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Subsunção financeira do trabalho ao capital 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

Introdução  
O trabalho em plataforma de compartilhamento 

 

Um taxista que trabalha em uma plataforma de compartilhamento do tipo Uber 
é um trabalhador assalariado ou um trabalhador autônomo? Do ponto de vista jurídico, 
dada a legislação existente no Brasil e em outros países, trata-se então de saber se existe 
ou não um vínculo trabalhista entre os motoristas de taxi que se atrelam a esse sistema 
e a empresa que o administra.  Exista este vínculo ou não, tal tipo de trabalhador 
funciona sob o comando do capital, isto é, dos donos ou dos gerentes do capital posto 
com base em tal plataforma?  

Essa plataforma é uma máquina digital que conecta e casa motoristas e 
passageiros distribuídos pelas cidades por meio de aparelhos celulares de telefonia. Eles 
combinam, assim, corridas determinadas, algo muito útil em grandes centros urbanos. 
Essas corridas são serviços mercantis e, portanto, mercadorias; como tais, têm valor de 
uso e valor e este último, como ocorre em geral, manifesta-se por meio de preços. Os 
motoristas são proprietários do meio de produção automóvel, assim como do aparelho 
celular que usam para trabalhar, além de suas próprias forças de trabalho. Para 
empregar os recursos da plataforma, entretanto, têm de se credenciar junto à empresa 
dela proprietária. Vinculam-se a ela aderindo a um contrato cujos termos foram pré-
definidos por esta última, segundo a sua conveniência.    

O preço de cada corrida é estabelecido e cobrado pela empresa proprietária da 
plataforma mediante o uso de cartão de crédito, cuja identificação própria foi 
previamente fornecida a ela pelos consumidores usuais de tal modalidade de transporte 
individual. Essa empresa, além de controlar os preços das corridas, treina e avalia os 
motoristas, podendo, inclusive, descredencia-los, caso sejam mal avaliados seja pelos 
consumidores ao fim de cada viagem seja por meio do próprio algoritmo que orienta e 
supervisiona os movimentos do automóvel pelas ruas e praças da cidade. A empresa de 
compartilhamento cobra uma tarifa dos motoristas vinculados, que é calculada como 
uma determinada porcentagem do preço cobrado em cada viagem. Ela paga os 
motoristas semanal ou quinzenalmente repassando-lhes o restante depois que retirou 
dos valores cobrados a sua parte.  

Tais empresas consideram os motoristas como meros parceiros num tipo de 
negócio que vem sendo chamado de “economia de compartilhamento”. Julgam que eles 
não lhes estão subordinados porque são proprietários dos meios de trabalho que 
empregam e não vendem a sua força de trabalho em troca de um pagamento regular 
de salário. Ao contrário, são eles próprios que vendem a sua força de trabalho de 
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motorista para os consumidores de serviços de taxis, ainda que usem a mediação da 
plataforma para encontrá-los. Dos valores cobrados, ficam com a maior parte. Ademais, 
são eles é que decidem se usam essa ou aquela plataforma, assim como quantas horas 
ficarão conectados a cada uma delas. Segundo essas empresas, os trabalhadores são 
independentes e, assim, autônomos.       

De qualquer modo, mesmo não havendo um vínculo empregatício entre os 
motoristas e a empresa proprietária da plataforma de compartilhamento, tem-se, sim, 
uma forma de extração de valor criado pelo emprego da força de trabalho no modo de 
produção capitalista. Quando um motorista de taxi trabalha verdadeiramente como 
autônomo, ele produz mercadoria e, assim, cria valor, mas não gera mais-valor para um 
capital em processo de acumulação. Não pode ser considerado, portanto, como um 
trabalhador produtivo do ponto de vista capitalista, mesmo se é altamente produtivo 
enquanto gerador de um valor de uso, de um bem demandado na sociedade 
contemporânea.  

Porém, quando um motorista de taxi trabalha fazendo uso de uma plataforma 
de compartilhamento que é produzida e comercializada em condições capitalistas, ele, 
ao produzir cotidianamente a mercadoria “transporte individual”, não apenas gera 
valor, mas gera também valor para o capital. Pois, o valor que gera divide-se agora numa 
parcela necessária à reprodução de sua força de trabalho e uma parcela que é entregue 
à empresa capitalista. Torna-se, assim, um trabalhador produtivo porquanto produtor 
de capital. Essa parcela de valor é apropriada pela empresa dona da plataforma que, 
assim, como empresa capitalista, pode reproduzir e incrementar o seu próprio capital.  

