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Uma teoria de inflação na tradição clássica 
Parte I 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

A inflação dos preços das mercadorias tal como hoje se conhece é um fenômeno 
característico do pós-guerra. E isto pode ser verificado na figura que se segue, a qual 
mostra a evolução secular do nível dos preços aos consumidores, nos Estados Unidos, 
entre 1774 e 2011. É bem evidente que esses preços começam a crescer de modo 
contínuo apenas após o abandono do padrão-ouro na década dos anos 1930 e o fim da 
estagnação que só ocorre com a eclosão da II Guerra Mundial.  

Entre 1946 e 1971, enquanto vigora o padrão ouro-dólar, esses preços começam 
já a subir de modo quase ininterrupto; a taxa de crescimento desses preços sofre uma 
inflexão para cima, é bem evidente, a partir dessa última data quando passa a vigora o 
padrão dólar puro, ou seja, quando a moeda papel deixa de estar oficialmente atrelada 
ao ouro por meio de uma taxa de conversão fixada pelo Estado. Será que a teoria legada 
por Marx em O capital e em outros textos conexos pode explicar esse fenômeno?   

 

  

 

Trata-se de uma boa questão esta última que foi deixada pelo parágrafo anterior. 
É preciso tentar respondê-la cuidadosamente.2 Sabe-se já, de início, que uma teoria de 
inflação na tradição clássica tem de começar do capítulo 3 do Livro I de O capital; mais 
especificamente, do item c), subseção que trata do dinheiro como meio de circulação, 
                                                             
1 Professor aposentado e sênior do Departamento de Economia da FEA/USP. Correio eletrônico: 
eleuter@usp.br. Blog na internet: https//eleuterioprado.blog. 
2 Esta nota, que tem o caráter preliminar, baseia-se fortemente em teorização de Anwar Shaikh em sua 
obra magna Capitalism – competition, conflict, crises. Oxford University Press, 2016.  
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ou seja, aquele que foi denominado “A moeda. O signo de valor” por este autor. A 
seguinte consideração é crucial: 

Uma lei específica da circulação de papel somente pode originar-se de sua 
relação de representatividade do ouro. E a lei é simplesmente esta: que a emissão 
de moeda papel deve limitar-se à quantidade na qual o ouro (...), simbolicamente 
por ela representado, realmente teria de circular.3  

Mas há nessa citação, claramente, mais de uma questão que requer 
esclarecimento. A primeira delas é bem evidente. Tal como o trecho bem o mostra, Marx 
considerou aí apenas a moeda papel – e, implicitamente, a moeda cunhada em metais 
de baixo custo – que atuava como signo do dinheiro-ouro. Ele prometeu analisar o caso 
do dinheiro fiduciário e do crédito bancário, o que, como se sabe, nunca chegou a 
realizar plenamente. Para considerar esses desenvolvimentos do dinheiro, deve-se 
pensar não simplesmente em moeda papel, mas em base monetária (formada pelo 
papel moeda em circulação) mais os depósitos bancários (uma forma de dinheiro criada 
pelo crédito fornecido pelos bancos comerciais).  

Agora é preciso ver que essa lei tem de valer no capitalismo contemporâneo, 
mesmo se a moeda fiduciária não é mais convertível em ouro pelos bancos centrais em 
geral, inclusive pelo banco central norte-americano (Fed). Eis que a manifestação do 
valor como ouro ou mercadoria-ouro passou a ser reprimida por necessidade da própria 
acumulação de capital. Entretanto, qualquer quantia de moeda, sob qualquer 
denominação, pode ser convertida idealmente em ouro com base na cotação do ouro 
nessa moeda – operação esta que não requer ouro efetivo e que, em princípio, expressa 
a sua “medida de valor”, isto é, o seu montante em “equivalente geral”. O dinheiro 
fiduciário, em consequência, deve ser tomado, agora, como dinheiro fictício ou como 
mero signo de valor possível – valor este que significa ainda trabalho abstrato e 
socialmente necessário e que, como sempre, mora no inconsciente social – agora, mais 
profundamente.   

