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VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL MARX ENGELS 
GT 1 – A OBRA TEÓRICA DE MARX E ENGELS 

 

“Apontamentos Sobre a Conversão do Capital-Mercadoria e do Capital-
Dinheiro em Capital Comercial e Capital Financeiro Como Formas do 

Capital Mercantil” 

André Koutchin1 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta proposta de comunicação é fornecer alguns apontamentos detalhados 

sobre a Parte Quarta do Livro III d'O Capital de Marx (Conversão do Capital-Mercadoria e do 

Capital-Dinheiro em Capital Comercial e Capital Financeiro como Formas do Capital 

Mercantil). Acompanhando estritamente a exposição de Marx, de início, caracterizamos 

especificamente o capital mercantil, destacando suas formas peculiares em relação ao capital 

industrial. Procuramos demonstrar como se dá o lucro comercial, como o lucro e a rotação do 

capital mercantil influem sobre os preços e, ao final, tecemos alguns esclarecimentos a 

respeito da outra forma funcional do capital mercantil: o capital financeiro (ou capital 

comércio de dinheiro). Pretendemos, com estes apontamentos, demonstrar a importância e a 

atualidade desta seção para levantarmos e compreendermos alguns problemas, então 

brevemente determinados por Marx, tais como: a queda dos salários dos trabalhadores 

comerciais (e sua relação com a "vulgarização científica") e a crise e o capital mercantil. 

 

2. O CAPITAL COMERCIAL 

 

De início, Marx destaca que o capital mercantil se subdivide em duas formas, que 

serão por ele expostas ao longo da seção: capital comercial e capital financeiro. E revela a 

importância desta caracterização, pois “os mais destacados corifeus da economia moderna 

confundem o capital mercantil com o capital industrial e omitem por completo as 

peculiaridades características do primeiro.” (MARX, p. 309). 

Ou seja, o objetivo aqui é “determinar o que diferencia especificamente essa figura 

particular do capital”, o capital mercantil (MARX, p. 310). Marx está preocupado em 

demonstrar como se conectam e se convertem o capital-mercadoria e o capital-dinheiro 

                                                           
1 Professor Assistente II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Doutorando em Filosofia pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  
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(formas funcionais do capital industrial) em capital comercial e capital financeiro (formas 

funcionais do capital mercantil).  

Em passagens anteriores d´O Capital (livro segundo, notadamente), Marx expôs que a 

metamorfose do capital-mercadoria em capital-dinheiro, e, vice-versa, a conversão do capital-

dinheiro em capital-mercadoria, constituem fase do processo de reprodução do capital 

industrial, mas que este capital na função de capital de circulação se distingue de si mesmo na 

função de capital produtivo.  

Trata-se de duas formas de existência diferentes, distintas do mesmo capital industrial 

(capital de circulação e capital produtivo). Portanto, parte do capital total da sociedade se 

encontra sempre no mercado nessa forma de existência de capital de circulação, em via de 

transformar-se.  

Neste ponto, Marx define o capital comercial como “a forma a que se converte parte 

desse capital de circulação que está constantemente no mercado, em via de metamorfosear-se 

e se situa sempre na esfera da circulação.” (MARX, p. 309). 

Ao abordar a forma capital comercial, surge a figura do comerciante. Para Marx, é 

evidente que a qualidade de comerciante exige, de início, que este apareça no mercado com o 

capital em sua forma dinheiro (D), pois não produz mercadorias, apenas negocia com elas, 

“propicia o movimento delas” (MARX, p. 311). Deste modo, o comerciante compra sempre 

para revender; repete sempre esta operação de comprar para vender, ou seja, D – M – D’2.  

O produtor, por sua vez, realiza o valor do seu produto com o dinheiro do comerciante, 

efetuando a primeira fase da metamorfose de seu capital-mercadoria, transformando-o em 

dinheiro. Pode agora reconverter esse dinheiro em elementos de produção, prosseguindo no 

processo produtivo; ou seja, M’ – D – M (Marx dá como exemplo o fabricante de linho). 

Mas embora para o produtor a mercadoria (M’) tenha sido vendida, transformada em 

dinheiro, esta transformação não ocorreu para a mercadoria em si, que continua no mercado 

como capital-mercadoria, destinada ainda a ser vendida. M’ apenas mudou de possuidor. Era 

do produtor, agora é do comerciante. 

