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PREFÁCIO

Origem e objectivo do livro

Esta terceira edição é a última e definitiva versão de um manual pro-
gressivamente desenvolvido ao longo de uma carreira académica de mais de
trinta anos.

No início dos anos 1970, um conjunto de circunstâncias favoráveis le-
vou-me a leccionar — primeiro na Universidade Católica do Peru, depois
na Universidade Católica de Lovaina — uma cadeira dedicada à análise
económica marxista do sistema capitalista. Nas duas universidades, a pres-
são do movimento estudantil levou as autoridades competentes a aceitar a
criação de uma tal cadeira, e elas próprias me confiaram o ensino.

Os meus estudos anteriores não me tinham dado uma iniciação séria
ao marxismo: de um lado e de outro alguns resumos sumários, seguidos de
críticas rápidas e fáceis, cujo carácter simplista e falacioso me escapava então
completamente. Para além disso, esses mesmos estudos não me tinham pren-
dido muito: o divórcio entre as sofisticações teóricas e as realidades con-
cretas nutriram um desencantamento crescente relativamente à abordagem
económica dominante. Foi a estudar O Capital, em 1970, que me apercebi
como as minhas visões do marxismo eram puros clichés transmitidos pela
ideologia dominante, e como a abordagem marxista permitia precisamente
combinar o rigor do método científico com a atenção aos problemas mais
concretos da actualidade.

Apesar de serem frutos directos de actividades universitárias, os meus
livros não foram jamais concebidos para uso exclusivo de estudantes. Foram
alimentados em igual medida por múltiplas actividades de formação exerci-
das para lá da universidade. Encontrei pessoas muito diferentes: sindicalistas,
professores, membros de organizações políticas, militantes engajados na vida
associativa, industriais ou ainda «simples cidadãos», todos desejosos de ver
mais claramente os problemas económicos actuais. Os meus livros foram
escritos a pensar igualmente em todas essas pessoas: na medida do possí-
vel, procurei ter em conta as suas observações e sugestões e reduzi ao mí-
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nimo o que pudesse parecer «teorização gratuita». Ao longo dos anos, tenho
aligeirado a exposição teórica: centrei-a no essencial — ficando mais explí-
cita — e releguei para anexos um grande número de detalhes e debates que,
em vez de orientar o leitor, provavelmente o desviariam da sua exploração
das realidades económicas.

Ainda que o objectivo do livro seja apreender e explicar as realidades
do mundo actual, é também verdade que os primeiros capítulos (II e IV em
particular) podem parecer fortemente teóricos, sem ligação directa com a
experiência quotidiana. Alguns leitores, mais ávidos do concreto que da teo-
ria, podem sentir aborrecimento ou impaciência. Por isso, aconselhá-los-ia
a ler a introdução, depois a passar directamente para os capítulos VII e IX,
que analisam as tendências fundamentais e as crises do sistema. Esses dois
capítulos, que estão totalmente ligados aos problemas da actualidade, podem
ser compreendidos de forma intuitiva desde o início. Este desvio preliminar,
mesmo rápido, pode além disso revelar-se interessante para qualquer leitor:
por um lado, isso poderá constituir um estimulante para abordar de seguida
o estudo sistemático do livro; por outro lado, voltando aos capítulos VII e
IX, perceberá até que ponto progrediu na sua compreensão dos profundos
mecanismos da economia capitalista.

Novidades em relação à anterior edição

Comparada com a segunda edição de 1995, a presente edição compor-
ta uma grande inovação pedagógica. Cada capítulo é seguido de um resu-
mo, bem como uma gama de exercícios «teóricos» e «práticos»: os primeiros
permitem verificar a compreensão da matéria, os segundos permitem fazer a
ligação entre a teoria e as realidades concretas acessíveis ao leitor, qual-
quer que seja o país e a época onde se situe.

Sem serem negligenciáveis, as outras transformações são de menor
importância. Assinalamos aqui as principais:

— A introdução foi aligeirada e alterada. As considerações anteriores
da secção 1 («A pretensa falência do marxismo») foram incorporadas no
actual prefácio. As considerações anteriores da secção 2 sobre a origem do
lucro («Uma tese central da teoria marxista») foram incorporadas no capí-
tulo III, que trata detalhadamente o assunto. A actual secção 1 («Uma abor-
dagem científica da economia capitalista») é nova: formula considerações
gerais sobre a necessidade de descobrir a realidade escondida do trabalho
por detrás dos fenómenos visíveis dos produtos, dos preços e dos rendimen-
tos.

— O capítulo IV fornece uma análise mais minuciosa das influências
afectando a taxa de mais-valia e a composição do capital, distinguindo em
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cada momento a perspectiva dinâmica (evolução temporal da relação) e a
perspectiva comparativa (diferenças entre empresas ou sectores). O capítulo
introduz também uma distinção essencial entre a exploração económica e a
exploração física dos assalariados.

— O capítulo VI, § 3.3, explicita melhor as ligações entre os compo-
nentes do salário (salário directo, quotizações para a segurança social, im-
postos sobre o rendimento) e os componentes do consumo salarial (poder de
compra directo, prestações sociais, produtos colectivos não mercantis); des-
taca também as implicações sociopolíticas decorrentes de priorizar o salá-
rio directo, ou as quotizações sociais, ou os impostos.

— O anexo 2 foi recentrado exclusivamente na comparação entre os
princípios do livro e os métodos da contabilidade nacional, em particular no
que diz respeito ao cálculo do rendimento global criado. (As considerações
anteriores sobre trabalho e tempo livre foram incorporadas no fim do capí-
tulo I.)

— Vários esquemas e quadros foram acrescentados em diversos momen-
tos da exposição (nos capítulos I, II, VII, VIII e IX) para sintetizar a argu-
mentação de forma pedagógica e reproduzível. Assinalamos particularmente
a caixa IX.2 («As condições para resolver as contradições inerentes aos salá-
rios e às despesas públicas») e o quadro IX.3 («As etapas do crescimento e
da crise desde 1950»).

— Em todo o livro, os exemplos expressos em francos foram substituí-
dos por exemplos expressos em euros.

A pretensa falência do marxismo

Antes de abordar a exposição da teoria económica marxista, queria
responder a uma objecção cem vez ouvida: Que interesse apresenta ainda o
marxismo, e particularmente a teoria económica marxista, quando vemos as
transformações políticas ocorridas nos países da Europa de Leste desde
1989? O regresso desses países à economia de mercado não demonstra cla-
ramente a falência do marxismo?

Esta pergunta obriga a distinguir no mínimo três aspectos no marxismo
e a incansavelmente fazer desaparecer três mal-entendidos correntes.

— O primeiro aspecto é bem conhecido: o marxismo é um projecto
político visando o derrubamento do capitalismo e a construção de uma so-
ciedade socialista. As implicações concretas desses princípio são menos
conhecidas: uma vez derrubado o regime capitalista, a realização do pro-
jecto marxista supõe o incessante prosseguimento de uma revolução social
em múltiplas facetas complementares. Trata-se, nomeadamente, a nível polí-
tico, de reforçar um poder popular capaz de se opor aos ataques tanto das
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antigas classes dominantes como das novas elites tecnocráticas e burocráti-
cas; a nível económico, de desenvolver a participação dos trabalhadores na
planificação da produção e na gestão das empresas; a nível ideológico, de
iniciar uma «revolução cultural» que desenvolva os valores e as práticas de
participação, de criatividade das massas, de poder popular, etc.

Na ex-URSS como nos seus países satélite, esta revolução social com-
plexa e de grande fôlego foi praticamente perdida de vista pelos dirigentes
que se sucederam no poder desde os anos 60. O seu objectivo prioritário
era completamente diferente: modernizar a economia e a sociedade, alcan-
çar os países capitalistas avançados. Donde desvios importantes em relação
ao projecto marxista inicial: assim, o derrubamento do parlamentarismo
burguês não conduziu à construção de uma verdadeira democracia; a nacio-
nalização das empresas não foi continuada pela participação dos trabalha-
dores e pela aplicação de progressos técnicos permitindo essa participação;
e os valores da ideologia socialista foram mais proclamados que praticados.

É neste contexto de revolução social abortada — e de fracasso econó-
mico — que se situam as transformações recentes na Europa de Leste. Certos
grupos sociais, apoiados pela burguesia mundial, aperceberam-se de que um
regresso ao mercado e às práticas capitalistas (em todos os níveis) era em
definitivo a melhor via — ou mesmo a única via possível — para continuar
o processo de modernização promovendo ao mesmo tempo os seus próprios
interesses de classe. Mas um tal retorno ao capitalismo não significa de todo
o fracasso do projecto marxista: significa o fracasso de um projecto de moder-
nização pseudo-socialista, projecto desenvolvido para elites que se reivindi-
cavam do marxismo para se justificar.

— Segundo aspecto: o marxismo é igualmente, e antes de tudo, uma
teoria científica da história, conhecida sob o nome de «materialismo histó-
rico». Esta teoria procura compreender, por um lado, a dinâmica interna
das sociedades (por exemplo: a dinâmica da sociedade capitalista em geral
ou do capitalismo inglês em particular) e, por outro lado, a transição de um
tipo de sociedade para outro (por exemplo: a transição do capitalismo para
o socialismo neste ou naquele país).

Nesta busca de uma compreensão científica da história, duas concep-
ções se confrontam, cada uma delas se reivindicando do marxismo. A pri-
meira concepção pode ser qualificada de mecânica e linear. Considera que
o motor da história se encontra antes de tudo no desenvolvimento das forças
produtivas, no progresso dos conhecimentos e das técnicas: é o progresso
científico e técnico — desenrolando-se de forma contínua e praticamente
autónoma — que, mais do que qualquer outro factor, faz evoluir as socie-
dades; e é ele que explica a passagem de um tipo de sociedade para outra,
segundo uma progressão aparentemente necessária: esclavagismo, feuda-
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lismo, capitalismo, socialismo, comunismo. A segunda concepção da teoria
marxista da história, que corresponde mais ao conjunto do pensamento de
Marx, pode ser qualificada de dialéctica. Para ela, o motor da história re-
side antes de tudo nas lutas de classes, nos conflitos incessantes entre grupos
sociais com interesses divergentes: são essas lutas que determinam a evolu-
ção das sociedades, incluindo, em boa parte, a evolução das próprias forças
produtivas; e essas lutas determinam igualmente o sucesso ou o fracasso da
transição de um tipo de sociedade para outro.

O regresso ao capitalismo nos países de Leste desmente claramente a
concepção mecânica e linear da história. Pelo contrário, confirma plena-
mente a concepção dialéctica centrada na luta de classes: esse regresso
consagra de facto a derrota das forças populares e o triunfo de grupos mi-
noritários apoiados pela burguesia mundial. A análise da evolução dos países
de Leste no decurso destas últimas décadas é chamada a enriquecer a teoria
marxista da história, na ocorrência a teoria da transição entre capitalismo e
socialismo, fazendo ressaltar toda a importância da luta de classes depois
do derrubamento do capitalismo.

— Um terceiro aspecto, que corresponde ao conteúdo do presente
manual, é a teoria económica marxista. Esta integra-se na realidade no con-
junto da teoria marxista da história: visa compreender a estrutura e a dinâ-
mica do sistema económico capitalista, que constitui o campo de análise
privilegiado por Marx e pelos seus sucessores. Contrariamente a uma opi-
nião corrente, a teoria económica marxista nada tem a ver portanto com
uma teoria económica do socialismo ou das economias planificadas: é uma
abordagem científica da economia capitalista, como o indica claramente o
título da obra-mestra de Marx: O Capital.

O regresso dos países de Leste ao capitalismo não significa pois de
modo nenhum o fracasso da teoria económica marxista, nem aliás a sua
confirmação. Significa simplesmente um alargamento geográfico do campo
de aplicação da teoria económica marxista: as análises de O Capital reen-
contram a sua pertinência para estudar igualmente a realidade actual des-
ses países.

Jacques Gouverneur
5 de Maio de 2004





INTRODUÇÃO

Em que é que a teoria económica marxista se distingue das teorias eco-
nómicas correntes? E quais são as particularidades deste manual? A secção 1
apresenta uma característica essencial da abordagem científica marxista: esta
perscruta as realidades fundamentais invisíveis, subjacentes aos fenómenos
económicos observados. A secção 2 assinala as diferentes perspectivas de
análise que se encontram no livro, bem como a variedade dos meios pedagó-
gicos postos à disposição do leitor.

1. UMA ABORDAGEM CIENTÍFICA DA ECONOMIA CAPITALISTA

1.1. Fenómenos visíveis e realidades escondidas

Se se quiser compreender um fenómeno qualquer de modo científico,
não se pode ficar ao nível das aparências. A ciência consiste, precisamente,
em ir para além dos fenómenos visíveis a fim de descobrir uma realidade
mais profunda que não é evidente de imediato. Isto pode ser ilustrado de modo
simples por dois exemplos tomados da astronomia e da psicologia.

Se se observar o céu durante algumas horas, tem-se a impressão de que
o Sol gira em torno da Terra. Mas esta impressão é enganadora: a astrono-
mia demonstra que de facto é a Terra que gira em torno do Sol. Como é
evidente, a revelação desta realidade essencial era indispensável para com-
preender o movimento verdadeiro dos planetas e poder utilizar este conheci-
mento em nosso benefício (para lançar satélites no espaço, por exemplo).

Do mesmo modo, não basta observar o comportamento exterior de um
indivíduo para o compreender. A psicologia explica que os nossos compor-
tamentos e reacções dependem em grande medida de uma «zona inconsciente»
mais ou menos oculta. Quando aceitamos explorar uma parte desta zona
inconsciente, diversos agentes externos da nossa personalidade, possivelmente
díspares, começam a encontrar uma explicação coerente; começamos a com-
preender melhor o nosso «movimento profundo» e podemos portanto orientá-
-lo melhor.
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Passa-se o mesmo na economia. Se se quiser compreender a realidade
íntima e o movimento profundo da economia capitalista não se pode ficar ao
nível das aparências visíveis, deve-se igualmente descobrir e explorar a face
oculta dos fenómenos. Isto pode ser esclarecido se se reflectir um momento
em três questões elementares referentes à produção, aos preços e aos rendi-
mentos. Esta reflexão permitirá assinalar de imediato algumas diferenças
sensíveis entre a teoria marxista e as teorias económicas correntes.

1.2. Três questões que merecem reflexão

1.2.1. De onde vêm os produtos?

Os objectos que consumimos no nosso quotidiano não caem do céu, é
uma evidência: eles devem ser produzidos. Como são produzidos? Os ma-
nuais de economia propõem uma resposta de bom senso: são produzidos
combinando capital (isto é, meios de produção: máquinas, ferramentas, edi-
fícios, etc.) e trabalho. Capital e trabalho, eis os dois «factores de produção»
essenciais de que dispõem as empresas e que elas combinam de acordo com
os seus interesses.

Esta visão de uma produção que repousa sobre o capital e o trabalho
não é certamente falsa, mas não vai ao fundo das coisas. Pois os meios de
produção utilizados nas empresas tão-pouco caem do céu: eles próprios de-
vem ser produzidos!

Se se considerar o conjunto das empresas, se se interrogar uma por uma
acerca da origem do capital, descobre-se que todas as produções repousam
em definitivo só no trabalho humano, o qual explora os recursos da natureza.
Esta preeminência do trabalho será demonstrada no capítulo 1 (§ 1.3). Isso
pode ser ilustrado imaginando e pondo em contraste dois cenários-catástrofe.
No primeiro cenário, todos os meios de produção são destruídos, ao passo
que os seres humanos são relativamente poupados, assim como os recursos
naturais: pondo-se a trabalhar, os sobreviventes podem reconstruir uma gama
completa de produtos. No segundo cenário, todos os meios de produção e os
recursos naturais subsistem, mas os humanos são liquidados: já nenhuma
produção seria possível, e os próprios meios de produção deteriorar-se-iam e
acabariam por desaparecer.

Que reter do que precede? Que os fenómenos visíveis podem ocultar
uma realidade mais fundamental. À primeira vista, todos os produtos resultam
de uma combinação de capital e de trabalho. Mais fundamentalmente — mas
isso não salta à vista —, todos os produtos resultam em definitivo do traba-
lho humano.
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1.2.2. De que dependem os preços?

Os preços desempenham um papel essencial na vida económica, pois
orientam as escolhas dos produtores e dos consumidores. Mas do que depen-
dem eles? Também neste caso, os manuais de economia propõem uma res-
posta de senso comum, a saber, que os preços se regem pela «lei da oferta e
da procura»: flutuam com as mudanças nas relações entre a oferta e a pro-
cura, são estáveis (constituem «preços de equilíbrio») quando as quantidades
oferecidas e procuradas são iguais.

Esta visão das coisas não é certamente falsa: um excesso de oferta faz
efectivamente baixar os preços, ao passo que uma penúria os faz subir. Mas
esta visão, também aqui, não vai ao fundo das coisas. Pois ela não explica o
nível dos «preços de equilíbrio»: se a oferta for igual à procura para todas as
mercadorias, como explicar, por exemplo, que o preço médio dos automó-
veis seja 50 ou 100 vezes mais elevado do que os preços médios das bicicle-
tas ou dos pneus para automóveis?

De facto, como se demonstrará no capítulo II (§ 3.2), estas diferenças
de preços são devidas antes de tudo às diferenças nas quantidades de traba-
lho necessárias para produzir as diversas mercadorias (incluindo neste traba-
lho, como é devido, o requerido para produzir os meios de produção utilizados
em cada caso).

As mercadorias podem ser comparadas a icebergs, com uma parte visí-
vel e outra oculta. A parte visível não reflecte exactamente a parte oculta: a
primeira pode ser mais alongada num sentido, a segunda mais alongada nou-
tro sentido. Mas os afastamentos ou distâncias que se podem observar entre
dois icebergs, assim como os movimentos visíveis dos icebergs no oceano,
dependem dos afastamentos e dos movimentos dos seus lados ocultos. Do
mesmo modo, as mercadorias têm duas faces indissociáveis: uma face visí-
vel (o seu preço) e uma face oculta (o trabalho necessário para produzi-las).
Os preços não reflectem exactamente as quantidades de trabalho, mas as dife-
renças de preços, assim como os movimentos respectivos dos preços, depen-
dem antes de tudo das diferenças e das evoluções nas quantidades de trabalho
respectivas.

Mais uma vez, os fenómenos visíveis (os preços) escondem uma reali-
dade mais fundamental (o trabalho). E enquanto as teorias económicas cor-
rentes se contentam com analisar a superfície das coisas (os preços), a teoria
marxista examina em profundidade a ligação mais ou menos estrita que existe
entre os preços das mercadorias e o trabalho de que elas resultam.



INTRODUÇÃO16

1.2.3. De onde vêm os rendimentos?

Se compro ao acaso um bilhete de lotaria e ganho uma certa quantia de
dinheiro (digamos € 100), toda a gente concordará em que este rendimento
se deve à sorte. Mas se a sorte me permitiu obter este rendimento, será que
foi ela que o criou?

Se empresto dinheiro a uma empresa ou ao Estado, recebo juros anuais,
que constituem a remuneração do serviço prestado. Mas se o empréstimo me
permite receber um rendimento, onde foi ele criado?

Enquanto empresário, ganho ao ser mais competitivo que os meus con-
correntes, ao produzir a um menor custo; para este fim, substituo trabalhado-
res por máquinas. Mas se a mecanização me permite obter rendimentos mais
substanciais, terá sido a máquina a criá-los?

Estas situações e perguntas conduzem mais uma vez a considerar as
duas partes do iceberg, a fazer a distinção entre os fenómenos visíveis e a
realidade oculta. Os fenómenos visíveis são os rendimentos auferidos por
diferentes pessoas ou empresas. A realidade oculta é a maneira como estes
rendimentos são criados. Enquanto as teorias económicas correntes se limi-
tam geralmente a constatar e a justificar os rendimentos auferidos, a teoria
marxista analisa em profundidade a própria fonte de todos os rendimentos.

Não é o acaso ou empréstimo que criam o rendimento: eles permitem-
-me auferir uma parte do rendimento criado no conjunto da economia. Da
mesma forma, as máquinas não criam rendimento; mas permitem às empre-
sas mais mecanizadas obter mais lucro que os concorrentes menos avançados
no plano técnico. De facto, como se demonstrará no capítulo II (§ 4.1), o
rendimento global é criado pelo trabalho de todos aqueles que participam na
produção de mercadorias, e unicamente pelo seu trabalho. E ver-se-á no capí-
tulo III (secção 1) que o próprio lucro capitalista é criado unicamente pelo
trabalho dos assalariados, e mais precisamente por um «sobretrabalho» que
eles são obrigados a fornecer.

1.3. Uma primeira conclusão

Os parágrafos anteriores são suficientes para sugerir — antes de de-
monstrar mais adiante — que as aparências não correspondem necessaria-
mente às realidades mais fundamentais: ao contrário do que parece à primeira
vista, é unicamente o trabalho humano que cria o conjunto dos produtos e
dos rendimentos, é ele que determina fundamentalmente as diferenças e os
movimentos dos preços.

Se se ficar ao nível das aparências (os produtos são criados pelo capital
e pelo trabalho, os preços dependem da oferta e da procura, o lucro é criado
pelas máquinas), é impossível compreender a realidade íntima e o movimento
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profundo da economia. Para atingir este objectivo, é preciso descobrir e ex-
plorar a face oculta dos fenómenos, ou seja, o trabalho humano. Assim será
possível realmente compreender, e explicar de maneira coerente, os múlti-
plos fenómenos e tendências visíveis da economia.

Como o leitor se poderá dar conta à medida da sua progressão, a teoria
do «valor-trabalho» elaborada por Marx em O Capital — e aprofundada por
uma série de economistas — revela-se eminentemente pertinente e fecunda
para analisar em profundidade as realidades de hoje: desenvolvimento da
mecanização e da automação, crescimento da produtividade, crise e desem-
prego, concentração do poder económico, subcontratação, invasão da publi-
cidade, exportação de capitais, mundialização da economia, etc. (1)

2. ALGUMAS PARTICULARIDADES DO MANUAL

2.1. Uma pluralidade de perspectivas

O livro distingue e combina diferentes perspectivas de análise: estática
e dinâmica, macroeconómica e microeconómica, abstracta e concreta.

Os seis primeiros capítulos adoptam uma perspectiva estática: anali-
sam a estrutura da economia. Os três últimos capítulos, pelo contrário, colo-
cam-se numa perspectiva dinâmica: estudam diversos aspectos do crescimento,
como a expansão do trabalho assalariado e da produção mercantil, a contra-
dição entre a busca do lucro e a satisfação das necessidades sociais, o desen-
volvimento das crises e do desemprego, etc.

Este manual coloca-se numa perspectiva essencialmente macroeconó-
mica. Ele visa antes de tudo explicar fenómenos globais: a estrutura e o cres-
cimento da economia no seu conjunto (mais do que a estrutura e o crescimento
de uma empresa ou de um ramo particular), os salários e os lucros em geral
(mais do que os salários e os lucros numa empresa ou num ramo particular),
o fenómeno dos preços em geral (mais do que os preços desta ou daquela
mercadoria específica). Esta abordagem macroeconómica é contudo comple-
tada por numerosas aproximações microeconómicas: assim, o capítulo I
começa por uma análise do processo de produção individual; o capítulo II
explica nomeadamente as diferenças de preços entre diferentes espécies de
mercadorias (automóveis e bicicletas, por exemplo); o capítulo V estuda mais

 (1) A adopção de uma «teoria do valor-trabalho» não implica uma rejeição das teorias económicas
correntes naquilo que elas têm de válido. A «lei da oferta e da procura», por exemplo, fornece uma série de
indicações úteis acerca das flutuações dos preços: não se trata de descartá-la, mas antes de integrá-la numa
abordagem mais fundamental que explique o nível em torno do qual estas flutuações se verificam.
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especialmente a concorrência a que se entregam as empresas no interior de
um mesmo ramo (concorrência entre diversos produtores de aço, por exem-
plo) (2).

O manual analisa em pormenor o funcionamento do sector principal da
economia, que é o sector das empresas capitalistas. Mas esta análise é com-
pletada por um exame de todas as outras formas de produção: empresas
públicas, empresas independentes, serviços públicos e privados não mercan-
tis, associações voluntárias, famílias (ver capítulos I e VI). O manual especi-
fica as características distintivas destas diversas unidades de produção e
examina as relações contraditórias que elas mantêm com o sector principal.
Longe de se acantonar na análise de um sistema abstracto, consideram-se
assim os aspectos diversificados de uma sociedade real.

2.2. Uma relativa ausência de dados empíricos

O manual trata de numerosas realidades contemporâneas, mas apresenta
poucos exemplos concretos ou dados quantificados das mesmas. Fala-se por
exemplo de desenvolvimento da mecanização, de concentração industrial, de
invasão da publicidade, etc., mas sem fornecer estatísticas.

Esta omissão é deliberada. As realidades contemporâneas abordadas no
manual já são bem conhecidas de toda a gente, ainda que através dos grandes
meios de comunicação como a imprensa ou a televisão; além disso, elas são
suficientemente quantificadas em numerosas e variadas publicações. Mais do
que ilustrar as análises com dados que se tornam rapidamente ultrapassados,
o manual convida o leitor a fazer por si mesmo a ligação entre a teoria e as
realidades que o cercam: este é o objectivo das perguntas de aplicação inse-
ridas no fim de cada capítulo (ver adiante, § 2.3.).

2.3. Uma riqueza de meios pedagógicos

O manual desenvolve ao máximo as qualidades de rigor e de simplici-
dade. Rigor para reagir contra o «nevoeiro» que demasiado frequentemente
paira sobre as noções teóricas mais elementares. Simplicidade, para que a
matéria se torne acessível a toda pessoa receptiva, mesmo sem qualquer conhe-
cimento prévio acerca dos assuntos abordados.

Além disso, o livro é enriquecido com diversos apoios pedagógicos colo-
cados no fim de cada capítulo. Esses apoios compreendem:

(2) As mesmas ferramentas de análise são utilizada tanto na abordagem macroeconómica como na
abordagem microeconómica. Isto constitui uma diferença notória em relação aos manuais correntes de econo-
mia, em que as duas abordagens, em vez de estarem unificadas, recorrem a ferramentas de análise diferentes.
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1.º um resumo das ideias essenciais desenvolvidas em cada capítulo;
2.º uma lista dos conceitos novos a assimilar;
3.º exercícios destinados a verificar sucessivamente:
a) a compreensão das ideias essenciais («princípios de base»);
b) a compreensão de pontos específicos («aprofundamento»);
c) a capacidade de efectuar a ligação com as realidades actuais («aplica-
ções»).

Todos os conceitos são retomados e definidos no léxico apresentado no
fim do livro. No fim do livro encontram-se também as respostas à maior parte
das perguntas colocadas nos exercícios (ou pistas úteis para lhes responder).

Todos estes meios pedagógicos deveriam facilitar o estudo do manual
e permitir assimilar o seu conteúdo de um modo simultaneamente progres-
sivo, rigoroso e pessoal. Três precisões ainda antes de abordar este estudo:

— O manual inclui numerosos anexos de ordem teórica. Estes desti-
nam-se sobretudo a leitores ou a estudantes mais bem preparados: proporcio-
nam precisões sobre pontos particulares ou justificam certas posições
relativamente originais adoptadas no texto. (Os problemas ali examinados são
simplesmente mencionados em notas de rodapé no texto, com as devidas
referências aos anexos correspondentes).

— A apresentação gráfica do livro não é uniforme: certas passagens
do texto, assim como os anexos, são impressas em caracteres mais pequenos;
por outro lado, o número de certas notas é posto entre parênteses rectos [ ]
em pé da página. As passagens e as notas em causa, assim como os anexos,
podem ser omitidos sem prejudicar a compreensão do essencial: destinam-se
quer a leitores já com conhecimentos prévios destes assuntos quer a leitores
interessados nos pontos particulares neles abordados.

— Como assinalado na apresentação, pode ser útil percorrer primeiro
os capítulos VII e IX. Estes capítulos, que analisam as tendências fundamen-
tais e as crises do sistema, estão relacionados directamente com problemas
da actualidade. O leitor encontrará neles um estímulo eventual para empreen-
der a seguir o estudo sistemático do livro; além disso, ao retornar aos capí-
tulos mencionados, perceberá os progressos alcançados na sua compreensão
dos mecanismos fundamentais da economia.





CAPÍTULO I

O FUNDAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS:
O TRABALHO

Este capítulo é centrado no trabalho, ou seja, na actividade de produ-
ção. As duas secções do capítulo consideram este trabalho sob dois ângulos
distintos.

A primeira secção trata dos aspectos materiais mais gerais, que se en-
contram em qualquer processo de trabalho. Põe em relevo que o trabalho é o
fundamento essencial da riqueza em bens e serviços.

A segunda secção trata dos aspectos sociais do trabalho, que variam
conforme as unidades de produção. Mostra os diversos tipos de trabalho que
contribuem para a produção global dos bens e serviços.

1. OS ASPECTOS MATERIAIS COMUNS A TODO TRABALHO

1.1. O processo de trabalho ou processo de produção

Os seres humanos vivem e reproduzem-se, individual e colectivamente,
utilizando um conjunto de coisas extremamente diversas: água, ar, alimen-
tos, vestuário, cuidados de saúde, armas, transportes, energia, etc. Todas estas
coisas constituem aquilo a que se chama valores de uso, ou seja, meios úteis
para satisfazer tal(is) ou tal(is) necessidade(s) determinadas(s): os transpor-
tes servem para deslocar os bens e as pessoas, as armas servem para comba-
ter, etc. (1)

De onde provêm os valores de uso? Alguns são fornecidos directamente
pela natureza, sem intervenção humana: são os «dons da natureza», como o
ar que respiramos. Mas na sua imensa maioria, os valores de uso consumidos
devem ser produzidos pela actividade humana.

(1) Duas observações devem ser feitas de imediato acerca do conceito de valor de uso:
a) de um ponto de vista gramatical, pode-se dizer das diferentes coisas consumidas que elas são valo-

res de uso (elas são meios úteis para satisfazer necessidades determinadas) ou que elas têm um valor de uso
(elas têm um utilidade, elas têm a propriedade de satisfazer necessidades determinadas);

b) de um ponto de vista moral, não há aqui qualquer juízo sobre as necessidades que as diversas coisas
devem satisfazer: um alimento é um valor de uso, uma arma é simplesmente um valor de uso diferente.
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Em qualquer sociedade, tal como na vida de qualquer indivíduo, distin-
guem-se portanto actividades de consumo e actividades de produção. O termo
trabalho designa as actividades de produção, por oposição às actividades de
consumo. E o termo trabalhador designa o indivíduo considerado como pro-
dutor, por oposição ao indivíduo considerado como consumidor.

trabalho = produção
trabalhador = produtor

As actividades de produção demoram sempre um certo tempo (mais ou
menos longo, conforme o caso) e supõem uma certa organização, um certo
encadeamento de operações. Para sugerir esta dupla ideia de duração e de
organização, fala-se de processo de produção (ou processo de trabalho).

As actividades de produção serão analisadas de dois pontos de vista,
sucessivamente. O § 1.2 adopta um ponto de vista microeconómico: trata de
qualquer processo de trabalho particular (produção de aço, de vestuário, de
espectáculos, etc.). O § 1.3 adopta um ponto de vista macroeconómico: con-
sidera o processo de produção global, ou seja, o conjunto dos processos de
produção particulares (2). Em ambos os casos, consideram-se em simultâneo
os elementos postos em acção no trabalho e os resultados do trabalho.

(2) A macroeconomia encara os fenómenos económicos de um ponto de vista global, à escala de todo
um país ou de um conjunto de países; a microeconomia encara os fenómenos de um ponto de vista particular,
à escala de um indivíduo, de uma empresa, de um ramo de produção. Esta distinção simples entre macroeconomia
e microeconomia deve ser completada com duas observações, uma de ordem conceptual, a outra de ordem
ideológica.

a) Quando os fenómenos económicos são encarados à escala de um ramo de produção, certos autores
utilizam igualmente o termo «mesoeconomia» (ou seja, economia à escala intermediária). Quando os fenóme-
nos são encarados à escala de um país, todos os autores utilizam o termo «macroeconomia»; mas se se tiver em
conta o facto de que o país não é senão um elemento de um conjunto mais vasto (a economia europeia, a
economia mundial), pode-se qualificar de microeconómicos os fenómenos que se desenrolam à escala deste
país.

b) A ideologia dominante sugere que a procura do interesse particular por cada indivíduo ou empresa
(ou ramo ou país) tende a realizar o melhor possível o interesse geral. Na realidade, uma medida pertinente de
um ponto de vista microeconómico pode ter efeitos absolutamente contrários ao nível macroeconómico: assim,
cada empresa ou país tomado isoladamente tem interesse em reduzir os seus salários para diminuir seus custos
de produção e para aumentar o seu próprio volume de produção; mas a redução generalizada dos salários acar-
reta uma redução da procura global e portanto uma diminuição da produção global (ver a este respeito o cap.
IX. 3.1.2.).
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1.2. O processo de produção microeconómico

1.2.1. Os resultados do trabalho

Considerado sob o ângulo dos resultados, todo o processo de trabalho
produz valores de uso. Estes podem ser bens ou serviços, e eles podem ser-
vir como meios de consumo ou meios de produção (ver quadro I.1).

a) Bens ou serviços

A distinção entre os dois pode ser estabelecida da seguinte maneira.
Um bem é um resultado do trabalho cuja existência é separável do produtor,
que é armazenável, e cujo consumo é posterior à produção (exemplos: o
automóvel, o livro, os medicamentos, a escova de cabelo). Um serviço é, pelo
contrário, um resultado do trabalho cuja existência é inseparável do produ-
tor, que não é armazenável e cujo consumo é simultâneo à produção (exem-
plos: o transporte, o ensino, os cuidados médicos, o corte de cabelo).

b) Meios de consumo ou meios de produção

Os bens ou serviços produzidos constituem meios de consumo quando
são utilizados pelos indivíduos para satisfazer as suas necessidades e aspira-
ções. Constituem meios de produção quando, pelo contrário, são utilizados
para produzir outros bens e serviços [3]. Esta segunda utilização vai ser con-
siderada de seguida. Notemos aqui que, conforme o uso que dele se faz, um
mesmo bem ou serviço pode constituir um meio de consumo ou um meio de
produção (exemplo: a electricidade para iluminar a casa ou para accionar as
máquinas de uma empresa).

1.2.2. Os elementos postos em acção no trabalho

O trabalho consiste em pôr em acção força de trabalho e meios de pro-
dução (ver quadro I.1.). O que se entende por isto?