A lei referida por Marx pode ser apresentada, agora, de modo mais exato. Seja 
“Mo” a quantidade de ouro (em gramas, por exemplo) que satisfaz a necessidade da 
circulação num certo momento do processo de circulação de mercadorias. Seja “po” o 
preço em ouro relativo à quantidade “q” de mercadoria; então, ∑po.q indica o valor total 
em ouro das mercadorias transacionadas num certo período de tempo4; se “𝑣” indica a 
velocidade de circulação desse dinheiro, então 

 

∑𝑝𝑜. 𝑞

𝑣
(→) = 𝑀𝑜 

 

Agora, se “𝑀𝑓” designa uma quantidade de moeda fiduciária num determinado 
padrão monetário (em US$, por exemplo), então, a quantidade de US$ que atende 

                                                             
3 Cf. Marx, Karl – O capital – Crítica da Economia Política. Vol. 1, Tomo I. São Paulo: Abril Cultural, 1983, 
p. 109. 
4 Como se sabe, os preços relativos das mercadorias são determinados, segundo Marx, pela competição 
intercapitalista e pela lei tendencial da igualação das taxas de lucro na forma de preços de produção. Logo, 
os “po’s” aí indicados são preços de produção.  
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adequadamente a circulação, segundo a lei referida por Marx, é igual a 𝑀𝑜. 𝑃𝑓/𝑜, em 

que “𝑃𝑓/𝑜” é preço da grama de ouro em dólares, aqui uma moeda puramente fiduciária. 

Ou seja, 𝑀𝑜. 𝑃𝑓/𝑜(→) = 𝑀𝑓. É evidente que os preços das mercadorias estão agora 

expressos em US$; note-se, então, que eles mantêm, em princípio, em relação aos 
preços em ouro dessas mercadorias a mesma proporção existente entre Mo e Mf. 

Em geral, portanto: 

𝑝𝑓 = 𝑝𝑜. 𝑃𝑓/𝑜 

 

Essa lei, ademais, diz respeito a um momento “estático” e “equilibrado” de um 
processo econômico que é inerentemente dinâmico, turbulento e, por isso, 
constantemente desequilibrado; como se sabe, a acumulação de capital nunca ocorre 
por meio de um devir sossegado. A lei referida, portanto, tem de ser entendida como 
uma lei tendencial, uma lei que regula a equilibração entre a demanda e a oferta de 
moeda, apenas processualmente, em média e no longo prazo.  

Note-se, agora, que Marx endossava a tese de que a quantidade necessária de 
moeda na circulação é determinada endogenamente5, ou seja, que a demanda de 
moeda determina a oferta em última análise. Admitia, entretanto, que a oferta e a 
demanda momentânea tendem em geral a se manterem em descompasso devido as 
flutuações do processo econômico. Mais do que isso, ele acolhia a tese de que a 
elevação da oferta de moeda (em resposta, por exemplo, à solicitação de crédito por 
parte das empresas) poderia aumentar o nível da produção de mercadorias, elevando 
desse modo a demanda de moeda.    

O equilíbrio entre a quantidade de moeda em circulação e a sua necessidade 
efetiva apenas pode ocorrer em circunstâncias muito fortuitas6; em geral, o que 
prevalece é a falta de identidade entre a oferta e a demanda de moeda. De qualquer 
modo, sempre se manifesta certa tendência ao equilíbrio por meio do entesouramento 
ou desentesouramento do dinheiro. O dinheiro pode ficar em estoque e isto se reflete 
na teoria keynesiana da preferência pela liquidez.  