Ao se admitir que geram valor para o capital cai-se, entretanto, num aparente 
paradoxo: eis que se supõe que há criação e apropriação de uma parcela de valor sem 
que haja vínculo de assalariamento. Há, sim, um contrato de trabalho. Mas, as empresas 
proprietárias das plataformas figuram em tais contratos apenas como fornecedoras de 
serviços de tecnologia e os motoristas de taxi figuram apenas como fornecedores 
diretos de serviços de transporte aos consumidores. Enquanto trabalhadores, eles 
cumprem apenas as obrigações contratuais inerentes aos contratos de prestação de 
serviços em geral. 

Porém, não parece haver dúvida de que, no último caso acima mencionado, os 
motoristas de taxi entram e participam de uma relação social de capital e se encontram 
assim subordinados à certos capitais particulares e estes, como se sabe, compõe 
também o capital social contemporâneo. Como não são efetivamente trabalhadores 
assalariados, põe-se, portanto, a questão de saber que forma de subsunção do trabalho 
ao capital tem-se nesse caso – forma esta que não se encaixa na lógica de exploração do 
trabalho pelo capital industrial. Para tentar responder a essa pergunta, é preciso 
revisitar primeiro as categorias de subsunção que se encontram na obra de Marx, 
incluindo certas extensões já apresentadas na literatura sobre esse tema. 

De qualquer modo, a questão em exame deve posta desde já não como algo 
específico que cobre apenas o transporte por meio de taxis em grandes cidades, mas de 
um modo genérico, pois diz respeito a uma forma de relação social que está se 
espraiando cada vez mais no capitalismo contemporâneo. Por exemplo, esse modo de 
trabalhar pode ser introduzido nos serviços pessoais em geral e, em particular, nos 
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serviços médicos, nos serviços educacionais etc. E, assim, tornar-se muito, muito 
generalizado. 

 

Subsunção do trabalho ao capital em Marx2 

 
Em O Capital, como é sabido, Marx apresenta explicitamente dois momentos 

lógicos do modo de produção capitalista: a manufatura e a grande indústria. No plano 
da história, a manufatura predomina, grosso modo, de meados do século XVI até o 
último terço do século XVIII. A partir de então, torna-se dominante a grande indústria. 
Ainda que não tenha feito qualquer previsão sobre o encerramento do período histórico 

da grande indústria, Marx anteviu aí  e de modo muito mais explícito no Grundrisse , 
a possibilidade lógica de uma mutação do modo de produção, na qual o trabalho 
deixaria de estar subordinado materialmente ao capital. Hoje, se pode dizer que o 
período da grande indústria abrange, grosso modo, apenas os primeiros dois terços do 
século XX e que, a partir de então, o capitalismo entrou num período de transição em 
que se torna cada vez mais importante a pós-grande indústria.  

 Seguindo a interpretação de Ruy Fausto (2002), faz-se aqui distinção explícita 
entre três formas de subsunção do trabalho ao capital, as quais mantêm entre si 
relações de gênese lógica, mas que, também, foram se sucedendo na história do 
capitalismo. O motor desse processo vem a ser a luta constante entre o capital e o 
trabalho. Nessa polarização, o primeiro, por meio de seus suportes, busca 
constantemente aumentar a taxa de valia absoluta e relativa e o segundo, individual e 
coletivamente, procura resistir à exploração. Sob o impulso do movimento de 
autovalorização do capital, por intermédio da concorrência entre capitais particulares, 
é pela via da penetração da ciência e da tecnologia nos processos de produção que se 
definem as transformações e a trajetória histórica do modo de produção.  

Na manufatura, a subsunção do trabalho ao capital é apenas formal. Ela ocorre, 
então, de um modo formalmente voluntário, já que o trabalhador, para poder subsistir, 
tem de optar por depender economicamente do capitalista. As formas de subsunção 
anteriores, como a escravidão e a servidão, eram involuntárias, pois estavam baseadas 
em relações de estratificação social, diretamente políticas. Agora ela se torna, ademais, 
basicamente econômica, porque o trabalhador cai nessa condição porque precisa 
vender a sua força de trabalho ao dono das condições de trabalho, ou seja, ao capitalista.   