[3] A utilização de bens e serviços como meios de produção é igualmente denominada consumo «pro-
dutivo» ou «intermediário» (por oposição ao consumo «final» quando são utilizados como meios de consumo).
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Quadro I.1.: O processo de produção microeconómico

Elementos postos em acção Actividade Resultado

Trabalhador(es) Produção Produto do trabalho

= força de trabalho (= trabalho) (= valores de uso)

+

Meios de produção

Meios de

Meios de trabalho Bens consumo

+ ou ou

Objectos de trabalho Serviços Meios de

produção

a) A força de trabalho

O trabalho e a força de trabalho são duas coisas distintas. A força de
trabalho é o conjunto das faculdades físicas e intelectuais que tornam o indi-
víduo apto para trabalhar, é a sua aptidão para trabalhar (para produzir).
O trabalho, por sua vez, consiste no pôr em acção estas faculdades, esta ap-
tidão para trabalhar. A diferença entre os dois conceitos é semelhante àquela
que existe, por exemplo, entre a capacidade de ataque nuclear e um ataque
(bombardeamento) nuclear: a primeira é uma potencialidade, a segunda é esta
potencialidade posta em acção.

b) Os meios de produção

O indivíduo produtor não trabalha no vazio, ele não produz a partir do
nada nem sem nada: em simultâneo com a sua força de trabalho, ele põe em
acção meios de produção. Estes subdividem-se em duas categorias, os ob-
jectos de trabalho e os meios de trabalho: os objectos de trabalho são os
objectos sobre os quais se efectua o trabalho, são as matérias que são trans-
formadas pelo trabalho; os meios de trabalho são os objectos com os quais se
efectua o trabalho, são todos os meios utilizados directa ou indirectamente
para realizar o trabalho (as ferramentas e máquinas, os edifícios, etc.) (4).

(4) Duas observações respeitantes aos meios de produção:
a) Na terminologia habitual e na teoria económica corrente, os meios de produção designam unica-

mente os meios de trabalho; na teoria marxista, eles abrangem também os objectos de trabalho.
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1.2.3. Local de trabalho e unidade de produção

O trabalho desenvolve-se necessariamente num certo lugar, num certo
ponto definido técnica e geograficamente: oficina em Liège, escritório em
Bruxelas, laboratório em Montreal, domicílio do produtor, domicílio do
cliente, etc. Este local técnico e geográfico é o local de trabalho (ou local de
produção).

Por outro lado, todo o trabalho se desenrola necessariamente no seio de
uma entidade social que organiza a produção: empresa siderúrgica ou farma-
cêutica, banco ou ministério, sindicato, família, etc. Cada uma destas entida-
des sociais constitui uma unidade de produção.

1.3. O processo de produção macroeconómico

O quadro I.1. dá uma visão sintética válida para qualquer processo de
trabalho considerado isoladamente. Se se quiser considerar a produção glo-
bal de uma sociedade, pode-se prolongar o quadro para a esquerda e para a
direita partindo sempre dos meios de produção (ver quadro I.2.).

Enquanto elementos do processo de trabalho, os meios de produção
utilizados não caem do céu: são eles próprios produzidos pelo trabalho hu-
mano, em outros processos de produção. Enquanto resultados do processo
de trabalho, os meios de produção fabricados não servem senão de interme-
diários: estão destinados a serem utilizados em outros processos de produ-
ção. Se se prosseguir o raciocínio, compreende-se que a produção global dos
bens e serviço assenta em última instância em «forças produtivas» funda-
mentais (a força de trabalho e a natureza) e que ela serve em definitivo para
satisfazer necessidades de consumo. Vejamos tudo isto mais de perto.

b) Os termos «objectos de trabalho» e «matérias» aplicam-se adequadamente à produção dos bens
materiais típicos (a madeira transformada em cadeira pelo marceneiro). Para numerosos serviços, é preferível
falar de «ponto de aplicação» do serviço ou de «realidade» a transformar pelo serviço. Esta realidade, este
ponto de aplicação, pode ser um objecto material (transporte, reparação, venda, etc.), um indivíduo (trans-
porte, cuidados de saúde, ensino, etc.), uma realidade abstracta (investigação teórica por exemplo), etc.
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Quadro I.2.: Fundamentos e finalidade da produção global

Elementos da produção Resultados da produção

Forças

produtivas Elementos imediatos Resultados imediatos
Resultados

fundamentais
últimos

FT MC

Força de FT + ou MC

trabalho FT + MP MP ou MC Meios de

+ FT + MP MP ou MC Consumo

Natureza + MP MP ou

... MP MP ...

Nota: FT = força de trabalho; MC = meios de consumo; MP = meios de produção

A natureza fornece matérias brutas: ar, água, minerais, vegetais, ani-
mais... Num número limitado de casos, estas matérias brutas podem ser di-
rectamente consumidas, sem intervenção de trabalho humano: é o caso do
ar, já assinalado. Na imensa maioria dos casos, a força de trabalho humana
deve transformar as matérias brutas para delas retirar meios de consumo.

Em alguns casos, esta transformação da matéria bruta em meios de
consumo é imediata (o peixe pescado e consumido tal qual). Na maior parte
dos casos, os meios de consumo não são obtidos senão no fim de um circuito
mais ou menos longo: as matérias brutas são primeiro transformadas em
matérias-primas para outros processos de produção (o peixe pescado e utili-
zado na indústria de conservas, o minério extraído e utilizado na metalur-
gia); estas matérias-primas transformadas fornecem meios de consumo (as
conservas) ou matérias-primas mais elaboradas que servirão elas próprias para
outros processos de produção para desembocar finalmente na produção de
meios de consumo (o metal serve para fabricar chapas e ferramentas destina-
das ao fabrico de automóveis).

A produção global de bens e serviços pode portanto ser vista como uma
valorização colectiva da natureza pelo homem. Nesta valorização colectiva,
o homem produziu e interpôs entre ele próprio e a natureza meios de produ-
ção cada vez mais diversos e aperfeiçoados: isto permitiu-lhe aumentar o seu
poder sobre a natureza e dela retirar meios de consumo cada vez mais abun-
dantes e diversificados (5). Como os meios de produção utilizados são eles

(5) Esta perspectiva de uma valorização colectiva e crescente da natureza pelo homem será considera-
da de maneira crítica no cap. VII (secção 4).
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próprios produto do trabalho humano, verifica-se que os múltiplos bens e
serviços têm como fundamento último o trabalho humano (6). Como os meios
de produção fabricados constituem intermediários para aumentar a produção
de meios de consumo, verifica-se que a produção global acaba finalmente
por satisfazer necessidades de consumo.

2. OS ASPECTOS SOCIAIS DIFERENCIADOS DO TRABALHO

Depois de ter estudado os aspectos materiais do trabalho, presentes em
qualquer processo de produção, consideremos agora os aspectos sociais do
trabalho, os quais variam segundo as unidades de produção.

O § 2.1. analisa o trabalho na esfera profissional, ou seja, a esfera em
que as actividades de produção em princípio são exercidas com vista a obter
um rendimento. O § 2.2. apresenta em seguida o trabalho na esfera não pro-
fissional, aquela em que as actividades de produção são no essencial assumi-
das gratuitamente (7). O § 2.3. sintetiza os diversos tipos de trabalho e de
unidades de produção, permitindo a cada leitor situar e analisar as suas pró-
prias actividades de produção (profissionais e não profissionais) no processo
de produção global.

2.1. O trabalho na esfera profissional

O trabalho na esfera profissional pode ser repartido segundo dois crité-
rios sociais essenciais: 1. segundo os produtos sejam — ou não — destina-
dos à venda: este critério permite estabelecer uma distinção entre produção
mercantil e produção não mercantil, entre trabalho indirectamente social e
trabalho directamente social; 2. segundo os trabalhadores ofereçam — ou
não — os seus serviços no «mercado de trabalho»: este segundo critério
permite opor trabalho assalariado e trabalho não assalariado.

(6) Ao nível de cada processo de produção individual assim como ao nível da produção global, a teoria
económica corrente distingue e põe em pé de igualdade dois «factores de produção» essenciais: o «trabalho»
(a força de trabalho) e o «capital» (os meios de trabalho). Esta concepção fica na superfície das coisas: ela não
mostra que o «capital» é ele próprio um produto do trabalho humano (rever a este respeito a comparação apre-
sentada na introdução, 1.2.1.).

(7) Excepções são possíveis: pode-se encontrar trabalho gratuito na esfera profissional (caso de um
colaborador benévolo ligado a um hospital) e trabalho remunerado na esfera não profissional (caso de um
assalariado contratado por uma associação voluntária) (ver mais adiante 2.2.2. e 2.3.1.).
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2.1.1. Produção mercantil ou não mercantil

a) Produção mercantil e trabalho indirectamente social

1. No sector de produção mercantil opera uma multidão de empresas.
Entende-se por isso unidades de produção que produzem mercadorias, ou seja,
bens ou serviços destinados à venda.

Cada empresa decide livremente a natureza das suas produções (o que
produzir?), a técnica de produção (como produzir?), o volume de produção
(que quantidade produzir?), o local da produção (onde produzir?), etc.: é o
princípio da livre iniciativa. Mas cada empresa toma todas estas decisões tendo
em conta indicações do mercado. Este intervém por dois meios: com efeito,
toda a empresa passa pelo mercado não só para a venda dos seus produtos
(dos quais ela espera as receitas mais elevadas possíveis), mas também para
a compra das suas máquinas, matérias, etc. (das quais procura minimizar os
custos). Enquanto as receitas ultrapassarem os custos num montante julgado
suficiente, a empresa pode prosseguir as suas actividades normalmente; mas
se as receitas forem insuficientes em relação aos custos, a empresa deve rever
as suas decisões de produção (mudar o produto, ou a técnica, ou a quanti-
dade, ou a localização, etc.). Pode-se portanto dizer que o mercado valida
(confirma) ou sanciona (infirma) as iniciativas das empresas.

Cada empresa produz bens e serviços que são destinados, na sua imensa
maioria, a serem comprados por pessoas diferentes dos próprios produtores.
O trabalho realizado nas empresas é portanto, em princípio, trabalho social.
Entende-se por isso trabalho socialmente útil, ou seja, trabalho cujo produto
é útil para outros que não os próprios produtores.

É a venda num mercado que atesta o carácter socialmente útil do tra-
balho efectuado numa empresa. Se um bem ou serviço posto à venda encon-
tra comprador no mercado, tem-se a prova de que o trabalho efectuado na
empresa é útil para outros que não os produtores. Este trabalho constitui então
trabalho indirectamente social: entende-se por isso todo o trabalho cuja uti-
lidade social é reconhecida de maneira indirecta, por meio de uma venda no
mercado (8). Em contrapartida, se um produto posto à venda não encontra
comprador, verifica-se que o trabalho fornecido é socialmente inútil.

(8) a) Por venda, entende-se toda a cessão contra pagamento, quer se trate de uma transferência de direi-
tos de propriedade (venda no sentido estrito) ou de uma transferência de direitos de uso (aluguer, empréstimo).

b) Nenhum juízo moral é efectuado no que se refere à «utilidade social» dos bens e serviços produzi-
dos (alimentos, drogas, armas, transportes, ensino...). Na discussão teórica deste capítulo e dos capítulos
seguintes, um produto qualquer é «socialmente útil» desde que ele seja considerado como tal quer pelos com-
pradores (trabalho indirectamente social) quer por uma autoridade pública (trabalho directamente social: ver
2.1.1.b).
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2. Produzindo para o mercado, as empresas vivem da venda dos seus
produtos, do preço pago pelos compradores: se elas conseguem vender os
seus produtos em condições favoráveis, obtêm os recursos necessários para
o pagamento dos trabalhadores e para o prosseguimento das actividades.

Por outro lado, as empresas estão submetidas às leis do mercado: por
um lado, à lei da procura (os bens ou serviços devem corresponder a uma
procura por parte de compradores); por outro, à lei da concorrência (os bens
ou serviços produzidos devem ser competitivos em relação aos dos concor-
rentes). As empresas estão a todo momento submetidas aos riscos do mer-
cado (os seus clientes vão comprar outros produtos ou comprar os mesmos
produtos a produtores concorrentes?); elas estão também confrontadas com
o risco de um desaparecimento automático pelo jogo da procura e da concor-
rência (9). O trabalho efectuado nas empresas surge pois como trabalho hete-
rónomo: entende-se por isso um trabalho cuja reprodução está submetida a
normas externas, neste caso as leis do mercado.

3. Na maior parte dos casos, as iniciativas de produção mercantil ema-
nam de pessoas privadas (capitalistas ou independentes: ver mais adiante,
2.1.2): estamos então perante empresas privadas. Num certo número de casos,
contudo, são as autoridades públicas que tomam a iniciativa de produzir para
a venda (exemplo: a Société Nationale des Chemins de Fer Belges, a Société
Nationale des Chemins de Fer Français): estamos então perante empresas
públicas.

b) Produção não mercantil e trabalho directamente social

1. Além das empresas, a esfera profissional compreende igualmente
instituições de interesse público (a que chamaremos igualmente, para abre-
viar, instituições). Entende-se por isso unidades de produção que produzem
bens ou serviços colectivos não mercantis: justiça, parques públicos, ensino
ou cuidados de saúde gratuitos, serviços de registo civil, etc. Os produtos
colectivos não mercantis não são destinados à venda, são pelo contrário for-
necidos em princípio gratuitamente aos utilizadores.

Tal como as empresas, as instituições produzem bens e serviços que
são utilizados, na sua imensa maioria, por outras pessoas que não os pró-
prios produtores. O trabalho ali efectuado é portanto, ele também, trabalho
social, trabalho socialmente útil.

(9) Esta sanção do mercado pode ser atenuada pela concessão de subsídios públicos. Isto refere-se em
particular às empresas públicas, cuja finalidade normal é pôr ao alcance de todos bens e serviços considerados
indispensáveis.
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Mas não é a venda num mercado que atesta a utilidade social dos traba-
lhos efectuados nestas instituições: os bens e serviços são considerados como
úteis a priori, em virtude de uma decisão dos poderes públicos. O trabalho
ali efectuado é portanto trabalho directamente social: entende-se por isso todo
trabalho cuja utilidade social é atestada de maneira directa pela autoridade
pública, independentemente de uma venda no mercado.

2. As instituições de interesse público vivem não da venda de bens ou
serviços, mas de financiamentos públicos: os poderes públicos cobram im-
postos e financiam a partir dos mesmos as actividades das instituições.

As instituições não estão submetidas às leis e aos riscos do mercado,
mas estão submetidas às leis e aos riscos dos poderes públicos que as finan-
ciam. Os poderes públicos têm os seus próprios critérios referentes à criação,
à manutenção ou à supressão das instituições. Os critérios em causa podem
ser estabelecidos tendo em conta considerações muito diversas: o encargo
para as finanças públicas, as necessidades sociais a satisfazer, os interesses
partidários ou pessoais dos políticos no poder, etc. Se certas instituições de-
saparecem, não é porque elas não satisfaçam as leis do mercado, mas porque
elas não correspondem aos critérios dos poderes públicos. O trabalho efec-
tuado nas instituições em causa é portanto, ele também, trabalho heterónomo:
a sua reprodução está submetida a normas externas, neste caso os critérios
dos poderes públicos.

3. Na maior parte dos casos, as produções colectivas não mercantis
resultam de iniciativas que emanam dos próprios poderes públicos: trata-se
então de instituições públicas. Em certos casos, contudo, pessoas privadas
executam produções não mercantis e obtêm para estas um estatuto de ser-
viço público com financiamento pelos poderes públicos: falar-se-á então de
instituições privadas com financiamento público (exemplo: a rede do ensino
livre na Bélgica, do ensino privado sob contrato em França).

2.1.2. Trabalho assalariado ou trabalho não assalariado

O critério anterior repartiu os trabalhadores conforme o carácter mer-
cantil ou não mercantil dos bens ou serviços que eles contribuem para pro-
duzir: alguns contribuem para produzir bens e serviços destinados ao mercado,
outros bens e serviços que não passam pelo mercado. O critério seguinte
reparte estes mesmos trabalhadores conforme o carácter mercantil ou não
mercantil da força de trabalho: uns vendem a sua força de trabalho (os assa-
lariados), ou outros não; entre estes últimos, alguns compram força de traba-
lho (os capitalistas), outros não (os independentes).
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a) Os assalariados

Os assalariados caracterizam-se pelos seguintes traços: 1. Eles são juri-
dicamente livres para pôr ou não pôr a sua força de trabalho à disposição de
outrem (10). 2. Se eles põem a sua força de trabalho à disposição de outrem,
é passando pelo mercado de trabalho: eles ali oferecem a sua força de traba-
lho a eventuais empregadores, em troca de um salário (11). 3. Se vendem a
sua força de trabalho contra salário, é — nos casos habituais — porque eles
são economicamente obrigados a fazê-lo: não tendo meios de produção (ter-
ras, equipamentos), não podem produzir por si próprios e viver da venda ou
do consumo directo dos seus produtos; não tendo activos transferíveis (imó-
veis, títulos), não podem viver tão-pouco de rendimentos de propriedades;
para assegurar a sua subsistência e obter os rendimentos procurados, não
podem senão vender a sua força de trabalho (12).

Os assalariados constituem a categoria social de longe mais numerosa.
Esta categoria inclui todos aqueles que vendem a sua força de trabalho, quais-
quer que sejam o estatuto jurídico e as tarefas concretas, qualquer que seja o
empregador, quaisquer que sejam a duração do emprego e o nível do salário.
Ela inclui portanto os operários, os empregados, os quadros, os funcionários,
mas também os aprendizes, os temporários, os trabalhadores contratados no
quadro de programas de luta contra o desemprego.

Todos estes assalariados podem ser repartidos em dois grupos, conforme
o seu empregador e eles próprios pertençam ao sector de produção mercantil

(10) Isto distingue-os dos trabalhadores juridicamente constrangidos a trabalhar para outrem em vir-
tude de laços pessoais: é o caso do escravo (propriedade do seu amo) ou do camponês servo (devedor de obri-
gações em relação ao proprietário feudal de que ele depende).

(11) Uma vez que a força de trabalho e o trabalho são duas coisas distintas (ver 1.2.2. a), o mercado no
qual os trabalhadores cedem a sua força de trabalho deveria ser denominado «mercado da força de trabalho»
em vez de «mercado de trabalho». Quanto à cessão da força de trabalho, não se trata evidentemente de uma
venda no sentido estrito (os ofertantes permanecem proprietários jurídicos da sua força de trabalho), mas de
uma transferência de direitos de uso (a força de trabalho é posta à disposição de um empregador sob a forma
de um aluguer).

(12) a) O processo histórico que fez os trabalhadores perderem o seu acesso aos meios de produção e
de consumo é denominado processo de proletarização. Este último é em simultâneo um processo de formação
de um mercado para a força de trabalho e um processo de formação de um mercado para os produtos das
empresas (ver cap. VII, 3.2.1. e 3.3.1.a).

b) O facto de oferecer a sua força de trabalho contra um salário não exclui que o assalariado possa
dispor de alguns meios de produção ou haveres transferíveis; mas desde que estes sejam insuficientes para
assegurar a sua subsistência ou o nível de vida desejado, a venda de força de trabalho permanece necessária.

c) Um pouco por toda a parte do mundo, numerosas famílias rurais e urbanas são obrigadas, para asse-
gurar a sua subsistência, a combinar produção em pequena escala (agricultura minifundista, comércio ambu-
lante) e venda de força de trabalho: trata-se então de famílias «semiproletárias» (em oposição aos «proletários»
propriamente ditos, que não vivem senão da venda de força de trabalho).
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(trabalho indirectamente social) ou ao sector das instituições (trabalho direc-
tamente social).

b) Os capitalistas

Os capitalistas são definidos por dois critérios: 1. Possuem meios de
produção (empresas) (13) e vivem não da venda da sua força de trabalho, mas
da venda dos bens ou serviços produzidos na sua empresa. 2. Para pôr em
acção os seus meios de produção, para produzir os bens e serviços destina-
dos à venda, compram a força de trabalho dos assalariados.

O trabalho dos capitalistas é essencialmente um trabalho de organiza-
ção e de direcção. Duas observações devem contudo ser feitas a este res-
peito. Em primeiro lugar, em certas pequenas empresas, os capitalistas
participam igualmente no trabalho de execução normalmente reservado aos
assalariados. Por outro lado, na maior parte das grandes empresas, os capita-
listas delegam uma parte mais ou menos extensa das suas tarefas de organi-
zação e comando em assalariados especialmente contratados para este efeito:
os quadros (ver capítulo VII, 1.2.2.a).

Todos os capitalistas pertencem ao sector de produção mercantil. Eles
participam nele quer individualmente (pequeno capitalista à frente de uma
empresa de propriedade individual) quer associados a outros capitalistas (con-
selho de administração de uma sociedade anónima).

c) Os independentes

Os produtores independentes são definidos igualmente por dois crité-
rios: 1. Tal como os capitalistas, possuem meios de produção (empresas) e
vivem não da venda da sua força de trabalho, mas da venda dos bens ou
serviços produzidos na sua empresa. 2. Ao contrário dos capitalistas, não
compram a força de trabalho dos assalariados para produzir estes bens e ser-
viços, mas produzem-nos pessoalmente. (Podem eventualmente recorrer à
colaboração de membros da sua família — os «ajudantes» — mas não se
trata de uma mão-de-obra assalariada comprada no mercado de trabalho.)

(13) Os capitalistas não são necessariamente proprietários jurídicos dos meios de produção: eles podem
arrendar edifícios, terrenos, equipamentos (assim como alugam a força de trabalho dos assalariados e pedem
dinheiro emprestado). O facto importante é que os capitalistas têm o poder de disposição (a «propriedade
real») sobre os meios de produção, sobre a força de trabalho dos assalariados, sobre o dinheiro pedido empres-
tado. A distinção entre propriedade jurídica e propriedade real será sublinhada reiteradamente: ver nomeada-
mente cap. VII, 2.2.1.a (sobre a concentração do capital); conclusão, secção 1 (sobre os accionistas operários);
anexo 12 (sobre as classes sociais).
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Todos os independentes pertencem igualmente ao sector de produção
mercantil. Para marcar a analogia e a diferença com os capitalistas, são qua-
lificados igualmente como pequenos produtores mercantis: «mercantis» pois
produzem para a venda, «pequenos» na medida em que não podem contar
com a compra de força de trabalho para aumentar a sua empresa (14).

Tal como os capitalistas, os independentes participam na produção
mercantil quer como produtores individuais (artesãos, pequenos comercian-
tes, membros de profissões liberais) quer como produtores associados (coo-
perativa operária, associação de advogados).

d) Os rentistas

Última categoria a assinalar: a dos rentistas, ou pessoas que vivem dos rendi-
mentos das suas propriedades. Os rentistas ganham a sua vida sem trabalhar: não
trabalham nem como assalariados, nem como capitalistas, nem como independentes.
Contentam-se em colocar os seus haveres à disposição de outras pessoas contra pa-
gamentos de rendas. Os haveres em causa podem ser terras, imóveis, dinheiro, títu-
los representativos do dinheiro avançado (acções, obrigações). Os proprietários destes
haveres transferem deles quer unicamente o uso (renda da terra, aluguer, emprésti-
mo) quer a própria propriedade (venda). Obtêm em contrapartida rendas periódicas
(rendas fundiárias, rendimentos imobiliários, juros, dividendos) ou uma renda global
paga de uma só vez (preço de venda do activo vendido).

Os assalariados, os capitalistas e os independentes podem obter uma parte dos
seus rendimentos sob forma de rendas. É o caso dos indivíduos que aplicam as suas
poupanças e retiram delas juros. É sobretudo o caso das sociedades capitalistas que
controlam massas enormes de títulos: retiram deles os juros e dividendos correspon-
dentes, assim como os lucros resultantes de transacções especulativas. Mas estas di-
versas rendas não transformam os assalariados, capitalistas ou independentes em
rentistas: só os rentistas ganham a sua vida sem trabalhar.

2.2. O trabalho na esfera não profissional

A esfera não profissional assenta no trabalho gratuito dos produtores.
Uma grande parte deste trabalho decorre no interior das famílias: trata-se do
trabalho doméstico. Este pode ser definido como trabalho realizado sem
contrapartida monetária por e para membros da família. Esta definição não

(14) a) Os «independentes» que utilizam mão-de-obra assalariada para produzir uma parte dos bens ou
serviços vendidos não são autênticos independentes: são de facto pequenos capitalistas.

b) Enquanto os capitalistas constituem a burguesia, os independentes constituem o que se chama a
«pequena burguesia»: este termo habitual é ambíguo, na medida em que corre o risco de sugerir que os inde-
pendentes autênticos seriam pequenos capitalistas.
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implica que os produtores e os beneficiários do trabalho doméstico perten-
cem a uma mesma família: ela engloba igualmente os serviços prestados por
uma família a uma outra.

Uma outra parte das actividades gratuitas decorre no quadro de asso-
ciações voluntárias (comités de bairro, associações de caridade, associações
de defesa dos direitos do homem, de defesa do ambiente, partidos políticos,
sindicatos, etc.). Estas associações repousam na adesão livre e no trabalho
benévolo dos seus membros; fornecem bens ou serviços gratuitos aos pró-
prios membros e/ou a terceiras pessoas. Ao contrário das empresas, elas não
vivem da venda de produtos (excepto eventualmente a título acessório, para
realizar as finalidades da associação); ao contrário das instituições, tão-pouco
vivem de financiamentos públicos (excepto, também aqui, a título acessório).

Em paralelo com o que foi dito mais acima do trabalho na esfera pro-
fissional, pode-se resumidamente caracterizar da seguinte maneira o trabalho
exercido na esfera não profissional.

2.2.1. Trabalho privado ou social, trabalho autónomo

Na esfera não profissional, o trabalhador pode produzir bens e serviços
que não são úteis senão a si próprio: acontece assim em toda a família redu-
zida a uma única pessoa, assim como em todo o hobby sem outro destinatá-
rio a não ser a pessoa que a ele se consagra. Não se falará de trabalho social
neste caso, mas antes de trabalho privado, ou seja, trabalho cujo produto não
é útil senão ao próprio produtor. Nas associações, em contrapartida, as acti-
vidades normalmente beneficiam outros que não os próprios produtores: trata-
-se de trabalho socialmente útil, de trabalho social.

As famílias e as associações voluntárias vivem essencialmente do tra-
balho benévolo: trabalho gratuito, quotizações pagas pelos membros das
associações, donativos às associações. O trabalho na esfera não profissional
não é submetido nem à validação do mercado (na medida em que não há
venda de produtos) nem à dos poderes públicos (na medida em que não há
financiamento público). Trata-se de um trabalho autónomo, ou seja, de um
trabalho cuja reprodução está submetida a normas próprias: o trabalho da
esfera não profissional pode-se reproduzir enquanto durar o trabalho bené-
volo no qual está fundado.

2.2.2. Trabalho não assalariado

A esfera não profissional assenta no trabalho gratuito dos produtores.
A força de trabalho destes últimos não passa pelo mercado do trabalho: trata-
se de um trabalho não assalariado. Muitas associações voluntárias recorrem
contudo a um certo número de trabalhadores profissionais para assegurar a
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permanência e o desenvolvimento das actividades da associação: nestes casos,
o trabalho benévolo dos membros é completado por um trabalho profissional
assalariado (15).

2.3. Síntese e conclusão

2.3.1. Visão de conjunto acerca do trabalho

O quadro I.3. reparte o conjunto do trabalho, profissional ou não, con-
forme os dois critérios sociais analisados, a saber: o carácter mercantil (ou
não mercantil) dos bens e serviços produzidos, e o carácter assalariado (ou
não assalariado) do trabalho fornecido.

Quadro I.3.: Uma classificação das actividades e das unidades de produção

Produção mercantil Produção não mercantil

A. Empresas salariais C. Instituições de interesse público

A1.capitalistas C1. públicas

A2. públicas C2. privadas

Trabalho

assalariado
(Vivem da venda) (Vivem de financiamentos públicos)

(Trabalho indirectamente social, (Trabalho directamente social,

trabalho heterónomo) trabalho heterónomo)

B. Empresas independentes D. Esfera não profissional

B1. individuais D1. associações voluntárias

B2. colectivas D2. famílias

Trabalho

não (Vivem da venda) (Vivem do trabalho benévolo)

assalariado

(Trabalho indirectamente social, (Trabalho privado ou social,

trabalho heterónomo)  trabalho autónomo)

(15) Os trabalhadores profissionais que exercem actividades no seio das famílias (empregadas domés-
ticas, auxiliares familiares) não fornecem trabalho doméstico no sentido acima definido. Não se pode tão-
-pouco considerá-los como assalariados das famílias: as famílias não compram a força de trabalho destes pro-
dutores, mas os serviços que eles produzem (seja como independentes, seja como assalariados de empresas ou
de organizações exteriores às famílias).
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Retomando as diversas distinções feitas na análise acima, o quadro dis-
tingue 8 tipos de unidades de produção (de A1 a D2) (16).

O quadro I.3. nada diz sobre a natureza das produções efectuadas.
Na realidade, uma mesma produção, definida pela natureza do produto, pode-
-se encontrar em dois ou vários dos rectângulos distinguidos, e até mesmo
em todos: assim, o ensino e a educação são assegurados essencialmente na
esfera de produção não mercantil (escolas = C1 e C2, trabalho em casa =
= D2), mas também na esfera de produção mercantil (cursos particulares =
= B1, escolas de condução automóvel = A1, etc.). Uma mesma produção tam-
bém pode passar de uma rubrica ou de um rectângulo para outro conforme a
evolução política (privatização de empresas públicas = passagem de A2 para
A1; transformação de um infantário municipal gratuito num infantário pri-
vado inteiramente financiado pelos pais = passagem de C1 a B2 por exem-
plo).

No que se refere aos critérios sociais, o quadro I.3. baseia-se em distin-
ções teóricas claras, ao passo que as situações concretas podem ser muito
mais complexas. O quadro assenta com efeito em duas hipóteses simplifica-
doras.

— Em primeiro lugar, o quadro supõe que todo o trabalho prestado na
esfera profissional (rectângulos A, B, C) é trabalho profissional, e que todo
o trabalho prestado na esfera não profissional (rectângulo D) é trabalho gra-
tuito.

Na realidade, pode-se encontrar trabalho gratuito em diversos pontos
da esfera profissional: assim as empresas independentes individuais (B1)
recorrem frequentemente ao trabalho gratuito prestado por membros da família
(os «ajudantes» no pequeno comércio, nas quintas familiares); o ministério
da defesa nacional (em C1) beneficia do trabalho gratuito imposto aos jovens
do serviço militar obrigatório; trabalhadores benévolos diversos podem dar
uma contribuição gratuita em empresas ou instituições (caso do trabalho
voluntário nos hospitais). Inversamente, pode-se encontrar trabalho profis-

(16) a) Para ser completo, poder-se-ia acrescentar uma rubrica A3, constituída pelas empresas sem fim
lucrativo: estas produzem para o mercado e utilizam força de trabalho assalariada, tal como as empresas capi-
talistas e as empresas públicas; elas são de estatuto jurídico privado (como as empresas capitalistas) mas podem
subsistir sem terem lucro (como as empresas públicas).

b) O «sector público» abrange as empresas públicas (rubrica A2) e as instituições públicas (C1); a
estas últimas são assimiladas muitas instituições privadas (C2). O «sector associativo» agrupa as empresas
independentes colectivas (B2) e as associações voluntárias (D1). Aquilo a que se chama — de maneira muito
inapropriada — o «sector não mercantil» agrupa de facto todas as unidades de produção não capitalistas.



37OS FUNDAMENTOS DOS BENS E SERVIÇOS: O TRABALHO

sional no interior da esfera não profissional: é o caso dos assalariados con-
tratados pelas associações voluntárias (D1) [17].

— Em segundo lugar, o quadro supõe que cada unidade de produção
(cada rectângulo) não dispõe, para assegurar a sua reprodução, senão de uma
única fonte de rendimento ou de financiamento: as empresas mercantis (rec-
tângulos A e B) vivem da venda dos seus produtos, do preço pago pelos
compradores; as instituições (rectângulo C) vivem de financiamentos públicos
que implicam contribuições e impostos obrigatórios; as famílias (D2), en-
quanto unidades de produção e não de consumo, assentam unicamente no
trabalho gratuito dos seus membros; e as associações (D1) vivem unicamente
do trabalho benévolo (trabalho gratuito, quotizações, donativos).

A realidade muitas vezes é diferente, no sentido de que uma mesma
unidade de produção pode dispor de várias fontes de rendimentos em pro-
porções variáveis. Assim, as empresas mercantis podem assentar em parte
em subsídios públicos (companhias de caminhos de ferro por exemplo) ou/e
em quotizações de membros (clubes de futebol), sem contar as rendas liga-
das à propriedade de activos (sociedades financeiras). As associações podem
igualmente vender serviços aos seus membros ou a utilizadores externos; elas
podem beneficiar, se for caso disso, de subsídios públicos (para financiar os
custos materiais ou o pessoal contratado). As instituições exigem para diversos
serviços um pagamento individualizado por parte dos beneficiários: despe-
sas de inscrição para os estudos, selos para os serviços de registo civil, etc.
E as produções das famílias podem eventualmente beneficiar de certos sub-
sídios públicos (subsídio de maternidade).

Todas estas excepções mostram que as situações concretas são menos
claras que as distinções teóricas. Mostram nomeadamente que a fronteira entre
produção mercantil e produção não mercantil pode ser difícil ou mesmo
impossível de traçar. Assim, um infantário financiado a meias pela autarquia
e pelos pais pertence tanto à produção não mercantil como à produção mer-
cantil. Um estabelecimento de ensino pertence mais à produção não mercan-
til se viver sobretudo de subsídios públicos, mais à produção mercantil se
viver sobretudo de pagamentos privados. E assim por diante.

Entretanto, estes afastamentos entre situações reais misturadas e distin-
ções teóricas claras não colocam um problema maior na óptica deste manual.

[17] Contudo, estas diversas excepções não afectam o carácter do trabalho prestado numa ou noutra
esfera. O trabalho gratuito prestado na esfera profissional (ajudantes, benévolos diversos) é trabalho heteró-
nomo: como todo o trabalho exercido na unidade de produção considerada, ele está submetido à validação do
mercado (trabalho indirectamente social) ou à dos poderes públicos (trabalho directamente social). Inversa-
mente, o trabalho profissional exercido numa associação e financiado por esta associação constitui trabalho
autónomo: tal como todo o trabalho benévolo prestado na associação, escapa tanto à validação do mercado
como à dos poderes públicos.
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Com efeito, este não pretende estudar as características concretas de tal ou
tal unidade de produção particular (óptica microeconómica), mas procura
compreender as características fundamentais da sociedade considerada glo-
balmente (óptica macroeconómica). Nesta perspectiva global, pode-se legiti-
mamente raciocinar supondo que cada unidade de produção particular
apresenta características típicas e, entre outras, que ela pertence claramente à
produção mercantil ou à produção não mercantil.