Para Marx, patenteia-se aqui que “as operações do comerciante não passam de 

operações indispensáveis para transformar em dinheiro o capital-mercadoria do produtor.” 

(MARX, p. 313). Essa função, em vez de ser acessória do produtor, surge como operação 

exclusiva de uma variedade de capitalistas, os comerciantes, adquirindo, assim, autonomia e 

especificidade. 

                                                           
2 Na qualidade de capitalista, o comerciante adianta certa soma de dinheiro com o propósito de acrescê-la com o 
lucro. No capítulo seguinte, Marx explica como esse lucro é obtido. 
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E o que dá ao capital comercial essa autonomia e especificidade? Marx nos lista 

alguns fatores. 

1o: a circunstância de o capital-mercadoria efetuar nas mãos de um agente, diverso do 

produtor, sua primeira metamorfose (M’ – D), de modo que a função deste agente (o 

comerciante) constitui um negócio próprio, dissociado das demais funções do capital 

industrial e, por isso, autônomo.  

2o: o adiantamento que o agente autônomo da circulação, o comerciante, faz de 

capital-dinheiro. O que para o capital industrial se representa simplesmente como M’– D, 

transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro, configura-se, para o comerciante, 

em D – M – D’, em compra e venda da mesma mercadoria e, portanto, em retorno do capital-

dinheiro, que dele se afastara com a compra.  

A função exclusiva do capital-dinheiro com que opera o comerciante é propiciar o 

processo de circulação do capital industrial. O comerciante transforma seu dinheiro em 

capital-dinheiro, submete D ao processo D – M – D’, e assim converte o capital-mercadoria 

em capital comercial. 

O processo de produção se interromperia se o produtor dependesse de sua mercadoria 

cessar realmente de ser mercadoria, transferindo-a ao último comprador, o consumidor 

produtivo ou individual. Em virtude da interferência do comerciante, pode o produtor 

continuamente empregar parte maior de seu capital no processo de produção propriamente e 

manter menor reserva monetária. 

Ocupando-se o comerciante exclusivamente com esse negócio, converte-se a 

mercadoria mais rapidamente em dinheiro. Além disso, a rotação do capital mercantil (D – M 

– D’) pode representar não só a rotação de muitos capitais dum mesmo ramo de produção, 

mas também as rotações de uma série de capitais de diferentes ramos de produção (MARX, p. 

318).  

Outra vez, Marx volta a definir o capital comercial: 

 

“... o capital comercial, quando não é mera forma do capital industrial que 
se encontra na figura de capital-mercadoria ou capital-dinheiro em poder do 
comerciante, nada mais é do que a parte do capital-dinheiro que pertence ao 
próprio comerciante e circula na compra e venda de mercadorias”. (MARX, 
p. 322). 

   
 

E, logo à frente, faz uma ressalva:  
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“... o capital mercantil é capital que só funciona na esfera de circulação. O 
processo de circulação é uma fase do processo global de reprodução. Mas, 
no processo de circulação não se produz valor, nem mais-valia, portanto. A 
mesma quantidade de valor experimenta apenas mudanças de forma. Na 
realidade ocorre somente a metamorfose das mercadorias, a qual por si nada 
tem com a criação ou variação de valor.” (MARX, p. 323). 
 

Ao final do capítulo, portanto, Marx desvenda assim parte da confusão dos “corifeus 

da economia moderna” (citando Newman e Say, principalmente), para os quais o comércio 

parece ser um ato de produção criando diretamente o valor: 

 

3. O LUCRO COMERCIAL 

  

É este exatamente o ponto de partida que Marx empreende no capítulo XVII, 

reafirmando: “as funções puras do capital na esfera da circulação não produzem valor nem 

mais-valia.” (MARX, p. 324). As operações efetuadas na esfera da circulação servem 

puramente para realizar o valor das mercadorias e para reconverter esse valor nos elementos 

de produção das mercadorias (isto é, M’ – D – M). 

Entretanto, este capital que funciona de maneira autônoma no processo de circulação 

tem de proporcionar, como o que opera nos diversos ramos de produção, um lucro médio. 