Na manufatura, o processo de trabalho, ainda que semelhante às práticas 
produtivas preexistentes, torna-se subordinado ao processo de autovalorização. As 

atividades laborais dos trabalhadores em conjunto  ou seja, o modo por meio do qual 

eles cooperam entre si  passam a ser coordenadas pelo capitalista que assume as 
funções de dirigente e condutor do processo de produção. O próprio trabalho, ainda 
que cada vez mais parcelado pela divisão das tarefas nas oficinas manufatureiras, guarda 
uma característica fundamental do trabalho artesanal, pois requer o empenho da 

subjetividade do trabalhador durante a atividade produtiva. "A execução  diz Marx  
continua artesanal e, portanto dependente da força, habilidade, rapidez e segurança do 
                                                             

2 Em toda essa seção aproveita-se – em grande medida deve-se ressaltar – um material anteriormente 
publicado (Prado, 2005, p. 59-63). Pequenas mudanças, no entanto, foram introduzidas.  
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trabalhador individual no manejo de seu instrumento" (Marx, 1983a, p. 269). Na 
manufatura, a divisão do trabalho encontra-se regida pelo princípio subjetivo segundo 
o qual o processo de trabalho tem de estar adaptado ao trabalhador. É este, pois, que 
detêm os saberes tecnológicos mobilizados na produção, os quais pertencem ainda ao 
seu mundo da vida social e cultural. Enquanto este princípio vigora, ele dificulta ou 
impede a entrada dos conhecimentos científicos nos processos produtivos, que passam 
a serem agora, cada vez mais, gerados fora dos processos de trabalho.  

Na grande indústria, a subsunção do trabalho ao capital torna-se, além de formal, 
material. Se, no modo de produção anterior, o processo de trabalho era ainda artesanal, 
dependente do mundo da vida do trabalhador, agora ele é transformado em sua 
natureza para se conformar às necessidades objetivas do processo de valorização do 
capital. O aparecimento das máquinas ferramentas rouba do trabalhador o controle do 
processo de trabalho. A divisão de trabalho deixa de estar governada pelo princípio 
subjetivo para passar a ser regida por uma lógica objetiva inerente ao próprio sistema 
de produção baseado em máquinas. Antes, o trabalhador empregava os instrumentos 
de trabalho, agora ele é empregado pelos meios de trabalho. A produtividade cresce 
rapidamente. A produção passa a se dar em grande escala; as forças produtivas atingem 
alto grau de socialização; a produção pela produção torna-se condição necessária do 
prosseguimento da produção. 

Para Marx, a subsunção do trabalho ao capital, sendo formal e material, é 
também real. Ela se reproduz por meio de um contínuo revolucionamento dos processos 
de trabalho com base na adoção e difusão de inovações tecnológicas poupadoras de 
trabalho, principalmente. Essas inovações permitem a redução dos preços e a extração 
de mais-valia relativa. O próprio modo de produção torna-se adequado ao capital, 
configurando-se como especificamente capitalista. O processo produtivo fica cada vez 
mais moldado pela aplicação consciente dos conhecimentos científicos. Estes últimos 
são apropriados pelo capital e aplicados na construção de sistemas automatizados, 
compostos por muitas máquinas coordenadas, que funcionam sob a administração do 
capitalista. Os trabalhadores são separados da tecnologia e rebaixados, tornando-se 
meros elementos conscientes de autômatos inconscientes, os quais têm vida própria 
porque estão animados pelo processo de autovalorização. Eles se transformam, nas 
palavras de Marx, em apêndices das máquinas, do sistema de produção. As máquinas e 
as fábricas, por sua vez, guardam em seus potentes corpos a alma vampírica do capital. 

A caracterização da pós-grande indústria depende de uma interpretação de 
parte do Grundrisse, os quais foram escritos em 1857-1858, mais de cem anos antes que 
surgisse a realidade histórica que lhe corresponde. Dados os objetivos do presente 
texto, não se poderá fazer aqui apenas uma leitura aderente ao texto original, 
condizente com os seus passos e obediente aos seus termos. Diferentemente, é preciso 
combinar uma leitura conceitual, intencionalmente fiel aos escritos de Marx, com uma 
apresentação atualizada dos seus conteúdos, com base no material histórico mais 
recente. 

