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Introdução 

 O objetivo deste trabalho é compreender qual é a relação entre a taxa de juros e 

o lucro do empresário na principal obra deixada por Marx. Para isso, investigaremos o 

que Marx expõe, n’O Capital, em especial no livro III. Ali, Marx demonstra que, com o 

desenvolvimento das forças produtivas sob o modo capitalista de produção desenvolve-

se, concomitantemente, o capital a juros e as formas cada vez mais fictícias de 

valorização do capital que ganham, a nosso ver, proeminência na atualidade.  

 Este é um tema central para se compreender a relação que se estabelece entre a 

esfera financeira e as outras esferas de capitais na atualidade. Sabemos que o juro é 

parcela da mais-valia que o capitalista produtivo “em função” paga ao capitalista 

“proprietário” do dinheiro pelo fato de este emprestar seu capital àquele. Devemos 

compreender como se dá a relação entre ambos. Qual a fração de capital detém mais 

força? Ou, na interação entre ambas as esferas do capital, é o juro que determina o lucro 

do capitalista produtivo (ou ganho do empresário) ou ocorre o contrário: o lucro do 

empresário que determina os juros? 

 

1. Primeiro momento: a taxa de lucro determina a taxa de juros. 

 Primeiramente, cabe distinguir quais são as forças que atuam sobre a 

determinação da taxa de juros e sobre a taxa de lucro. A taxa de juros é, de fato, 

determinada pela taxa de lucro, como sugerem alguns trabalhos?
3
 

 Ao final do capítulo 21 do livro III, e por todo o capítulo 22 e 23, Marx traça um 

movimento que vai da determinação da taxa de lucro sobre a de juros, até se tornar o 

inverso: é o juro que determina o lucro. E isso ocorre, pois Marx percebe, já em sua 

época, um movimento cada vez maior de autonomização das formas de valorização 
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derivadas do capital a juros. Movimento esse que nós chamamos de financeirização, 

concordando com Lapavitsas (2009). 

 Neste primeiro movimento, apresentado ainda no capítulo 21, é a taxa de lucro 

que determina a taxa de juros. Primeiramente, a oferta e a procura são forças que 

ajudam a determinar o preço das mercadorias. E deve-se frisar que o preço das 

mercadorias pode oscilar em relação ao preço de produção quando a oferta é maior que 

a procura ou quando ocorre o inverso. Quando oferta e procura coincidem, o preço de 

produção e o preço das mercadorias tendem a ser correspondentes. Mas isso em nada 

altera a magnitude do valor das mercadorias que é dada pela quantidade de trabalho 

socialmente necessária para se produzir determinada mercadoria
4
. Vejamos: 

[...] o capital se apresenta como mercadoria na medida em que a 

repartição do lucro em juro e lucro propriamente dito é regulada pela 

oferta e procura, pela concorrência portanto, como os preços de 

mercado das mercadorias. [...] Se a oferta e a procura coincidem, o 

preço de mercado da mercadoria corresponde ao preço de produção, 

isto é, o preço se patenteia então regulado pelas leis internas da 

produção capitalista, sem depender da concorrência, pois as oscilações 

da oferta e da procura apenas explicam os desvios que os preços de 

mercado têm dos preços de produção – desvios que se compensam 

reciprocamente, de modo que em períodos mais longos os preços 

médios de mercado se igualam aos preços de produção. Essas duas 

forças (oferta e procura), quando coincidem, cessam de atuar, anulam-

se mutuamente [...] (MARX, 2008, p. 472-473).  

 Mas, a influência que oferta e procura exercem sobre a determinação dos preços 

é diferente da influência que exercem sobre a determinação dos juros do “capital-

dinheiro”. E isso ficará claro mais a frente. Por ora, mesmo que os juros se apresentem 

como o preço que determinada soma de dinheiro custa ao “capitalista ativo” (produtor 

de mercadorias e que extrai mais-valia do trabalho), os juros não são determinados pela 

oferta e procura do dinheiro. Vejamos. 

Mas é diferente o que se passa com o juro do capital dinheiro. Aí, a 

concorrência não determina os desvios da lei, ou melhor, não existe 

para a repartição lei alguma além da ditada pela concorrência, pois, 

conforme veremos ainda, não existe nenhuma taxa “natural” de juro. 

Habitualmente entende-se por taxa natural de juro a fixada pela livre 

concorrência. Não há limites “naturais” para a taxa de juros. Se a 

concorrência não se limita a determinar desvios e flutuações, se, 

portanto, suas forças opostas se equilibram cessando toda 

determinação, o que se trata de determinar é em si mesmo algo 

arbitrário e sem lei (MARX, 2008, p. 473). 
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 Assim, Marx chega à primeira determinação em relação à taxa de juros.  