Uma vez que o próprio capital mercantil não produz mais-valia, a parte que lhe cabe, na 

forma de lucro médio, constitui parte da mais-valia produzida pela totalidade do capital 

produtivo. Mas, como consegue o capital mercantil puxar para si essa cota de mais-valia ou 

lucro? Ou, em outras palavras, como é repartida a mais-valia global entre capital mercantil e 

capital industrial? 

Aparentemente, isto seria facilmente explicado da seguinte maneira: o comerciante 

adquire mercadorias do capitalista industrial por determinados preços, vende-as acima desses 

preços e embolsa o excedente. Em suma, vende as mercadorias mais caro. Porém, Marx faz a 

advertência: apenas na aparência o lucro mercantil é mero acréscimo, elevação nominal do 

preço das mercadorias pelo comerciante (MARX, p. 325; p. 327).  

Novamente, coloca-se a questão de como o capital mercantil participa do lucro, sem 

participar de sua produção. Para Marx, neste ponto, é necessário abandonar um pressuposto 

anterior utilizado de que o capital mercantil não entra na formação da taxa geral de lucro3.  

 

                                                           
3 “Tínhamos de partir necessariamente desse pressuposto, ao tratar da taxa geral de lucro, primeiro, porque o 
capital mercantil não existia então para nós; segundo, porque o lucro médio e, por conseguinte, a taxa geral de 
lucro, tinham de ser estudados antes como nivelamento dos lucros ou mais-valias, produzidos pelos capitais 
industriais dos diferentes ramos.” (MARX, p. 328).  
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“... agora se determina o lucro médio de maneira diferente. É determinado 
pelo lucro global gerado pela totalidade do capital produtivo; mas, não é 
calculado na base dessa totalidade (...), e sim calculado em relação à soma 
do capital produtivo global e do capital mercantil...” (MARX, p. 329). 
 
 

Marx explica que o comerciante “não vende as mercadorias acima do valor ou acima 

do preço de produção, justamente porque comprou do capitalista industrial abaixo do valor ou 

abaixo do preço de produção.” (MARX, p. 329). Isto porque “... a totalidade da mais-valia ou 

do lucro ainda não está realizada no preço da mercadoria realizado pelo capital industrial.” 

(MARX, p. 330).  

O comerciante, ao incubir-se como intermediário das funções do capital na esfera da 

circulação, substitui o capitalista industrial e antecipa os pagamentos que o consumidor final 

faria a este. O tempo de trabalho que as operações comerciais custam, embora sejam elas 

necessárias ao processo de reprodução do capital, não acrescenta valor algum. Desta forma, o 

capital mercantil, mesmo não contribuindo para produzir mais-valia, concorre para nivela-la, 

repartindo-a de acordo com o lucro médio. 

Com essa divisão das funções do capital, menor tempo se empregará especificamente 

no processo de circulação, menor capital adicional do fabricante se adiantará para esse 

processo e a perda no lucro total, configurada no lucro mercantil se reduzirá. O capitalista 

industrial cede parte do lucro ao comerciante, ao invés de fazer lucro menor. 

Em resumo: mesmo com uma redução da taxa geral de lucro, vale a pena ao capitalista 

industrial que a metamorfose de seu capital-mercadoria na esfera da circulação seja levada a 

cabo pelo capitalista comercial. O capital-dinheiro adiantado por este, reduz a taxa de lucro 

médio em menor proporção do que se o próprio fabricante tivesse que adiantá-lo por conta 

própria. Estes adiantamentos não criam mais-valia, mas contribuem para realiza-la 

integralmente. E com esta associação ao capital industrial, retira o capital mercantil seus 

dividendos do lucro global.  

Entretanto, Marx observa que até o momento foi suposto que o comerciante não 

possuía nenhum custo adicional de circulação, isto é, que não teria que adiantar nada além do 

capital-dinheiro necessário para comprar a mercadoria do produtor e depois vendê-la. Mas, 

evidentemente, as coisas não se passam assim4.  

                                                           
4 A partir daí, Marx indica que investigará com exclusivo interesse os custos estritos de circulação. “Abstraímos 
aí totalmente de processos eventuais de produção que prosseguem no processo de circulação, podendo existir 
deles dissociada por inteiro, a atividade comercial. Assim, a indústria de transportes e a expedição podem ser e 
na realidade são ramos inteiramente diversos de comércio...” (MARX, p. 332-333). 
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Para o comerciante, os custos de circulação se apresentam como custos a recuperar 

pagos a outros agentes da circulação, ou como custos que derivam diretamente de seu negócio 

específico. Qualquer que seja a natureza desses custos de circulação, eles supõe sempre – do 

lado do comerciante – além do capital-dinheiro adiantado para comprar mercadorias, um 

capital adicional para pagar esses custos. 