Na pós-grande indústria, o grau de aplicação da ciência na produção e na 
organização da produção desenvolveu-se tanto que o trabalho posto a serviço das 
máquinas tende a desaparecer; agora, ele se transforma e se torna trabalho de 
supervisão. Conforme Marx, com o desenvolvimento das forças produtivas na grande 
indústria chega um momento em que a criação da riqueza efetiva (valores de uso) deixa 
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de depender fortemente do tempo de trabalho para resultar principalmente da ação 
dos conhecimentos científicos que são mobilizados durante o tempo de trabalho. Isto 
muda de certo modo o caráter do trabalho. Nas palavras do Grundrisse, "o trabalho não 
aparece mais até o ponto de estar incluído no processo de produção, mas o homem se 
relaciona antes como guardião e regulador do próprio processo de produção" (apud 
Fausto, 2002, p. 130).  

Na grande indústria, como se viu, o trabalho perde a sua matriz subjetiva e a 
máquina incorpora a ciência e a tecnologia em sua estrutura; assim, no dizer de Marx, o 
capital se apropria da ciência e cria autômatos. Já na pós-grande indústria, o domínio 
dos processos naturais e artificiais que a ciência possibilita estão agora incorporados em 
algoritmos ou programas de computador, que são instalados dentro ou ao lado do corpo 
das máquinas. Assim, as máquinas e os sistemas constituídos por máquinas tornam-se 
inteligentes. Em consequência da própria natureza do processo produtivo, o trabalho 
volta a ganhar um momento subjetivo – ainda que não independente do sistema 
produtivo como um todo. Pois, passa a pôr em prática no tempo de trabalho 
conhecimentos que são adquiridos fora desse tempo de trabalho. Esses conhecimentos 
que se encontram em parte dentro das cabeças dos trabalhadores e em parte nas 
próprias máquinas são distribuições decentralizadas de um todo altamente complexo 
de saberes científicos, tecnológicos e produtivos que Marx chama de intelecto geral.  

Com a pós-grande indústria tende a desaparecer a subsunção material 
característica da grande indústria, mas tem continuidade a subsunção formal e real do 
trabalho ao capital. O trabalhador vende ainda a sua força de trabalho para o capitalista 
que dela retira trabalho (o valor de uso da força de trabalho); ademais, o trabalhador se 
encontra subordinado ao sistema totalizador, trabalhando ainda como função do 
processo de produção. Em razão mesmo da mudança do modo de trabalhar – que passa 
a requerer fortemente a atuação da subjetividade do trabalhador –, o capital tem de 
passar a comandar não apenas o tempo de trabalho, mas também o tempo de não-
trabalho que se torna, por isso, menos livre. Mas isto não é tudo.  

Pois, isto que se inicia na empresa capitalista expande-se para a sociedade como 
um todo. Já na fase fordista da grande indústria, o capital passara a controlar o 
trabalhador também enquanto consumidor, desenvolvendo a chamada indústria 
cultural. Agora, ele tem de passar a controlar o trabalhador não apenas como 
trabalhador e consumidor, mas também como agente social e político e o faz – ou 
procura fazê-lo – por meio do neoliberalismo3 (Dardot e Laval, 2016). 

  

Subsunção financeira do trabalho ao capital 

 
O trabalho em plataforma de compartilhamento não se encaixa nas formas de 

subsunção do trabalho ao capital tal como descritas nos Grundrisse e em O capital. Note-
se que as duas formas de subsunção real aí apresentadas e aqui reportadas requerem, 

                                                             
3 Dardot e Laval caracterizam o neoliberalismo como uma normatividade que exige de cada um que se 
pense a si mesmo como uma empresa, como um empreendimento capaz de atuar de modo competitivo 
na sociedade. Ora, essa normatividade, em consequência, não pode se difundir apenas como ideologia 
no plano intelectual, ela tem de penetrar também no próprio direito, na própria regência jurídica da 
sociedade.  
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como condição necessária, a subsunção formal. Dito de outro modo, exigem a 
formalização de uma relação em que o trabalhador, por meio de um contrato, 
transforma-se em assalariado, passando então a operar sob o comando de um 
empregador capitalista. Até aqui, portanto, a subordinação pode ser dita funcional 
porque é subordinação ao capital funcionante em geral. Entretanto, a expansão da 
subsunção intelectual do trabalho ao capital por meio do neoliberalismo recobre 
também a forma específica de subsunção aqui examinada, mesmo porque, como já se 
indicou, ela se constitui como uma forma de dominação societária.   