Assim, surge a seguinte questão: esse desequilíbrio deve se refletir 
imediatamente no movimento geral dos preços? Assim, quando a primeira quantidade 
supera a segunda deve aparecer uma tendência para elevação dos preços; em caso 
contrário, deve surgir uma tendência para a queda dos preços? Não necessariamente; 
eis que, como já foi mencionado, a oferta de moeda atende também a aumentos do 
nível da produção. Ora, para melhor responder a essa pergunta e para entender de 
modo mais amplo a questão nela envolvida é preciso estudar a relação entre a oferta de 

                                                             
5 Como se sabe, esta tese era defendida pela Banking School em polêmica contra a Currency School na 
Inglaterra, em meados do século XIX. 
6 Por exemplo, o próprio Marx diz, no contexto de seu estudo, que “a quantidade de ouro que a esfera da 
circulação pode absorver oscila continuamente acima ou abaixo de determinado nível médio”. Diz, 
ademais, “ela pode, por isso, ser substituída por símbolos de papel. Se hoje todos os canais de circulação 
são preenchidos como moeda papel em grau pleno de sua capacidade de absorção de dinheiro, amanhã, 
em virtude das oscilações da circulação de mercadorias, eles podem estar supercheios; perde-se, então, 
todas as medidas (...) [surge] o perigo do descrédito geral” (Marx, 1983, p. 109). 
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dinheiro fiduciário e o processo de acumulação de capital no contexto do dinheiro 
contemporâneo.  

É preciso analisar, de modo preliminar, o caso em que o dinheiro em circulação 
é o ouro (ou seja, é formado por moedas de ouro) e o caso em que circula o dinheiro-
papel, mas a sua conversão em dinheiro-ouro está fixada e garantida pelo Estado. 
Suponha-se, agora, para facilitar a análise, que não há alteração na produtividade do 
trabalho na produção de mercadorias em geral, mas apenas na produção da mercadoria 
ouro. No primeiro caso, supondo a fixação de um padrão de preços, o nível de preços 
dependerá do que ocorre na produção de ouro: se aumenta a produtividade do trabalho 
nessa produção, o nível de preços cai; se ela diminui, ele sobe. No segundo caso, ocorre 
o mesmo; para constatar isso, suponha-se que a quantidade de dinheiro-papel em 
circulação esteja de acordo com a quantidade de dinheiro-ouro que circularia sem ele.   

Veja-se, no entanto, que a restrição orçamentária do governo foi afrouxada no 
segundo caso, pois ele pode aumentar com alguma facilidade os seus gastos emitindo 
papel-moeda ao invés de elevar primeiro a arrecadação de impostos ou tomar 
emprestado.  Se este for o caso e se esses gastos forem expressivos, o Estado pode ser 
forçado a alterar a taxa de conversão por ele fixada já que o preço do ouro no padrão 
monetário vigente vai se elevar no mercado, entrando, assim, em discrepância com a 
paridade estabelecida oficialmente.7 Ora, assim, nesse evento, o nível dos preços 
tenderá a subir junto com o preço do ouro. De qualquer forma, nos dois primeiros casos 
analisados, a política econômica está mais ou menos constrangida seja pelo dinheiro-
ouro seja pelo padrão-ouro.  

A mudança na produtividade do trabalho na produção de ouro (por exemplo, 
uma elevação), entretanto, pode também produzir espontânea – e silenciosamente – 
essa discrepância já que o governo pode não conseguir regular (no caso, reduzir) a 
quantidade de dinheiro-papel em circulação de acordo com essa mudança. Os preços 
no padrão monetário deveriam cair nessa situação, mas podem se manter ou até 
mesmo subir. Em resumo: “sob [o regime] do dinheiro-mercadoria, a competição [isto 
é, o processo da produção e da circulação mercantil, assim como da luta dos capitais 
particulares entre si na disputa para obter o maior lucro possível] disciplina o índice geral 
dos preços”.8 

No caso em que o dinheiro-papel é declarado inconversível em dinheiro-ouro, a 
atuação econômica do governo deixa de estar constrangida pelo dinheiro-ouro ou pelo 
padrão-ouro. Em princípio, por exemplo, ele pode emitir dinheiro para cobrir pelo 
menos parte de seus gastos e mesmo, em certas circunstâncias, uma parte bem 
expressiva. Ademais, as flutuações no preço do ouro no seu mercado específico deixam 
de afetar imediatamente os preços já que os agentes econômicos não atuam mais, nem 
direta nem indiretamente, com base na medida do valor proporcionada pelo ouro. “O 
dinheiro-mercadoria” – como diz Anwar Shaikh – “não funciona mais como mensurador 
efetivo dos preços.”9 O nível de preços passa, então, a ser determinado pela política 