Na medida em que o capitalista comercial assume esses custos adicionais oriundos das 

operações de circulação, ele adianta mais capital do que seria necessário se não houvesse 

esses custos. Mais capital mercantil, portanto, se associa ao capital industrial e nivela a taxa 

geral de lucro, de modo que o lucro médio cai ainda mais. 

A esse respeito, Marx, porém, faz uma interessante observação: 

  
“Se o capitalista industrial, que é seu próprio comerciante, adianta capital 
adicional para comprar nova mercadoria, antes de reconverter em dinheiro 
seu produto que está na circulação, e, além disso, desembolsa capital 
(despesas de escritório e salários de empregados comerciais) para realizar o 
valor de seu capital-mercadoria, ou seja, para o processo de circulação, 
constituem estes adiantamentos capital adicional, mas não produzem mais-
valia. Têm de ser ressarcidos com recursos tirados do valor das 
mercadorias; parte do valor dessas mercadorias tem de cobrir esses custos 
de circulação, mas, com isso, não se constitui mais-valia adicional. (...) Para 
o capitalista individual e toda a classe dos capitalistas industriais diminui 
com isso a taxa de lucro, resultado decorrente de todo acréscimo 
adicional...” (MARX, p. 335 - 336). 

 
Para Marx, a relação que o capital mercantil estabelece com a mais-valia difere da que 

o capital industrial mantém com ela. Este produz a mais-valia apropriando-se diretamente de 

trabalho alheio não pago. Aquele se apropria de parte dessa mais-valia fazendo que essa parte 

se transfira do capital industrial para ele. Está aí a essência do capital mercantil e de sua 

íntima relação com o capital industrial. 

Para o capital industrial, os custos de circulação se revelam e são custos necessários, 

mas não produtivos. Para o comerciante revelam-se fonte de lucro. O desembolso a fazer 

nesses custos de circulação é, portanto, investimento produtivo para o capital mercantil. Pela 

mesma razão, o trabalho comercial que compra é para ele diretamente produtivo. Mesmo 

sendo este trabalho “consequência, jamais causa do aumento de mais-valia”. (MARX, p. 346). 

 

4. A ROTAÇÃO DO CAPITAL MERCANTIL: OS PREÇOS 

 

Neste capítulo, o objetivo de Marx é investigar como lucro e rotação do capital 

mercantil influem sobre os preços. De início, são realçadas as particularidades da rotação do 

capital mercantil.  
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Para o comerciante, a rotação do capital mercantil serve de meio para que o dinheiro 

adiantado na operação D – M – D’ retorne a ele acrescido ao final (D + D). Ou seja, o 

comerciante compra, converte seu dinheiro em mercadoria, depois vende, reconverte essa 

mercadoria em mais dinheiro, e prossegue repetindo essas operações.   

Para Marx, a rotação repetida do capital mercantil expressa tão somente a repetição de 

atos de compra e venda, nada mais sendo que  “o movimento do capital industrial na esfera da 

circulação.” (MARX, p. 350). Para haver rotação rápida do capital mercantil, é necessário, 

portanto, que incessantemente o capital industrial lance na circulação e dela retire 

mercadorias. Se o processo de reprodução (tempo de produção e tempo de circulação, 

abrangendo também o processo de consumo) é lento, lenta também será a rotação do capital 

mercantil.  

Atuando o capital mercantil apenas como intermediário, este propicia a rotação do 

capital produtivo somente ao reduzir-lhe o tempo de circulação. Não atua diretamente sobre o 

tempo de produção e nem sobre a velocidade e a dimensão da totalidade do consumo. Estes, 

segundo Marx, são os dois limites à rotação do capital mercantil.  

Do exposto, Marx conclui que a rotação do capital mercantil possui caráter dependente 

da periodicidade e renovação de todo o processo de reprodução, do qual só participa ao 

abreviar as metamorfoses do capital industrial na esfera da circulação. Uma vez que a rotação 

do capital mercantil se distingue da do capital industrial5 difere a maneira como a rotação do 

capital mercantil se relaciona com a determinação do lucro e do preço, portanto.    