Uma observação complementar deve aqui ser introduzida. O quadro I.3.
apreende o conjunto do trabalho, mas em princípio não apreende senão o trabalho,
ou seja, as actividades de produção (no sentido amplo). Ele ignora as actividades de
consumo e, de modo mais geral, todo o tempo livre.

Enquanto no trabalho o indivíduo não pode em geral desenvolver senão apti-
dões limitadas, é em princípio no tempo livre que ele pode desenvolver à sua von-
tade as diversas outras facetas da sua personalidade. Se se sobrepusesse aos diversos
rectângulos do quadro I.3. um rectângulo suplementar representando o tempo livre,
poder-se-ia dizer que a finalidade última do desenvolvimento consiste, por um lado,
em reduzir a superfície do trabalho para ampliar a do tempo livre e, por outro, em
repartir equitativamente entre todos os indivíduos as possibilidade de trabalho e de
tempo livre. A realização deste projecto supõe em simultâneo um aumento da pro-
dutividade do trabalho (nos diversos rectângulos) e uma redução generalizada do
tempo de trabalho (garantindo o pleno emprego). A lógica capitalista favorece um
aumento da produtividade (ver cap. VII, § 1.2.) mas impede o pleno emprego ao
obstaculizar a redução generalizada do tempo de trabalho (ver cap. VII, 4.1.2., espe-
cialmente a nota 33).

A distinção entre trabalho e tempo livre apresenta, como todas as distinções
teóricas, uma característica clara em relação a uma realidade mais matizada. Em certas
circunstâncias felizes, o trabalho profissional e/ou o trabalho doméstico revestem-se
de aspectos variados e criativos, e o indivíduo nele encontra um meio essencial para
desenvolver múltiplos aspectos da sua personalidade: trabalho e tempo livre tendem
então a fundir-se. As actividades benévolas nas associações voluntárias (rubrica D1)
são provavelmente aquelas em que a distinção entre trabalho e tempo livre mais se
pode esfumar: é assim porque estas actividades se situam fora dos constrangimentos
habituais da vida profissional e da família e porque elas em princípio escapam tanto
às leis do mercado como às leis dos poderes públicos.

2.3.2. Introdução ao estudo da sociedade capitalista

O que distingue a sociedade capitalista de qualquer outra sociedade é,
evidentemente, a existência e o carácter dominante da produção capitalista
(rubrica A1). O trabalho doméstico (D2) e o trabalho do pequeno produtor
independente (B1) encontram-se em graus diversos em praticamente todas
as sociedades, desde a sociedade feudal até à sociedade centralmente plani-
ficada; o mesmo se passa quanto ao trabalho efectuado nas associações (D1).
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A generalização do trabalho directamente social (C1+C2) seria típica de uma
sociedade centralizada; o predomínio de empresas públicas (A2) definiria
uma ou outra forma de «capitalismo de Estado»; e o predomínio de empre-
sas cooperativas (B2) poderia ser assimilado a um «socialismo de mercado».

Para compreender a sociedade capitalista — objectivo deste manual —
é prioritário compreender em profundidade aquilo que lhe é específico, a sa-
ber, a produção de tipo capitalista. Esta será primeiramente analisada em si,
fazendo abstracção (provisoriamente) da existência dos diversos outros tipo
de produção. Só mais tarde estes serão introduzidos na análise, no capítulo
VI. Ver-se-á então, em particular, como o trabalho doméstico, as produções
independentes e as instituições de interesse público interagem com a produ-
ção capitalista.

O quadro I.3. permite discernir duas características distintivas essen-
ciais da produção capitalista (rubrica A1). Qualquer que seja a natureza dos
bens ou serviços produzidos, trata-se de uma produção destinada ao mer-
cado e efectuada por assalariados. Dois outros traços essenciais são bem
conhecidos: a procura do lucro e a concorrência.

No capítulo II, será considerada exclusivamente a primeira das caracte-
rísticas mencionadas: será analisada em pormenor a produção de mercado-
rias, sem levar em conta o carácter assalariado ou não assalariado do trabalho.
O trabalho assalariado e o lucro serão introduzidos no capítulo III, a concor-
rência no capítulo V.

APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AO CAPÍTULO I

RESUMO

1. O trabalho apresenta sempre certos aspectos materiais comuns, tanto ao nível
dos elementos postos em acção como dos resultados produzidos. Em ambos os casos,
convém completar o ponto de vista microeconómico com um ponto de vista macro-
económico.

No que se refere aos elementos postos em acção, todo o processo de produção
particular utiliza força de trabalho e meios de produção (estes últimos abrangem ao
mesmo tempo meios de trabalho e objectos de trabalho). Como os meios de produção
utilizados devem eles próprios serem produzidos, percebe-se que a produção global
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assenta em definitivo em duas «forças produtivas» fundamentais: por um lado os
trabalhadores, que fornecem a força de trabalho, por outro a natureza, que fornece
as matérias brutas.

No que se refere aos resultados, todo o processo de produção particular produz
valores de uso, isto é, bens ou serviços úteis; estes bens ou serviços podem ser quer
meios de consumo quer meios de produção. Como os meios de produção fabricados não
constituem senão intermediários destinados a aumentar produções ulteriores, percebe-se
que a produção global serve em definitivo para satisfazer as necessidades de consumo.

2. O trabalho apresenta aspectos sociais muito diferenciados. Seja qual for a
natureza concreta dos elementos postos em acção e dos resultados produzidos, as
diversas unidades de produção podem ser classificadas em função de dois critérios
sociais essenciais: por um lado, trabalhado assalariado ou não assalariado (a força
de trabalho utilizada é, ou não, comprada no «mercado do trabalho»?), por outro,
produção mercantil ou não mercantil (os bens ou serviços produzidos são, ou não,
destinados à venda?). Em função destes dois critérios, pode-se esquematicamente
distinguir (ver quadro I.3.): A. empresas salariais (capitalistas ou públicas, e even-
tualmente empresas privadas sem fins lucrativos); B. empresas independentes (indi-
viduais ou colectivas): C. instituições de interesse público (instituições públicas ou
privadas); D. unidades de produção pertencentes à esfera não profissional (associa-
ções voluntárias e famílias).

Todas as empresas vivem em princípio da venda dos seus produtos.
O trabalho que nelas é realizado (pelos assalariados e capitalistas, ou pelos indepen-
dentes) é trabalho indirectamente social, ou seja, trabalho cuja utilidade social não
é atestada senão de maneira indirecta, através da venda dos produtos no mercado.
O trabalho é nelas ao mesmo tempo trabalho heterónomo, ou seja, trabalho cuja repro-
dução é submetida a normas externas: as empresas estão com efeito submetidas às
leis do mercado (elas não se mantêm se não corresponderem à procura dos compra-
dores e se forem competitivas em relação aos concorrentes).

Ao contrário das empresas, as instituições de interesse público produzem bens
ou serviços não mercantis; elas vivem não da venda, mas de financiamentos públicos.
O trabalho nelas realizado (pelos assalariados) é trabalho directamente social, ou
seja trabalho cuja utilidade social é atestada de maneira directa pela autoridade pú-
blica que assegura o financiamento. O trabalho é nelas igualmente heterónomo, no
sentido de que estas instituições estão submetidas às decisões dos poderes públicos
(elas só se mantêm se corresponderem aos critérios fixados por estes últimos).

Na esfera não profissional, as famílias e as associações voluntárias vivem em
princípio do trabalho gratuito e do trabalho benévolo. O trabalho fornecido pode ser
social (útil a outros que não os próprios produtores) ou privado (útil apenas aos pro-
dutores). O trabalho é autónomo, na medida em que estas unidades de produção não
estão submetidas nem às leis do mercado nem às decisões dos poderes públicos (elas
só se mantêm enquanto durar o trabalho benévolo).

As situações concretas podem ser muito mais complexas que as distinções teó-
ricas acima apresentadas. Assim, uma mesma unidade de produção pode viver em
parte da venda e em parte de financiamentos públicos, pertencendo pois em simul-
tâneo à produção mercantil e à produção não mercantil. Uma análise microeconómica
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(respeitante a unidades de produção particulares) deve necessariamente levar em conta
toda esta complexidade das situações concretas; em contrapartida, uma análise ma-
croeconómica (respeitante à sociedade no seu conjunto) pode ser efectuada supondo
que cada unidade de produção particular corresponde aos critérios teóricos enunciados.

CONCEITOS A ASSIMILAR (ver léxico)

Capitalista Produção não mercantil
Empresa Assalariado
Força de trabalho Trabalho
Independente (pequeno produtor mercantil) Trabalho autónomo
Instituição (de interesse público) Trabalho directamente social
Macroeconomia Trabalho doméstico
Microeconomia Trabalho heterónomo
Meios de consumo Trabalho indirectamente social
Meios de produção Trabalho privado
Meios de trabalho Trabalho profissional
Objectos de trabalho Trabalho social
Produção mercantil Valor de uso

EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

1.1. Qual é a diferença entre microeconomia e macroeconomia?

1.2. O que se entende por valor de uso? De onde provêm os valores de uso?

1.3. Que diferença há:
– entre bens e serviços?
– entre meios de produção e meios de consumo?
– entre meios de produção e meios de trabalho?
– entre trabalho e força de trabalho?

1.4. O quadro I.1. sintetiza o processo de produção (ou processo de trabalho) tal
como ele se apresenta em qualquer unidade de produção particular (ponto de
vista microeconómico). A partir deste quadro, explique os elementos e os re-
sultados do processo de produção.

1.5. O quadro I.2. considera a produção à escala do conjunto da sociedade (ponto
de vista macroeconómico). A partir deste quadro, explique porque:
a) a força de trabalho e a natureza constituem as duas forças produtivas fun-
damentais da produção global;
b) a produção global serve em definitivo para satisfazer necessidades de con-
sumo.
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1.6. Que diferença há:
– entre trabalho profissional e trabalho não profissional?
– entre trabalho social e trabalho privado?
– entre trabalho directamente social e trabalho indirectamente social?
– entre trabalho heterónomo e trabalho autónomo?
– entre trabalhador assalariado e trabalhador não assalariado?

1.7. Em que é que a situação de um produtor independente é semelhante à de um
capitalista e em que é diferente?

1.8. O quadro I.3. reúne os diferentes tipos de trabalho e de unidades de produção.
a) Com base em que critérios o quadro foi construído?
b) Qual a diferença que há:

– entre as empresas e as outras unidades de produção?
– entre as empresas capitalistas e as empresas públicas?
– entre as instituições públicas e as instituições privadas (de interesse pú-

blico)?
– entre as empresas públicas e as instituições públicas?

c) Explique porque é que o trabalho é:
– indirectamente social e heterónomo nas empresas (rectângulos A e B);
– directamente social e heterónomo nas instituições (rectângulo C);
– privado ou social, mas autónomo, na esfera não profissional (rectângulo D).

B. Aprofundamento

1.9. Que sentidos as diversas teorias económicas dão ao conceito «meios de pro-
dução»?

1.10. Que diferença há entre «consumo produtivo» (ou «consumo intermediário») e
«consumo final»?

1.11. A teoria económica habitualmente põe em pé de igualdade dois «factores de
produção» essenciais, a saber, o «trabalho» e o «capital». Que crítica(s) se
pode(m) formular contra esta apresentação?

1.12. Precisões terminológicas e jurídicas:
a) Os capitalistas e independentes são necessariamente proprietários dos seus
meios de produção?
b) Devem as empresas necessariamente vender os seus produtos para que haja
trabalho indirectamente social?
c) Os assalariados vendem a sua força de trabalho?

C. Aplicações

1.13. Escolha dois processos de produção nos quais esteja envolvido (um na esfera
profissional, um na esfera não profissional). Especifique para cada um deles
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os meios de produção utilizados, distinguindo meios de trabalho e objectos de
trabalho.

1.14. Situe, no quadro I.3., os diversos trabalhos seguintes:
a) a produção de cuidados de saúde
b) o trabalho clandestino
c) as actividades do sector informal
d) o trabalho do estudante

1.15. Situe as suas actividades de produção (actividades profissionais e não profis-
sionais) no quadro I.3. Explique porque é que as suas actividades constituem
trabalho privado ou trabalho social, trabalho directamente ou indirectamente
social, trabalho autónomo ou heterónomo.
Observações:
– Para responder à pergunta, é preciso eventualmente distinguir duas ou várias

unidades de produção no interior de uma mesma entidade. Assim, uma asso-
ciação voluntária ou uma instituição (pública ou privada) pode organizar, a
título acessório, certas actividades de produção mercantil (venda de bens e
serviços); ela deve ser assimilada a uma empresa para esta parte das suas
actividades.

– No fim do livro é apresentado um exemplo de resposta.

1.16. Nos comentários económicos que lê ou ouve, ou feitos por si, assinale se a
abordagem é microeconómica ou macroeconómica.





No capítulo I tratou-se da produção de bens e serviços em geral. Par-
tiu-se da constatação de que, pondo de parte as «dádivas da natureza», os
bens e serviços consumidos devem previamente ser produzidos. O trabalho
é precisamente o conjunto das actividades de produção dos bens e serviços,
por oposição ao seu consumo. Estas actividades de produção foram classifi-
cadas segundo diversos critérios, em particular conforme o carácter mercan-
til ou não mercantil da força de trabalho e dos produtos do trabalho (ver síntese
no quadro I.3.).

O capítulo II concentra a atenção já não na produção de bens e serviços
em geral, mas na produção de bens e serviços destinados ao mercado, na
produção de mercadorias (rectângulos A e B e quadro I.3.). O capítulo ignora
as produções não mercantis: estas só serão introduzidas posteriormente na
análise. Por outro lado, no interior da produção mercantil, o capítulo não dis-
tingue entre trabalho assalariado e não assalariado: os princípios avançados
valem para ambos os casos, e as especificidades da produção mercantil assa-
lariada serão consideradas apenas no capítulo seguinte (1).

Depois de ter definido de maneira precisa o conceito de mercadoria
(secção 1), o capítulo mostra as ligações entre o fenómeno visível do preço
e a realidade invisível do valor, ou seja, do trabalho indirectamente social: a
secção 2 estuda a natureza e a grandeza do valor, a secção 3 estuda a natureza
e a grandeza dos preços. A análise do capítulo desemboca numa conclusão
fundamental: numa sociedade mercantil, a fonte de todos os rendimentos
reside no trabalho consagrado à produção de mercadorias (secção 4).

CAPÍTULO II

O FUNDAMENTO DOS PREÇOS
E DOS RENDIMENTOS:

O VALOR

(1) Para ignorar as especificidades da produção mercantil assalariada pode-se supor implicitamente
que as mercadorias são produzidas por pequenos produtores mercantis, ou seja, por produtores independentes
a trabalharem por sua própria conta.



CAPÍTULO II46

1. A MERCADORIA

As mercadorias são produtos do trabalho humano trocados no mercado.
Para que um bem ou serviço possa ser considerado como uma mercadoria, é
necessário — e suficiente — que sejam preenchidas duas condições: a) por
um lado, que o bem ou serviço seja o produto de um trabalho humano, o
resultado de uma actividade de produção; b) por outro, que este produto seja
trocado no mercado, que ele seja vendido (2).

1.1. Duas condições necessárias

Os bens e serviços que não preenchem uma ou outra das condições
mencionadas não são mercadorias. É o caso dos produtos da natureza, assim
como produtos do trabalho humano não destinados ao mercado.

Os produtos da natureza (ou «dádivas da natureza», ou recursos natu-
rais) são os bens e serviços fornecidos directamente pela natureza, sem a
intervenção do trabalho humano. É o caso dos jazigos de matérias-primas,
da água do rio, da terra virgem, do fruto silvestre, etc., que não implicam
qualquer produção humana e não são mercadorias. (Em contrapartida, as
matérias-primas extraídas, a água conduzida às habitações, a terra cultivada,
o fruto do pomar, etc., implicam a mediação de uma actividade humana e
constituem mercadorias se forem vendidas.) (3)

Quanto aos produtos do trabalho humano não destinados ao mercado,
eles compreendem dois tipos de bens e serviços:

— os bens e serviços colectivos produzidos nas instituições de inte-
resse público (rectângulo C do quadro I.3.): estes bens e serviços são financia-
dos pela colectividade — mediante contribuições e impostos obrigatórios —
e entregues gratuitamente aos utilizadores (exemplo: serviços de transportes
gratuitos, os serviços da administração);

— os bens e serviços produzidos na esfera não profissional, isto é, nas
famílias e nas associações voluntárias (rectângulo D do mesmo quadro): estes

(2) Os bens e serviços destinados à venda mas não vendidos constituem mercadorias? Pode-se argu-
mentar que os produtos destinados à venda constituem simples «candidatos ao estatuto de mercadoria» e não
se tornam realmente mercadorias senão quando se verifica a venda, e apenas neste momento (assim como o
valor, como se verá mais adiante, não se torna uma realidade senão quando existe venda, e só a partir deste
momento: ver 2.1.2.b). Pode-se aqui ignorar o problema supondo que os produtos destinados à venda são efec-
tivamente e imediatamente vendidos.

(3) Certos recursos naturais podem ser objecto de uma apropriação privada e de transacções mercantis
(venda ou arrendamento a um certo preço): assim acontece, por exemplo, com jazigos não explorados ou ter-
ras virgens. Mesmo neste caso, não se trata de mercadorias no sentido estrito, e não se podem aplicar os prin-
cípios desenvolvidos no capítulo (ver nota 26b).
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bens e serviços resultam do trabalho gratuito dos produtores e são fornecidos
gratuitamente aos utilizadores, sem passar pelo mercado.

1.2. Duas condições suficientes

Desde que um produto qualquer seja o resultado de um trabalho hu-
mano e seja vendido, ele é uma mercadoria. Isto é verdadeiro para o con-
junto dos serviços, que devem ser analisados da mesma maneira que os bens:
são mercadorias na medida em que são vendidos.

Assim, os serviços de transporte são mercadorias no caso de um taxista,
mas não no caso de um automobilista que se desloca a si próprio ou que dá
«boleias». Da mesma forma, um curso particular é uma mercadoria (ele é
vendido), mas o mesmo ensino ministrado numa escola gratuita não o é.
O conteúdo concreto dos serviços não é levado em conta, como tão-pouco o
seu carácter mais ou menos material ou imaterial: o ensino da filosofia, por
exemplo, é menos material que o transporte do aço, mas ambos são merca-
dorias se forem vendidos [4].

2. A FACE OCULTA DA MERCADORIA: O VALOR

2.1. A natureza do valor

2.1.1. O comum denominador das mercadorias

Um dos fenómenos mais visíveis numa sociedade mercantil é a troca
de mercadorias por um certo preço. Cada produtor produz certas mercado-
rias especializadas e vende-as a um certo preço no mercado. Em troca, ele
compra a outros produtores as mercadorias de que precisa para o seu con-
sumo (alimentos, vestuário, etc.) ou para o seu trabalho (matérias-primas, má-
quinas, etc.).

Se mercadorias distintas se trocam no mercado (sapatos e mesas, por
exemplo), elas devem ter um comum denominador pertinente para o mercado.
De modo análogo, se se podem trocar ovos por carne numa dieta alimentar é
porque estes dois alimentos contêm um comum denominador pertinente para
a dieta. Entende-se por comum denominador pertinente uma propriedade que
é comum a duas ou a várias coisas, que pode ser quantificada, e que deter-
mina fundamentalmente a relação de troca entre estas coisas. No caso da dieta,

[4] O conceito de mercadoria adoptado aqui é mais amplo que o conceito retido na tradição marxista,
o qual exclui um grande número de serviços (mesmo vendidos): ver o anexo 6.
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o comum denominador seriam, por exemplo, as proteínas: ambos os alimen-
tos são fontes de proteínas, as quantidades respectivas das mesmas podem
ser medidas e elas determinam a proporção de troca entre carne e ovos. Qual
é o comum denominador no caso da troca das mercadorias?

a) Nem o preço, nem o custo, nem a utilidade

A primeira resposta que vem à cabeça consiste em dizer que o comum
denominador das mercadorias é o preço. Esta resposta, evidentemente, não é
falsa: todas as mercadorias têm um preço, os preços são grandezas quantifi-
cadas (exemplo: 1 unidade de B = 1800 €, 1 unidade de C = 300 €), e estes
preços determinam a proporção da troca entre as mercadorias (1B por 6C).
Mas uma tal resposta permanece na superfície das coisas e deixa em sus-
penso a questão das próprias diferenças de preços: porquê 1800 € para B e
300 € para C? É preciso encontrar um comum denominador mais fundamen-
tal, que permita explicar os próprios preços e as diferenças entre eles.

Podem-se explicar os preços pelos custos de produção? Todas as mer-
cadorias têm efectivamente um custo de produção, o qual poderia ser consi-
derado como o comum denominador procurado: se o preço de B é 6 vezes o
de C, é porque o custo de produção de B é ele próprio 6 vezes mais elevado.
Esta resposta é exacta no fundamental... mas ela é circular! Com efeito, os
custos de produção são eles próprios preços (preços das matérias-primas,
preços dos meios de trabalho, rendimento dos produtores), e portanto eles
próprios precisam ser explicados. O problema é simplesmente adiado.

Não seria possível antes explicar os preços pelo valor de uso das mer-
cadorias? O valor de uso de uma mercadoria é a sua aptidão para satisfazer
uma necessidade determinada, é a sua utilidade. Todas as mercadorias têm
um valor de uso: a mesa serve para colocar objectos sobre ela, os sapatos
protegem os pés, a água lava e mata a sede (5). Mas o valor de uso não pode
ser o comum denominador procurado: ele constitui uma propriedade especí-
fica de cada categoria de mercadorias e não pode ser medido e comparado
(como medir e comparar a utilidade de uma mesa e de um par de sapatos?);
portanto, não se podem explicar assim os preços e as diferenças de preços
entre mercadorias.

(5) Sobre o conceito de valor de uso, ver cap. I, § 1.1. O conceito de valor de uso não é reservado só às
mercadorias: os produtos da natureza, assim como os do trabalho humano não destinados ao mercado, têm
igualmente um valor de uso. (Como já foi assinalado — cap. II, nota 3 — o conceito de preço não é tão-pouco
reservado às mercadorias: os produtos da natureza apropriados privadamente têm igualmente um preço.)
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b) O trabalho abstracto, o trabalho indirectamente social, o valor

Se se recordar que todas as mercadorias são o produto do trabalho hu-
mano, é do lado do trabalho dos produtores que será descoberto o comum
denominador procurado. Se bem que seja preciso ver como se considera o
trabalho dos produtores: enquanto trabalho concreto ou enquanto trabalho
abstracto.

O trabalho concreto é o trabalho encarado nos seus aspectos materiais
concretos, perceptíveis: aptidões postas em acção, meios de produção utili-
zados, operações executadas, etc. Considerado sob este ângulo, o trabalho de
um marceneiro não é comparável ao de um sapateiro, o trabalho de um ope-
rário metalúrgico não é comparável ao de um bancário e o trabalho de um
trabalhador não qualificado não é comparável ao de um engenheiro.
O trabalho concreto difere de uma mercadoria para outra e de uma categoria
de trabalhadores para outra, é específico para cada mercadoria e para cada
categoria de trabalhadores.

O trabalho abstracto é o trabalho da produção mercantil encarado em
geral, fazendo abstracção de todos os seus aspectos específicos: faz-se abstrac-
ção dos aspectos materiais próprios do trabalho concreto (que diferem conforme
as mercadorias e conforme os trabalhadores), faz-se igualmente abstracção das
características sociais variáveis das empresas e dos trabalhadores (empresas
independentes, capitalistas, públicas; produtores independentes, capitalistas,
assalariados). O trabalho abstracto é o trabalho encarado atendendo apenas a
um único aspecto social (menos evidente, é certo, mas nem por isso menos
real), o aspecto de trabalho indirectamente social: se o marceneiro e o sapateiro,
o metalúrgico e o bancário, o trabalhador não qualificado e o engenheiro con-
tribuem para produzir bens ou serviços vendidos no mercado, todos eles forne-
cem trabalho indirectamente social. Este trabalho indirectamente social constitui
o comum denominador das mercadorias. Por um lado, ele é comum a todas as
mercadorias e comparável de uma mercadoria para outra: em todos os casos é
executado um trabalho profissional, cuja utilidade social é reconhecida pela
venda do bem ou do serviço. Por outro lado, este elemento comum é
quantificável: pode-se, teórica e praticamente, medir a quantidade de trabalho
incorporada nas mercadorias (ver mais adiante, 3.2.1., incluindo a nota 21).
E verificar-se-á que as diferenças de preços entre mercadorias se explicam fun-
damentalmente por diferenças nesta quantidade de trabalho (3.2.2.c).

Sendo o trabalho indirectamente social o comum denominador das
mercadorias, estas podem ser definidas de uma forma precisa: a mercadoria
é o produto do trabalho indirectamente social.

O trabalho indirectamente social — o trabalho abstracto comum às di-
versas mercadorias — é igualmente denominado valor. Portanto podemos
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dizer, muito sinteticamente, que o necessário comum denominador das mer-
cadorias é o valor [6].

O fenómeno visível dos preços encobre portanto a realidade oculta do
valor. E a troca das mercadorias encobre uma troca mais fundamental: quando
os produtores compram e vendem as suas mercadorias por um certo preço,
eles trocam em definitivo trabalho indirectamente social, valor (7).

2.1.2. Precisões de ordem qualitativa sobre a criação de valor

O valor foi definido como trabalho indirectamente social, ou seja, tra-
balho cuja utilidade social é reconhecida através de uma venda no mercado.
Pode-se exprimir a mesma ideia dizendo que o valor é trabalho consagrado
a produzir mercadorias vendidas. Criar valor é fornecer trabalho indirecta-
mente social, é participar na produção de mercadorias vendidas no mercado.
Desta concepção do valor decorrem duas consequências importantes:

a) O valor supõe a produção de mercadorias

Se não há mercadoria, não há valor. Assim, os produtos da natureza,
em que não intervém nenhum trabalho humano, não têm valor (se bem que
possam ter um preço, se forem objecto de uma apropriação privada: ver nota
3). Da mesma forma, o trabalho directamente social prestado no sector das
instituições não cria valor, pois não produz mercadorias. O mesmo se passa
com todo o trabalho prestado na esfera não profissional (famílias e associa-
ções), na medida em que ali tão-pouco há venda de mercadorias.

Em contrapartida, todo o trabalho prestado no sector de produção mer-
cantil cria valor, independentemente do estatuto social das empresas e dos
trabalhadores, independentemente da natureza concreta dos produtos vendidos
e das actividades executadas: as empresas podem ser empresas capitalistas,
públicas ou independentes; os trabalhadores podem ser assalariados de exe-
cução, quadros, capitalistas ou independentes; as mercadorias produzidas
podem ser indiferentemente bens ou serviços; as actividades executadas podem
ser de carácter técnico ou administrativo, manual ou intelectual, e elas podem

[6] Numerosos autores marxistas fazem uma distinção entre o valor e o trabalho abstracto: o valor é
uma propriedade das mercadorias, a saber, a propriedade que elas têm de se trocarem entre si; o trabalho abs-
tracto é um tipo específico de trabalho, a saber, o trabalho indirectamente social. Ao adoptar esta terminologia
dir-se-á que as mercadorias têm valor porque elas têm o trabalho abstracto como comum denominador.

(7) O trabalho indirectamente social, o trabalho abstracto, pode ser considerado como a substância do
valor das mercadorias. Os dois outros aspectos constitutivos do valor são, por um lado, a sua grandeza, e, por
outro, a sua forma (ou a sua expressão visível). Estes dois outros aspectos serão considerados posteriormente
(§ 2.2. para a grandeza do valor, § 3.1. para a expressão visível do valor).
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exercer-se no interior de qualquer departamento da empresa («produção»,
«venda», «administração geral», «contabilidade», etc.). Em consequência, todos
os trabalhadores do sector de produção mercantil participam na produção de
mercadorias e de valor, e o processo de produção das empresas deve ser enten-
dido num sentido muito mais amplo que o da simples fabricação [8].

b) O valor supõe a venda das mercadorias produzidas

Enquanto um produto não for vendido, não estará confirmado que o
trabalho consagrado a produzi-lo é trabalho útil para a sociedade; este traba-
lho não é senão um valor potencial. Quando o produto encontra comprador,
verifica-se que o trabalho de produção é trabalho socialmente útil; o valor,
até então simples potencialidade, torna-se uma realidade. Portanto, a venda
assegura a realização do valor. A realização do valor pode ser definida como
o reconhecimento, devido à venda, da utilidade social de um trabalho con-
sagrado a produzir uma mercadoria.

É preciso insistir no facto de que o valor implica em simultâneo a pro-
dução e a venda. A produção em si mesma não é suficiente: enquanto um
produto não for vendido, o tempo de trabalho que ele incorpora não conta
como valor, mas simplesmente como trabalho em busca de um reconheci-
mento social. Só a venda do produto assegura este reconhecimento social e
transforma em valor o trabalho incorporado na mercadoria. Em consequên-
cia, se é correcto afirmar «sem produção não há valor», é necessário acres-
centar «sem venda não há valor»[9].

2.2. A grandeza do valor

2.2.1. Os conceitos necessários

Viu-se que o valor é trabalho indirectamente social, ou trabalho consa-
grado a produzir mercadorias vendidas. O problema é agora considerar já
não a natureza do valor, mas a sua grandeza. Verificar-se-á que para quan-
tificar o valor das mercadorias é preciso somar o valor antigo e o valor novo;
por outro lado, há que precisar se se considera valor individual ou valor social,
e se se considera valor unitário ou valor total.

[8] A nossa concepção do trabalho «produtivo de valor» é mais ampla do que a concepção habitual-
mente retida na tradição marxista: ver a discussão sobre este ponto no anexo 6.

[9] Esta insistência no duplo papel da produção e da venda constitui toda a diferença entre o valor
concebido como «trabalho indirectamente social» e o valor concebido como «trabalho incorporado» (inde-
pendentemente da venda). Estas duas concepções do valor encontram-se em Marx.
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a) Valor antigo e valor novo

Para produzir uma mercadoria qualquer, o produtor põe em acção a sua
força de trabalho bem como meios de produção: objectos de trabalho (as
matérias que são transformadas pelo trabalho) e meios de trabalho (os meios
com os quais se efectua o trabalho: ferramentas e máquinas, edifícios, etc.)
(capítulo I, 1.2.2.). Numa sociedade de mercado, os meios de produção nor-
malmente são comprados a outros produtores, que eles próprios os produzi-
ram pondo em acção a sua força de trabalho e outros meios de produção.

O trabalho consagrado a produzir uma mercadoria qualquer (mesa, sa-
patos, etc.) abarca portanto dois tipos de trabalho distintos: por um lado, o
tempo de trabalho consagrado (por outros) a produzir os meios de produção
comprados (objectos e meios de trabalho); por outro lado, o tempo de traba-
lho consagrado a produzir a mercadoria considerada (o tempo consagrado a
transformar os objectos de trabalho com a ajuda de meios de trabalho) (10).

Suponhamos, por exemplo, que sejam precisas 10 horas para produzir
as matérias e ferramentas utilizadas para fabricar uma mesa, 4 horas para
produzir as matérias e ferramentas utilizadas para fabricar um casaco, en-
quanto o trabalho de transformação é de 8 horas para as duas mercadorias.
Neste caso, teremos:

– valor do casaco: 4h + 8h = 12h
– valor da mesa: 10h + 8h = 18h

O tempo de trabalho que outros produtores consagraram à fabricação
dos meios de produção comprados pelo produtor considerado denomina-se
trabalho passado (ou trabalho morto); o tempo de trabalho despendido pelo
próprio produtor (no processo de trabalho) denomina-se trabalho presente
(ou trabalho vivo) (11).

No decurso do processo de trabalho, o produtor cumpre na realidade
duas funções simultâneas. Por um lado, transfere para a mercadoria (mesa,

(10) Se os produtores devessem produzir eles próprios os meios de produção que utilizam, é evidente
que no valor das suas mercadorias respectivas seria incluído não só o tempo de trabalho consagrado à opera-
ção da transformação propriamente dita, mas também o tempo consagrado às operações «preliminares» con-
sistindo em produzir os meios de produção utilizados. Na prática, dada a divisão social do trabalho, as operações
«preliminares» são realizada por outros produtores; mas o tempo consagrado por estes outros produtores deve
igualmente ser contabilizado no valor das mercadorias consideradas.

(11) O processo de trabalho abrange de facto todas as operações executadas pelo produtor considerado
(por oposição às operações executadas pelos outros produtores aos quais ele compra os seus meios de produção).
Se o produtor considerado produz ele próprio uma parte dos meios de produção de que tem necessidade, o tempo
de trabalho que ele consagra a esta produção é incluído no seu processo de trabalho e conta como trabalho presente.
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casaco) um valor antigo, a saber, o trabalho passado incorporado nos meios
de produção comprados. (Pode-se dizer também que ele conserva este valor
antigo: se o sapateiro não trabalhasse, a matéria-prima e as ferramentas com-
pradas acabariam por deteriorar-se e o trabalho anterior destinado a produzi-
-las seria perdido.) Ao mesmo tempo, o produtor acrescenta a este trabalho
passado o seu trabalho presente: ele cria um valor novo, que se acrescenta
ao valor dos meios de produção.

Do antecedente deduz-se o seguinte princípio: o valor de uma merca-
doria qualquer é a soma do trabalho passado e do trabalho presente necessá-
rio à sua produção; por outras palavras, é a soma do valor antigo transferido
e do valor novo criado pelo produtor.

Há que fazer uma precisão no que se refere ao valor antigo, o valor dos meios
de produção comprados. Este transfere-se de modo diferente conforme se trate dos
meios de trabalho ou dos objectos de trabalho (matérias-primas): o valor dos objec-
tos de trabalho utilizados transfere-se de uma vez ao produto acabado, ao passo que
o valor dos meios de trabalho transfere-se apenas por fracções, na proporção inver-
sa da sua duração de utilização prevista (12).

b) Valor social e valores individuais

Retomando o exemplo anterior, suponhamos que, para a maioria dos
produtores, o valor de uma mesa seja igual a 18 horas, decompondo-se em
10 horas de trabalho passado e 8 horas de trabalho presente. Na realidade,
certos fabricantes despendem mais tempo para fabricar uma mesma mesa, e
outros menos. Estas diferenças referem-se tanto ao trabalho passado quanto
ao trabalho presente.