[...] o tempo de produção e o tempo de circulação concorrem, para 

determinar o preço das mercadorias; que, por essa razão, a taxa de 

lucro é determinada para dado tempo de rotação do capital e que essa 

determinação do lucro segundo um tempo dado acarreta a 

determinação do juro (MARX, 2008, p. 474). 

 Nesse sentido, até aqui, temos que: (1) o tempo de rotação do capital (circulação 

e produção) determinam a taxa de lucro e; (2) a taxa de lucro determina a taxa de juros. 

Agora veremos como Marx irá demonstrar que existem outras determinações além 

destas referentes à taxa de juros. 

 

2. Segundo momento: a taxa de juros se autonomiza em relação à taxa de 

lucro 

 No capítulo 22, Marx irá tratar da “inexistência” de uma taxa “natural” de juros. 

Conforme se desenvolve a produção capitalista e as forças produtivas em seu interior, 

aumenta a composição orgânica de capital e diminui a participação do capital variável 

no interior das unidades produtivas. Como o lucro advém da mais-valia, caindo a 

participação do capital variável no desenvolvimento da produção, necessariamente cai a 

taxa de lucro, por mais que se aumente a taxa de exploração sobre o trabalho. Assim, 

estabelece-se a tendência histórica na queda da taxa de lucro
5
. E a tendência histórica da 

redução da taxa de lucro, implica, nesse momento, uma relação direta com a taxa de 

juros. Vejamos: 

Conforme vimos, a magnitude da taxa de lucro está na razão inversa 

do desenvolvimento da produção capitalista, e daí resulta que o nível 

da taxa de juro num país também está na razão inversa do grau de 

desenvolvimento da indústria, na medida em que a variação das taxas 

de juro expressa de fato a variação das taxas de lucro. Mais tarde 

veremos que nem sempre é assim. Com essa limitação, pode-se dizer 

que o juro é regulado pelo lucro, mais precisamente pela taxa geral 

de lucro. E o mesmo é valido para o juro médio (MARX, 2008, p. 

479, grifo nosso). 

 Assim, se observarmos o ciclo de desenvolvimento da indústria: ascensão, 

estabilidade, superprodução e crise, estagnação, estabilidade, reascenso, etc., ver-se-á 

como funciona a taxa de juros: 
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Se consideramos os ciclos em que se move a indústria moderna – 

estabilidade, animação crescente, prosperidade, superprodução, 

craque, estagnação, estabilidade, etc., ciclos cuja análise detida 

ultrapassa o domínio de nossa investigação –, verificamos que, em 

regra, a baixa do juro corresponde aos períodos de prosperidade ou de 

lucros extraordinários; a alta do juro, à transição da prosperidade para 

o reverso dela, e o máximo do juro até ao extremos limite da usura, à 

crise (MARX, 2008, p. 479)
6
. 

 Assim,  

A taxa de juro atinge seu nível mais alto nas crises, quando, para 

pagar se tem de tomar emprestado a qualquer preço. Acarretando a 

alta do juro queda no preço dos títulos, têm então as pessoas que 

dispõem de capital-dinheiro excelente oportunidade para se 

apropriarem, a preços vis, desses papéis rentáveis, que 

necessariamente recuperarão pelo menos o preço médio quando a 

situação se normalizar e o juro de novo cair (MARX, 2008, p. 480). 

 Nesse sentido,  

Para se achar a taxa média do juro, é necessário calcular (1) a taxa 

média de juros correspondentes às variações observadas nos grandes 

ciclos industriais e (2) a taxa de juros em investimentos em que o 

capital é emprestado por prazo longo (MARX, 2008, p. 482). 

[...] 

A taxa média de juros dominante num país – distinta das taxas de 

mercado, sempre oscilantes – não é determinável por lei alguma. Não 

existe essa espécie de taxa natural de juro, no sentido em que os 

economistas falam de uma taxa natural de lucro e de uma taxa natural 

de salário (MARX, 2008, p. 482). 

 Dessa forma, a taxa de juro, além de não ser determinada por nenhuma “taxa 

natural de lucro” ou “de salário”, começa a ganhar uma autonomia em relação à taxa de 

lucro.  