Nos capítulos anteriores desta seção, Marx ressaltou que o capital mercantil não 

contribui diretamente para criar lucro ou mais-valia e só concorre para formar a taxa geral de 

lucro na medida em que com a parte que representa do capital total, retira seus dividendos do 

montante do lucro produzido pelo capital industrial.  

Para Marx, o lucro do comerciante não é determinado pelo volume do capital-

mercadoria que ele faz rotar, mas pela magnitude do capital-dinheiro que adianta para 

propiciar essa rotação. Ademais, o número de rotações do capital mercantil exerce influencia 

direta nos preços comerciais das mercadorias, variando na razão inversa do número de 

rotações ou da velocidade de rotação dos capitais mercantis.  

Nessas condições, essa influência das rotações poderia gerar a impressão de que os 

preços das mercadorias seriam determinados no processo de circulação. Entretanto, Marx 

                                                           
5 “... uma só fase de rotação do capital industrial se apresenta na rotação completa de um capital mercantil” (p. 
355). Para Marx, a rotação do capital industrial conjuga o tempo de produção e o tempo de circulação e por isso 
abrange todo o processo de produção.  
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observa que a determinação dos preços comerciais de venda origina-se de dois fatores sobre 

os quais o comerciante não exerce domínio: o preço de produção da mercadoria e a taxa 

média de lucro. 

Sobre o preço de produção, já no livro primeiro (capítulo XV), Marx havia 

demonstrado que os preços das mercadorias, na medida em que correspondem aos valores, 

são determinados para cada mercadoria, pela quantidade total de trabalho nela materializado 

(na esfera da produção). 

Já o montante de lucro e, por consequência, a taxa geral de lucro são determinados e 

limitados pela velocidade de rotação do capital industrial, na medida em que essa velocidade 

capacita dado capital a explorar mais ou menos trabalho. 

Assim sendo, para o capital mercantil, o preço de produção e a taxa de lucro são 

elementos externos. Muito embora, o número de suas rotações influencie decisivamente (e na 

razão inversa) os preços comerciais.  

Segundo Marx, em outros tempos, o nível elevado dos preços comerciais era devido a 

dois aspectos: os altos preços de produção (isto é, à baixa produtividade do trabalho) e à 

apropriação do capital mercantil de cota de mais-valia bem maior do que a lhe caberia se 

houvesse mobilidade geral dos capitais.  

 

5. O CAPITAL FINANCEIRO (OU O CAPITAL COMÉRCIO DE DINHEIRO) 

 

Neste ponto, Marx tece alguns esclarecimentos a respeito da outra forma funcional do 

capital mercantil: o capital financeiro. Marx aponta que o dinheiro efetua operações 

puramente técnicas no processo de circulação do capital industrial e do capital comercial. 

Parte da totalidade do capital destaca-se e se torna autônoma, tendo a função de efetuar essas 

operações para toda a classe de capitalistas industriais e comerciais. 

Essa parte do capital industrial, na forma de capital-dinheiro, que se autonomizou para 

executar essas operações técnicas se transforma em capital financeiro.  

Nos dizeres de Marx: 

 

“Como se dá com o capital comercial, parte do capital industrial existente 
no processo de circulação na figura de capital-dinheiro se destaca e executa 
essas operações (técnicas) do processo de reprodução para todo o capital 
restante. Os movimentos desse capital-dinheiro, portanto são, por outro 
lado, movimentos apenas de parte que se tornou autônoma do capital 
industrial empenhado no processo de reprodução.” (MARX, p. 364, 
inclusões em itálico de AK). 
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A divisão do trabalho faz com que essas operações técnicas sejam executadas por uma 

categoria de agentes ou capitalistas como suas funções exclusivas. Essas funções tornam-se 

negócio especializado, e porque se efetuam como negócio especializado, concentram-se e são 

exercidas em grande escala; ocorre então nova divisão do trabalho nesse negócio 

especializado (grandes escritórios, numerosos contadores, caixas etc.)6. 

