raciocíínio que nio que éé claramente vclaramente váálido para um ramo de atividade. lido para um ramo de atividade. 
Se Ki aumenta Se Ki aumenta --> Si aumenta > Si aumenta -->Pi se reduz >Pi se reduz --> ri cai. > ri cai. 

Para que esse raciocPara que esse raciocíínio seja vnio seja váálido para todos os setores lido para todos os setores éé necessnecessáário que rio que 
uma expansão do capital produza uma reduuma expansão do capital produza uma reduçção do não do níível geral de prevel geral de preçços. os. 

Isso sIsso sóó serseráá posspossíível se a oferta não criar a sua prvel se a oferta não criar a sua próópria procura. pria procura. 
Possibilidade de um Possibilidade de um general general glutglut (excesso geral de mercadorias não vendidas)(excesso geral de mercadorias não vendidas)



Determinantes ...Determinantes ...

Renda da Terra: Renda da Terra: 
ÉÉ o preo preçço que se paga pela utilizao que se paga pela utilizaçção da terra, o qual o ão da terra, o qual o 
proprietproprietáário estrio estáá em condiem condiçções de cobrar em razão do ões de cobrar em razão do 
monopmonopóólio sobre a propriedade da terra. lio sobre a propriedade da terra. 
A renda da terra A renda da terra éé aquela parte do produto total que sobra aquela parte do produto total que sobra 
uma vez descontado os saluma vez descontado os saláários e o lucro do capital que o rios e o lucro do capital que o 
proprietproprietáário aplicou em sua prrio aplicou em sua próópria terra. pria terra. 
Daqui se segue que o trabalho empregado na agricultura Daqui se segue que o trabalho empregado na agricultura éé o o 
mais produtivo porque mais produtivo porque éé o o úúnico trabalho que alnico trabalho que aléém de m de 
produzir a sua prproduzir a sua próópria subsistência e produzir um lucro (o pria subsistência e produzir um lucro (o 
qual deve ser igual para todos os setores de atividade qual deve ser igual para todos os setores de atividade 
econômica em condieconômica em condiçções de concorrência livre) ainda produz ões de concorrência livre) ainda produz 
renda. renda. 



Trabalho Produtivo e ImprodutivoTrabalho Produtivo e Improdutivo

O trabalho produtivo O trabalho produtivo éé aquele que não saquele que não sóó éé suficiente para repor suficiente para repor 
os gastos diretos de produos gastos diretos de produçção como ainda proporciona um ão como ainda proporciona um 
excedente. excedente. 
O trabalho produtivo deve estar incorporado em alguma O trabalho produtivo deve estar incorporado em alguma 
mercadoria mercadoria ““vendvendáávelvel””. . 
Daqui se segue que os empregados domDaqui se segue que os empregados doméésticos, artistas e sticos, artistas e etcetc não não 
são trabalhadores produtivos. são trabalhadores produtivos. 
CrCríítica de Marx: o trabalhador stica de Marx: o trabalhador sóó éé produtivo se produz maisprodutivo se produz mais--
valia (excedente) para o capitalista e, portanto, trabalha para valia (excedente) para o capitalista e, portanto, trabalha para a a 
autoauto--expansão do capital. expansão do capital. 
Portanto, o que distingue o trabalhador produtivo do trabalhadorPortanto, o que distingue o trabalhador produtivo do trabalhador
improdutivo não improdutivo não éé o tipo de trabalho exercido, mas a sua forma o tipo de trabalho exercido, mas a sua forma 
social particular.  social particular.  
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