Veja-se, agora, que o trabalhador que atua em plataformas de 
compartilhamento figura, do ponto de vista formal, como um trabalhador autônomo. 
Segundo a ideologia dominante, ele é mesmo caracterizado como empreendedor, um 
empresário de si mesmo, como alguém que administra o seu “capital humano”. 
Entretanto, mesmo se opera até certo ponto, subjetiva e objetivamente, de forma 
independente, aqui se defende a tese de que ele está inserido numa relação de capital 
e é, por meio dela, expropriado.  

Tem-se, portanto, algo que se afigura por enquanto como um enigma. Para 
resolvê-lo, julga-se aqui que é preciso sair do âmbito do capital funcionante, industrial 
ou comercial, para passar a considerar a esfera do capital portador de juros. O dinheiro, 
à medida mesmo em que atua como capital nessas primeiras duas esferas, segundo 
Marx, ganha um valor de uso adicional, uma capacidade de funcionar como capital, isto 
é, de possibilitar a extração de mais-valor de trabalhadores assalariados. Ora, é 
justamente essa potencialidade que permite que certos montantes de dinheiro sejam 
transformados em capital de empréstimo, em capital portador de juros. Eis que “nessa 
qualidade de capital possível, de meio para a produção de lucro, ele se torna 
mercadoria, mas uma mercadoria sui generis. Em outras palavras, o capital como tal se 
transforma em mercadoria” (Marx, 2017, p. 386). 

Na apresentação dialética do modo de produção capitalista, o capital de 
empréstimo tem de aparecer após o capital industrial, assim como após o capital de 
comércio de dinheiro. Pois, introduz um complemento ao circuito fundamental do 
capital, ou seja, em D – M – D’, transformando este último em D – D – M – D’ – D’. No 
primeiro ocorre a sequência de metamorfoses por meio das quais é gerado o mais-valor; 
o complemento mostrado no segundo descreve uma operação jurídica – não 
econômica, segundo Marx – por meio da qual o capital de empréstimo, ao entrar no 
circuito fundamental, ao ser posto assim como capital enquanto tal4, ganha o direito de 
se apropriar de uma parte do valor gerado no âmbito do capital industrial, na forma de 
juros. Para Marx, o capital portador de juros tem sempre o caráter capital monetário, 
mas, concretamente, pode assumir não apenas a forma dinheiro emprestado, mas 
também, por exemplo, de capital fixo emprestado.    

Se, portanto, um capitalista empresta a outro uma máquina tangível e esta entra 
no sistema de máquinas do segundo capitalista, permitindo-lhe desse modo explorar 
melhor os trabalhadores que contratara, essa máquina é capital portador de juros e o 

                                                             
4 “O capital não existe como tal dentro do processo de circulação, mas apenas no processo de produção, 
no processo de exploração da força de trabalho” (Marx, 2017, p. 390). Fora do processo de produção, o 
capital se torna capital fictício.  
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aluguel pago por seu uso é semelhante ao “juro”. Ora, se essa modalidade de transação 
capitalista era pouco relevante no século XIX, é preciso anotar aqui que ela se tornou 
muito importante no capitalismo contemporâneo. Este, deve-se notar, está deixando de 
ser predominantemente capitalismo industrial para se transformar em capitalismo de 
serviços. Em consequência, na fase atual desse modo de produção tornaram-se 
importantes as máquinas intangíveis, digitais – assim como as produções digitais. Elas 
possibilitam subordinar a produção de serviços ao capital. Porém, após serem 
produzidas, elas não podem ser vendidas como simples mercadorias. É necessário aqui 
mostrar o porquê. 