Consideremos por exemplo um produtor Z relativamente ineficiente, que
produz em 22 horas em vez de 18 horas. Estas 22 horas podem correspon-
der, por exemplo, a 10 horas de trabalho passado e 12 horas de trabalho pre-
sente: isto quer dizer que o produtor Z utiliza as mesmas ferramentas e a
mesma quantidade de matérias que os outros fabricantes, mas que é muito

(12) Consideremos por exemplo a produção de uma mesa de madeira, que suporia a utilização de 20 kg
de matéria-prima (exigindo 9 horas de trabalho) e de diversas ferramentas e máquinas (exigindo 10 000 horas
de trabalho). Os 20 kg de matéria-prima não podem servir senão para a produção de uma única mesa: as 9
horas de valor antigo que incorporam reencontram-se portanto na sua totalidade na mesa. Em contrapartida, as
ferramentas e máquinas podem servir para a produção de toda uma série de mesas: suponhamos que sejam
destinadas à produção de 10 000 mesas (após o que será preciso substituí-las porque estarão fisicamente des-
gastadas ou tecnologicamente obsoletas). Neste caso, as 10 000 horas de trabalho passado não se transferem
na totalidade senão na série completa das 10 000 mesas produzidas: cada mesa particular incorpora portanto
1/10 mil avos do valor total das máquinas e ferramentas, ou seja, 1 hora. O valor passado de cada mesa será
portanto de 9 horas + 1 hora, ou seja, 10 horas.
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mais lento para o trabalho de transformação. Estas 22 horas podem também
corresponder, por exemplo, a 14 horas de trabalho passado e 8 horas de tra-
balho presente: isto quer dizer que Z trabalha tão rapidamente quanto os outros
fabricantes, mas que utiliza ferramentas mais antiquadas ou mais caras ou
que desperdiça a matéria-prima.

O valor social de uma mercadoria (18 horas no exemplo) é a quantidade
de trabalho requerido em média para a produção desta mercadoria, a quantida-
de de trabalho requerido quando se produz em condições médias (de técnica,
de qualificação, de intensidade, etc.) (13). Por oposição, o valor individual
de uma mercadoria (22 horas no exemplo) é a quantidade de trabalho reque-
rida por um produtor particular para produzir esta mercadoria, nas condições
(de técnica, de qualificação, de intensidade, etc.) que lhe são próprias (14).

c) Valor unitário e valor total

Ainda que esta distinção seja evidente, importa não confundir o con-
ceito de valor unitário com o de valor individual atrás exposto. Por valor
unitário entende-se o valor de uma unidade de mercadoria (uma tonelada,
um exemplar, etc.). Por valor total entende-se evidentemente o valor de um
conjunto de mercadorias produzidas, por um ou vários produtores, durante
um certo período de tempo.

No exemplo anterior, o número de 18 horas representa o valor social
unitário da mesa, o de 22 horas o valor individual unitário para o produtor
Z. Se a produção diariamente vendida for de 1000 mesas para o conjunto
dos produtores, o valor social total (das mercadorias produzidas pela indús-
tria) é de 18 000 horas; se ela for de 10 mesas para Z, o valor individual
total (das mercadorias produzidas por Z) é de 220 horas.

d) Resumo

O quadro II.1. reúne as principais distinções que acabam de ser apre-
sentadas. Em cada caso, a quantidade de trabalho requerida é medida pela
duração do trabalho (em horas).

(13) Obtém-se o valor social (ou valor médio de uma mercadoria) dividindo o valor total das mercado-
rias produzidas num ramo pelo número total destas mercadorias. Entende-se por ramo (ou ramo de produção)
o conjunto das empresas produzindo um mesmo tipo de mercadorias (aço, trigo, mesas, etc.).

(14) Supõe-se evidentemente que o produtor particular consiga vender a sua mercadoria: se não for este
o caso (se, por exemplo, ele utilizar mais tempo de trabalho que os seus concorrentes e não encontrar um
comprador), o seu produto não é uma mercadoria e não tem nenhum valor (seu trabalho privado não é reconhe-
cido como socialmente útil).
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Quadro II.1.: Diferentes precisões sobre o conceito de valor

Trabalho (passado

e presente) requerido em média por um produtor

para produzir  particular

uma mercadoria valor social unitário valor individual unitário

um conjunto de mercadorias valor social total valor individual total

Na sequência do capítulo II e nos capítulos ulteriores, a palavra «valor»
utilizada sem outras especificações designará o valor social unitário, ou seja,
a quantidade de trabalho (passado e presente) requerida em média para pro-
duzir uma unidade de mercadoria.

2.2.2. Precisões de ordem quantitativa sobre a criação de valor

Pelo seu trabalho presente, os produtores de mercadorias criam um valor
novo (que se acrescenta ao valor antigo, ou seja, ao valor dos meios de pro-
dução comprados). A questão é saber se todos os produtores se encontram
em pé de igualdade no que se refere à quantidade de valor criado. Alguns
produtores não criam mais valor do que outros? O trabalho mais mecaniza-
do, mais intensivo, mais qualificado não cria mais valor que o trabalho menos
mecanizado, menos intensivo, menos qualificado?

Para responder a esta questão é preciso voltar a partir da definição do
valor (ver 2.1.1.b e 2.1.2.a):

valor = trabalho indirectamente social = trabalho abstracto

Para que haja criação de valor, é necessário e suficiente que o trabalho
seja trabalho indirectamente social, ou seja, que contribua para criar um pro-
duto vendido no mercado. Este trabalho indirectamente social é trabalho
abstracto, no sentido de que se faz abstracção de todos os aspectos especí-
ficos do trabalhador e do seu trabalho: não se consideram nem as caracterís-
ticas sociais da empresa e do trabalhador, nem as características concretas
das mercadorias produzidas e das actividades executadas. Uma vez que se
faz abstracção de todas as características concretas das actividades executa-
das, faz-se portanto abstracção — entre outras coisas — do grau de mecani-
zação, da intensidade e da qualificação do trabalho.

Portanto, desde que sejam vendidos os bens e serviços para a produção
dos quais os trabalhadores participam, temos: 1 hora de trabalho de qualquer
trabalhador = 1 hora de trabalho de qualquer outro trabalhador = 1 hora de
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valor. Nem o grau de qualificação e de intensidade do trabalho nem o grau
de mecanização do processo de produção afectam, pois, a quantidade de valor
criado pelo trabalho presente [15].

2.2.3. Valor e produtividade do trabalho

a) Uma relação inversa

O valor unitário é o inverso da produtividade do trabalho: ele é tanto
mais reduzido quanto esta é mais elevada. Com efeito, uma maior produtivi-
dade significa que mais mercadorias são produzidas por uma mesma quanti-
dade de trabalho, ou ainda que uma menor quantidade de trabalho é necessária
para produzir uma unidade de mercadoria: daí resulta um menor valor unitá-
rio das mercadorias (16).

A produtividade do trabalho é influenciada por uma série de factores
diversos: condições naturais (solos mais ou menos férteis, por exemplo),
organização do trabalho, intensidade do trabalho, qualificação e eficiência
dos trabalhadores, grau de mecanização (utilização de máquinas mais nume-
rosas e/ou melhores). O mais influente de todos estes factores é incontesta-
velmente o grau de mecanização, ao qual voltaremos várias vezes.

[15] a) Uma mecanização mais avançada e/ou um trabalho mais intensivo supõem a utilização de um
maior número de meios de produção (máquinas e/ou matérias), ao passo que um trabalho mais qualificado
supõe a utilização de um maior número de «meios de formação» (livros, estudos, etc.). Na medida em que os
meios de produção e de formação têm de ser comprados a outros produtores (hipótese de uma pura economia
de mercado, mantida até ao capítulo VI), 1 hora de trabalho mais mecanizado ou mais intensivo ou mais qua-
lificado terá como efeito transferir mais valor passado (às mercadorias produzidas em 1 hora de trabalho pre-
sente). Isto afectará o valor das mercadorias produzidas (que é a soma do valor passado transferido e do valor
novo criado); mas isto não significa que 1 hora de trabalho mais mecanizado ou mais intensivo ou mais qua-
lificado criaria mais valor novo.

b) Os pontos de vista aqui adoptados vão contra as concepções marxistas tradicionais: estas conside-
ram com efeito que o grau de mecanização, a intensidade e a qualificação do trabalho afectam a quantidade
valor novo criado pelo trabalho presente. Para uma apresentação e uma crítica das concepções tradicionais,
ver o anexo 7.

(16) a) Uma produtividade acrescida do trabalho significa uma produção acrescida de valores de uso
por hora de trabalho e uma redução do valor por unidade de mercadoria produzida. Mas isto não significa de
modo algum uma produção acrescida de valor por hora de trabalho: 1 hora de trabalho indirectamente social
produz sempre 1 hora de valor, qualquer que seja o grau de produtividade do trabalho (ver mais atrás, 2.2.2.).

b) O anexo 4 apresenta numerosas precisões sobre o conceito e a medida da produtividade. Assinalamos
aqui que o valor unitário das mercadorias constitui o conceito mais abrangente e o mais adequado para apre-
ciar a produtividade. Com efeito, o valor unitário leva em conta ao mesmo tempo o trabalho presente e o traba-
lho passado requerido para produzir uma mercadoria (ver mais atrás, 2.2.1.a). O valor unitário exprime pois
ao mesmo tempo a eficácia com a qual os trabalhadores produzem a mercadoria em causa e a eficácia com a
qual os meios de produção são produzidos e utilizados (este segundo aspecto é ignorado pelas medições habi-
tuais de produtividade, que calculam a quantidade produzida por trabalhador e por hora de trabalho presente).
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A produtividade do trabalho varia no espaço (entre empresas) e no tempo
(de um ano para outro). Consideremos sucessivamente a evolução da produ-
tividade no tempo e as diferenças de produtividade num dado momento.

b) A evolução da produtividade e do valor

A produtividade tende a aumentar com o tempo, em particular graças
ao desenvolvimento da mecanização; daí resulta uma baixa do valor unitário
das mercadorias.

O aumento da produtividade numa empresa particular ocasiona uma baixa
do valor individual unitário das mercadorias produzidas nesta empresa. O au-
mento da produtividade média num ramo de produção ocasiona uma baixa do
valor social unitário das mercadorias produzidas neste ramo. Os progressos da
produtividade geral (ao nível do conjunto dos ramos) traduzem-se por uma
baixa do valor social unitário de todas as mercadorias: é preciso em média
cada vez menos tempo para produzir uma unidade de uma mercadoria qualquer.

O impacto dos progressos da produtividade geral será considerado por
várias vezes, em particular nos capítulos IV (2.1.2.), VIII (§ 1.2. e 2.1.) e IX
(2.2.2. e § 3.1.).

c) As diferenças de produtividade e de valor

A produtividade varia de uma empresa para outra, em particular devido
a diferenças no grau de mecanização. Estas diferenças de produtividade entre
empresas traduzem-se por diferenças no valor individual unitário das mer-
cadorias: as mercadorias produzidas nas empresas mais produtivas requerem
menos trabalho que a média (o seu valor individual unitário é inferior ao valor
social unitário), e inversamente para as mercadorias produzidas nas empre-
sas menos produtivas.

Estas diferenças de produtividade no interior de um mesmo ramo serão
consideradas no capítulo IV (2.1.3.) e analisadas minuciosamente no capí-
tulo V (§ 1.1.) (17).

(17) As comparações de produtividade não têm sentido senão entre diferentes empresas pertencentes a
um mesmo ramo (produzindo o mesmo tipo de mercadoria), mas não entre diferentes ramos (produzindo
mercadorias diferentes): pode-se comparar a produtividade do trabalho em duas siderurgias, mas é impossível
comparar a produtividade de uma siderurgia com a de uma empresa de montagem de automóveis, ou a produ-
tividade do sector siderúrgico com a do sector automóvel (entre ramos, pode-se unicamente comparar as taxas
de crescimento das produtividades respectivas). Em contrapartida, os valores unitários podem ser compara-
dos tanto entre uma empresa e outra como entre um ramo e outro: é pertinente comparar o valor de uma tone-
lada de aço em duas siderurgias (as diferenças nos valores individuais unitários traduzem as diferenças de
produtividade conforme as empresas) e é igualmente pertinente comparar o valor de uma tonelada de aço com
o de um automóvel (mas sem nada concluir acerca das produtividades respectivas dos dois ramos).
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3. A EXPRESSÃO VISÍVEL DO VALOR: O PREÇO

3.1. A natureza do preço

O § 2.1. partiu de um fenómeno visível (a troca de mercadorias por um certo
preço) para revelar a realidade oculta do valor, ou trabalho indirectamente social
consagrado à produção das mercadorias. Faz-se aqui uma abordagem em sentido
inverso: parte-se da realidade invisível (o valor) e explica-se porque é que esta se
manifesta necessariamente sob a forma visível de um preço.

A questão a examinar é a seguinte: se o valor é por natureza trabalho indirec-
tamente social, a que se deve o facto de o valor das mercadorias não ser habitual-
mente expresso por uma certa quantidade de trabalho, mas por um certo preço, por
uma certa quantidade de euros (pouco importa aqui a quantidade exacta destes euros)?
Porque é que se diz habitualmente, por exemplo, que uma mesa vale x euros (e não
x horas de trabalho)?

Para responder a esta pergunta, é preciso em primeiro lugar recordar que o
valor das mercadorias não se manifesta senão pela venda: «sem venda não há valor»,
explicou-se mais atrás (2.1.2.b). É preciso acrescentar que a venda das mercadorias
faz-se contra dinheiro. Com efeito, a troca de mercadorias diferentes entre múltiplos
produtores diferentes não assume a forma de uma troca generalizada, mas supõe a
existência entre os produtores de uma ligação social concreta, reconhecida e aceite
por todos. Esta ligação social é o dinheiro (o euro, por exemplo), quaisquer que sejam
as formas concretas (moeda metálica, notas, registos em contas). Os produtores tro-
cam portanto as mercadorias por intermédio do dinheiro, por uma série de actos de
compra e de venda contra uma certa quantidade de dinheiro. A quantidade de dinheiro
contra a qual se troca uma mercadoria constitui o preço desta mercadoria.

Compreende-se portanto porque é que o valor deve necessariamente exprimir-
-se sob a forma de um preço: o valor não se pode manifestar senão pela venda, e a
venda faz-se contra dinheiro, contra pagamento de um certo preço. Portanto, qual-
quer que seja o montante, o preço de uma mercadoria é sempre a expressão visível
do valor: ele é a manifestação tangível de que o trabalho dedicado a produzir a mer-
cadoria é realmente trabalho indirectamente social.

3.2. A grandeza dos preços

3.2.1. Os conceitos necessários

a) Primeira abordagem: as relações de preços

Consideremos duas mercadorias cujos valores sociais unitários estão
numa relação de 3 para 1 (1B = 18 hora e 1C = 6 horas). Os preços das
mercadorias podem estar numa mesma relação (por exemplo 1B = 180 €
e 1C = 60 €) ou numa relação diferente (por exemplo 1B = 200 € e 1C =
= 50 €).
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Chamamos preços simples aos preços teóricos exactamente proporcio-
nais aos valores, ou seja, os preços teóricos entre os quais prevalece exacta-
mente a mesma relação que entre os valores. No exemplo atrás, os preços
simples são de 180 € para B e de 60 € para C.

Chamamos preços efectivos (ou preços de mercado) aos preços efecti-
vamente em vigor no mercado, ou seja, os preços pelos quais as mercadorias
se compram e se vendem na realidade. Os preços efectivos podem eventual-
mente ser iguais aos preços simples: neste caso, a relação entre os preços
efectivos é igual à relação entre os valores (3 para 1 no exemplo). Na reali-
dade, diversas circunstâncias (estudadas adiante: 3.2.2.b) criam um afasta-
mento mais ou menos importante entre os preços efectivos e os preços simples:
neste caso, a relação entre os preços efectivos é diferente da relação entre os
valores.

b) Segunda abordagem: os níveis de preços

No exemplo atrás, os valores de B e C são respectivamente de 18 horas
e 6 horas (relação de 3 para 1), os preços simples de 180 € e 60 € (relação de
3 para 1) e os preços efectivos de 200 € e 50 € (relação de 4 para 1). Mas
estas mesmas relações de preços são compatíveis com uma infinidade de
níveis de preços diferentes. Imaginemos por exemplo preços simples de 1800 €
e 600 €, preços efectivos de 2000 € e 500 €: as relações de preços são as
mesmas que no exemplo acima, mas o nível geral dos preços é 10 vezes mais
elevado [18].

Par explicar o nível geral dos preços é preciso introduzir um novo con-
ceito: «o equivalente monetário de uma hora de valor» ou, mais abreviada-
mente, «o equivalente monetário dos valores». De que se trata?

Sabe-se que as mercadorias apresentam dois aspectos indissociáveis: o
aspecto visível do preço (expresso em unidades monetárias, em euros) e o
aspecto oculto do valor (expresso em horas de trabalho). O equivalente mo-
netário dos valores — que se representa pelo símbolo E — põe em relação
estes dois aspectos: indica que preço corresponde a uma hora de valor, dá a
tradução fiel, em termos monetários, de uma hora de trabalho indirectamente

[18] Para distinguir entre o problema das relações de preços e o problema dos níveis de preços, a lite-
ratura económica emprega os conceitos de preços relativos e preços absolutos. O preço relativo de uma mer-
cadoria é o preço dessa mercadoria considerado em relação ao preço de outras mercadorias. O preço absoluto
de uma mercadoria é o preço dessa mercadoria considerado em si mesmo, no seu nível próprio, independen-
temente de toda comparação com o preço de outras mercadorias. Num período de alta geral dos preços, o
preço relativo de uma mercadoria diminui se o seu preço (absoluto) aumenta menos que o preço (absoluto) das
outras mercadorias. No exemplo mencionado no texto, os preços absolutos são todos multiplicados por 10, de
modo que os preços relativos permanecem inalterados (tanto os preços simples como os preços efectivos).
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social. Dizer que o equivalente monetários dos valores é de 10 € para uma
hora (E = 10 €/h) equivale a dizer que uma hora de valor se traduz por uma
grandeza monetária de 10 €, ou seja, que uma hora de trabalho indirecta-
mente social se exprime de maneira equivalente por uma grandeza monetária
de 10 € (19).

O equivalente monetário dos valores é uma grandeza macroeconómica
própria de cada país, expressa na moeda nacional do país. Esta grandeza varia
de um ano para outro: o quadro II.2 mostra a sua evolução recente em alguns
países (20). Quando o equivalente monetário dos valores aumenta (passando
por exemplo de E = 10 €/h para E = 100 €/h), as mesmas quantidades de
trabalho traduzem-se por preços mais elevados (10 vezes mais elevados neste
caso).

Quadro II.2.: Evolução do equivalente monetário dos valores (E)
em alguns países (1972-92)

1972 1978 1984 1988 1992

França FF/h 21 49 108 145 173

Bélgica FB/h 208 451 754 889 1090

Alemanha DM/h 15 25 36 42 54

Reino Unido £/h 1,3 3,2 6,6 8,6 12,5

Estados Unidos US$/h 7,1 12 18 21 26

Seja qual for a grandeza de E, os preços simples podem agora ser de-
finidos como os preços obtidos multiplicando os valores sociais unitários
das mercadorias pelo equivalente monetário dos valores:

preço simples = valor × E

O preço efectivo de uma mercadoria qualquer pode ser decomposto de
maneira análoga:

(19) O equivalente monetário dos valores não deve ser confundido com o salário horário. No quadro
deste capítulo, consagrado à produção mercantil em geral, a própria noção de salário está ausente. Será visto
mais adiante que o equivalente monetário dos valores é igual ao rendimento criado por hora de trabalho ( cap.
II, nota 30) e que ele é necessariamente superior ao salário auferido por hora de trabalho (cap. III, nota 12.b).

(20) a) O método de cálculo utilizado é explicado no anexo 3, § 3.1. Um outro método — mais aproxi-
mativo — é sugerido no fim do capítulo, no exercício n.º 2.21: a grandeza de E pode ser calculada a partir de
dados sobre o preço da hora de trabalho tal qual ela é facturada aos clientes (o preço da hora facturada aos
clientes é evidentemente superior ao salário horário pago nas empresas consideradas).

b) Com a criação da união monetária europeia e a substituição das moedas nacionais por uma moeda
única (o euro), o equivalente monetário dos valores exprime-se doravante em euros/hora nos países abrangidos.
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preço efectivo = preço simples ± desvio
= (valor × E) ± desvio (21)

3.2.2. As diferenças entre preços efectivos e preços simples

a) O fenómeno da troca desigual

Retomemos o exemplo inicial em que os valores de B e C são de 18
horas e de 6 horas, e em que os preços simples são de 180 € e 60 € respec-
tivamente.

Se os preços efectivos forem iguais aos preços simples, as mercadorias
trocam-se numa proporção de 1B contra 3C (1B = 3C = 180 €) ou de 1C
contra 1/3 B (1C = 1/3 B = 60 €) [22]. Trata-se então de uma troca de valores
iguais: cada produtor vende uma mercadoria incorporando uma certa quanti-
dade de trabalho e compra outras mercadorias incorporando a mesma quan-
tidade de trabalho (1B = 3C = 18h e 1C = 1/3 B = 6h) [23].

Se os preços efectivos forem diferentes dos preços simples (por exem-
plo 1B = 200 €, 1C = 50 €), as mercadorias trocam-se em proporções dife-
rentes, no caso 1B contra 4C (1B = 4C = 200 €) ou 1C contra 1/4 B (1C =
= 1/4 B = 50 €). Trata-se então de um «troca desigual», ou seja, uma troca
de valores desiguais: o produtor de B cede um produto valendo 18 horas e
compra outros produtos valendo mais (4C = 24h); inversamente, o produtor
de C cede um produto valendo 6 horas e compra outros produtos valendo
menos (1/4 B = 4,5h).

(21) Nos raciocínios deste capítulo, supõem-se conhecidos o valor das mercadorias bem como a gran-
deza de E, e deduz-se deles o preço simples das mercadorias (valor × E = preço simples). No plano dos factos,
os valores são realidades invisíveis, cuja grandeza se ignora: as únicas realidades observáveis são os preços
efectivos. Mas pode-se também proceder em sentido inverso, ou seja, dividir os preços efectivos pela gran-
deza de E (que pode ser calculada). Ao proceder assim, obtêm-se grandezas expressas em horas de trabalho,
grandezas que constituem aproximações do valor das mercadorias (preço efectivo: E = valor ± desvio); estas
aproximações são tanto melhores quanto os desvios dos preços efectivos em relação aos preços simples forem
reduzidos. Este género de cálculo será utilizado para calcular o «trabalho necessário» dos assalariados (capí-
tulo III, § 1.4.) e para medir a evolução da produtividade do trabalho (capítulo VIII, 2.2.1., e anexo 4, 4.3.2.).

[22] As diversas proporções de troca e os diversos preços constituem o valor de troca das mercadorias.
O conceito de valor de troca — que deve ser distinguido dos conceitos de valor de uso e de valor — pode ser
definido em termos reais ou em termos monetários. Em termos reais, o valor de troca é o número de merca-
dorias que se pode obter em troca de uma mercadoria particular: no exemplo, o valor de troca de 1B é de 3C.
Em termos monetários, o valor de troca é a quantidade de moeda que se pode obter em troca de uma mercado-
ria particular: no exemplo, o valor de troca de 1B é de 180 €. Como se vê, o valor de troca em termos mone-
tários não é outra coisa senão o preço.

[23] Num sistema de pequena produção mercantil, a troca de valores iguais traduz-se pela obtenção de
rendimentos iguais para os produtores médios dos diferentes ramos (ver anexo 10, § 10.1.).
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O quadro II.3. resume a argumentação antecedente. Além disso, assi-
nala as razões por que se trata de uma troca de valores iguais ou desiguais,
a saber, a existência de poderes de mercados iguais ou desiguais conforme
os ramos. Antes de examinar este problema (ponto 3.2.2.b adiante), obser-
var-se-á com a leitura do quadro II.3. que os preços efectivos das mercado-
rias dependem do jogo combinado da produtividade nos diferentes ramos (que
determina o valor social unitário das mercadorias) e das relações de forças
entre ramos (que determinam os desvios dos preços efectivos em relação aos
preços simples).

Quadro II.3.: Preços simples e preços efectivos, troca equivalente e troca
desigual

Produtividade Poderes de mercado respectivos dos diversos ramos
média em (relações de forças)
cada ramo

iguais desiguais

Valores Preços simples Preços efectivos
sociais (= preços teóricos (= superiores ou inferiores

unitários proporcionais aos valores) aos preços simples)

1B = 18h 1B = 180 € 1B = 200 €
1C = 6h 1C = 60 € 1C = 50 €

Troca igual Troca desigual
1B = 3C (= 180 €) 1B = 4C (= 200 €)
18h = 18h 18h < 24h

Notas: 1. Sendo dados os valores, o nível dos preços depende da grandeza do equivalente monetário dos valo-
res (E): preço simples = valor × E; preço efectivo = (valor × E) ± desvio. Neste exemplo, E = 10 €/h.
2. Acerca das razões por que os preços efectivos diferem dos preços simples, ver 3.2.2.b.
3. Acerca das razões por que se pode admitir a hipótese de que os preços efectivos são iguais aos preços
simples, ver 3.2.3.

b) As causas da troca desigual

Por que existe troca desigual? Por que são os preços das mercadorias
— em diversos graus — superiores ou inferiores aos preços simples? Isto
deve-se aos poderes de mercado desiguais dos diferentes produtores, às re-
lações de forças mais ou menos favoráveis ou desfavoráveis em que se en-
contram inseridos no mercado. Quanto mais a relação de forças for favorável
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a certos produtores (quanto mais for positivo o seu poder de mercado), mais
as trocas se fazem em seu benefício: eles vendem as suas mercadorias a pre-
ços efectivos superiores aos preços simples e/ou compram os seus meios de
produção a preços efectivos inferiores; a situação é exactamente a inversa
para os produtores confrontados com uma relação de forças desfavorável, com
um poder de mercado negativo [24].

Os diversos factores que influem nos poderes de mercado podem ser
resumidos em quatro categorias:

– Os desequilíbrios entre a oferta e a procura. O poder de mercado é
positivo na medida em que há excesso de procura ou escassez de oferta (donde
elevação dos preços efectivos); é negativo no caso contrário (donde baixa
dos preços efectivos). Nesse caso, os produtores agem deliberadamente sobre
a oferta ou sobre a procura para salvaguardar ou para aumentar o seu poder
de mercado: eles podem limitar voluntariamente a sua oferta (destruição de
colheitas, fixação de quotas de produção) ou estimular artificialmente a pro-
cura (através da publicidade).

– A intensidade da concorrência. Certos ramos encontram-se em situa-
ções protegidas de monopólio ou de oligopólio (uma única empresa ou um
pequeno número de empresas, com barreiras à entrada de novos produtores),
outros ramos encontram-se ao contrário em situações de concorrência exa-
cerbada (numerosas empresas e entrada fácil de novos produtores). As primei-
ras podem impor «preços de monopólio» superiores aos preços simples, as
segundas devem contentar-se com preços de mercado inferiores aos preços
simples.

– Os meios de pressão sobre as autoridades públicas. Certos ramos
dispõem de meios de pressão económicos e políticos sobre as autoridades
públicas encarregadas de regulamentar os preços, outras não dispõem deles.
Os primeiros obtêm preços vantajosos, os outros não.

– A heterogeneidade dos produtos e os gostos dos consumidores. Quer
se trate de automóveis ou de serviços de cabeleireiros, cada produtor tenta,
no seu ramo, diferenciar o seu produto em relação ao dos seus concorrentes
e dar a conhecer as qualidades específicas (reais ou supostas) do seu produto
particular: cada um tenta estabelecer e conservar uma espécie de monopólio
sobre o seu produto particular. Os produtos assim diferenciados podem muito
bem incorporar a mesma quantidade de trabalho, de valor (e portanto ter o

[24] No sistema capitalista, a exigência de taxas de lucro iguais para as empresas médias dos diferentes
ramos traduz-se por uma troca de valores desiguais, mesmo na ausência de qualquer diferença nos poderes de
mercado. As diferenças nos poderes de mercado reforçam ou atenuam a troca desigual original (ver anexo 10,
§ 10.2.).
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mesmo preço simples); entretanto, os seus preços efectivos variarão conforme
as qualidades específicas atribuídas e reconhecidas a cada um deles.

c) Troca desigual e explicação dos preços

Partamos de novo da fórmula que decompõe o preço efectivos das
mercadorias:

preço efectivo = preço simples ± desvio
preço efectivo = (valor × E) ± desvio

Quando os preços efectivos são iguais aos preços simples (desvio = 0),
os preços das diversas mercadorias são inteiramente determinados pelo seu
valor (para uma grandeza dada de E).

Na medida em que os preços efectivos se afastam dos preços simples,
a explicação do nível exacto dos preços deve fazer intervir considerações
adicionais: abundância ou escassez de mercadorias, presença eventual de
monopólios ou oligopólios, intervenção mais ou menos favorável dos poderes
públicos, diferenciação dos produtos mais ou menos apreciada pelos consu-
midores. Mas é ilegítimo pretender que os preços efectivos sejam determina-
dos pelas relações entre a oferta e a procura, pelo grau de concorrência entre
produtores, pelas intervenções dos poderes públicos ou pelas preferências dos
consumidores: todos estes elementos permitem explicar apenas os desvios dos
preços efectivos em relação aos preços simples (25).

Uma vez que os preços efectivos constituem desvios em relação aos
preços simples e que estes são determinados pelos valores, os preços efectivos
são portanto fundamentalmente determinados pelos valores (26).

(25) Consideremos por exemplo a influência exercida pelas relações entre a oferta e a procura. Os manuais
de economia explicam que o preço de equilíbrio de uma mercadoria se fixa na intersecção das curvas de oferta
e de procura, e que toda a variação da oferta ou da procura de uma mercadoria ocasiona variações do seu
preço. Mas estes manuais não explicam porque é que, quando a procura é igual à oferta para todas as merca-
dorias, o preço de B é de 180 € e o de C de 60 €. As diferenças nos preços de equilíbrio explicam-se na reali-
dade pelas diferenças no valor das mercadorias (1B = 18h, 1C = 6h): os preços de equilíbrio (os preços simples)
são proporcionais aos valores. Os desequilíbrios entre oferta e procura ocasionam evidentemente flutuações
nos preços de mercado, mas estes preços não flutuam «no vazio»: o preço de mercado oscila em torno de um
eixo constituído pelo preço simples, correspondente ao valor social da mercadoria considerada.

(26) a) Há que abrir uma excepção para as mercadorias não reprodutíveis (obras de arte originais, selos
de colecção, etc.). Como foram produzidas uma única vez e por um único produtor, o conceito de valor social
(tempo de trabalho requerido em média) não lhes pode ser aplicado, nem tão-pouco o conceito de preço simples.
Os preços efectivos destas mercadorias dependem directamente das relações entre oferta e procura.

b) Os produtos da natureza que são objecto de uma apropriação privada não constituem mercadorias
(ver secção 1): o conceito de valor não se aplica de modo nenhum a eles e o seu preço depende, ele também,
directamente das relações entre oferta e procura.
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3.2.3. A hipótese de uma igualdade entre preços efectivos
e preços simples

Ainda que os preços efectivos possam afastar-se a qualquer momento
dos preços simples, as páginas e os capítulos que se seguem adoptarão quase
sempre a hipótese de uma igualdade entre eles. Esta hipótese não resulta de
um simples desejo de facilitar o raciocínio e a exposição. Ela justifica-se por
três considerações teóricas. Antes de examinar cada uma destas, recordemos
mais uma vez as fórmulas que decompõem o preço simples e o preço efec-
tivo de toda a mercadoria:

preço simples = valor × E
preço efectivo = (valor × E) ± desvio

a) A perspectiva macroeconómica

Ao nível microeconómico, o preço efectivo de cada mercadoria parti-
cular difere normalmente do preço simples, em função do poder de mercado
de cada ramo de produção. Ao nível macroeconómico, contudo, os desvios
encontrados ao nível dos diversos ramos anulam-se mutuamente. Com efeito,
o que certos produtores ganham com a troca desigual é necessariamente per-
dido por outros: se alguns preços efectivos são superiores aos preços sim-
ples, outros são necessariamente inferiores, e a «soma dos preços efectivos»
é necessariamente igual à «soma dos preços simples». Pode-se portanto dizer
que em média os preços efectivos são iguais aos preços simples, ou ainda
que o preço efectivo é igual ao preço simples para todo o ramo «médio»,
representativo do conjunto dos ramos.

Os princípios anteriores são ilustrados e resumidos no quadro II.4. Além
disso, a igualdade necessária entre a «soma dos preços efectivos» e a «soma
dos preços simples» é explicitada em nota de rodapé [27].

[27] No decurso de um período dado, os produtores dos diferentes ramos criam em conjunto um pro-
duto global cuja dimensão é dada simultaneamente em termos físicos (o conjunto das mercadorias produzi-
das), em termos de valor (a «soma dos valores», ou seja, o valor deste conjunto de mercadorias, expresso em
horas de trabalho) e em termos de preços (a «soma dos preços», ou seja, o valor deste mesmo conjunto expres-
so em termos monetários).

Dada a dimensão do produto criado pelo conjunto dos produtores, sabe-se de imediato a dimensão do
produto a repartir entre eles através da troca das mercadorias. Se o preço efectivo for igual ao preço simples
para cada mercadoria, a repartição do produto global é igualitária (troca de valores iguais). Se não for o caso,
a repartição deste mesmo produto global é feita com vantagem para os produtores de certos ramos (benefi-
ciando de preços efectivos superiores aos preços simples, como os produtores de B no exemplo em 3.2.2.a) e
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Quadro II.4.: Produto total, soma dos valores, soma dos preços simples
e soma dos preços efectivos

Ramos Quantidade Valores Preços simples Preços efectivos

produzida

unitários totais por unidade × quantidade por unidade × quantidade

1 2 3 = 2 × 1 4 = 2 × E 5 = 4 × 1 6 = 4 ± des. 7 = 6 × 1

A ... ... ... ... ... ... ...

B 10 B 18h 180h 180 € 1800 € 200 € 2000 €

C 15 C 6h 90h 60 € 900 € 50 € 750 €

D ... ... ... ... ...