Do exposto resulta que não existe taxa “natural” de juro. Mas, ao 

contrário da taxa geral de lucro, a taxa média de juro – diferindo das 

taxas de mercado, que estão sempre oscilando – não tem limites que 

possam ser fixados por lei geral, por tratar-se apenas da divisão do 

lucro bruto entre dois donos do capital, a títulos diferentes; ao revés, a 

taxa de juro, seja a média, seja a eventual do mercado, se apresenta 

como grandeza estável, definida e tangível, de maneira totalmente 

diversa do que sucede com a taxa geral de lucro (MARX, 2008, p. 

484, grifo nosso). 

 E isso decorre do fato de que a taxa geral de lucro é determinada pelo nível de 

exploração do trabalho. Assim, não existe nenhuma taxa “natural de lucro”, mas sim, 

uma taxa geral de lucro que advém do nível de extração de mais-valia em condições 
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dadas historicamente de acordo com o nível de desenvolvimento das forças produtivas e 

com o nível de desenvolvimento da luta de classes.  

 Assim também, a taxa geral de lucro é uma grandeza que tem variação no longo 

prazo e independe das taxas particulares de lucro. Estas taxas particulares de lucro são 

“compensadas” por variações “opostas” em outros ramos, em outros locais e países. A 

taxa de mercado (ou taxa média) de juro determina-se, nesse sentido, de outra forma. O 

“capital-dinheiro” acumulado pelos capitalistas donos do dinheiro (“capitalistas 

proprietários”) confronta-se globalmente (ou em sua “totalidade”) com o capital ativo 

(produtivo). 

Sempre flutuante, a taxa de mercado do juro é grandeza fixa dada a 

cada momento, como o preço de mercado das mercadorias, pois no 

mercado financeiro todo o capital de empréstimo se confronta 

constantemente em sua totalidade com o capital ativo, e a relação 

entre a oferta e a procura de capital de empréstimo estabelece na 

ocasião a taxa de mercado do juro. [...] A taxa geral de lucro, ao revés, 

limita-se a ser tendência, movimento que nivela as taxas particulares 

de lucro (MARX, 2008, p. 486). 

 Já a taxa geral de lucro, como vimos, é determinada pelo nível de exploração do 

trabalho e por outras causas distintas da taxa média de juros. Temos então que, sendo a 

taxa de juros e a taxa de lucro grandezas distintas, a primeira é determinada pela oferta e 

procura do dinheiro que oscila com as fases do ciclo do desenvolvimento da indústria. A 

segunda, pelas determinantes relacionadas ao grau de exploração do trabalho na 

totalidade da reprodução capitalista
7
. Dessa forma, 

No mercado financeiro, o capital-dinheiro ostenta efetivamente a 

figura em que se reparte como elemento comum, seja qual for seu 

emprego particular, pelos diferentes ramos, pela classe capitalista, de 

acordo com as necessidades de produção de cada ramo. Acresce que, 

com o desenvolvimento da indústria moderna, o capital-dinheiro, ao 

aparecer no mercado, é cada vez menos representado pelo capitalista 

isolado, pelo dono desta ou daquela fração do capital existente no 

mercado, e cada vez mais constitui massa concentrada, organizada, 

que distinguindo-se totalmente da produção real, encontra-se sob 

controle dos banqueiros que representam o capital social (MARX, 

2008, p. 488-489, grifo nosso). 

 Mas, qual a ligação entre ambas?  

É que o próprio capital é então oferecido na forma de dinheiro, como 

mercadoria; em consequência, a fixação de seu preço é fixação do 
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preço de mercado como se dá com todas as outras mercadorias, e a 

taxa de juros se apresenta sempre como taxa geral de juros, como 

tanto por tanto de dinheiro, quantitativamente definida. A taxa de 

lucro, ao contrário, pode diferir até dentro do mesmo ramo para 

mercadorias com preços iguais, segundo as condições diversas em que 

os vários capitais produzem a mesma mercadoria, pois a taxa de lucro 

de cada empresa capitalista não é determinada pelo preço de mercado 

da mercadoria, mas pela diferença entre preço de mercado e preço de 

custo (MARX, 2008, p. 489). 

 Assim, se a taxa de lucro aparecia como determinante da taxa de juros, agora 

ambas as taxas têm determinações distintas. Pois, essencialmente, são taxas referentes 

aos ganhos de distintas esferas de capitais (ou frações da burguesia), ainda que 

mantenham estreitas ligações, pois, como vimos, normalmente, na reprodução real e 

concreta do capital, dificilmente uma empresa realiza exclusivamente as funções de 

apenas uma única forma funcional do capital. 