Se certas máquinas digitais que também prestam serviços fossem vendidas como 
simples mercadorias, os capitalistas delas proprietários não conseguiriam nem obter 
lucro nem mesmo recuperar o capital investido. Eis que são, enquanto meras produções, 
facilmente copiáveis e com um custo quase nulo. Para serem ainda produzidas no modo 
de produção capitalista, têm de ser protegidas por direitos de propriedade dito 
intelectuais, os quais visam impedir a sua eventual reprodução em caráter “doméstico”. 
Ao invés de serem comercializadas como mercadorias, passaram a ser então apenas 
alugadas àqueles que precisam usá-las de algum modo. Para serem comercializadas, 
essas máquinas, recebem, então, a forma de mercadoria sui generis, ou seja, de capital-
mercadoria.   

Note-se, porém, que esse tipo de produção, é produção mercantil que acontece 
de acordo com as condições usuais do modo capitalista de produção mesmo se as 
mercadorias assim produzidas não podem ser vendidas como mercadorias. Ou seja, a 
produção de valores de uso digitais ocorre no circuito do capital industrial, isto é, no 
circuito D – M – D’.  A forma final desse metabolismo, ou seja, D’, ao invés de se realizar 
como mercadoria simplesmente ao modo mais tradicional de realização do valor no 
capitalismo, realiza-se como capital-mercadoria. Pois essa é uma possibilidade que se 
encontra aberta e que sempre esteve aberta para quaisquer outras mercadorias, desde 
que os valores de uso que as suportam sejam duráveis. Os automóveis, por exemplo, há 
muito tempo têm sido vendidos diretamente e de modo definitivo aos consumidores 
como mercadorias, como também têm sido alienados às empresas locadoras que 
passam a alugá-los aos consumidores por períodos determinados ou mesmo por longos 
períodos, por meio de arrendamento mercantil (leasing).  

O “empréstimo constitui, portanto, o modo adequado de se alienar uma soma 
de valor como capital, não como dinheiro nem como mercadoria” (Marx, 2017, p. 397). 
Trata-se de uma mediação que pode estabelecer um vínculo contratual entre empresas, 
entre empresas e pessoas (por exemplo, para o financiamento da compra de bens 
duráveis) e mesmo entre pessoas (por exemplo, na forma de créditos pessoais e/ou 
familiares). O empréstimo – complementa Marx – é, pois, uma transação que pode 
mesmo entabular um liame entre agentes sociais sem qualquer relação com o processo 
capitalista de reprodução.  

O sistema de trabalho conhecido como plataforma de compartilhamento, no 
entanto, estabelece vínculos propriamente capitalistas entre empresas e trabalhadores 
autônomos. Eis que esses vínculos são cessões de direitos de uso do capital da empresa 
centralizadora que fora previamente investido numa máquina digital que é capaz de 
conectar os fornecedores e os recebedores de determinado serviço. Tal empresa não 
vende mercadoria, ao contrário, aluga o seu capital como mercadoria. As cessões de 
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uso, portanto, são empréstimos – isto é, empréstimo feitos a centenas ou mesmo 
milhares de tomadores individuais – os quais, como tais, exigem destes tomadores, 
como contrapartida, devoluções regulares que repõe o valor emprestado acrescido de 
um incremento. A taxa sobre o montante cobrado contém, portanto, um adicional 
implícito que tem a natureza do juro. Enquanto empréstimo, esse tipo de vínculo é uma 
forma da relação de capital – não da relação entre o capital e o trabalho assalariado – 
mas da relação usurária entre o capital portador de juros e o trabalho autônomo.5    

A parcela de valor paga pelo usuário da plataforma não figura como lucro, mas 
como lucro financeiro (formado em geral por juros, dividendos, ganhos de capital, etc.). 
O primeiro, como se sabe, é a forma aparente do mais-valor gerado pelo trabalho 
assalariado; ele é realizado por meio da venda da mercadoria que pertence ao capitalista 
funcionante. O segundo, na forma aqui considerada (há outras formas), advém por meio 
da captura de uma parcela da renda do trabalhador autônomo; ele só pode ser obtido 
após a venda da mercadoria que ele produziu e que lhe pertence – ainda que ela seja 
feita com a mediação da empresa proprietária da plataforma. A primeira forma de 
expropriação é conhecida como exploração; já a segunda tem recebido o nome de 
espoliação (Lapavitsas, 2013, p. 138-168)  