... ... ... ... trocas ... trocas ...

iguais desiguais

Conjunto Soma Soma Soma

dos
Produto

— dos — dos preços — dos preços

ramos
total

valores simples efectivos

Notas: Ao nível microeconómico: preço efectivo = preço simples ± desvio
Ao nível macroeconómico: soma dos preços efectivos = soma dos preços simples
Para uma ramo médio: preço efectivo = preço simples

b) A evolução paralela do preço simples e do preço efectivo

A evolução do preço simples e a do preço efectivo sofrem ambas as mesmas
influências, a saber, a evolução do valor social unitário da mercadoria e a evolução
de E: o valor de cada mercadoria baixa com o aumento da produtividade (ver 2.2.3.b),
ao passo que a grandeza de E aumenta com o tempo (ver quadro II.2.). Numa pers-
pectiva dinâmica, esta evolução conjunta do preço simples e do preço efectivo de
cada mercadoria, sob o impacto das duas influências assinaladas, é mais essencial
que o afastamento variável existente a qualquer momento entre eles: a longo prazo,
o preço simples e o preço efectivo de cada mercadoria evoluem mais ou menos pa-
ralelamente (ver anexo 3, gráfico A.1.). Esta é uma segunda razão para adoptar a
hipótese de uma igualdade entre preços efectivos e preços simples.

em detrimento dos produtores de outros ramos (confrontados com preços efectivos inferiores aos preços sim-
ples, como os produtores de C no mesmo exemplo).

Ao nível global, contudo, a «soma dos preços efectivos» é necessariamente igual à «soma dos preços
simples». Com efeito, a «soma dos preços simples» é a expressão monetária do valor do conjunto das merca-
dorias produzidas e trocadas no decurso de um período (1 ano, por exemplo), sendo o valor de cada uma das
mercadorias expresso por um preço (teórico) que assegura uma troca igual entre produtores; e a «soma dos
preços efectivos» é a expressão monetária do valor deste mesmo conjunto de mercadorias, sendo o valor de
cada uma das mercadorias expresso por um preço efectivo ocasionando uma troca desigual entre produtores.
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c) A busca da fonte fundamental dos rendimentos

Adoptar a hipótese de que o preço efectivo é igual ao preço simples
em cada ramo de produção é supor que os produtores estão desprovidos de
qualquer poder de mercado que lhes permitiria impor ou obter preços favo-
ráveis (ver mais atrás, 3.2.3.b): eles não podem aproveitar-se de um excesso
de procura, nem de situações de monopólio ou de oligopólio, nem do apoio
dos poderes públicos, nem de uma diferenciação com êxito do seu produto.
Nestas condições, o rendimento dos produtores tem de encontrar uma ex-
plicação mais fundamental. Os produtores obtêm um rendimento mesmo se
a oferta for igual à procura, se houver concorrência, se os poderes públicos
não fixarem os preços, se os produtos forem homogéneos em cada ramo: é
este rendimento «normal» que se trata agora de explicar (secção 4).

4. O FUNDAMENTO DOS RENDIMENTOS: O VALOR NOVO

4.1. A criação dos rendimentos pelo trabalho presente

4.1.1. Princípios

As páginas antecedentes analisaram o valor e o preço das mercado-
rias. Recordando dois grandes princípios teóricos apresentados nesta análise,
é possível discernir um terceiro princípio referente à fonte do rendimento dos
produtores numa sociedade mercantil.

1. Primeiro princípio: o valor das mercadorias decompõe-se em valor
antigo (ou seja o valor dos meios de produção comprados ou o trabalho pas-
sado) e valor novo (criado pelo trabalho presente do produtor).

Exemplo: se um trabalhador produz uma mercadoria numa jornada de
8 horas (trabalho presente) utilizando meios de produção que valem 10 horas
(trabalho passado), o valor da mercadoria (vendida) = 10h + 8h = 18h.

2. Segundo princípio: o valor das mercadorias exprime-se sempre num
certo preço; em condições médias, o preço de mercado é igual ao preço sim-
ples, correspondendo ao valor social unitário das mercadorias.

Exemplo: se o produtor considerado atrás for um produtor «médio» num
ramo «médio» [28], e se o equivalente monetário dos valores (E) = 10 €/h,
pode-se escrever:

[28] Ignoram-se aqui as diferenças de produtividade entre os produtores de um mesmo ramo, assim como
as diferenças de poder de mercado entre os ramos (acerca destas duas questões, ver mais adiante 4.2.2.b e c).
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preço da mercadoria vendida = valor da mercadoria × E
= 18h × E = 180 €

preço dos meios de produção comprados = valor dos MP × E
= 10h × E = 100 €

3. Terceiro princípio: o rendimento é criado pelo trabalho presente con-
sagrado à produção de mercadorias.

Neste exemplo, o produtor obtém 180 € com a venda do seu produto.
Uma parte (100 €) permite-lhe recuperar o dinheiro despendido em meios de
produção. A outra parte (80 €) constitui um rendimento líquido.

O rendimento líquido de 80 € aparece superficialmente como a simples
diferença entre o preço de venda da mercadoria produzida (180 €) e o preço
de compra dos meios de produção (100 €): é a face visível das coisas. Esta
encobre uma realidade invisível mais essencial: mais fundamentalmente, o
rendimento líquido de 80 € é o equivalente monetário do valor novo criado
em 8 horas de trabalho presente. Na realidade, o produtor cria simulta-
neamente um valor novo (em horas) e um rendimento novo (em euros): gra-
ças ao seu trabalho presente (8h), o valor do produto vendido é superior
ao valor dos meios de produção comprados (18h > 10h), e portanto o preço
do produto vendido é superior ao preço dos meios de produção comprados
(180 € > 100 €) [29]. Pode-se portanto escrever:

rendimento criado = valor novo criado × E
= 8h × E = 80 €

[29] Na teoria económica corrente, a diferença entre o preço de venda do produto e seu custo de produ-
ção constitui o «valor acrescentado». Se o custo de produção não incluir as amortizações/reintegrações (dos
equipamentos, edifícios, etc.), fala-se de «valor acrescentado bruto»; se incluir as amortizações/reintegrações,
fala-se de «valor acrescentado líquido» (no exemplo, os 80 € representam o «valor acrescentado líquido»). O
«valor acrescentado» assim entendido é uma grandeza monetária. Na teoria económica marxista, ao contrário,
o valor acrescentado é uma grandeza expressa em horas de trabalho: trata-se do valor novo criado pelo traba-
lho presente do produtor de mercadorias, valor novo que se acrescenta ao valor dos meios de produção utili-
zados (ver mais atrás, 2.2.1.a) (no exemplo, o valor acrescentado assim entendido é de 8 horas).
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Esquema II.5.: Os dois componentes do valor e do preço

preço dos MP rendimento líquido criado preço da produção
(«valor acrescentado líquido») diária

100 € 80 € 180 €

10h 8h 18h
trabalho passado, trabalho presente, valor da produção

valor dos MP  valor novo criado diária

Nota: MP = meios de produção

O esquema II.5 ilustra estes princípios retomando os dados do exem-
plo. Ele distingue os dois componentes do valor das mercadorias (valor dos
meios de produção comprados + valor novo criado) e do preço das mercado-
rias (preço dos meios de produção + rendimento criado). Este esquema evi-
dencia as duas teses essenciais deste capítulo: 1. os preços traduzem o valor
das mercadorias; 2. os rendimentos traduzem o valor novo criado pelo traba-
lho dos produtores de mercadorias (30).

4.1.2. Precisões acerca da criação de valor e de rendimento

a) Só os produtores, não os meios de produção

O rendimento não poderá ser criado — no todo ou em parte — pelos
meios de produção, pelo trabalho passado? É certo que para produzir merca-
dorias os meios de produção são tão indispensáveis quanto o trabalho pre-
sente dos produtores. Mas a questão examinada aqui refere-se não ao carácter

(30) Vê-se que o rendimento criado por hora de trabalho coincide com o equivalente monetário dos
valores (E): no exemplo acima, E = 10 €/h; quanto ao rendimento criado por hora, ele é igual a 80 €/8h, ou
seja, 10 €/h igualmente. Por conseguinte, o equivalente monetário dos valores (E) tem uma dupla significação:

— ele representa a tradução em preços simples de uma hora de valor, de uma hora de trabalho consa-
grado à produção de mercadorias. Dizer que E = 10 €/h equivale a dizer que uma hora de valor se exprime de
maneira equivalente por uma grandeza monetária de 10 €;

— ele representa o rendimento monetário criado por hora de valor, por hora de trabalho consagrado
à produção de mercadorias. Dizer que E = 10 €/h equivale a dizer que uma hora de trabalho na produção mer-
cantil cria um rendimento monetário de 10 €. (O que não quer dizer que o rendimento obtido por hora de
trabalho coincide com o rendimento criado por hora de trabalho e com E: sobre as diferenças entre rendimento
obtido e rendimento criado, ver adiante, 4.2.2.).
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indispensável dos diversos elementos da produção, mas à criação de valor e
de rendimento. Ora, o valor dos meios de produção comprados (10h no exem-
plo) é simplesmente transferido e reencontra-se tal qual, sem aumento, no
valor da mercadoria vendida. Da mesma maneira, o custo dos meios de produ-
ção (100 €) é simplesmente transferido (recuperado) e reencontra-se tal qual,
sem aumento, no preço da mercadoria vendida. A fonte do aumento de valor
e de preço (18h > 10h, 180 € > 100 €) reside portanto unicamente no traba-
lho presente dos produtores de mercadorias. Este trabalho presente assegura
em simultâneo a transferência do valor e do preço dos meios de produção,
assim como a criação de um valor novo e de um rendimento líquido.

b) Todos os produtores, sem excepção

Se unicamente o trabalho presente cria valor e rendimento, deve acres-
centar-se que todo trabalho presente efectuado no sector da produção mer-
cantil cria valor e rendimento. Este problema já foi considerado em relação
à criação de valor (ver 2.1.2.a). Uma vez que o rendimento criado é o equi-
valente monetário do valor criado, as mesmas conclusões aplicam-se aqui.

As características sociais da empresa e do trabalhador não têm impor-
tância: o trabalho presente cria valor e rendimento em todas as empresas
(capitalistas, públicas, independentes), qualquer que seja o estatuto social do
produtor (independente, assalariado, quadro, capitalista) (31).

A natureza concreta dos produtos vendidos e das actividades executa-
das também não importa: as mercadorias produzidas podem ser indiferente-
mente bens ou serviço; as actividades efectuadas podem ser de carácter técnico
ou administrativo, manual ou intelectual, e elas podem ser exercidas no inte-
rior de qualquer departamento da empresa.

c) Todos os produtores num pé de igualdade

Se todo o trabalho presente efectuado no sector de produção mercantil
cria valor e rendimento, é preciso ainda precisar que todos os produtores
encontram-se num pé de igualdade no que se refere à quantidade de valor e
de rendimento que criam.

Este problema também já foi considerado no que se refere à criação de
valor (ver 2.2.2.). A mesma argumentação vale aqui.

(31) O trabalho efectuado pelos capitalistas faz parte do trabalho total efectuado no sector de produção
mercantil (ver cap. I, 2.1.2.b); a partir do momento em que as mercadorias produzidas são vendidas, ele cons-
titui trabalho indirectamente social e portanto cria valor (ver cap. II, 2.1.2.a); se ele cria valor, cria também
rendimento. Para outras observações acerca desta questão, ver. cap. III, nota 8, e cap. VI, nota 32.
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O trabalho criador de valor e de rendimento é o trabalho indirectamente
social. Este conceito abstrai características concretas (físicas ou sociais) do
trabalho: pouco importam as características sociais da empresa e do produ-
tor, pouco importa a natureza do produto e das actividades, pouco importa o
grau de mecanização, de intensidade, de qualificação do trabalho, etc. Tem-
-se portanto (desde que os produtos sejam vendidos): 1 hora de trabalho de
um produtor qualquer = 1 hora de valor criado = 10 € de rendimento criado
(para E = 10 €/h).

Consequentemente, em 1 hora de trabalho o assalariado cria tanto valor
e rendimento — nem mais nem menos — quanto o capitalista ou o trabalha-
dor independente. Em 1 hora de trabalho, o produtor mais «mecanizado»,
mais qualificado, trabalhando mais intensamente, cria tanto valor e rendimento
— nem mais nem menos — quanto o produtor que se encontre nas condi-
ções inversas. A quantidade de valor e de rendimento criada por todos estes
trabalhadores não varia senão em função da duração do seu trabalho.

4.2. A criação e a repartição do rendimento global

4.2.1. A criação do rendimento global

O rendimento global de uma sociedade mercantil é criado pelo traba-
lho presente do conjunto dos produtores de mercadorias. Ele é o equivalente
monetário do valor novo criado, no decurso de um período dado, pelo con-
junto do trabalho presente consagrado à produção mercantil:

rendimento global criado = soma dos valores novos × E

Se, por exemplo, a sociedade dispuser de 1000 produtores de mercado-
rias, cada um deles a trabalhar 2000 horas por ano, e se E = 10 €/h, tem-se:

rendimento global anual = (1000 × 2000) h × E
= 20 000 000 €

O rendimento global pode ser comparado a um imenso bolo criado pelo
trabalho presente do conjunto dos produtores de mercadorias. O tamanho deste
bolo depende do número de trabalhadores no sector de produção mercantil
(rectângulos A e B do quadro I.3.) e da duração do trabalho fornecido por
cada um deles. Cada produtor participa na criação do rendimento global na
proporção do trabalho indirectamente social que fornece. Da mesma forma,
cada empresa, cada ramo de produção (e cada país) participam na criação do
rendimento global na proporção do trabalho indirectamente social que aí é
fornecido.
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4.2.2. A repartição do rendimento global

Se os produtores, as empresas, os ramos (e os diversos países) partici-
pam na criação do rendimento global na proporção do trabalho indirecta-
mente social fornecido, eles não participam necessariamente na mesma
proporção na repartição do rendimento global: o rendimento obtido por cada
um deles pode ser muito diferente do rendimento criado.

Certamente, a soma dos rendimentos obtidos coincide forçosamente com
o rendimento global criado (a soma das partes do bolo coincide com o bolo
total confeccionado). Mas esta igualdade, necessária ao nível global, não se
verifica para cada produtor, para cada empresa, para cada ramo (nem para
cada país, se se adoptar a escala mundial): alguns obtêm um rendimento
superior ao rendimento criado, outros, em contrapartida, devem necessaria-
mente contentar-se com um rendimento inferior ao rendimento criado (os
primeiros consomem uma parte do bolo superior à que produziram, e inver-
samente para os segundos) [32].

Quatro casos de divergência entre rendimento obtido e rendimento criado
podem ser mencionados aqui. Eles serão objecto de uma análise mais pre-
cisa nos capítulos seguintes.

a) A existência de um sector de produção não mercantil

Saiamos por um momento do quadro de análise do capítulo II (produção de
mercadorias) para considerar as actividades exercidas a título profissional no sector
de produção não mercantil (rectângulo C do quadro I.3.). Não produzindo mercado-
rias, os assalariados do sector não mercantil não podem criar nem valor nem rendi-
mento: contrariamente ao caso do produtor mercantil considerado mais atrás (ver

[32] A distinção entre rendimento criado e rendimento obtido é análoga à distinção entre preço simples
e preço efectivo. O preço simples é o equivalente monetário exacto do valor social unitário — antigo e novo
— de uma mercadoria; o preço efectivo de cada mercadoria difere normalmente do seu preço simples, mas a
«soma dos preços efectivos» é igual à «soma dos preços simples» (ver nota 27). Tem-se pois:

preço simples = valor × E
preço efectivo = preço simples ± desvio
somas dos preços efectivos = soma dos preços simples

Do mesmo modo, o rendimento criado é o equivalente monetário exacto do valor novo criado por um
produtor, uma empresa, um ramo; o rendimento obtido por cada produtor, empresa ou ramo difere normal-
mente do rendimento criado, mas o rendimento total distribuído coincide forçosamente com o rendimento global
criado pelos produtores mercantis. Tem-se pois:

rendimento criado = valor novo × E
rendimento obtido = rendimento criado ± desvio (rendimento transferido)
soma dos rendimentos obtidos = soma dos rendimentos criados
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4.1.1.), não se pode raciocinar em termos de diferença entre o valor das mercadorias
produzidas e o valor dos meios de produção comprados, entre o preço das mercado-
rias produzidas e o preço dos meios de produção comprados. Mas como os assala-
riados do sector não mercantil exercem as suas actividades a título profissional, devem
obter um rendimento: este provém de contribuições e impostos do rendimento glo-
bal criado no sector de produção mercantil. (Esta redistribuição do rendimento em
direcção ao sector não mercantil será estudada no capítulo VI, secção 3.).

b) As diferenças de poder de mercado segundo os ramos

Voltemos ao quadro de análise inicial (produção exclusivamente mercantil),
mas abandonemos por um momento a hipótese de uma igualdade entre preços efec-
tivos e preços simples. Suponhamos que o produtor considerado no exemplo inicial
(em 4.1.1.) consiga vender o seu produto a outros produtores por mais de 180 € (210 €
por exemplo) ou que ele consiga comprar os seus meios de produção por menos de
100 € (70 € por exemplo). Neste caso, ele obterá um rendimento de 110 €, superior
ao rendimento criado (80 €); mas isto será em detrimento dos produtores de outros
ramos (os compradores do produto acabado ou os vendedores dos meios de produ-
ção), que deverão se contentar com um rendimento inferior ao rendimento por eles
criado.

Se certos ramos conseguem vender ou comprar a preços efectivos vantajosos
e outros não, é porque na realidade dispõem de poderes de mercado diferentes, é
porque de facto eles se encontram inseridos em relações de forças desiguais (ver
mais atrás, 3.2.2.b). A troca desigual que daí resulta tem como efeito modificar a
repartição do rendimento criado: os ramos mais fortes açambarcam assim, em detri-
mento dos outros, uma parte mais importante do rendimento global. (Esta redistri-
buição do rendimento entre ramos dispondo de poderes de mercado desiguais será
estudada no capítulo V, § 1.2.)

c) As diferenças de produtividade segundo as empresas

Ignoremos as diferenças de poder de mercado entre ramos (suponhamos nova-
mente que os preços de mercado coincidem com os preços simples), mas encaremos
as diferenças de produtividade entre empresas no interior de um mesmo ramo. Supo-
nhamos que o produtor médio considerado no exemplo inicial (o produtor M) enfrenta
a concorrência de um produtor A mais eficiente e de um produtor Z menos eficiente.
Os três produtores produzem mercadorias idênticas, mas os seus valores individuais
unitários são diferentes (seja para A: 9h + 6h = 15h; para M: 10h + 8h = 18h; para
Z = 11h + 10h = 21h).

Na medida em que o trabalho presente por unidade difere segundo as empre-
sas, o valor criado por unidade difere, e portanto também o rendimento criado por
unidade (rendimento criado = valor novo × E = 60 € para A; 80 € para M; 100 €
para Z). A concorrência uniformiza o preço pelo qual se vendem as mercadorias
idênticas dos três produtores (preço efectivo = preço simples = valor social unitá-
rio × E = 18h × 10 €/h = 180 €). Este preço de venda e o custo dos meios de produção
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determinam o rendimento obtido por unidade por parte de cada um dos três produ-
tores (rendimento obtido = preço de venda – custo dos meios de produção; para A:
180 € – 90 € = 90 €; para M: 180 € – 100 € = 80 €; para Z: 180 € – 110 € = 70 €).
Como se vê, a concorrência modifica a repartição do rendimento criado: o produtor
mais eficiente obtém um rendimento superior ao rendimento criado (90 € > 60 €),
em detrimento do produtor menos eficiente, que obtém um rendimento inferior ao
rendimento criado (70 € < 100 €). (Esta redistribuição do rendimento entre empresas
desigualmente produtivas será estudado no capítulo V, § 1.1.)

d) A produção de mercadorias pelos assalariados

Ignoremos tanto as diferenças de poderes de mercado segundo os ramos
como as diferenças de produtividade segundo as empresas, mas consideremos
agora que as mercadorias são produzidas por produtores assalariados. Surge
uma diferença essencial, ao próprio nível da produção, entre rendimento obtido
e rendimento criado: os produtores assalariados criam um rendimento supe-
rior ao rendimento que obtêm sob a forma de salário, constituindo a dife-
rença o lucro das empresas. Esta questão é o objecto do capítulo que se segue.

APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AO CAPÍTULO II

RESUMO

1. As mercadorias são produtos do trabalho humano trocados no mercado. Pouco
importa que estes produtos sejam bens ou serviços. As únicas condições são a inter-
venção do trabalho humano (o que exclui os produtos da natureza) e o carácter mer-
cantil da produção.

2. As trocas de mercadorias fazem-se por actos de compra e venda por um
certo preço. Estas trocas supõem que as mercadorias tenham um comum denomina-
dor, isto é, um elemento que seja comum, quantificável, e que determine as propor-
ções da troca. Este elemento comum é o trabalho, encarado não nos seus aspectos
concretos (que diferem conforme as mercadorias), nem nos seus aspectos sociais
variáveis (tipo de empresa, estatuto do trabalhador), mas unicamente no seu aspecto
de trabalho indirectamente social (que é efectivamente comum a todas as mercado-
rias). O trabalho assim encarado é trabalho de produção mercantil em geral, traba-
lho abstracto; este trabalho é igualmente denominado valor.

De um ponto de vista qualitativo, o valor é trabalho indirectamente social. Deste
ponto de vista, todos os trabalhadores do sector mercantil participam na criação de
valor, quaisquer que sejam as mercadorias produzidas e as actividades executadas,
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quaisquer que sejam as características sociais das empresas e dos trabalhadores; mas
é preciso que as mercadorias produzidas sejam efectivamente vendidas (sem o que
não há trabalho indirectamente social).

De um ponto de vista quantitativo, o valor de uma mercadoria qualquer é a
soma do valor antigo transferido (o trabalho passado incorporado nos meios de produ-
ção comprados e consumidos) e do valor novo criado pelo trabalho presente do pro-
dutor. É preciso distinguir entre o valor social e o valor individual de uma mercadoria:
o valor social é o tempo de trabalho requerido em média para produzir esta merca-
doria (nas condições médias de técnica, de qualificação, de intensidade, etc.), o valor
individual é o tempo de trabalho requerido por um produtor particular (nas condições
de técnica, de qualificação, de intensidade, etc., que lhe são próprias). É preciso igual-
mente distinguir entre valor unitário (valor de uma unidade de mercadoria) e valor
total (valor de um conjunto de mercadorias).

Sempre de um ponto de vista quantitativo, importa ver que as diferenças na
técnica (grau de mecanização), na qualificação ou na intensidade do trabalho não
têm influência na quantidade de valor novo criado pelo trabalho presente: em quais-
quer circunstâncias, 1 hora de trabalho indirectamente social cria 1 hora de valor.
Em contrapartida, as diferenças em causa influenciam a produtividade do trabalho
(o número de mercadorias produzidas por hora de trabalho) e portanto o valor uni-
tário das mercadorias (o número de horas de trabalho por unidade produzida): quanto
mais o trabalho é produtivo, menor é o valor unitário das mercadorias.

3. Todas as mercadorias apresentam dois aspectos indissociáveis: o aspecto
oculto do valor (expresso em horas de trabalho) e o aspecto visível do preço (expresso
em euros). A ligação macroeconómica entre os dois aspectos é assegurada pelo equi-
valente monetário dos valores (E), que dá a tradução monetária fiel de uma hora de
valor.

Distinguem-se duas espécies de preço. Os preços simples são preços teóricos
que dão a tradução monetária fiel do valor social unitário das mercadorias (preços
simples = valor × E). Os preços efectivos são os preços em vigor no mercado; eles
normalmente afastam-se dos preços simples (preço efectivo = preço simples ± des-
vio). Se os poderes de mercado ou relações de forças fossem perfeitamente iguais
entre os produtores das diferentes mercadorias, os preços efectivos seriam iguais aos
preços simples e a troca entre produtores seria uma troca de valores iguais. Mas os
poderes de mercado são desiguais entre produtores, por variadas razões (desequilíbrios
entre oferta e procura, intensidade mais ou menos forte da concorrência, meios de
pressão variáveis sobre os poderes públicos, diferenciação mais ou menos conseguida
dos produtos); daí resulta que os preços efectivos afastam-se dos preços simples e
que a troca entre produtores seja uma troca de valores desiguais (ou «troca desigual»).

As circunstâncias diversas que provocam trocas desiguais não explicam senão
os desvios dos preços efectivos em relação aos preços simples das mercadorias. Para
toda a grandeza dada de E, os preços simples assim como os preços efectivos das
diversas mercadorias são fundamentalmente determinados pelo valor respectivo das
diversas mercadorias: esta determinação do preço pelo valor não é perfeita senão
para os preços simples, mas continua a ser fundamental para explicar o nível dos
diversos preços efectivos.
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Os desvios entre preços efectivos e preços simples anulam-se mutuamente ao
nível macroeconómico: o que alguns produtores ganham na troca desigual (graças a
uma relação de forças favorável), outros perdem-no necessariamente (devido a uma
relação de forças desfavorável). Admitindo a hipótese de que os preços efectivos
são iguais aos preços simples, faz-se abstracção das relações de forças e é-se obri-
gado a investigar a origem fundamental do rendimento dos produtores.

4. O rendimento dos produtores aparece superficialmente como a diferença entre
o preço de venda das mercadorias e o preço de compra dos meios de produção. Mais
fundamentalmente, assim como o preço das mercadorias é a expressão monetária do
seu valor (antigo + novo), o rendimento é a expressão monetária do valor (novo)
criado pelo trabalho presente dos produtores de mercadorias. Em 8 horas de trabalho
presente, os produtores de mercadorias criam um valor novo de 8 horas e um rendi-
mento líquido de 80 € (para E = 10 €/h).

Unicamente os trabalhadores criam valor e rendimento, não os meios de pro-
dução. Todos os trabalhadores do sector de produção mercantil participam na cria-
ção de valor e de rendimento (quaisquer que sejam as mercadorias vendidas e as
actividades executadas, quaisquer que sejam as características sociais das empresas
e dos trabalhadores). De um ponto de vista quantitativo, todos os trabalhadores do
sector de produção mercantil participam na criação de valor e de rendimento em pé
de igualdade, na proporção da duração do seu trabalho (pouco importa o grau de
mecanização, de qualificação e de intensidade do trabalho).

Ao nível macroeconómico, o rendimento distribuído é forçosamente igual ao
rendimento criado. Esta igualdade, contudo, não é verdadeira ao nível microeconó-
mico: os produtores, as empresas, os ramos (e os diversos países) participam na cria-
ção do rendimento global na proporção do trabalho presente fornecido, mas o
rendimento obtido por cada um deles por ser muito diferente do rendimento criado.
É nomeadamente o caso para os assalariados do sector de produção mercantil: estes
criam um rendimento superior ao salário obtido, constituindo esta diferença o lucro
(ver o capítulo III).

CONCEITOS A ASSIMILAR (ver léxico)

Equivalente monetário dos valores Trabalho passado
Mercadoria Trabalho presente
Nível geral dos preços Valor
Poder de mercado Valor antigo (valor passado)
Preço Valor novo (valor presente)
Preço efectivo (preço de mercado) Valor individual
Preço simples Valor social
Realização do valor Valor total
Trabalho abstracto Valor unitário
Trabalho concreto
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EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

2.1. O que é uma mercadoria? Quais são as condições necessárias e suficientes para
que um bem ou serviço seja uma mercadoria?

2.2. Qual é a diferença entre trabalho concreto e trabalho abstracto?

2.3. «O comum denominador necessário das mercadorias é o valor»:
a) O que se entende por comum denominador? Porque é que é preciso um?
b) O que se entende por valor? Porque é que o valor é o comum denominador
das mercadorias?

2.4. Que diferença há:
a) entre valor antigo e valor novo, entre trabalho passado e trabalho presente?
b) entre valor social unitário e valor individual unitário?
(Ilustre cada caso com exemplos diferentes dos do livro.)

2.5. Explique:
a) O aumento da produtividade nos diversos ramos de produção traduz-se por
uma baixa do valor social unitário das diversas mercadorias.
b) No interior de um mesmo ramo de produção, os valores individuais unitários
das mercadorias são tanto mais baixos quanto as empresas são mais produtivas.

2.6. O que se entende por «equivalente monetário dos valores»?

2.7. Preços simples e preços efectivos
a) O que se entende por preço simples? E por preço efectivo?
b) Se os preços efectivos forem iguais aos preços simples, a troca de mercado-
rias é uma troca de valores iguais; se os preços efectivos são diferentes dos pre-
ços simples, a troca de mercadorias é uma troca desigual. Explique as duas
proposições.
c) Porque é que, na realidade, os preços efectivos são diferentes dos preços sim-
ples? (por outras palavras, porque é que há troca de valores desiguais?)
d) Porque é que se pode pôr a hipótese de uma igualdade entre preços efectivos
e preços simples?

2.8. A partir do esquema II.5., demonstre que o rendimento, numa sociedade mer-
cantil,
a) é criado pelo trabalho presente dos produtores de mercadorias;
b) não é criado pelos meios de produção.

2.9. A partir das definições do valor (trabalho indirectamente social) e do rendimento
(equivalente monetário do valor novo criado), explique porque é que o valor e
o rendimento são criados:
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a) por todos os produtores do sector de produção mercantil;
b) por todos estes produtores num pé de igualdade;
c) não pelos produtores pertencentes ao sector de produção não mercantil.

B. Aprofundamento

2.10. Porque é que o preço, o custo de produção e o valor de uso não podem cons-
tituir o comum denominador das mercadorias?

2.11. O valor antigo é transferido de maneira diferente conforme se trate de meios
de trabalho ou objectos de trabalho (matérias-primas): o valor dos meios de
trabalho transfere-se por fracções, o valor dos objectos de trabalho transfere-se
de uma vez. Explique e ilustre estas afirmações mediante um exemplo pessoal.

2.12. Explique porque é que o valor deve necessariamente exprimir-se na prática sob
a forma de um preço.

2.13. Que diferença há entre valor de troca, valor de uso e valor (simplesmente)?
Que diferença há entre valor de troca e preço?

2.14. Em que medida a teoria do valor e a «lei da oferta e da procura» contribuem
cada uma para explicar o nível dos preços? Distinga:
a) o caso geral: o preço das mercadorias reprodutíveis;
b) os casos particulares: o preço das mercadorias não reprodutíveis e o preço
dos produtos da natureza.

2.15. Um estoque de produtos não vendidos incorpora trabalho? Tem ou não valor?
Porquê?

2.16. «Um produto da natureza (como a água do ribeiro, o fruto silvestre, etc.) tem
sempre um valor de uso, pode ter um preço, mas nunca tem valor». Comente
esta tripla afirmação.

2.17. Quais são as causas das divergências entre rendimento criado e rendimento
obtido?

C. Aplicações

2.18. Explique porque é que o trabalho das seguintes pessoas cria — ou não cria —
valor:
– o trabalho do homem ou da mulher no lar;
– o trabalho do funcionário;
– o trabalho do agricultor;
– o trabalho do professor;
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– o trabalho do taxista;
– o trabalho do delegado sindical.

2.19. Uma empresa produz por ano 1000 unidade de um bem X utilizando:
– matérias-primas que custam 1 000 000 €;
– máquinas que custam 20 000 000 € e se amortizam em 10 anos;
– 10 assalariados que trabalham 250 dias por ano e 8 horas por dia.
Sabendo que E (equivalente monetário dos valores) = 100 €/h, e supondo que
todos os preços efectivos são iguais aos preços simples, determine para esta
empresa:
a) o valor total do produto anual (distinguindo valor antigo transferido e valor
novo criado);
b) o valor por unidade (idem).

2.20. a) O preço dos automóveis é claramente maior do que o preço das bicicletas.
A que se deve atribuir as diferenças de preços entre estas duas espécies de
mercadorias?
b) Uma mesma empresa produz vários modelos de automóveis (ou de bicicle-
tas) e vende-os a preços diferentes. A que se pode atribuir estas diferenças de
preços entre diversos modelos de uma mesma mercadoria?
c) O preço médio dos automóveis (ou das bicicletas) aumentou ou diminuiu
nos últimos 20 anos? Como se pode explicar a evolução verificada?

2.21. Calcule a grandeza do equivalente monetário dos valores (E) neste momento
no vosso país. Para chegar a isso, um ou dois métodos são possíveis:
a) Para os países considerados no quadro II.2., é possível extrapolar (isto é,
prolongar) os dados do quadro supondo que a taxa de crescimento de E após
1992 é semelhante àquela que vigorou de 1984 a 1992. Esta extrapolação é
aceitável desde que pelo menos duas condições sejam satisfeitas: 1. o período
sobre o qual se faz a extrapolação não seja demasiado longo (à medida que se
se afasta do período 1984-92, a estimativa de E por extrapolação dos dados
1984-1992 torna-se cada vez mais sujeita a erro); 2. o período sobre o qual se
faz a extrapolação deve ser caracterizado por condições de inflação (isto é, de
alta do nível geral dos preços) relativamente semelhantes às do período 1984-
-1992 (se a taxa de inflação posterior for muito mais elevada, o crescimento de
E será mais forte; e inversamente se a taxa de inflação posterior for muito menos
elevada que durante os anos 1984-1992).
b) Para todos os países, é possível calcular a grandeza de E no decurso de um
ano dado considerando o preço da hora de trabalho facturada ao cliente em
empresas «médias» de ramos de produção onde haja uma concorrência sufi-
ciente. Concretamente, convém realizar sucessivamente as seguintes operações:
1. anotar a quanto a hora de trabalho é facturada nas diversas empresas: gara-
gens, empresas de limpeza, oficinas de reparação, gabinetes de consultas psi-
cológicas, etc.;
2. indagar as causas das diferenças de preço constatadas entre empresas e sec-
tores: poder de mercado mais ou menos favorável ou desfavorável devido às
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relações entre a oferta e a procura dos serviços considerados, à intensidade da
concorrência no sector, à fama da empresa, às preferências dos utilizadores (fe-
nómeno de novas modas), à localização das empresas, etc.;
3. dentre os preços da hora facturada mencionados atrás, reter os praticados
por empresas e sectores em que o poder de mercado pode ser considerado como
«médio»;
4. fazer uma média (mesmo aproximada) dos preços da hora facturada assim
retidos: obtém-se uma estimativa da grandeza de E para o ano considerado.
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No capítulo II tratou-se da produção mercantil em geral. Mostraram-se
ali as ligações entre o fenómeno visível dos preços e a realidade invisível do
valor. E explicou-se que todos os rendimentos têm como fonte o trabalho
presente dos produtores de mercadorias.

No capítulo III centra-se a atenção na produção mercantil capitalista.
Nele se explica que os salários e os lucros são criados pelo trabalho presente
dos assalariados que participam na produção das mercadorias, e mais preci-
samente que os lucros têm como fonte o sobretrabalho dos assalariados em
causa (secção 1). Mostra-se a seguir que a maior parte do lucro obtido é
acumulado, ou seja, reinvestido a fim de ampliar a escala de produção e
aumentar o lucro (secção 2).