                                                             
7 Essa discrepância permite que especuladores façam arbitragem – troquem dinheiro-papel por dinheiro-
ouro a taxa oficial para revendê-lo com lucro no mercado do ouro – o que tenderá a reduzir as reservas 
de ouro do Estado.   
8 Ver Shaikh, Anwar, p. 202.  
9 Idem, p. 203. 
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macroeconômica e, como consequência, “torna-se dependente de trajetória”.10 A lógica 
do valor, entretanto, não deixa de atuar condicionando o desempenho 
macroeconômico em geral e, em particular, a evolução dos preços. Pois a lei 
mencionada no início deste artigo continua funcionando de modo invisível numa 
economia em que o dinheiro se tornou puramente fiduciário.  

Já que o dinheiro puramente fiduciário opera segundo regras próprias, 
como encontrá-las? Já foi notado que uma boa compreensão da noção de 
dinheiro endógeno requer que se atente para a relação entre a demanda e a 
oferta de dinheiro e para o nível da produção no longo prazo. A análise da moeda 
inconvertível requer que faça a conexão desses fatores com o próprio preço do 
ouro. No caso do dinheiro fiduciário, é preciso encontrar também as ligações 
entre o dinheiro, o crédito, a demanda efetiva, o crescimento e o nível dos 
preços.11 

Segundo Shaikh, o ponto de partida de uma compreensão da inflação 
contemporânea deve se assentar ainda na tese de que a lucratividade comanda a 
acumulação de capital. Ora, esta ligação fornece a chave que abre a primeira porta para 
uma macroeconomia relevante. A oferta potencial de mercadorias depende do 
crescimento da capacidade de produção assim propiciada. A expansão da demanda 
efetiva, por sua vez, depende crucialmente do nível de investimento privado – ainda que 
não só dele.  

Como não vigora mais o padrão-ouro, o sistema monetário e o sistema de crédito 
tornam-se capazes de expandir o crescimento da demanda agregada desmedidamente, 
ou seja, em níveis muito acima do crescimento potencial da oferta de mercadorias. E é 
evidentemente que essa possibilidade reponde em primeiro lugar pela inflação 
renitente contemporânea. Em segundo lugar, é preciso ver que assim ela ganha uma 
inércia própria porque se instala nas expectativas dos agentes econômicos, sejam eles 
capitalistas, sindicatos de trabalhadores ou mesmo governantes. 

Mas, em face dessa consideração, surge uma questão central: “qual é o limite de 
crescimento da oferta potencial de mercadorias?” – um limite além do qual – ou mesmo 
um pouco antes dele – o nível dos preços passa a subir com a expansão da demanda 
agregada. Eis a resposta de Shaikh que será melhor desenvolvida na segunda parte dessa 
nota: 

A resposta clássica, a qual foi desenvolvida por Marx e redescoberta por 
von Neumann, é que a taxa máxima de crescimento12 num sistema fechado que 
se auto-reproduz é igual a taxa de lucro. A oferta de força de trabalho não põe 
um limite porque o próprio sistema cria e mantém uma reserva de trabalhadores 
desempregados (o exército industrial de Marx). Desse ponto de vista, uma teoria 
moderna explica a inflação por meio de duas variáveis: 1) uma contenção da 
oferta que se revela à medida que a taxa de crescimento se aproxima da taxa de 

                                                             
10 Idem, p. 204. 
11 Idem, p. 204. 
12 Supondo constante a relação entre o nível da produção e o montante de capital em operação, a taxa 
de crescimento da produção é igual a taxa de crescimento desse montante, ou seja, a taxa de acumulação.  
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lucro; 2) um impulso de demanda medido pelo grau de seu excesso em relação à 
oferta.13    

Esta citação anuncia já uma teoria de inflação na perspectiva clássica; entretanto, 
ela será desenvolvida apenas na Parte II desta nota que, tal como esta primeira, não 
pretende ser mais do que uma peça informativa.  

                                                             
13 Idem, p. 205. 