Pagamentos, recebimentos de dinheiro, operações de compensação, escrituração de 

contas-correntes, guarda do dinheiro, etc., todas essas operações técnicas, separadas dos atos 

que as tornam necessárias, transformam em capital financeiro o capital nelas adiantado. As 

diferentes operações técnicas que ao se tornarem autônomas são convertidas em negócios 

particulares, resultam das diversas destinações do próprio dinheiro e de suas funções e dão 

origem ao comércio de dinheiro.   

Para Marx “é evidente que o comércio de dinheiro não promove a circulação do 

dinheiro, mero resultado da circulação de mercadorias, maneira de esta aparecer.” (MARX, p. 

370). Para os comerciantes de dinheiro (banqueiros), a circulação de dinheiro é um dado, e o 

que eles propiciam são as operações técnicas dessa circulação, as quais concentram, abreviam 

e simplificam. Assim sendo, a massa de capital-dinheiro que os comerciantes de dinheiro 

manipulam é o capital-dinheiro dos capitalistas comerciantes e industriais que está na 

circulação. Suas operações servem apenas para intermediar as operações desses capitalistas.  

Nessas condições, quando o capital-dinheiro for adiantado por uma categoria especial 

de capitalistas – um capital que os próprios comerciantes e produtores teriam de adiantar – 

temos que essa categoria especial de capitalistas, que adianta D, obtém D + D. Manifesta-se, 

assim, a forma geral do capital D – D’, cuja mediação aqui “não se refere aos elementos 

materiais e sim aos elementos técnicos da metamorfose”. (MARX, p. 371).  

Por fim, Marx acrescenta que o lucro dessa “categoria especial de capitalistas”, os 

banqueiros, é apenas dedução da mais-valia, pois estes só lidam com valores realizados, 

mesmo quando realizados apenas na forma de créditos7.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capítulo XVII, p. 345 e 346, Marx chama a atenção para algumas especificidades 

dos trabalhadores comerciais – “os trabalhadores melhor pagos, entre os que efetuam trabalho 

                                                           
6 Marx observa repetidas vezes ao longo de toda a seção que trabalhos que representam custos de circulação 
(como os citados acima) não criam valor.  
7 Nas páginas 367 e 371, Marx frisa que está abordando o comércio de dinheiro apenas na sua forma pura, ou 
seja, abstraído de todas as formas particulares de crédito, matéria que ventila em um momento posterior da obra.   
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qualificado” – e crava: com o progresso do modo capitalista de produção, seus salários 

tendem a cair.  

Além da divisão do trabalho no escritório, Marx aponta uma causa de espantosa 

atualidade: a circunstância de a preparação, os conhecimentos de comércio e de línguas, etc., 

se difundirem com o progresso da ciência e da vulgarização cientifica, mais rápida, mais 

facilmente, de maneira geral e mais barato, quanto mais o modo de produção capitalista 

imprime aos métodos de ensino um sentido prático.   

 

“A generalização da instrução pública permite recrutar esses assalariados de 
camadas sociais, antes à margem dessa possibilidade, e que estavam 
habituados a nível de vida mais baixo. Aumenta o afluxo desses 
trabalhadores e em consequência a competição entre eles. Por isso, 
ressalvadas algumas exceções, a força de trabalho dessa gente deprecia-se 
com o progresso da produção capitalista; o salário cai, enquanto aumenta a 
capacidade de trabalho.” (MARX, p. 345 – 346). 

 
Sobre a crise e o capital mercantil, Marx faz, no capítulo XVIII (p. 350 – 351) outra 

poderosa observação:  

“Apesar do caráter autônomo que possui, o movimento do capital mercantil 
nada mais é que o movimento do capital industrial na esfera da circulação 
(...). A dependência interna e a autonomia externa fazem o capital mercantil 
chegar a um ponto em que surge uma crise para restaurar a coesão interior.” 
(MARX, p. 350). 

 

Para Marx, com o moderno sistema de crédito, o capital mercantil dispõe de grande 

parte do capital-dinheiro global da sociedade, podendo repetir as compras, antes de ter 

vendido efetivamente o que já comprou. A crise então aparece quando os reembolsos dos 

comerciantes se tornam tão lentos e escassos que os bancos reclamam os pagamentos 

referentes às mercadorias compradas. Começam as vendas forçadas e aí sobrevém o “craque” 

que encerra de súbito a prosperidade aparente. 
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