O capítulo é construído com base nas seguintes hipóteses:
1. Considera-se um sistema compreendendo apenas empresas capita-

listas (rubrica A1 do quadro I.3.). Ignoram-se as actividades de produção não
mercantil, assim como as actividades de produção mercantil realizadas pelas
empresas não capitalistas.

2. Raciocina-se a um nível global, macroeconómico. Procura-se com-
preender o fundamento dos salários e dos lucros em geral mais do que expli-
car as diferenças concretas nos lucros e salários particulares (auferidos nesta
ou naquela empresa ou ramo, por esta ou aquela categoria de trabalhadores);
do mesmo modo, considera-se a acumulação em geral mais do que a acumu-
lação em determinada empresa ou ramo. Em consequência, os assalariados,
empresas e ramos considerados nos exemplos são «médios» sob todos
os aspectos, são representativos do conjunto dos assalariados, empresas e
ramos.

Uma vez que se raciocina ao nível macroeconómico, uma vez que se
consideram empresas «médias» nos ramos «médios», os preços efectivos são
iguais aos preços simples (ver capítulo II, 3.2.3.a): as empresas compram e
vendem por preços que exprimem exactamente o valor social das mercado-
rias. Esta igualdade entre preços efectivos e preços simples implica que as
empresas são desprovidas de todo poder de mercado que lhes permitiria impor
ou obter preços de favor (ver capítulo II, 3.2.2.b): elas não podem lucrar com

CAPÍTULO III

O FUNDAMENTO DO LUCRO E DA
ACUMULAÇÃO: O SOBREVALOR
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um excesso de procura, nem com situações de monopólio ou oligopólio, nem
com intervenções favoráveis dos poderes públicos, nem com uma diferencia-
ção com êxito do seu produto. Nestas condições, o lucro deve encontrar uma
explicação mais fundamental. As empresas fazem lucro mesmo que a oferta
seja igual à procura, que haja concorrência, que os poderes públicos não fi-
xem os preços, que o produto seja homogéneo: é este lucro «normal» que se
trata de explicar.

1. A FONTE DO LUCRO: O SOBRETRABALHO

1.1. Demonstração teórica

No capítulo II viu-se que em toda sociedade mercantil o rendimento é
criado pelo trabalho presente dedicado à produção de mercadorias. Numa
sociedade mercantil capitalista, este trabalho presente é efectuado pelos assa-
lariados. Um assalariado que participa na produção de mercadorias cria, numa
jornada de trabalho de 8 horas, um valor novo de 8 horas e um rendimento
líquido de 80 €. Este rendimento é o equivalente monetário do valor novo
criado pelo trabalho presente do assalariado. Pode-se escrever:

rendimento criado pelo assalariado = valor novo criado × E
80 € = 8h × E

Tornando-se o proprietário da empresa igualmente proprietário de tudo
o que ali se produz (mercadorias, valor e rendimento), o rendimento criado
pelo assalariado pertence na totalidade ao capitalista. Este no entanto deve
ceder uma parte do rendimento ao assalariado, de quem ele precisa para fazer
funcionar a empresa. O rendimento criado pelo assalariado reparte-se por-
tanto em dois elementos: salário para o trabalhador, lucro para o capita-
lista.

A repartição exacta do rendimento criado entre salário e lucro depende
da relação de forças entre assalariados e capitalistas (ver anexo 5). Suponha-
mos que o salário seja de 50 € e o lucro de 30 €. Numa jornada de trabalho
de 8 horas, o assalariado cria mais rendimento do que recebe sob a forma
de salário (80 € > 50 €): a diferença é o lucro (30 €). Pode-se escrever:

rendimento criado = rendimento distribuído = salário + lucro
80 € = 80 € = 50 € + 30 €

O salário de 50 € permite ao trabalhador comprar meios de consumo
por um preço de 50 €. Tal como para todas as mercadorias, este preço de
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50 € é a expressão monetária visível de uma certa quantidade de valor: é a
expressão monetária do valor dos meios de consumo comprados pelo assala-
riado (a expressão monetária do que tradicionalmente se chama o «valor da
força de trabalho») [1]. Se o preço dos meios de consumo é de 50 € e se E =
= 10 €/h, o valor dos meios de consumo (o «valor da força de trabalho») é
igual a 5 horas: estas 5 horas representam o tempo de trabalho — presente e
passado — requerido por outros assalariados para produzir — directa ou in-
directamente — os meios de consumo comprados pelo trabalhador conside-
rado (2).

Pode-se portanto decompor em duas partes o valor novo criado pelo
assalariado, assim como o trabalho presente que cria este valor novo. Uma
primeira parte (5h) é o valor correspondente: em 5 horas, o assalariado cria
um valor que corresponde (que é igual) ao valor dos meios de consumo com-
prados (ao «valor da força de trabalho»); a parte do trabalho presente que
cria o valor correspondente é chamada o trabalho necessário (3). A segunda
parte (3h) é o sobrevalor, criado pelo sobretrabalho. Numa jornada laboral
de 8 horas, o assalariado fornece mais trabalho do que é preciso para pro-
duzir os seus meios de consumo, cria mais valor do que consome (8h > 5h):
a diferença é o sobretrabalho, ou o sobrevalor criado. Tem-se:

valor novo = valor correspondente + sobrevalor
trabalho presente = trabalho necessário + sobretrabalho

8h = 5h + 3h

[1] Considera-se tradicionalmente que a força de trabalho é uma mercadoria e fala-se do «valor da
força de trabalho». Ao adoptar esta terminologia, não fazemos mais do que nos conformarmos com uma tra-
dição bem estabelecida. O anexo 5 no entanto critica a concepção segundo a qual a força de trabalho seria uma
mercadoria.

(2) As 5 horas abrangem o trabalho presente e o trabalho passado: o trabalho presente é fornecido pelos
assalariados que produzem os meios de consumo (na indústria alimentar, têxtil, automóvel, etc.); o trabalho
passado é fornecido por aqueles que para isso contribuem indirectamente produzindo os meios de produção
utilizados pelos primeiros (agricultura, siderurgia, etc.).

(3) As 5 horas representam tanto o trabalho necessário e o valor correspondente como o valor dos meios
de consumo (o valor da força de trabalho). Mas estes diversos conceitos não se referem aos mesmos trabalha-
dores: como mostra o esquema III.1., o trabalho necessário e o valor correspondente representam trabalho
fornecido e valor criado pelo assalariado considerado; em contrapartida, o valor dos meios de consumo (o
valor da força de trabalho) representa trabalho fornecido e valor criado por outros produtores que não o assa-
lariado considerado.
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Esquema III.1.: A fonte do lucro

a) Valor e rendimento criados pelo assalariado

(2) 80 € = rendimento criado

(1)  8h = trabalho presente = valor novo criado

(3)  salário recebido  lucro = mais-valia
50 € 30 €

5h 3h

(6) trabalho necessário, sobretrabalho,
valor correspondente sobrevalor

b) Valor e rendimento consumidos pelo assalariado

(4) salário despendido = preço dos MC

50 €

 5h
(5) valor da FT = valor dos MC

Etapas do raciocínio:
(1) criação do novo valor pelo trabalho presente
(2) expressão do valor novo em termos monetários (rendimento criado)
(3) repartição do rendimento criado em salário e lucro (mais-valia)
(4) dispêndio do salário na compra de meios de consumo
(5) determinação do valor dos meios de consumo comprados
(6) repartição do valor novo (trabalho presente) em valor correspondente

(trabalho necessário) e sobrevalor (sobretrabalho)
Nota: MC = meios de consumo; FT = força de trabalho
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Por consequência, o lucro assenta no sobretrabalho dos assalariados
produtores de mercadorias. Assim como o rendimento criado e distribuído é
o equivalente monetário do valor novo criado pelo trabalho presente dos
assalariados (80 € = 8 € × E), o lucro é a expressão monetária do sobrevalor
criado pelo sobretrabalho dos assalariados (30 € = 3h × E).

O raciocínio precedente está resumido no esquema III.1. Ele mostra
claramente que a divisão visível entre salário e lucro esconde uma divisão
mais fundamental entre trabalho necessário (ou valor correspondente) e so-
bretrabalho (ou sobrevalor): na fonte do lucro encontra-se o sobretrabalho
dos produtores assalariados, o sobrevalor criado pelos assalariados do sector
de produção mercantil:

sobretrabalho dos assalariados  lucro capitalista

1.2. Observações gerais

1.2.1. Sobretrabalho e exploração

Quando uma classe social realiza um sobretrabalho em benefício de uma classe
distinta, proprietária dos meios de produção, fala-se, em termos estritos, de exploração
económica da primeira pela segunda. No caso presente, pode-se portanto dizer que
os capitalistas exploram os assalariados e que o seu lucro provém desta exploração.

O conceito de exploração dos assalariados reveste-se habitualmente de uma
carga emocional muito forte. Uma comparação com a exploração de uma mina per-
mite abordar o conceito de uma forma mais objectiva. Explorar uma mina é retirar
dela o que tem de interessante para o seu proprietário, ou seja, minério (aspecto fí-
sico) e lucro (aspecto económico). De maneira análoga, explorar um assalariado é
retirar dele o que tem de interessante para o seu empregador, ou seja, trabalho en-
quanto dispêndio de energia (aspecto físico) e sobretrabalho como fonte de lucro
(aspecto económico). (Acerca do duplo aspecto — físico e económico — da explo-
ração do assalariado, ver cap. IV, fim do § 1.1.).

1.2.2. Aparências e realidade

A tese segundo a qual o lucro provém de um sobretrabalho gratuito dos assala-
riados vai certamente contra o senso comum. Ela choca com duas «evidências» quo-
tidianas. Em primeiro lugar, um assalariado pago a 6,25 € por hora recebe 50 € por
uma jornada de 8 horas: onde está pois a trabalho pretensamente gratuito que fornece
ao empregador? Em segundo lugar, as empresas muito mecanizadas ou automatizadas
normalmente obtêm um lucro mais elevado que as empresas concorrentes que recor-
rem mais à mão-de-obra: não será a prova de que o lucro é devido à mecanização, ao
progresso técnico, mais do que a um pretenso sobretrabalho dos assalariados?
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Estas objecções baseadas no bom senso imediato não são decisivas para quem
quiser abordar a realidade de maneira científica. Como já se disse (ver introdução,
secção 1), a ciência consiste precisamente em ir além das «aparências» para des-
cobrir a «essência» oculta dos fenómenos. A ciência astronómica demonstra que, ao
contrário das aparências, é a Terra que gira em torno do Sol; ela também explica de
onde vem a ilusão do contrário. Do mesmo modo, acaba-se de demonstrar que, ao
contrário das aparências, o lucro provém do sobretrabalho dos assalariados; resta
explicar como e porquê esta realidade parece ser contraditada pelas aparências quo-
tidianas (ver cap. III, 1.3.3.b e c, para a resposta à objecção segundo a qual todas as
horas de trabalho são pagas; ver cap. V, § 1.1., para a resposta à objecção segundo
a qual o lucro é criado pela mecanização).

1.2.3. Outros tipos de demonstração

A tese segundo a qual o lucro provém de um sobretrabalho gratuito dos assa-
lariados foi demonstrada em termos puramente teóricos no § 1.1. atrás. Esta demons-
tração teórica pode ser completada com provas estatísticas e empíricas.

A realidade do sobretrabalho pode ser demonstrada com a ajuda de estatísti-
cas concretas. Apesar de as estatísticas correntes ocultarem a realidade visada (os
dados sobre os salários horários sugerem, ao contrário, que todas as horas de traba-
lho são pagas), contudo é possível utilizá-las para evidenciar o sobretrabalho e quan-
tificar a sua importância. Dados sobre a importância actual do sobretrabalho serão
fornecidos mais adiante neste capítulo (§ 1.4.).

O último tipo de demonstração consiste em estabelecer a ligação entre a teoria
e os factos. A ligação teórica entre sobretrabalho e lucro é corroborada por factos
observáveis? Uma comparação com a psicanálise pode ser útil aqui. A psicanálise
procura descobrir no inconsciente um «núcleo profundo» da personalidade; na me-
dida em que o consegue, toda uma série de aspectos externos da personalidade, even-
tualmente discordantes, podem encontrar uma explicação coerente. Do mesmo modo,
se a ligação entre sobretrabalho e lucro constitui o «núcleo profundo» do sistema
capitalista, deve-se poder compreender e explicar a partir daí, de um modo coerente,
toda uma série de realidades e tendências visíveis do sistema. Ver-se-á efectivamente
nos capítulos V a IX que a ligação invisível entre sobretrabalho e lucro contribui
para explicar fenómenos bem conhecidos como a resistência patronal à diminuição
do tempo de trabalho, o aumento da produtividade, o papel do Estado na economia,
a exportação de capitais, o recurso à subcontratação, etc.

Assim como a demonstração estatística, esta demonstração empírica confirma
por sua vez o bem fundado da demonstração teórica avançada anteriormente.

1.2.4. Uma comparação com outros sistemas económicos

O sobretrabalho não é uma realidade nascida com a sociedade capitalista e
destinada desaparecer com ela. Existe praticamente desde sempre, mas as suas moda-
lidades concretas e o seu significado variam conforme o tipo de sociedade. Conside-
remos, a título de exemplo, o sobretrabalho que existia num sistema feudal típico e
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o sobretrabalho tal como se apresentaria num sistema socialista em que os trabalha-
dores seriam colectivamente proprietários das empresas.

a) O sobretrabalho em regime feudal

Uma sociedade feudal era composta por duas classes fundamentais: a dos senho-
res e a dos camponeses subjugados (os servos). Os senhores são proprietários das
terras, que na época constituem o principal meio de produção. Cada senhor reparte
as suas terras em dois grupos: o domínio que ele reserva para si, e as parcelas cuja
utilização concede aos camponeses dele dependentes. Os camponeses podem explo-
rar estas parcelas para as suas próprias necessidades, mediante a obrigação de ir tra-
balhar durante uma parte do tempo no domínio do senhor.

O tempo de trabalho de cada servo (uma semana de 6 dias, por exemplo) divide-
-se em duas partes. Uma primeira parte (3 dias sobre a parcela concedida) permite
ao servo garantir a sua subsistência e a da sua família: é o trabalho necessário.
A segunda parte (3 dias no domínio) é o sobretrabalho, que assegura a subsistência
e o enriquecimento do senhor: o servo produz meios de subsistência que são consu-
midos pelo senhor ou vendidos por este tendo em vista adquirir outros meios de
consumo (objectos de luxo, por exemplo).

A divisão em trabalho necessário e sobretrabalho é portanto comum à socie-
dade feudal e à sociedade capitalista, mas ela apresenta-se sob modalidades diferen-
tes nos dois regimes.

Por um lado, esta divisão é totalmente visível no sistema feudal considerado:
o servo trabalha em parte na sua parcela e em parte no domínio. No sistema capita-
lista, ao contrário, ela permanece invisível: o assalariado passa todo o seu tempo de
trabalho na mesma empresa.

Por outro lado, cada servo produz ele próprio os seus meios de consumo; tanto
ao nível individual como ao nível colectivo, o trabalho necessário pode portanto ser
definido como o tempo de trabalho durante o qual os servos produzem os seus meios
de consumo. No sistema capitalista, ao contrário, nenhum assalariado considerado
individualmente produz ele próprio os seus meios de consumo, cada um deles deve
comprá-los com o salário recebido; ao nível individual, consequentemente, o traba-
lho necessário do assalariado deve ser definido como o tempo de trabalho corres-
pondente ao trabalho consagrado — por outros que não ele — a produzir os meios
de consumo que ele compra (ao nível colectivo — e apenas a este nível — o traba-
lho necessário pode ser definido como o tempo de trabalho durante o qual a classe
dos assalariados produz os seus próprios meios de consumo).

b) O sobretrabalho em regime socialista

Imaginemos um sistema socialista em que os trabalhadores sejam colectiva-
mente proprietários das empresas, em que dispõem do poder de decisão efectivo (da
propriedade real, não apenas da propriedade jurídica) tanto ao nível microeconó-
mico (direcção de cada empresa) como ao nível macroeconómico (organização da
economia no seu conjunto).
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Num tal sistema, o rendimento criado pelo trabalho presente dos produtores
pertence-lhes integralmente. Uma parte deste rendimento é afectada a um fundo de
consumo, a outra parte é afectada a um fundo de investimento destinado a assegurar
o crescimento. Na medida em que nem todo o rendimento criado é consumido, pode-
-se considerar que os trabalhadores fornecem sobretrabalho. Este contudo apresenta-
-se com características inteiramente diferentes do sobretrabalho em regime capitalista.

Por um lado, a repartição entre fundos de consumo e fundos de investimento
— e portanto entre trabalho necessário e sobretrabalho — é decidida pelos próprios
produtores, de modo em princípio democrático. No regime capitalista, ao contrário,
a repartição entre salários e lucros — e portanto entre trabalho necessário e sobretra-
balho — resulta das relações de forças entre assalariados e capitalistas.

Por outro lado, as decisões de investimento (o que produzir? onde produzir?
de acordo com que técnica?) são em princípio, elas também, tomadas democratica-
mente pelos próprios produtores. No regime capitalista, ao contrário, são os chefes
de empresa que tomam soberanamente estas decisões: enquanto proprietários das
empresas, são eles que decidem quanto à utilização do lucro criado pelos assalaria-
dos (sobre a utilização do lucro, ver mais adiante, secção 2).

1.3. Precisões teóricas

1.3.1. A distinção entre lucro e mais-valia

O esquema III.1. introduziu, ao lado do conceito de lucro utilizado até
aqui, o conceito novo de mais-valia. O que se entende por isto? Que relação
há entre mais-valia e lucro?

Em termos gerais, a mais-valia é um rendimento criado (pelos assala-
riados), o lucro é um rendimento obtido (pelos capitalistas).

Em termos precisos, a mais-valia é o equivalente monetário do
sobrevalor produzido por um assalariado ou um conjunto de assalariados, ao
nível de uma empresa, de um ramo de produção, de um país [4]. Quanto ao
lucro, ele representa o ganho monetário efectivamente apropriado por um
capitalista ou um conjunto de capitalistas, ao nível de uma empresa, de um
ramo de produção, de um país [5].

[4] Na terminologia marxista habitual, o conceito de mais-valia designa tanto o sobrevalor ou o sobre-
trabalho dos assalariados (em horas) como o rendimento (em euros) criado pelos assalariados e apropriado
pelos capitalistas.

[5] A distinção entre mais-valia e lucro é análoga àquela que existe entre preço simples e preço efec-
tivo (cap. II, § 3.2.) ou entre rendimento criado e rendimento obtido (cap. II, § 4.2.) (ver cap. II, nota 32).
A mais-valia criada é o equivalente monetário exacto do sobrevalor criado por um produtor assalariado, uma
empresa, um ramo (mais-valia = sobrevalor × E); o lucro obtido por uma empresa ou um ramo normalmente
difere da mais-valia que ali é criada, mas o lucro global distribuído num sistema puramente capitalista coincide
forçosamente com a mais-valia global criada pelos produtores assalariados (a «soma dos lucros» é igual à
«somas das mais-valias»). Tem-se pois:
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Num sistema compreendendo apenas empresas capitalistas, o lucro glo-
bal coincide necessariamente com a mais-valia global criada pelos assalaria-
dos. Mas esta igualdade não é válida senão ao nível macroeconómico e não
se verifica para cada empresa e para cada ramo (nem para cada país se nos
colocarmos à escala mundial). Cada empresa e ramo de produção (e cada
país) participam na criação da mais-valia global na proporção do sobretrabalho
fornecido, mas o lucro obtido pode ser muito diferente da mais-valia criada:
algumas empresas e ramos (e alguns países) obtêm um lucro superior à mais-
-valia criada no seu interior; outros, em contrapartida, devem necessariamente
contentar-se com um lucro inferior à mais-valia criada no seu interior. Como
se verá mais adiante, a mais-valia total reparte-se essencialmente em função
do grau de produtividade das diversas empresas (capítulo V, § 1.1.) e em
função do poder de mercado dos diversos ramos (capítulo V, § 1.2.) (6).

1.3.2. A criação de sobrevalor e de mais-valia

Precisámos no capítulo II (4.1.2.) os princípios que governam a criação
de valor e de rendimento em toda sociedade mercantil: só os trabalhadores
criam valor e rendimento, com exclusão dos meios de produção; todos os
trabalhadores do sector mercantil participam na criação do valor e do rendi-
mento; e todos nela participam num pé de igualdade. Princípios idênticos ou
análogos aplicam-se à criação de sobrevalor e de mais-valia num sistema
capitalista.

a) Só os assalariados, não os meios de produção

Sabe-se que os meios de produção, ainda que indispensáveis ao pro-
cesso de produção, não criam nem valor nem rendimento: o seu valor e o
seu custo são simplesmente transferidos, sem nenhum acréscimo, para o valor
e o preço das mercadorias produzidas. Os meios de produção não podem
portanto criar sobrevalor (sendo este uma parte do valor novo criado) nem
mais-valia (sendo esta uma parte do rendimento criado). Assim como o valor

mais-valia criada = sobrevalor × E
lucro obtido = mais-valia criada ± desvio (mais-valia transferida)
soma dos lucros = soma das mais-valias

(6) Se se abandonar a hipótese de um sistema puramente capitalista e se se tiver em conta a existência
de sectores de produção não capitalistas, diferenças entre mais-valia e lucro surgem mesmo ao nível macro-
económico: 1. tendo em conta transferências de rendimento provenientes dos produtores independentes, o
lucro é superior à mais-valia criada pelos assalariados (cap. VI, 1.3.2.a); 2. tendo em conta contribuições e
impostos necessários para financiar o sector das instituições de interesse público, o lucro disponível é inferior
à mais-valia criada (cap. VI, 3.3.1.).
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e o rendimento são criados exclusivamente pelo trabalho presente, o sobrevalor
e a mais-valia são criados exclusivamente pela parte do trabalho presente que
consiste em sobretrabalho [7].

b) Todos os assalariados sem distinção qualitativa

Todos os assalariados que participam na produção de mercadorias con-
tribuem em princípio para a criação de sobrevalor e de mais-valia. Como
anteriormente, a natureza concreta das mercadorias produzidas e das activi-
dades efectuadas não tem importância: as mercadorias produzidas podem ser
indiferentemente bens ou serviços; as actividades efectuadas podem ser de
carácter administrativo ou técnico, manual ou intelectual, e elas podem ser
exercidas no interior de qualquer departamento da empresa. As característi-
cas sociais das empresas e dos assalariados não têm igualmente importância:
pouco importa que a empresa seja capitalista ou pública, pouco importa o
lugar do assalariado na hierarquia da empresa (8).

c) Todos os assalariados na proporção do sobretrabalho fornecido

Todos os assalariados que participam na produção de mercadorias estão
num pé de igualdade no que se refere à criação de valor e de rendimento: em
1 hora de trabalho, um assalariado qualquer cria 1 hora de valor novo e 10 €
de rendimento (para E = 10 €/h), quaisquer que sejam o grau de qualificação
e de intensidade do trabalho, o grau de mecanização da empresa.

[7] Segundo uma objecção levantada, o lucro poderia ser perfeitamente explicado também por um «sobre-
trabalho» das máquinas, pela diferença entre a duração de utilização de uma máquina (25 000 horas por exem-
plo) e o tempo de trabalho necessário para produzir a máquina (10 000 horas por exemplo). Mas comparam-se
então duas coisas que não são comparáveis: 25 000 horas de trabalho de uma máquina (seria melhor falar em
horas de funcionamento da máquina) e 10 000 horas de trabalho humano — presente e passado — requerido
para produzir a máquina (10 000 horas de valor). Na análise apresentada, comparam-se ao contrário coisas
que são efectivamente comparáveis: o trabalho humano prestado pelo produtor assalariado (o valor por ele
criado) e o trabalho humano — presente e passado — requerido para produzir os meios de consumo do assa-
lariado (o valor dos meios de consumo). Se se quiser efectuar uma comparação pertinente no que se refere às
máquinas, pode-se comparar o valor que elas incorporam e o valor que elas transmitem ao produto acabado.
Ora, o valor transmitido não pode ser superior ao valor incorporado.

(8) Quanto aos capitalistas, eles criam valor e rendimento, mas não mais-valia. Os capitalistas partici-
pam, também eles, na produção global (ver cap. I, 2.1.2.b). O seu trabalho na esfera da produção mercantil
contribui para a criação do valor novo e do rendimento global, num pé de igualdade com os produtores assa-
lariados ou independentes (ver cap. II, 4.1.2.b e c). (A parte dos capitalistas na criação do rendimento global
é contudo mínima, pois o seu trabalho não constitui senão uma fracção mínima do trabalho presente prestado
na esfera da produção mercantil: ver cap. VI, 5.2.1.). Por outro lado, o rendimento que os capitalistas criam
pelo seu próprio trabalho pertence-lhes integralmente: os conceitos de sobretrabalho, de sobrevalor e de mais-
-valia não podem portanto ser-lhes aplicados.
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Mas os assalariados não se acham necessariamente num pé de igual-
dade no que se refere à duração do trabalho e ao montante do salário. Os
assalariados confrontados com uma jornada de trabalho mais longa e/ou um
salário mais baixo fornecem mais sobretrabalho: eles criam portanto mais
sobrevalor e mais-valia do que os outros assalariados (9).

1.3.3. A função e as formas do salário

a) A função do salário

O salário obtido pelos trabalhadores é uma grandeza monetária (um certo
número de euros): para sublinhar este aspecto das coisas, ele pode ser quali-
ficado mais precisamente como salário monetário. A função do salário mo-
netário é permitir ao assalariado comprar meios de consumo. O número de
meios de consumo que o assalariado pode efectivamente comprar constitui o
salário real ou, mais precisamente, o poder de compra salarial. Ele depende
ao mesmo tempo do montante do salário monetário e do preço médio dos
meios de consumo (MC):

salário real = poder de compra salarial = salário monetário [10]
preço por MC

O poder de compra salarial coincide com o nível de vida do assalariado?
O nível de vida abrange o conjunto dos meios de consumo à disposição do
assalariado: não só os meios de consumo comprados como também os meios
de consumo não mercantis de que ele pode dispor (bens e serviços forneci-
dos pelas instituições, produções realizadas pelas famílias e as associações).
Apenas na medida em que se excluam estes meios de consumo não mercan-

(9) Alguns assalariados podem não fornecer qualquer sobretrabalho, não criar qualquer sobrevalor nem
qualquer mais-valia. É o caso do assalariado que, no exemplo inicial (§ 1.1. atrás), receberia 80 € ou mais por
uma jornada de 8 horas: o rendimento criado (8h × E = 80 €) seria igual ou inferior ao rendimento obtido, o
valor criado seria igual ou inferior ao valor dos meios de consumo comprados. Mas uma tal situação não pode
dizer respeito senão a alguns assalariados privilegiados. O assalariado médio do texto, que recebe um salário
inferior ao rendimento criado, é ao contrário representativo do conjunto dos assalariados produtores de merca-
dorias.

[10] a) Não sendo adicionáveis os meios de consumo, é impossível quantificar o salário real. Em con-
trapartida, é possível exprimir em índices quantitativos a evolução do salário real: calcula-se esta evolução
dividindo a evolução do salário monetário (em índices) pela dos preços no consumidor (que representa a evo-
lução do preço médio dos meios de consumo).

b) O salário monetário é igualmente chamado salário nominal, ou ainda salário em euros correntes.
O salário real ou poder de compra salarial é igualmente chamado salário em euros constantes.
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tis — como será feito até ao capítulo VI — é que se pode fazer coincidir
poder de compra e nível de vida.

No exemplo desenvolvido atrás, o salário de 50 € permite ao assalariado
comprar meios de consumo por um preço igualmente de 50 €. Será lógico
estabelecer uma tal igualdade entre salário e despesas de consumo? É ver-
dade que o assalariado pode em certos momentos gastar mais do que o seu
salário (graças ao crédito) ou ao contrário menos (uma parte do salário sendo
provisoriamente transformada em poupança): dito de outra forma, as com-
pras podem ser antecipadas em relação ao salário ou ao contrário diferidas.
O ponto essencial é contudo que, para o assalariado médio, os salários obti-
dos no conjunto da vida profissional são destinados à compra de meios de
consumo e não à compra de meios de produção. A compra de meios de pro-
dução transforma o assalariado em independente ou capitalista: esta transfor-
mação não se verifica senão em alguns casos minoritários, de modo nenhum
representativos da situação global dos assalariados (11). A igualdade entre
salários e despesas de consumo é portanto justificada tanto numa perspectiva
temporal como numa perspectiva macroeconómica.

b) As formas do salário

Se a função do salário é claramente permitir ao assalariado comprar os
seus meios de consumo, o pagamento do salário pode revestir formas dife-
rentes, em particular a forma do salário horário e a do salário conforme o
rendimento (à peça). Se a duração normal da jornada de trabalho for de 8
horas, um salário diário de 50 € será expresso sob a forma «6,25 € por hora»;
se o rendimento normal de um operário for de 250 peças por dia, o mesmo
salário de 50 € será expresso sob a forma «0,20 € por peça». Em ambos os
casos, tem-se a impressão de que o salário é o preço do trabalho fornecido
(estimado em horas ou em peças) e que todo o trabalho fornecido é pago,
que não há portanto sobretrabalho (12).

(11) A transformação inversa de independentes ou capitalistas em assalariados é aliás mais habitual:
ver capítulo VII, 3.2.1.b.

(12) a) A vantagem da forma do salário horário não é apenas ideológica (ocultar a realidade do sobre-
trabalho), mas também pecuniária. Esta fórmula permite com efeito pagar menos de 50 € se o assalariado
trabalha menos de 8 horas: esta redução do salário compensa parcialmente a menor criação de valor e de ren-
dimento (assim, para uma jornada de trabalho de 4 horas, o rendimento criado é apenas de 40 €, mas o salário
limita-se a 25 €).

b) O rendimento criado por hora de trabalho (80 € : 8h = 10 €/h) coincide com E. Mas o rendimento
que o assalariado obtém por hora de trabalho, o salário horário (50 € : 8h = 6,25 €/h), é necessariamente menor:
a diferença representa a mais-valia (por hora) criada pelo assalariado mas conservada pelo capitalista. O qua-
dro III.3. ilustra com dados reais a diferença necessária entre E e o salário horário médio.
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c) Perspectivas teóricas diferentes

As teorias económicas correntes enfatizam a forma do salário (em particular o
salário horário), ao passo que a teoria marxista insiste na função do salário (ver qua-
dro III.2.).

Quadro III.2.: Diferentes concepções do salário

Ênfase sobre a forma Ênfase sobre a função

salário = 50 € = 6,25 €/h × 8h salário = 50 € = preços dos MC

= valor dos MC × E

= 5h × 10 €/h

sobretrabalho gratuito = nada sobretrabalho gratuito = 8h – 5h = 3h

Nota: MC = meios de consumo

Na concepção corrente, o salário aparece simplesmente como o pagamento de
8 horas de trabalho a 6,25 € por hora: deste ponto de vista, todas as horas são pagas,
não há sobretrabalho gratuito.

A abordagem marxista é diferente. Qualquer que seja a forma do salário (à hora,
à peça, à comissão, gorjeta, etc.), um salário de 50 € permite comprar meios de con-
sumo com um preço total de 50 €; este preço de 50 € implica que o valor dos meios
de consumo comprados é igual a 5 horas (para uma grandeza de E igual a 10 €/h); se
o assalariado trabalha 8 horas, ele fornece portanto 3 horas de sobretrabalho gratuito.

1.4. Estimativa estatística do sobretrabalho

A realidade invisível do trabalho foi demonstrada até aqui em termos
puramente teóricos. Esta demonstração teórica pode ser apoiada por núme-
ros concretos. Desde que se conheça a grandeza E, é com efeito possível
estimar o sobretrabalho a partir de estatísticas sobre o salário e sobre a dura-
ção do trabalho. Como se procede?

O trabalho necessário (ou valor correspondente) é igual ao valor dos
meios de consumo comprados pelo assalariado. Assim como para toda mer-
cadoria, o valor dos meios de consumo pode ser calculado dividindo por E o
preço dos meios de consumo (ver capítulo II, nota 21). Por outro lado, aca-
bou-se de ver que se pode estabelecer uma igualdade de princípio entre as
despesas de consumo — ou seja, o preço pago pela compra dos meios de
consumo — e o salário monetário do trabalhador. O valor dos meios de con-
sumo pode portanto ser calculado dividindo por E o salário monetário.

Quanto ao sobretrabalho (ou sobrevalor), obtém-se subtraindo da du-
ração do trabalho (trabalho presente, valor novo) o trabalho necessário assim
calculado.
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Em resumo:

trabalho necessário = valor dos MC = preço dos MC = salário monetário

E E

sobretrabalho = duração do trabalho – trabalho necessário

O quadro III.3. apresenta, para diferentes países, uma estimativa recente
do sobretrabalho fornecido (e do sobrevalor criado) por um assalariado mé-
dio num período de um ano e numa jornada padrão de 8 horas. Ele apresenta
também, expressa em %, a relação entre o sobretrabalho e o trabalho neces-
sário. Esta relação, conhecida pelo nome de taxa de sobretrabalho, será exa-
minada no capítulo seguinte (13).

Quadro III.3.: Trabalho necessário, sobretrabalho e taxa de sobretrabalho
em alguns países (por assalariado médio no sector de produção mercantil)

(ano 1992)

França Bélgica Alemanha Reino EUA

Unido

1. duração do trabalho por ano 1689 h 1615 h 1588 h 1677 h 1679 h

2. salário anual (× 1000) 194 FF 1297 FB 57,4 DM 15,0 £ 30,7 $

3. salário horário (= 2 : 1) 115 FF/h 803 FB/h 36,1 DM/h 9,0 £/h 18,3 $/h

4. equivalente monetário dos valores (E) 173 FF/h 1090 FB/h 54,4 DM/h 12,5 £/h 26,0 $/h

5. trabalho necessário por ano (= 2 : 4) 1127 h 1190 h 1062 h 1205 h 1181 h

6. sobretrabalho por ano (= 1- 5) 562 h 425 h 526 h 472 h 498 h

7. trabalho necessário por dia de 8h 5,3 h 5,9 h 5,3 h 5,7 h 5,6 h

8. sobretrabalho por dia de 8h 2,7 h 2,1 h 2,7 h 2,3 h 2,4 h

9. taxa de sobretrabalho (= 6 : 5) 50 % 36 % 50 % 39 % 42 %

Notas: – Para o cálculo do equivalente monetário dos valores (E), ver anexo 3, § 3.1.
– Para a taxa de sobretrabalho (ou taxa de mais-valia), ver cap. IV.
– No que se refere às fontes e métodos, ver Gouverneur, J.: «Productive labour, price/value ratio and

rate of surplus value», Cambridge Journal of Economics, vol. 14, 1990, pp. 19-21.