A justificativa para denominar essa relação de subsunção financeira – ou jurídico-
financeira6 – do trabalho ao capital pode ser encontrada no texto do próprio Marx. O 
que é dado em empréstimo – diz ele de início – “não é desembolsado como dinheiro 
nem como mercadoria – portanto, não é trocado por mercadoria, quando é adiantado 
como dinheiro, nem é vendido em troca de dinheiro, quanto é adiantado como 
mercadoria –, mas como capital” (Marx, 2017, p. 392). Na operação de empréstimo não 
ocorre nenhuma metamorfose de valor como em D – M – D’ e, assim, portanto, não 
ocorre também qualquer criação de valor. Trata-se sempre de uma transação jurídica 
entre o doador e o tomador do empréstimo, por meio do qual o doador busca fazer 
dinheiro por meio do dinheiro, ou seja, D – D’, mesmo se não empresta dinheiro, mas 
algo que representa dinheiro.  

Note-se, agora, que esse representante de dinheiro ou o próprio dinheiro não 
funciona aqui como mero dinheiro, mas recebe a forma de capital portador de juros.  A 
forma jurídica que põe aqui a relação social apenas estabelece um modo de repartição 
de um valor gerado seja na esfera da produção propriamente capitalista seja na esfera 
da pequena produção independente. E essa operação de repartição se apresenta – nos 
termos de Marx – como “completamente exterior” ao processo de produção 
propriamente dito em qualquer dos casos.   

                                                             
5 Nos Grundrisse, Marx examina brevemente certas formas pretéritas desse tipo de relação, na qual “há 
exploração pelo capital sem o modo de produção do capital”. Ele enfatiza aí que “o importante é que 
ambos, juro e lucro, expressam relações de capital” (Marx, 2011, p. 728-9).  
6 O termo jurídico tem a mesma etimologia do termo juro. Ambos derivam de “jus” que, em latim, significa 
direito ou justiça. Jurídico é o que segue as normas impostas pelo direito; juros é supostamente o que é 
justo pagar. Eis o que Marx diz sobre as formas jurídicas das transações econômicas: “As formas jurídicas, 
mas quais essas transações econômicas aparecem como atos de vontade comum e como contratos cuja 
execução pode ser imposta às partes contratantes pelo Estado, não podem determinar, como meras 
formas que são, esse conteúdo. Elas podem apenas expressá-lo. Quando correspondem ao modo de 
produção, quando lhe é adequado, esse conteúdo é justo; quando o contradiz, é injusto” (Marx, 2017, p. 
386-387). 
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Tratando em sequência e em específico da relação entre o capital monetário e o 
capital industrial, diz então: “O primeiro desembolso, que transfere o capital das mãos 
do prestamista às mãos do prestatário, é uma transação jurídica, que não tem relação 
alguma com o processo real de reprodução do capital e apenas lhe serve de introdução. 
O reembolso, pelo qual o capital retorna das mãos do prestatário às mãos do 
prestamista, é uma segunda transação jurídica, complementar à primeira; uma serve de 
introdução ao processo efetivo, a outra é um ato complementar desse processo” (Marx, 
2017, p. 395). A relação de empréstimo assim relatada ocorre entre “irmãos” 
capitalistas, os quais são, sim, irmãos, mesmo se há assimetria de poder econômico 
entre eles.  

A relação de empréstimo aqui discutida, porém, é uma relação de “desirmãos” 
que implica em subsunção e espoliação de trabalhadores formalmente autônomos por 
capitalistas. Como implica também em forte polarização de interesses, requer alguma 
forma de monitoramento e mesmo de forte controle. Ora, as máquinas computacionais 
cujo uso se difunde cada vez mais na sociedade do século XXI propiciam também, elas 
próprias, o meio para que tais formas de despotismo sistêmico possam ser implantadas.  
Além de permitirem o governo do trabalho formalmente autônomo, possibilitam 
também um melhor governo nas situações em que ainda prevalecem as formas 
funcionais de subsunção do trabalho ao capital. O capital reforça, assim, de qualquer 
modo, o seu domínio sobre o trabalho.  
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