 Enquanto a taxa de lucro pode variar para ramos com mercadorias de mesmo 

preço, pois, como diz Marx acima, a taxa de lucro depende não do preço de mercado 

das mercadorias, mas sim, deste preço em relação ao preço de custo, a taxa de juros não 

encontra essa variação particular. Ela se apresenta como taxa geral de juros, pois é o 

ganho do capital-dinheiro concentrado globalmente e “sob o controle dos banqueiros”. 

 

3. Conclusão: a taxa de juros determina a taxa de lucro 

 No capítulo 23 (“Juro e lucro do empresário”) é que Marx irá tratar ainda mais 

detalhadamente a taxa de juros e sua relação com a taxa de lucro. Parte aqui do 

pressuposto de que os capitalistas industriais e “financeiros” são duas frações de classes 

no interior da burguesia. E, mesmo que, no desenvolvimento real da produção 

capitalista, estejam em muitas ocasiões associados, Marx faz essa divisão pelo fato dela 

ser a base do surgimento dos juros. 

Na realidade, é apenas a separação dos capitalistas em financeiros e 

industriais que transforma parte do lucro em juro, cria, enfim, a 

categoria do juro; e somente a concorrência entre essas duas espécies 

de capitalistas gera a taxa de juro (MARX, 2008, p. 493). 

 Assim, temos como se dá a determinação entre os ganhos destas duas frações da 

burguesia: a taxa de lucro em cada ramo é determinada pela taxa de juros; e a taxa de 

juros é determinada pela taxa geral (global) de lucro; esta, por sua vez, é determinada 

pelo nível de exploração do trabalho (ou seja, pela parte do valor produzido que se 

separa entre trabalho necessário e trabalho excedente, ou mais-valia). Assim, na divisão 



do “lucro bruto”, o que resta depois de se pagar os juros ao prestamista é o lucro do 

empresário. 

Para o capitalista produtivo que trabalha com capital emprestado
8
, o 

lucro bruto se divide em duas partes: o juro que tem de pagar ao 

prestamista e o que o excede o juro, a parte que lhe cabe do lucro. 

Dada a taxa geral de lucro, essa segunda parte é determinada pela 

taxa de juro, e dada esta, pela taxa geral de lucro. Além disso, por 

mais que o lucro bruto – a grandeza efetiva do valor do lucro global – 

se desvie, em cada caso particular, do lucro médio, a parte que 

pertence ao capitalista produtivo é determinada pelo juro, uma vez 

que o fixa [a] taxa geral de juro [...] e já se supõe que será percebido, 

antes de começar a produção, antes de alcançar o lucro bruto 

(MARX, 2008, p. 496, grifo nosso). 

 Assim, Marx vai diferenciar o aspecto “qualitativo” do aspecto “quantitativo”. 

Sob o primeiro aspecto, o juro é parcela da mais-valia. Sob o segundo aspecto Marx é 

explícito: 

É que a taxa de juro – embora dependa da taxa geral de lucro – é 

determinada de maneira autônoma e, além disso, se revela – como o 

preço de mercado das mercadorias – relação fixa, uniforme e sempre 

dada, apesar de todas as oscilações, contrastando com a taxa fluida do 

lucro. Se o capital todo estivesse nas mãos dos capitalistas industriais, 

não existiria juro nem taxa de juro. A forma autônoma assumida pela 

divisão quantitativa do lucro gera a divisão qualitativa (MARX, 2008, 

p. 500).  

 Nesse sentido, temos então que, além da taxa de juro ser uma das determinantes 

da taxa de lucro, esta se revela apenas como o ganho do empresário depois de deduzido 

os juros, “mero acessório, aditivo que se acrescenta ao processo de reprodução”. 

Vejamos: 

Embora o juro seja apenas parte do lucro, da mais-valia que o 

capitalista ativo extorque do trabalhador, o juro se revela agora, ao 

contrário, o fruto genuíno do capital, o elemento original, e o lucro, 

reduzido à forma de lucro de empresário, mero acessório, aditivo que 

se acrescenta ao processo de reprodução. Consumam-se então a figura 

de fetiche e a concepção fetichista de capital. Em D-D’ temos a forma 

vazia do capital, a perversão, no mais alto grau, das relações de 

produção, reduzidas a coisa: a figura que rende juros, a figura simples 

do capital, na qual ele se constitui condição prévia de seu próprio 

processo de reprodução; capacidade do dinheiro, ou da mercadoria, de 

aumentar o próprio valor, sem depender da produção – a mistificação 

do capital na forma mais contundente (MARX, 2008, p. 520-521). 
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