(13) a) O conceito de salário pode ser mais ou menos extensivo: salário líquido, salário bruto, salário-
-custo (ver cap. VI, 3.3.1.). O conceito retido para o cálculo do trabalho necessário é o conceito mais extensi-
vo, o de salário-custo.

b) Como as diversas estatísticas nacionais não são perfeitamente homogéneas e comparáveis, não se
deve tirar qualquer conclusão das diferenças entre países que aparecem no quadro III.3. A conclusão essencial
que ressalta deste quadro é que a realidade invisível do sobretrabalho pode ser quantificada em cada caso (pelo
menos de maneira aproximada).
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2. A UTILIZAÇÃO DO LUCRO: A ACUMULAÇÃO

Ao analisar a fonte do lucro, a secção anterior concentrou-se no traba-
lho presente dos assalariados e limitou-se ao processo de produção. Esta
secção reintroduz na análise o trabalho passado e considera as operações de
compra e de venda que antecedem e que se seguem ao processo de produ-
ção. Ao reintroduzir o trabalho passado, pode-se pôr em evidência os três
componentes do valor e do preço das mercadorias. Ao fazer intervir as opera-
ções de compra e de venda, pode-se descrever o ciclo do capital e sublinhar
o papel essencial que a acumulação desempenha, ou seja, o reinvestimento
do lucro.

2.1. Os três componentes do valor e do preço

O capítulo II distinguiu dois componentes no valor e no preço das
mercadorias. O valor das mercadorias decompõe-se em valor antigo (isto é,
o valor dos meios de produção comprados ou trabalho passado) e valor novo
(criado pelo trabalho presente do produtor). Da mesma forma, o preço das
mercadorias decompõe-se em preço dos meios de produção e rendimento
criado.

Ao analisar o valor novo e o rendimento no quadro de uma produção
capitalista, o capítulo III acaba de pôr em relevo como um e outro se subdi-
videm em duas partes. O valor novo divide-se em valor correspondente (ou
trabalho necessário) e sobrevalor (ou sobretrabalho). O rendimento criado
divide-se em salário e mais-valia.

Se se tiver em conta esta divisão do valor novo e do rendimento criado,
podem-se distinguir três componentes no valor e no preço das mercadorias.
O valor das mercadorias decompõe-se em valor antigo (trabalho passado),
valor correspondente (trabalho necessário) e sobrevalor (sobretrabalho).
O preço das mercadorias decompõe-se em preço dos meios de produção, salá-
rios e mais-valia (ou lucro).

O esquema III.4 ilustra esta subdivisão do valor e do preço em três
componentes. Retoma os dados do esquema II.5. (uma mercadoria produzida
numa jornada de 8h e com meios de produção valendo 10h), mas conside-
rando desta vez que a produção é efectuada por um trabalhador assalariado e
supondo que a jornada de trabalho se divide em 5 horas de trabalho necessá-
rio e 3 horas de sobretrabalho. O esquema III.4 acrescenta, entre parênteses,
números que se referem à produção anual de uma empresa utilizando 100
assalariados durante 250 dias: estes 100 assalariados fornecem 200 000 horas
de trabalho presente (100 assalariados × 250 dias/ano × 8h/dia) e utilizam
meios de produção valendo 250 000 horas (100 × 250 × 10h).
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Esquema III.4.: Os três componentes do valor e do preço

preço dos MP rendimento líquido criado preço da produção

(«valor acrescentado líquido») («volume de negócios»)

salário mais-valia

100 € 50 € 30 € 180 €

(2 500 000 €) (1 250 000 €) (750 000 €) (4 500 000 €)

10h 5h 3h 18h

(250 000h) (125 000h) (75 000h) (450 000h)

trabalho necessário sobretrabalho

valor correspondente sobrevalor

trabalho passado trabalho presente valor da produção

valor dos MP valor novo criado

Nota: MP = meios de produção

Com base nos dados do exemplo numérico, o valor e o preço da pro-
dução anual da empresa considerada podem pois ser decompostos como se
segue (14):

Preço da = preço dos MP + salários  + mais-valia,

produção lucro

4 500 000 € = 2 500 000 € + 1 250 000 € + 750 000 €

Valor da = valor dos MP + valor + sobrevalor

produção correspondente

450 000h = 250 000h + 125 000h + 75 000h

(14) O esquema III.4., assim como o esquema II.5, situa-se a um nível macroeconómico: ele considera
uma empresa «média» num ramo «médio», a empresa em causa sendo suposta representar o conjunto do sis-
tema. Ao nível macroeconómico, o lucro é igual à mais-valia. Mas ao nível microeconómico (para uma em-
presa ou um ramo particular), o lucro difere da mais-valia; a este nível, o preço de venda das mercadorias
produzidas deve ser decomposto da seguinte maneira: preço dos meios de produção + salários + lucro (e não
mais-valia).
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2.2. O ciclo do capital

2.2.1. Generalidades

O ciclo do capital é a sequência completa das operações de compra, de
produção e de venda efectuadas no quadro de uma empresa capitalista; é
também a sequência completa das formas que o capital assume sucessiva-
mente nas mãos do chefe de empresa.

a) Descrição

A empresa dispõe à partida de um certo capital-dinheiro, isto é, de uma
soma de dinheiro para investir tendo em vista retirar um lucro. Este capital-
-dinheiro serve para comprar meios de produção e forças de trabalho. No
exemplo do § 2.1., a empresa aplica 2 500 000 € na compra dos meios de
produção e 1 250 000 € na compra das forças de trabalho (15). Chama-se «capi-
tal constante» a parte do capital-dinheiro que serve para a compra dos meios
de produção: é assim chamado devido ao facto de os meios de produção
apenas transferirem ao produto o seu próprio valor (que permanece «cons-
tante»), sem criar nenhum acréscimo de valor. Chama-se «capital variável»
a parte do capital-dinheiro que serve para a compra das forças de trabalho:
é assim chamado devido ao facto de estas forças de trabalho «fazerem variar
o valor», ou seja, criarem um sobrevalor (um acréscimo de valor em relação
ao valor das forças de trabalho, em relação ao valor dos meios de consumo
comprados pelos assalariados) (16).

(15) Para simplificar, supõe-se que os meios de produção (meios de trabalho e objectos de trabalho),
assim como as forças de trabalho, são comprados em bloco no princípio do ano e que a sua compra deve ser
renovada no fim do mesmo ano. Isto quer dizer que os meios de trabalho (máquinas, instalações) são amorti-
zados num ano: o seu valor e o seu preço incluem-se integralmente no valor e no preço do produto anual.

(16) A distinção entre capital variável e capital constante não deve ser confundida com a distinção entre
capital circulante e capital fixo. A primeira distinção reparte os elementos do processo de produção conforme
eles criem ou não mais-valia; a segunda distinção reparte os elementos do processo de produção conforme
eles devam ser renovados constantemente ou possam ser utilizados durante vários processos de produção.
Esquematicamente, as duas distinções sobrepõem-se da seguinte maneira (cada seta significa: «serve para
comprar»):

Capital constante Capital variável

Meios de Objectos de Forças de
trabalho trabalho trabalho

Capital fixo Capital circulante
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Ao comprar os meios de produção e as forças de trabalho, o chefe de
empresa transforma o capital-dinheiro em capital produtivo: este pode ser
definido como o conjunto dos meios de produção e forças de trabalho reuni-
dos no processo de produção.

O processo de produção faz o capital sofrer uma nova transformação,
que se torna um capital-mercadorias prontos para a venda. Graças ao
sobrevalor criado pelos assalariados (75 000h no exemplo), este capital-mer-
cadorias tem um valor superior ao valor dos meios de produção e das forças
de trabalho postas em acção (450 000h > 250 000h + 125 000h).

A venda das mercadorias produzidas dá novamente ao capital a sua
forma inicial de dinheiro. Ao vender o seu produto anual por 4.500.000 €
(volume de negócios que corresponde ao valor do produto anual), a empresa
recupera a soma investida inicialmente (3 750 000 €), aumentada de um lu-
cro (750 000 €).

b) Síntese

Representemos por D o capital-dinheiro investido à partida, por D+ o
capital-dinheiro recuperado à chegada (aumentado de um lucro), por M

0
 o

capital produtivo (MP para os meios de produção, FT para as forças de tra-
balho), por P o processo de produção (onde se efectua o trabalho presente
dos assalariados) e por M1

+ o capital-mercadorias (incorporando a mais-valia
produzida pelos assalariados). O ciclo do capital é então representado esque-
maticamente pela seguinte fórmula:

D  M
0
 (MP, FT)  P  M

1
+  D+

Esta fórmula permite distinguir três categorias de operações:

– primeira categoria de operações: D  M
0
 (MP, FT): a compra dos

meios de produção e das forças de trabalho;
– segunda categoria de operações: M

0
 (MP, FT)  P  M

1
+: o pôr em

acção dos meios de produção e das forças de trabalho no quadro de um pro-
cesso de produção, que desemboca num produto acabado pronto para a venda;

– terceira categoria de operações: M
1

+  D+: a venda do produto.

A primeira e a terceira categorias de operações constituem puros actos
jurídicos, actos instantâneos transferindo de uma pessoa para outra direitos
de propriedade ou de utilização (sobre os meios de produção, sobre a força
de trabalho, sobre o produto acabado, sobre o dinheiro utilizado nas trocas).
A segunda categoria de operações constitui o processo de produção no sen-
tido mais amplo da expressão, incluindo todo o trabalho efectuado na em-
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presa: quaisquer que sejam as suas actividades no interior da empresa, todos
os assalariados participam no processo de produção, e portanto na criação de
valor e de rendimento, de sobrevalor e de mais-valia [17].

2.2.2. A acumulação e a reprodução alargada do capital

Voltemos ao exemplo que ilustra o ciclo do capital. No fim do ciclo, a
empresa recupera o capital constante e o capital variável investidos no início
(D, ou seja, 3 750 000 €) e obtém um lucro (D+ – D, ou seja, 750 000 €).

O capital constante e o capital variável recuperados permitem ao chefe
de empresa renovar na mesma escala a compra dos meios de produção e
forças de trabalho: ele pode comprar novamente os mesmos meios de produ-
ção e forças de trabalho, ou outros que custem o mesmo preço.

O lucro, por sua vez, pode ser utilizado para dois fins: por um lado,
para a compra de meios de consumo, por outro para a acumulação, ou seja,
para a compra de meios de produção e forças de trabalho suplementares (18).

Em teoria, os capitalistas poderiam aplicar todo o seu lucro no consumo.
Os ciclos sucessivos do capital repetir-se-iam então à mesma escala: ter-se-
-ia o que se chama uma reprodução simples do capital.

Na realidade, uma parte relativamente reduzida do lucro é consumida,
a maior parte é acumulada (19). Isto acontece por duas razões. Por um lado,
a concorrência impele cada empresa individual a acumular a fim de melho-
rar ou salvaguardar a sua posição competitiva. Por outro, e mais fundamen-
talmente, a própria finalidade do sistema é a procura do lucro, e esta procura
não tem fim: a acumulação permite obter um lucro suplementar, o qual é ele
próprio acumulado para proporcionar ainda mais lucro, e assim por diante.
Graças à acumulação, os ciclos de produção sucessivos repetem-se a uma
escala sempre maior: trata-se de uma reprodução alargada da produção, de

[17] Esta concepção opõe-se à concepção marxista tradicional, segundo a qual os trabalhadores ocupa-
dos nas actividades de «circulação» (ligados aos actos D  M

0
 e M

1
+  D+) não criam nem valor nem rendi-

mento. Para uma discussão deste ponto de vista, ver o anexo 6.
(18) O conceito de acumulação está próximo do conceito habitual de investimento líquido. Em ambos

os casos, consideram-se investimentos que permitem alargar a escala de produção, que vão para além da
simples renovação na mesma escala. Mas o conceito de investimento (bruto ou líquido) é em geral limitado
apenas aos meios de trabalho, ao passo que o conceito de acumulação se refere ao conjunto dos meios de
produção (meios de trabalho + objectos de trabalho) assim como às forças de trabalho.

(19) O facto de os capitalistas consagrarem a maior parte do lucro à acumulação não os impede eviden-
temente de desfrutar de um nível de vida muito superior ao dos assalariados. No exemplo atrás, suponhamos
que o capitalista consagre apenas 1/10 do lucro ao consumo: as suas despesas de consumo ascendem aos
75 000 €, ou seja, seis vezes as despesas anuais de consumo por assalariado (12 500 €). E a acumulação per-
mitir-lhe-á aumentar ainda mais o seu lucro, e portanto o seu consumo…
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uma reprodução alargada do capital sob as diferentes formas que esta as-
sume em cada um dos ciclos de produção sucessivos (20).

Voltemos à fórmula descritiva do ciclo do capital: D  M
0
 (MP, FT)

 P  M
1

+  D+. Se ignorarmos a fracção do lucro destinada ao consumo,
é toda a soma D+ que se encontra no ponto de partida do ciclo seguinte. Este
permitirá à empresa recuperar uma quantia de dinheiro mais considerável
(D++), conforme o esquema habitual: D+  M

0
+ (MP+, FT+)  P  M

1
++ 

D++. A quantia D++ constituirá o ponto de partida de um ciclo novo, que
proporcionará uma quantia ainda mais considerável (D+++), e assim por diante.

Portanto, a fórmula de partida D  M
0
 (MP, FT)  P  M

1
+  D+

descreve correctamente as especificidades da produção capitalista:
– a produção capitalista assenta na a compra de forças de trabalho (e

não apenas na compra de meios de produção como no caso da pequena pro-
dução mercantil);

– o dinheiro não é apenas um intermediário nas trocas (quando da com-
pra dos meios de produção e das forças de trabalho e quando da venda das
mercadorias produzidas): é também um capital a aumentar (D deve-se trans-
formar em D+);

– as finalidades são o lucro e a acumulação: a produção é orientada
pela procura do lucro mais do que pela satisfação das necessidades sociais; e
o lucro é acumulado tendo em vista aumentar o lucro.

Uma vez que a acumulação assenta no lucro e que este é criado pelo
sobretrabalho dos assalariados, o lucro e a acumulação têm um mesmo fun-
damento: o sobretrabalho dos assalariados, o sobrevalor ou a mais-valia criada
pelos assalariados que participam na produção mercantil (21).

2.2.3. Os aspectos contraditórios do salário

Na fórmula do ciclo do capital: D  M0 (MP, FT)  P  M1
+  D+,

a força de trabalho dos assalariados (FT) constitui um dos elementos a comprar

(20) a) O conceito de reprodução alargada é sinónimo de crescimento.
b) Este aumento contínuo da escala de produção não é estritamente verdadeiro senão quando se con-

sidera o conjunto da produção em longo período: nada exclui que empresas particulares estagnem e periclitem;
e a produção global pode ela própria passar por fases de recuo.

(21) A ideologia liberal põe em evidência que o lucro é fonte de investimento e que o investimento é
fonte de emprego: lucro  investimento  emprego. Esta sequência não é falsa (pelo menos ao nível macro-
económico e em longo período), mas ela é parcial no duplo sentido da palavra: esconde o facto essencial que
o lucro e a acumulação assentam no sobretrabalho dos assalariados. A sequência completa é de facto a se-
guinte: emprego  lucro  investimento  emprego.



101O FUNDAMENTO DO LUCRO E DA ACUMULAÇÃO: O SOBREVALOR

para poder produzir. Os salários pagos aos trabalhadores, assim como o preço
de compra dos meios de produção, constituem pois custos de produção para
as empresas. Além disso, os diversos ciclos do capital supõem que as merca-
dorias produzidas sejam vendidas (acto M

1
+  D+): quer a outras empresas

se se trata de meios de produção, quer a consumidores (essencialmente assala-
riados) se se trata de meios de consumo. Neste aspecto, os salários pagos aos
trabalhadores constituem um poder de compra, um mercado para as empresas.

Aliás, os salários não constituem apenas um custo e um mercado entre
outros. Constituem o custo de produção fundamental do sistema, ao mesmo
tempo que o seu mercado essencial e último. Com efeito, como se viu no
capítulo I (§ 1.3.), todas as produções assentam em última instância no tra-
balho humano e servem em definitivo apenas para satisfazer as necessidades
de consumo. Ora, no sistema capitalista, o trabalho humano é fundamental-
mente o trabalho dos assalariados: os capitalistas não representam senão uma
fracção reduzida da população e do trabalho total; do mesmo modo, as neces-
sidades de consumo são essencialmente as necessidades dos assalariados
(mesmo se a parte dos capitalistas no consumo global excede claramente a
sua parte na população e no trabalho total) (22).

Os salários dos trabalhadores devem portanto ser considerados de dois
pontos de vista distintos e contraditórios:

– constituem um custo de produção fundamental, que as empresas têm
interesse em reduzir para aumentar a sua mais-valia e o seu lucro;

– constituem ao mesmo tempo um poder de compra essencial, que as
empresas têm interesse em aumentar para ampliar os seus mercados.

Se os salários são baixos, a mais-valia e o lucro são elevados, mas os
mercados são reduzidos. Se os salários são elevados, os mercados são impor-
tantes, mas a mais-valia e o lucro são reduzidos. Ora, as empresas têm neces-
sidade simultaneamente de lucros elevados (é a finalidade do sistema) e de
mercados importantes (elas têm de poder vender as mercadorias produzidas) [23].

Ao analisar neste capítulo a fonte do lucro, os salários foram conside-
rados apenas sob o ângulo do custo de produção. Nos capítulos ulteriores
voltar-se-á aos aspectos contraditórios que assumem os salários. E verificar-
-se-á que a contradição pode ser resolvida se nos colocarmos numa perspec-
tiva dinâmica: graças aos aumentos de produtividade, as empresas podem

(22) Considera-se mais uma vez um sistema puramente capitalista, sem produtores independentes nem
Estado. As conclusões contudo não são modificadas no essencial se se levar em conta estes últimos.

[23] As teorias «neoliberais» (também chamadas teorias «da oferta») consideram os salários sobretudo
como custos de produção. As teorias «keynesianas»(ou teorias «da procura») consideram-nos sobretudo como
mercados. Importa reconhecer plenamente os aspectos contraditórios dos salários — ao mesmo tempo custos
e mercados — e estudar as condições necessárias para ultrapassar a contradição.
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aumentar em simultâneo os salários reais (e portanto os seus mercados) e os
seus lucros: os assalariados beneficiam de um poder de compra aumentado,
ainda que produzindo mais mais-valia (ver capítulo IV, 2.1.2., capítulo VIII
§ 2.1 e 2.2., capítulo IX, 2.2.2. e § 3.1.).

APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AO CAPÍTULO III

RESUMO

1. Pelo seu trabalho presente, os assalariados do sector de produção mercantil
— como todos os produtores de mercadorias — criam um valor novo e um rendi-
mento líquido. Assim, em 8 horas de trabalho presente, um assalariado cria um valor
novo de 8 horas e um rendimento líquido de 80 € (para E = 10 €/h). O rendimento
criado pelo assalariado divide-se em duas partes, cuja importância relativa depende
da relação de forças: uma parte pertence-lhe sob a forma de salário (50 € por exem-
plo), o que lhe permite comprar meios de consumo num montante equivalente; a
outra parte cabe ao capitalista sob a forma de lucro (30 € no exemplo).

Esta divisão visível do rendimento monetário entre salário e lucro esconde uma
divisão mais fundamental do trabalho presente do assalariado: durante uma parte do
tempo (5 horas de trabalho necessário), o assalariado cria um valor igual ao dos meios
de consumo comprados, cria um rendimento igual ao salário que recebe; durante uma
outra parte (3 horas de sobretrabalho) ele cria um sobrevalor e um lucro.

Em termos mais precisos, o sobretrabalho do assalariado cria um sobrevalor e
uma mais-valia (mais que um lucro). Assim como se distingue entre rendimento criado
(equivalente monetário do valor novo) e rendimento obtido, é preciso distinguir tam-
bém entre mais-valia criada (equivalente monetário do sobrevalor) e lucro obtido.
Ao nível macroeconómico, o lucro obtido é igual à mais-valia criada, mas o mesmo
não se passa ao nível microeconómico: as empresas, os ramos (e os diversos países)
participam na criação da mais-valia global na proporção do sobretrabalho fornecido
pelos seus assalariados, mas o lucro obtido por cada empresa ou ramo (ou país) pode
ser muito diferente da mais-valia criada no seu interior (ver capítulo V).

Só os assalariados criam sobrevalor e mais-valia, não os meios de produção.
Todos os assalariados do sector de produção mercantil participam na criação de sobre-
valor e de mais-valia (quaisquer que sejam as mercadorias vendidas e as actividades
desenvolvidas, as características sociais das empresas e dos assalariados). De um
ponto de vista quantitativo, todos os assalariados do sector de produção mercantil
participam na criação de sobrevalor e de mais-valia na proporção do sobretrabalho
fornecido, o qual depende da duração do trabalho presente e do montante do salário
obtido (mas não do grau de mecanização, de qualificação e de intensidade do traba-
lho).
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A realidade do sobretrabalho é ocultada pela forma do salário: o salário à hora
(ou à peça) dá a impressão de que todo o trabalho fornecido é pago. Acentuando a
função do salário (permitir a compra de meios de consumo), e fazendo a ligação
entre o preço dos meios de consumo e o seu valor, pode-se demonstrar a realidade
do sobretrabalho gratuito. Esta realidade pode aliás ser calculada estatisticamente a
partir de dados sobre o salário monetário e sobre a duração do trabalho presente
(desde que se tenha calculado previamente a grandeza do equivalente monetário dos
valores, E).

2. A análise anterior estava centrada exclusivamente no trabalho presente. Se
se reintroduzir o trabalho passado, podem-se evidenciar os três componentes do valor
e do preço das mercadorias. O valor das mercadorias decompõe-se em valor antigo
(trabalho passado ou valor dos meios de produção), valor correspondente (trabalho
necessário) e sobrevalor (sobretrabalho). O preço das mercadorias decompõe-se em
preço dos meios de produção, salários e mais-valia (ou lucro).

A análise anterior estava centrada no processo de produção. Se se considerar
também as operações de compra e de venda que antecedem e que se seguem a este
processo, pode-se descrever o ciclo do capital. Este assume sucessivamente as
seguintes formas: capital-dinheiro (capital constante e capital variável)  capital pro-
dutivo comprado (meios de produção e forças de trabalho)  produção  capital-
-mercadorias (produtos destinados à venda)  capital-dinheiro recuperado pela venda,
acrescido de um lucro. Uma parte do lucro serve para comprar meios de consumo:
a maior parte serve para acumular, ou seja, para comprar mais meios de produção e
forças de trabalho. Esta acumulação permite uma reprodução alargada da produção
e do lucro. O lucro e a acumulação — mais do que a satisfação das necessidades
sociais — constituem as finalidades da produção capitalista; tanto uma como a outra
assentam no sobretrabalho dos assalariados.

No ciclo do capital, os salários pagos aos trabalhadores constituem em simul-
tâneo um custo de produção fundamental (que as empresas têm interesse em dimi-
nuir, para aumentar o sobretrabalho e o lucro) e um mercado essencial (que elas têm
interesse em aumentar, para escoar as mercadorias produzidas). Esta contradição entre
os dois aspectos dos salários pode ser ultrapassada graças aos aumentos de produti-
vidade (ver capítulos IV e VIII).

CONCEITOS A ASSIMILAR (ver léxico)

Acumulação Reprodução alargada
Capital-dinheiro Reprodução simples
Capital circulante
Capital constante Salário monetário
Capital fixo Salário real
Capital-mercadorias Sobretrabalho
Capital produtivo Sobrevalor
Capital variável Trabalho necessário
Mais-valia Valor correspondente
Lucro Valor da força de trabalho
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EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

3.1. A partir do esquema III.1., demonstre que o lucro é criado pelo sobretrabalho
dos assalariados no sector de produção mercantil.

3.2. Qual é a diferença entre lucro e mais-valia? A quantidade de lucro será igual à
quantidade de mais-valia?

3.3. Qual é a diferença entre salário monetário e salário real? O poder de compra
do assalariado coincide com o seu nível de vida?

3.4. Quais são os pontos comuns e as diferenças entre o esquema II.5. («os dois com-
ponentes do valor e do preço») e o esquema III.4. («os três componentes do
valor e do preço»)? O esquema III.4 contradiz o esquema II.5.?

3.5. O ciclo do capital é representado pela fórmula D  M
0
 (MP, FT)  P  M

1
+

 D+. A partir desta fórmula:
a) descreva as três operações realizadas sucessivamente pelo chefe de empresa
e as quatro formas assumidas sucessivamente pelo seu capital;
b) evidencie os traços específicos da produção capitalista;
c) explique os aspectos contraditórios dos salários.

3.6. «A acumulação assegura a reprodução alargada do capital»:
– O que se entende por acumulação? E por reprodução alargada do capital?
– A acumulação será sinónimo de investimento líquido? A reprodução alargada
do capital será sinónima de crescimento?
– Porque é que a acumulação e a reprodução alargada são tendências necessá-
rias?

B. Aprofundamento

3.7. O esquema III.1. permite estabelecer a igualdade aritmética seguinte: trabalho
necessário = valor correspondente = valor da FT = valor dos MC = 5h. Será
que isto significa que se pode estabelecer a seguinte igualdade conceptual: tra-
balho necessário = valor correspondente = valor da FT = valor dos MC? Pre-
cise em que medida estes diversos conceitos são ou não equivalentes.

3.8. Os capitalistas criam rendimento? E mais-valia? Porquê?

3.9. Todos os assalariados criam mais-valia?

3.10. Mostre que a distinção entre capital constante e capital variável não coincide
com a distinção entre capital fixo e capital circulante.
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3.11. O dinheiro investido em meios de produção provém do capital constante ou do
lucro?

3.12. Todas as teorias partem das mesmas constatações relativas ao salário monetá-
rio e à duração do trabalho (50 € e 8h no exemplo do esquema III.2.). A partir
daí, explique como as teorias correntes ocultam a realidade do sobretrabalho e
como apesar disso esta realidade pode ser demonstrada.

3.13. «O lucro é fonte de investimento e o investimento é fonte de emprego», pro-
clama a ideologia liberal. Em que medida esta afirmação é pertinente, e em
que medida não é?

C. Aplicações

3.14. Em função da definição da mais-valia, explique porque é que o trabalho das
seguintes pessoas cria — ou não cria — mais-valia:
– o trabalho do homem ou da mulher no lar;
– o trabalho do funcionário;
– o trabalho do agricultor;
– o trabalho do professor;
– o trabalho do taxista;
– o trabalho do delegado sindical.

3.15. Mostre através de estatísticas concretas que o equivalente monetário dos valo-
res (E) é necessariamente superior ao salário horário médio.

3.16. Seguindo o método do § 1.4., calcule a quantidade de sobretrabalho que você
fornece enquanto assalariado. Concretamente, as operações a efectuar são as
seguintes:
1. calcular a grandeza de E de acordo com um dos dois métodos indicados nos
exercícios do capítulo II (pergunta 2.21.);
2. calcular a duração anual do vosso trabalho (horas de presença efectiva, in-
clusive as horas suplementares, mas excluindo os tempos de deslocação de ou
para o domicílio);
3. calcular o salário-custo anual assumido pelo seu empregador (salário bruto
+ contribuições patronais para a segurança social + todos os benefícios legais
ou extralegais);
4. calcular o trabalho necessário anual dividindo o salário-custo anual por E;
5. calcular o sobretrabalho anual subtraindo o trabalho necessário anual à du-
ração anual do trabalho;
6. calcular as proporções que representam o trabalho necessário e o sobretra-
balho na duração anual do trabalho; aplicar estas mesmas proporções a uma
jornada padrão de 8 horas para obter um cálculo da quantidade de trabalho
necessário e de sobretrabalho por dia.



CAPÍTULO III106

(Observação: o sobretrabalho pode ser assim calculado tanto para os assalaria-
dos do sector de produção mercantil como para os do sector de produção não mer-
cantil: ver a resposta à pergunta 3.9.)
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CAPÍTULO IV

AS RELAÇÕES ECONÓMICAS FUNDAMENTAIS

Este capítulo começa por recordar os três componentes do preço das
mercadorias. A partir daí, deduz e analisa três relações económicas funda-
mentais: taxa de mais-valia, composição do capital, taxa de lucro.

O conjunto do capítulo é construído com base em hipóteses análogas
às do capítulo anterior:

1. Considera-se um sistema constituído apenas por empresas capitalis-
tas: ignoram-se as actividades de produção não mercantil, assim como as
actividades de produção mercantil realizadas por empresas não capitalistas.

2. Raciocina-se à partida a um nível macroeconómico: os assalariados
e as empresas considerados nos exemplos são «médios» em todos os seus
aspectos, são representativos do conjunto dos assalariados e empresas. Para
fazer a transição para o capítulo seguinte, examina-se além disso em que
medida os princípios avançados se aplicam também ao nível microeconó-
mico.

As duas hipóteses mencionadas permitem estabelecer uma igualdade
entre a mais-valia criada pelos assalariados e o lucro obtido pelas empresas.
(Ver-se-á nos capítulos V e VI que o lucro difere da mais-valia desde que
uma ou outra destas hipóteses seja eliminada.)

1. APRESENTAÇÃO DAS TRÊS RELAÇÕES

Sabe-se que o preço das mercadorias comporta três componentes dis-
tintos: o preço dos meios de produção comprados, o salário pago aos traba-
lhadores, e a mais-valia ou o lucro resultante do sobretrabalho dos assalariados
(capítulo III, § 2.1.). O dinheiro consagrado à compra dos meios de produ-
ção foi denominado capital constante, e o consagrado à compra das forças de
trabalho, ao pagamento dos salários, foi denominado capital variável (capí-
tulo III, 2.2.1.a).

Representemos por símbolos os diversos elementos constitutivos do
preço total da produção (do volume de negócios):
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C = capital constante = preço dos meios de produção
V = capital variável = preços das forças de trabalho = salários

(= preço dos meios de consumo comprados pelos assalariados)
M = mais-valia
L = lucro (L = M ao nível global)

Com a ajuda destes símbolos, o preço total das mercadorias produzidas
pode ser expresso de modo conciso:

Preço total = C + V + M = C + V + L

A partir desta fórmula, podem-se evidenciar e analisar três relações
fundamentais: a taxa de mais-valia (m'), a composição do capital (c') e a
taxa de lucro (l'). Estas relações serão ilustradas utilizando o exemplo numé-
rico do capítulo anterior (esquema III.4.) (1).

1.1. A taxa de mais-valia (m')

Ela põe em relação a mais-valia criada pelas forças de trabalho (M) e o
capital variável despendido para adquiri-las (V):

m' = M

V [1]

Assim, no exemplo numérico do esquema III.4.:

m' = 750 000 €

1 250 000 €
= 0,60 = 60 %

Como se pode ver no mesmo exemplo numérico, esta taxa de mais-
-valia é igual à taxa de sobretrabalho por assalariado, ou seja, à relação

(1) Tal como no capítulo anterior (ver nota 15), supõe-se que os meios de produção e as forças de
trabalho são comprados em bloco no princípio do ano e que a sua compra deve ser renovada em bloco no fim
do ano. Em termos técnicos diz-se que C e V têm um período de rotação igual a um ano (é preciso um ano para
recuperar C e V); diz-se também que C e V têm uma velocidade de rotação igual a 1 (tanto C como V recupe-
ram-se uma vez por ano). Esta hipótese simplificadora será mantida ao logo de todo o livro. Ela permite esta-
belecer uma igualdade entre o capital-dinheiro investido (C+V avançados no início) e o custo de produção
anual (C+V incorporados no preço do produto anual e recuperados pela venda deste produto).
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entre o sobretrabalho fornecido e o trabalho necessário (sendo este último
igual ao valor da força de trabalho do assalariado, ou seja, ao valor dos meios
de consumo comprados por ele) [2]. Pode-se escrever:

m' = sobretrabalho = sobretrabalho [2]
valor FT trabalho necessário

Assim, no mesmo exemplo numérico:

m' = 3h = 0,60 = 60 %
5h

A taxa de mais-valia (ou de sobretrabalho) exprime o grau de explora-
ção económica dos assalariados produtores de mercadorias, isto é, o grau em
que se retira deles sobretrabalho, sobrevalor e mais-valia.

A exploração económica dos assalariados deve ser distinguida da sua
exploração física. A exploração económica põe em relação grandezas econó-
micas de natureza homogénea (e portanto comensuráveis): seja grandezas
monetárias (mais-valia, capital variável), seja horas de trabalho abstracto
(sobretrabalho ou sobrevalor, trabalho necessário ou valor da força de traba-
lho). Em termos económicos, o assalariado é tanto mais explorado quanto a
taxa de mais-valia ou de sobretrabalho for elevada. A exploração física, por
sua vez, refere-se a elementos materiais de natureza heterogénea (e portanto
não comensuráveis): por um lado, a duração, carácter penoso e intensidade
do trabalho (que determinam o desgaste da força de trabalho e afectam nega-
tivamente as condições de vida do assalariado), por outro, o salário real ob-

[2] Matematicamente, passa-se da fórmula [1] para a fórmula [2] dividindo M e V sucessivamente pelo
número de assalariados (A) e pelo equivalente monetário dos valores (E). Ao dividir por A, começa-
-se por obter:

M/A mais-valia por assalariado
m' = =

V/A capital variável por assalariado

A mais-valia por assalariado é o equivalente monetário do sobrevalor, criado pelo sobretrabalho do
assalariado (ver cap. III, § 1.1. e 1.3.1.): mais-valia = sobrevalor × E = sobretrabalho × E. O capital variável
por assalariado é o salário médio. Este é igual ao preço dos meios de consumo (cap. III, 1.3.3.a), que é ele
próprio o equivalente monetário do valor dos meios de consumo (ou valor da força de trabalho): salário =
= preço dos MC = valor dos MC (valor da FT) × E. Como o valor da FT determina o trabalho necessário (cap.
III, § 1.1.), obtém-se finalmente:

sobretrabalho× E sobretrabalho sobretrabalho
m' = = =

valor FT × E valor FT trabalho necessário
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tido em contrapartida (o qual influencia positivamente as possibilidades de
recuperação da força de trabalho assim como as condições de vida do assa-
lariado). Em termos físicos, o assalariado é tanto mais explorado quanto o
seu trabalho for longo, penoso e intensivo e o seu nível de consumo for baixo:
no limite, é esgotado no trabalho e reduzido à fome (3).

1.2. A composição do capital (c')

Ela põe em relação o capital constante (C) e o capital variável (V), põe
em relação a parte do capital-dinheiro que serve para a compra dos meios de
produção (que não produzem qualquer mais-valia) e a parte que serve para a
compra das forças de trabalho (produtoras de mais-valia):

C
c' =  [3]

V

No exemplo numérico anterior, tem-se:

2 500 000 €
c' = = 2 = 200 %

1 250 000 €

A composição do capital reflecte o grau de mecanização do processo
de produção, a relação entre o número de meios de produção utilizados e o
número de assalariados. (Ver-se-á no § 2.2. porque é que a evolução da rela-
ção C/V não pode reflectir senão de maneira aproximada a evolução do grau
de mecanização.)

(3) a) O grau de exploração económica e o grau de exploração física podem evoluir no mesmo sentido,
mas também em sentido contrário. No mesmo sentido: neste caso, um prolongamento da jornada de trabalho
ou uma redução do salário real contribuem para aumentar tanto o grau de exploração física como a taxa de
mais-valia ou de sobretrabalho (sobre as influências que afectam m', ver adiante, § 2.1.). Em sentido con-
trário: neste caso, um salário real aumentado acarreta uma redução do grau de exploração física, mas pode ser
acompanhado por um aumento da taxa de mais-valia ou de sobretrabalho (ver adiante § 2.1.); da mesma forma,
uma intensidade aumentada do trabalho aumenta a exploração física dos assalariados, mas não necessaria-
mente a sua exploração económica (acerca deste ponto, ver anexo 7, 7.2.3.).

b) De um ponto de vista sócio-político, os assalariados reagem em função do grau de exploração física
e não em função do grau de exploração económica: eles sentem a exploração física de modo imediato, ao
passo que podem ignorar completamente a exploração económica.
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1.3. A taxa de lucro (l')

Ela põe em relação o lucro obtido (L) e o capital total (constante e
variável) despendido para adquirir os meios de produção e as forças de tra-
balho. Se se representar por K o capital total despendido (K = C + V), pode-
-se escrever:

L L
l' = = [4]

K (C + V)

Assim, no exemplo, temos:

750 000 €
l' = = 0,2 = 20 %

3 750 000 €

A taxa de lucro exprime o grau de realização da finalidade capitalista,
a qual consiste em obter um aumento de dinheiro (um lucro) em relação ao
capital inicialmente despendido.

2. ANÁLISE DAS INFLUÊNCIAS QUE AFECTAM AS TRÊS RELAÇÕES

2.1. As influências que afectam a taxa de mais-valia

2.1.1. Desenvolvimento da fórmula

Uma vez que o sobretrabalho é a diferença entre o trabalho presente e
o trabalho necessário (igual ao valor da força de trabalho), a fórmula [2] pode
ser reescrita da seguinte maneira:

trabalho presente – trabalho necessário
m' =

trabalho necessário

trabalho presente trabalho presente
m' = –1 = –1 [5]

trabalho necessário valor FT

Sabemos que o valor da força de trabalho não é outra coisa senão o
valor dos meios de consumo comprados pelo assalariado (cap. III, § 1.1.).
Ele é portanto igual ao número de meios de consumo comprados (ou salário
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real), multiplicada pelo valor unitário destes meios de consumo (ou valor
por meio de consumo). Assim, obtém-se finalmente:

M trabalho presente
m' = = [6]

V salário real × valor por MC

Esta fórmula da taxa de mais-valia é válida tanto ao nível macroeconó-
mico como ao nível microeconómico. Mas as conclusões que dela se podem
deduzir variam conforme se considere a evolução de m' ao longo do tempo
ou as diferenças de m' num momento dado.

2.1.2. A evolução da taxa de mais-valia

A fórmula [6] mostra que a evolução de m' depende da evolução de
três variáveis: o trabalho presente (isto é, a duração do trabalho), o salário
real e o valor por meio de consumo. Como evoluem estas três variáveis?

O valor por MC tende a diminuir, devido aos progressos da produtivi-
dade geral: a produtividade aumenta, tanto nos ramos que produzem os meios
de consumo (automóveis, etc.) como nos ramos que produzem os meios de
produção (metal, etc.) utilizados pelos primeiros (o que contribui para redu-
zir o trabalho passado incorporado nos meios de consumo) (4). Esta baixa do
valor por MC tende a aumentar m'.

As evoluções do salário real e da duração do trabalho não podem ser
determinadas a priori: elas dependem da evolução das relações de forças em
vigor. Se o salário real diminui ou se a duração do trabalho aumenta, m' tende
a aumentar. Em contrapartida, se o salário real aumenta ou se a duração do
trabalho diminui, m' tende a diminuir (5).

Podem-se portanto enunciar as seguintes conclusões:
— os progressos da produtividade geral tendem a aumentar a taxa de

mais-valia, através de uma baixa do valor por meio de consumo;
— a evolução da taxa de mais-valia não pode ser determinada a priori,

pois as três variáveis podem exercer a sua influência em sentidos contraditórios.

Entre todas as evoluções possíveis das três variáveis e de m', a fórmula
[6] revela uma combinação que merece ser sublinhada: a taxa de mais-valia

(4) Acerca das ligações entre a evolução da produtividade geral e a evolução do valor social unitário
das mercadorias, ver cap. II, 2.2.3.b.

(5) Nos países dominantes, o salário real médio tende a aumentar, pelo menos a longo prazo: é uma
maneira de assegurar mercados aumentados para uma produção aumentada (ver cap. VII, 3.3.1.b).
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pode permanecer estável, e mesmo aumentar, apesar de um aumento do ní-
vel de consumo dos assalariados e de uma redução do seu tempo de traba-
lho: para que isso aconteça é necessário — e suficiente — que o valor por
MC diminua suficientemente, ou seja, que a produção dos meios de consumo
dos assalariados experimente altas de produtividade suficientes para compen-
sar as outras duas influências. As subidas de produtividade permitem por-
tanto conciliar os aspectos contraditórios do salário assinalados mais atrás
(capítulo III, 2.2.3.). Graças a elas, é possível ter ao mesmo tempo uma su-
bida de salários reais (o que alarga os mercados) e um aumento da quanti-
dade de mais-valia produzida (o que aumenta os lucros): os assalariados
beneficiam de um poder de compra aumentado, mas produzem mais mais-
-valia (uma vez que a taxa de sobretrabalho aumenta).

Esta compatibilidade teórica entre a alta da taxa de mais-valia e a alta
dos salários reais será analisada em pormenor no capítulo VIII; ela será ilus-
trada por dados empíricos concretos respeitantes aos Estados Unidos a partir
de 1948 (6).

2.1.3. As diferenças na taxa de mais-valia

As diferenças de m' num momento dado (diferenças entre ramos, entre
empresas, entre trabalhadores) dependem das diferenças em duas das variá-
veis da fórmula [6], a saber, a duração do trabalho e o salário real. Com efeito,
o valor médio por MC depende da produtividade geral e constitui portanto
um dado externo a cada ramo, empresa ou trabalhador (7).

Por outro lado, o salário real depende do salário monetário e do preço
médio por MC (ver capítulo III, 1.3.3.a). Como o preço médio por MC cons-
titui igualmente um dado externo (idêntico qualquer que seja o ramo ou a
empresa, qualquer que seja o trabalhador considerado), as diferenças de m'
dependem de diferenças na duração do trabalho e no salário monetário.

Podem-se portanto evidenciar as seguintes conclusões:

(6) Segundo uma objecção corrente, a melhoria das condições de vida dos assalariados (alta substan-
cial dos salários reais, redução do tempo de trabalho) significaria o fim da sua exploração. A análise da fór-
mula [6] mostra que isso não acontece. A melhoria das condições de vida contribui certamente para atenuar a
exploração física, mas ela pode ser acompanhada por uma elevação de m', portanto por um reforço da explo-
ração económica. E mesmo que a exploração económica não aumente, mesmo que ela diminua, ela está sem-
pre necessariamente presente.

(7) Mais precisamente: cada empresa ou ramo não intervém senão marginalmente na determinação do
valor por MC (que depende da produtividade no conjunto das empresas e ramos que produzem meios de con-
sumo).
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— as diferenças de produtividade entre empresas não se traduzem por
diferenças nas suas taxas de mais-valia respectivas (8);

— com salário igual e duração do trabalho igual, os diversos ramos,
empresas e trabalhadores têm uma mesma taxa de mais-valia.

2.2. As influências que afectam a composição do capital

2.2.1. Desenvolvimento da fórmula

O capital constante (C) é a quantidade de dinheiro despendida em meios
de produção. Ele é igual à número de meios de produção comprados, multi-
plicado pelo seu preço médio. Do mesmo modo, o capital variável despen-
dido (V) é igual ao número de assalariados, multiplicado pelo seu salário
médio. A composição do capital pode portanto ser expressa da seguinte ma-
neira:

quantidade de MP preço por MP
c' = ×

número de assalariados salário por trabalhador

Se se admite que a totalidade do salário é consagrada à compra dos
meios de consumo (compra presente, diferida ou antecipada: ver capítulo III,
1.3.3.a), o salário é igual ao preço total dos meios de consumo comprados,
ou seja, ao número de meios de consumo multiplicado pelo seu preço médio.
Pode-se portanto escrever:

número de MP preço por MP 1
c' =  × ×

número de assalariados preço por MC salário real

Dividindo por E os preços que aparecem no numerador e no denomina-
dor, obtêm-se os valores respectivos por meio de produção e por meio de
consumo. Donde:

número de MP valor por MP 1
c' = × ×

número de assalariados valor por MC salário real

A relação entre o número de meios de produção e o número de assala-
riados dá o número de meios de produção empregue por assalariado: ela ex-

(8) As diferenças de produtividade entre empresas traduzem-se por diferenças no valor individual das
suas mercadorias: ver cap. II, 2.2.3.c e cap. V, 1.1.1.
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prime o grau de mecanização do processo de produção [9]. Chega-se final-
mente portanto à seguinte fórmula:

valor por MP
grau de mecanização × valor por MC

c' = C = [7]
V salário real

Esta fórmula da composição do capital é igualmente válida tanto ao nível
macroeconómico como ao nível microeconómico. Mas as conclusões que se
podem dela deduzir variam novamente conforme se considere a evolução de
c' ao longo do tempo ou as diferenças de c' num dado momento.

2.2.2. A evolução da composição do capital

A fórmula [7] mostra que a evolução de c' depende da evolução de três
variáveis: o grau de mecanização, o salário real e a relação entre o valor
unitário das MP e dos MC. Como evoluem estas três variáveis?

O grau de mecanização tende a aumentar devido, nomeadamente, à
concorrência entre as empresas (ver capítulo VII, § 1.2.). Isto tende a au-
mentar c'.

A evolução das duas outras variáveis não pode ser determinada anteci-
padamente. Como se disse atrás (2.1.2.), a evolução do salário real depende
da evolução das relações de forças. Quanto à relação dos valores unitários
(valor por MP/valor por MC), ela aumenta ou diminui conforme a produtivi-
dade aumente mais na produção dos meios de consumo (o que faz baixar o
valor por MC proporcionalmente mais que o valor por MP) ou mais na dos
meios de produção.

Podem-se portanto enunciar as seguintes conclusões:
— a evolução da composição do capital não reflecte correctamente a

evolução do grau de mecanização, pois ela depende também da evolução de
duas outras variáveis;

— a evolução da composição do capital não pode ser determinada a
priori, pois as três variáveis podem exercer a sua influência em sentidos
contraditórios.

[9] A relação entre o número de meios de produção e o número de trabalhadores é muitas vezes cha-
mada a «composição técnica do capital». Por oposição, a relação C/V (que denominámos «composição do
capital») poderia ser denominada mais precisamente «composição-preço do capital». (A literatura marxista
designa igualmente a relação C/V como sendo a «composição orgânica do capital».)
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2.2.3. As diferenças na composição do capital

As diferenças de c' num momento dado (diferenças entre empresas ou
entre ramos) dependem de diferenças em duas das variáveis da fórmula [7],
a saber, o grau de mecanização e o salário real. Com efeito, os valores mé-
dios por MP e por MC dependem da produtividade no conjunto do sector
dos MP e/ou dos MC e constituem portanto dados externos a cada empresa
ou ramo (10).

Pode-se então enunciar a seguinte conclusão: sendo iguais os salários,
as diferenças na composição do capital reflectem correctamente as diferen-
ças de mecanização entre empresas ou ramos.

2.3. As influências que afectam a taxa de lucro

2.3.1. Ao nível macroeconómico

Ao nível do conjunto da economia — e ignorando sempre as produ-
ções não capitalistas — o lucro total é igual à mais-valia total: L = M. Pode-
-se portanto escrever:

L L M
l' = = =

K C + V C + V

Dividindo numeradores e denominadores por V, obtém-se:

M/V
l' =

C/V + V/V

m'
l' = [8]

c' + 1

Esta última fórmula mostra que a taxa de lucro geral (ou taxa de lucro
macroeconómica) depende ao mesmo tempo da taxa de mais-valia (macroe-
conómica) e da composição do capital (macroeconómica). A taxa de lucro
geral é tanto mais elevada quanto a taxa de mais-valia for elevada, ela é

(10) A mesma observação que na nota 7, para o valor por MP como para o valor por MC.
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tanto mais baixa quanto a composição do capital for elevada. As duas rela-
ções são lógicas:

— Uma taxa de mais-valia elevada significa que a mais-valia criada
pelas forças de trabalho é relativamente elevada em comparação com o capi-
tal despendido para adquiri-las; para uma composição dada do capital, a taxa
de lucro geral será portanto mais elevada.

— Uma composição do capital elevada significa que os capitalistas des-
pendem proporcionalmente muito em meios de produção (os quais não criam
qualquer mais-valia) e proporcionalmente pouco em forças de trabalho (as
únicas que criam mais-valia); para uma taxa de mais-valia dada, a taxa de
lucro geral será portanto mais baixa.

No que se refere à evolução da taxa de lucro geral, nenhuma conclusão
pode ser tirada a priori. Viu-se atrás que a evolução da taxa de mais-valia
e a da composição do capital não podem ser determinadas a priori; em con-
sequência, a evolução da taxa de lucro geral não pode ser determinada a
priori [11].

2.3.2. Ao nível microeconómico

Ao nível de uma empresa ou de um ramo particular, o lucro obtido
normalmente é diferente da mais-valia criada (L ≠ M) e não existe fórmula
simples para exprimir as influências que afectam a taxa de lucro. Mantém-se
unicamente a fórmula inicial:

L L
l' = =

K C+V

Se a fórmula [8] fosse aplicável ao nível microeconómico, a taxa de lucro
das empresas seria tanto mais baixa quanto o seu grau de mecanização e o seu
c' fossem elevados. Sabe-se que na prática a relação é muito diferente: são as
empresas mais mecanizadas que obtêm mais lucro. Esta constatação suscita
uma objecção clássica: se o lucro repousa no sobretrabalho dos assalariados,
como explicar o lucro elevado de empresas muito mecanizadas, empregando
relativamente poucos assalariados e portanto fornecendo pouco sobretrabalho?
É a esta objecção que se vai responder no princípio do capítulo V.

[11] A questão da «lei da baixa tendencial da taxa de lucro» é discutida no anexo 9.
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APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AO CAPÍTULO IV

RESUMO

1. O preço das mercadorias é constituído por três componentes: o preço dos
meios de produção (comprados com o capital constante C), o preço das forças de
trabalho (compradas com o capital variável V) e a mais-valia (M) ou o lucro (L)
(L = M ao nível macroeconómico). Abreviadamente, o preço total das mercado-
rias = C + V + M = C + V + L.

A partir desta fórmula podem-se evidenciar três relações de base: a taxa
de mais-valia (m'= M/V), a composição do capital (c' = C/V) e a taxa de lucro
(l' = L[C+V]).

A taxa de mais-valia é igual à taxa de sobretrabalho por assalariado (m' =
sobretrabalho/trabalho necessário). Ela exprime o grau de exploração económica dos
assalariados (a distinguir do grau de exploração física).

2. A análise das influências que actuam sobre cada relação distingue a perspec-
tiva dinâmica (evolução da relação) e a perspectiva estática (comparação de relações).

— No que se refere à taxa de mais-valia ou de sobretrabalho, a sua evolução
depende da de três variáveis: a duração do trabalho, o salário real, o valor por meio
de consumo. Como estas três variáveis podem exercer influências contraditórias, a
evolução da taxa de mais-valia não pode ser determinada a priori. Os progressos da
produtividade geral tendem a aumentar a taxa de mais-valia através de uma redução
do valor por meio de consumo. Se os progressos da produtividade geral forem sufi-
cientes, pode-se ter um aumento simultâneo da taxa de mais-valia e dos salários reais:
deste modo, as empresas aumentam em simultâneo os seus lucros e os seus mercados.

As diferenças na taxa de mais-valia ao nível microeconómico dependem de
diferenças em duas variáveis: a duração do trabalho e o salário real (o valor por
meio de consumo é um dado externo, macroeconómico). Para uma duração igual e
um salário igual, as diferenças de produtividade entre empresas não se traduzem por
diferenças das taxas de mais-valia.

— No que se refere à composição do capital, a sua evolução depende da de
três variáveis: o grau de mecanização, o salário real, a relação entre o valor por meio
de produção e o valor por meio de consumo. Como estas três variáveis podem exer-
cer influências contraditórias, a evolução da composição do capital não pode ser deter-
minada a priori. Dada a presença de duas outras variáveis, a evolução da composição
do capital não reflecte correctamente a evolução do grau de mecanização.

As diferenças na composição do capital ao nível microeconómico dependem
de diferenças em duas variáveis: o grau de mecanização e o salário real (os valores
unitários dos meios de produção e dos meios de consumo são dados externos, ma-
croeconómicos). Para salário igual, as diferenças na composição do capital de diver-
sas empresas reflectem correctamente as diferenças no grau de mecanização.

— No que se refere à taxa de lucro, a sua evolução ao nível macroeconómico
depende, por um lado, da evolução da taxa de mais-valia e, por outro, da evolução
da composição do capital. Tal como a evolução destas duas variáveis, a evolução da
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taxa de lucro não pode ser determinada a priori. Mas a qualquer momento a taxa de
lucro macroeconómica é tanto mais elevada quanto a taxa de mais-valia for elevada
e a composição do capital for baixa.

Ao nível microeconómico, em contrapartida, constata-se que a taxa de lucro é
mais elevada nas empresas mais mecanizadas (onde a composição do capital é mais
elevada). Isto parece contradizer a tese segundo a qual o lucro provém do sobretrabalho
dos assalariados. Esta contradição aparente é examinada no princípio do capítulo V.

CONCEITOS A ASSIMILAR (ver léxico)

Composição do capital Taxa de sobretrabalho
Taxa de mais-valia Taxa de lucro

EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

4.1. Desenvolva a fórmula de base da taxa de mais-valia (m') para evidenciar as
influências fundamentais que afectam esta relação. Partindo da fórmula assim
desenvolvida:
a) explique porque a evolução de m' não pode ser determinada a priori.
b) explique a compatibilidade entre estas duas proposições à primeira vista con-
traditórias:
— os progressos da produtividade geral afectam m' (tendem a aumentá-la);
— as diferenças de produtividade entre duas empresas não afectam as suas m'
respectivas.
c) Explique a compatibilidade entre a alta dos salários reais e a alta da taxa de
mais-valia.

4.2. Que diferença há entre a exploração económica dos assalariados e a sua explo-
ração física? Mostre que os dois tipos de exploração podem evoluir em senti-
dos opostos.

4.3. Desenvolva a fórmula da composição do capital (c') para evidenciar as influên-
cias de base que afectam esta relação. Partindo da fórmula assim desenvolvida:
a) explique porque a evolução de c' não pode ser determinada a priori.
b) explique a compatibilidade entre estas duas proposições à primeira vista con-
traditórias:
— a evolução de c' não reflecte correctamente a evolução do grau de mecanização;
— para salário igual, as diferenças de c' entre duas empresas reflectem correc-
tamente os seus graus de mecanização respectivos.

4.4. Desenvolva a fórmula da taxa de lucro macroeconómica para mostrar:
a) que esta relação depende das duas anteriores (m' e c');
b) que a sua evolução não pode ser determinada a priori.
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B. Aprofundamento

4.5. «A alta considerável do nível de vida dos assalariados desde 1945 desmente
claramente o postulado de uma exploração dos assalariados pelos capitalistas».
O que pensa desta observação?

4.6. Que diferença há entre a composição orgânica do capital e a composição téc-
nica do capital?

C. Aplicações

4.7. Que efeitos têm as seguintes políticas sobre a taxa de mais-valia macroeconó-
mica?
a) ligar a subida dos salários nominais à subida do índice de preços no consu-
midor (IPC);
b) atenuar a ligação dos salários nominais ao IPC;
c) ligar a subida dos salários reais à subida da produtividade;
d) ligar a subida dos salários nominais à subida da produtividade;
e) ligar a redução da duração do trabalho à subida da produtividade.

4.8. Prolongando a sua resposta à pergunta 3.16. do capítulo III, calcule a taxa de
sobretrabalho a que está submetido enquanto assalariado. Concretamente, basta
dividir a quantidade (anual ou diária) de sobretrabalho pela quantidade (anual
ou diária) de trabalho necessário e exprimir o resultado da divisão em percenta-
gem.
(Observação: a taxa de sobretrabalho assim calculada é ao mesmo tempo a taxa
de mais-valia para os assalariados do sector de produção mercantil.)

4.9. Se tiver acesso aos dados de uma ou de várias empresas pode:
a) calcular a composição do capital (capital constante despendido anualmente
= amortizações anuais do capital fixo + despesas anuais em capital circulante
material; capital variável despendido anualmente = custo salarial total para o
conjunto dos assalariados); exprimir em % a composição do capital assim cal-
culada;
b) mostrar os números referentes à taxa de lucro (em %);
c) comparar a composição do capital e a taxa de lucro de diversas empresas: as
empresas em que a composição do capital é mais elevadas têm uma taxa de
lucro mais elevada ou mais baixa?



121AS RELAÇÕES ECONÓMICAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO V

A CONCORRÊNCIA PARA A PARTILHA
DA MAIS-VALIA

Este capítulo abandona o quadro macroeconómico em que se situavam
as análises anteriores. Examina o que se passa ao nível microeconómico, ou
seja, ao nível das empresas e dos ramos de produção. Estuda em primeiro lugar
os princípios que determinam a repartição da mais-valia global entre as diversas
empresas e ramos (secção 1). Estuda a seguir as relações contraditórias que se
estabelecem entre empresas e ramos para a partilha desta mais-valia (secção 2).

O conjunto deste capítulo considera, como anteriormente, um sistema
compreendendo apenas empresas capitalistas: as produções não capitalistas
serão introduzidas no capítulo VI. Por outro lado, o conjunto do capítulo situa-
-se ainda numa perspectiva essencialmente estática, de curto prazo: as ten-
dências a longo prazo do sistema serão estudadas nos capítulos VII a IX.

1. A REPARTIÇÃO DA MAIS-VALIA GLOBAL

Demonstrou-se que o lucro assenta no sobretrabalho dos assalariados
que participam na produção das mercadorias, sobretrabalho que cria um
sobrevalor e uma mais-valia. Esta demonstração deixou em suspenso uma
objecção habitual: como explicar o lucro elevado de empresas muito meca-
nizadas (e mesmo automatizadas), empregando relativamente poucos assala-
riados? A resposta a esta objecção supõe que se estabeleça uma distinção
clara entre a criação da mais-valia e a sua repartição.

A mais-valia é criada pelos assalariados do sector de produção mercantil,
e apenas por eles. A mais-valia global pode ser comparada a um imenso bolo,
cuja dimensão depende de três factores: o número total de assalariados que
participam na produção mercantil, a duração do seu trabalho (que determina
o rendimento criado por cada um deles) e o nível do salário (determinando a
repartição deste rendimento entre remuneração salarial e mais-valia) (1).

(1) A mais-valia global é um subconjunto no interior do conjunto mais vasto que constitui o rendi-
mento global criado pelo conjunto do trabalho presente que participa na produção mercantil. O esquema VI.4
(cap. VI, § 5.2.) situa a mais-valia global no interior do rendimento global.
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Se a duração do trabalho e o salário forem os mesmos em todas as empresas
e em todos os ramos (se a taxa de mais-valia for uniforme), cada empresa e
cada ramo participam na criação da mais-valia global na proporção do número
de assalariados que empregam.

Mas a mais-valia criada pelos assalariados de uma empresa ou de um
ramo de produção não é necessariamente apropriada pelos capitalistas desta
empresa ou deste ramo. A mais-valia global é repartida, não em função do
número de assalariados que participaram na produção, mas em função —
essencialmente — de dois critérios: o grau de mecanização das empresas e
dos ramos, e o poder de mercado respectivo dos ramos. É isto que explica
que empresas ou ramos altamente mecanizados possam beneficiar de uma
parte do bolo, de um lucro, sem relação com o número de assalariados que
neles trabalham, sem relação com a mais-valia por eles criada; passa-se o
mesmo com os ramos que dispõem de um forte poder de mercado.

A repartição da mais-valia vai ser examinada aqui de acordo com as
suas duas modalidades que têm mais interesse para a compreensão da socie-
dade capitalista: por um lado, a repartição da mais-valia entre empresas de-
sigualmente mecanizadas no interior de um mesmo ramo de produção; por
outro lado, a repartição da mais-valia entre ramos diferentes e dispondo de
poderes de mercado desiguais [2].

1.1. Graus de mecanização diferentes e repartição
da mais-valia entre empresas

Para clarificar este primeiro tipo de repartição da mais-valia, será con-
siderado um ramo de produção simplificado e «médio»: as empresas que
constituem o ramo produzem um único tipo de mercadoria, idêntico de uma
empresa para outra (homogeneidade do produto); o ramo no seu conjunto
caracteriza-se por uma taxa de mais-valia, uma composição do capital e uma
taxa de lucro iguais ao que estas relações são ao nível macroeconómico; o
ramo dispõe de um poder de mercado igual à média e vende a um preço
efectivo igual ao preço simples.

1.1.1. As diferenças de mecanização e o seu impacto

O quadro V.1. e o gráfico V.2. descrevem cada um a situação respec-
tiva das três empresas que são supostas constituir o ramo em causa. Em que
é que estas empresas são semelhantes e diferentes?

[2] Os desenvolvimentos que se seguem fazem abstracção das diferenças de mecanização entre ramos.
Para a repartição da mais-valia entre ramos desigualmente mecanizados (com C/V diferentes), ver anexo 10,
§ 10.2.
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As três empresas utilizam técnicas diferentes: a empresa 1 é a mais
mecanizadas, a empresa 3 a menos mecanizada, ao passo que a empresa 2
utiliza uma técnica «média» para o ramo.

Em si mesmas, as diferenças de técnica não têm impacto sobre a taxa
de mais-valia das diversas empresas: em cada empresa, a taxa de mais-valia
depende com efeito da duração do trabalho (que determina o rendimento
criado) e do salário pago (que determina o trabalho necessário). No exemplo,
supõe-se que a jornada de trabalho é sempre de 8h (cada assalariado cria por-
tanto um rendimento de 8 € e o rendimento total criado, V + M, é em todos
os casos igual ao número de trabalhadores A multiplicado por 8 €) (3); su-
põe-se também que o salário é em todos os casos de 4 € (donde o trabalho
necessário é em todos os casos de 4h e V, o capital variável total, é em todos
os casos igual a A × 4 €). As três empresas têm portanto uma mesma taxa de
mais-valia, igual a 100 % (ver capítulo IV, 2.1.3.).

Em contrapartida, as diferenças no grau de mecanização traduzem-se
por uma série de outras diferenças entre as empresas:

– diferenças na composição do capital (C/V): esta relação é mais ele-
vada na empresa 1 e mais baixa na empresa 3 (ver capítulo IV, 2.2.3.);

– diferenças nas quantidades produzidas (Q): as capacidades de produ-
ção aumentam com a mecanização (4);

– diferenças nos custos de produção unitários (c + v): o custo por uni-
dade é de 8,9 € na empresa 1, de 10 € na 2, de 12 € na 3;

– diferenças nos valores individuais unitários (c + v + m): para produ-
zir uma unidade são precisas 9,8 horas de trabalho — passado e presente —
na primeira empresa, 12 horas na segunda, 16 horas na terceira.

(3) Adopta-se a hipótese de que o equivalente monetário dos valores (E) é igual a 1 €/h (ver observa-
ções sob o quadro V.1.).

(4) Nos raciocínios deste capítulo supõe-se que as capacidades de produção são sempre utilizadas ple-
namente: uma duplicação da capacidade de produção traduz-se por uma duplicação da produção. (Ignora-
-se portanto a influência da subutilização eventual das capacidades produtivas sobre os custos de produção
unitários, sobre os valores unitários). E supõe-se que cada empresa consegue vender a sua produção: a quan-
tidade produzida pelo conjunto do ramo (1000 no exemplo) corresponde exactamente à procura.
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Quadro V.1.: Repartição da mais-valia entre empresas desigualmente
mecanizadas no interior de um mesmo ramo de produção «médio»

(unidades) Empresa Empresa Empresa Conjunto
1  2  3 do ramo

A (número) 100 150 250 500
C (€ ou h) 3600 2400 2000 8000
V (€ ou h) 400 600 1000 2000
M (€ ou h) 400 600 1000 2000
V + M (€ ou h) 800 1200 2000 4000
C + V (= K) (€ ou h) 4000 3000 3000 10 000
C + V + M (€ ou h) 4400 3600 4000 12 000
m' = M/V (%) 100 % 100 % 100 % 100 %
c' = C/V (%) 900 % 400 % 200 % 400 %
Q (unidades) 450 300 250 1000
c (= C/Q) (€ ou h) 8 8 8 8
v (= V/Q) (€ ou h) 0,9 2 4 2
m (= M/Q) (€ ou h) 0,9 2 4 2
v + m (€ ou h) 1,8 4 8 4
c + v (€ ou h) 8,9 10 12 10
c + v + m (€ ou h) 9,8 12 16 12
preço (€) 12 12 12 12
l(= preço – [c+v]) (€) 3,1 2 0 2
L (= l × Q) (€) 1400 600 0 2000
l' = L/K (%) 35 % 20 % 0 % 20 %
L – M (€) +1000 0 – 1000 0

Observações quanto ao quadro V.1. e aos gráficos V.2. e V.3.:
1) Hipóteses de partida:

a) E = 1 €/h. Donde os símbolos de base (C, V, M para as grandezas globais, c,
v, m para as grandezas por unidade) representam tanto valores (em horas de
trabalho) como grandezas monetárias (em euros: custos, rendimentos, preços).

b) Em cada empresa, a duração do trabalho = 8 h e o salário diário = 4 €.
Donde:
– o valor dos meios de consumo (o valor da força de trabalho) = 4 €/E =
= 4h = o trabalho necessário;
– o sobretrabalho = 8h — 4h = 4h;
– a taxa de sobretrabalho = 4h/4h = 100 % (= taxa de mais-valia).

c) As compras dos meios de produção e forças de trabalho devem ser renova-
das em bloco no princípio de cada período (1 dia no caso): donde, a soma
C+V (=K) representa em simultâneo o custo de produção total e o capital-
-dinheiro investido (na base do qual é calculada a taxa de lucro) (ver cap.
IV, nota 1).
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2) Significado corrente dos símbolos utilizados
A = número de assalariados Q = quantidade produzida
C = capital constante total c = capital constante por unidade
V = capital variável total v = capital variável por unidade
M = sobretrabalho total m = sobretrabalho por unidade

= mais-valia total = mais-valia por unidade
V + M = trabalho presente total v + m = trabalho presente por unidade

= rendimento total criado = rendimento criado por unidade
C + V = custo de produção total c + v = custo de produção por unidade
C + V + M= valor total c + v + m = valor por unidade
L = lucro total l = lucro por unidade
K = capital total investido l' = L/K = taxa de lucro
m'=M/V = taxa de mais-valia c' = C/V = composição do capital

Gráfico V.2.: Repartição da mais-valia entre empresas desigualmente
mecanizadas no interior de um mesmo ramo de produção «médio»

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Conjunto do ramo
m'= M/V = 100 % m' = M/V = 100 % m' = M/V = 100 % m' = M/V = 100 %
c' = C/V = 900 % c'= C/V = 400 % c' = C/V = 200 % c' = C/V = 400 %
Q = 450 Q = 300 Q = 250 Q = 1000
c + v = 8,9 c + v = 10 c + v = 12 c + v = 10
c + v + m = 9,8 c + v + m = 12 c + v + m = 16 c + v + m = 12
l' = L/K = 35 % l' = L/K = 20 % l' = L/K = 0 % l' = L/K = 20 %

Nota: os sinais + (-) representam a mais-valia ganha (perdida) por tranferência; o lucro obtido
(L)= mais-valia criada (M) ± mais-valia ganha ou perdida por transferência.
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Se as empresas têm assim custos de produção e valores unitários dife-
rentes, confrontam-se contudo com um mesmo preço de venda. No ramo
médio considerado, o preço de venda é igual ao preço simples, correspon-
dendo ao valor social unitário da mercadoria (ao tempo de trabalho que é
preciso em média para produzi-la) (5). No exemplo, o preço de venda é pois
de 12 € e este preço de venda aplica-se a todas as mercadorias. Assim, a
empresa 3 não pode esperar vender as suas mercadorias ao preço de 16 €: os
clientes potenciais comprariam antes aos concorrentes 1 e 2 que produzem e
vendem a um preço mais baixo. Pelo seu lado, a empresa 1 não tem interesse
em vender as suas mercadorias ao preço de 9,8 €: ela ganhará mais, e sem
perder clientela, vendendo-as ao preço de 12 € (6).

1.1.2. A repartição da mais-valia

Sendo o preço de venda igual a 12 €, a empresa 1 obtém um lucro por
unidade (l) de 3,1 € (ao passo que a mais-valia por unidade, m, é apenas de
0,9 €). Isto dá-lhe um lucro global de 1400 € (ao passo que a mais-valia criada
pelos 100 assalariados desta empresa é apenas de 400 €) e uma taxa de lucro
de 35 % (superior à taxa de lucro médio do ramo, que é de 20 %). O lucro
adicional de 1000 € de que beneficia a empresa 1 é exactamente compen-
sado pela perda de mais-valia equivalente sofrida pela empresa 3: com um
preço de mercado igual a 12 €, esta mal pode cobrir os seus custos de produ-
ção (c + v); ela portanto não obtém qualquer lucro, apesar de os seus 250
assalariados terem criado uma mais-valia de 1000 € (correspondendo a 1000h
de sobretrabalho). Quanto à empresa média, ela recebe neste exemplo um
lucro exactamente igual à mais-valia criada no seu interior e beneficia de uma
taxa de lucro igual à taxa de lucro médio do ramo.

Vê-se portanto que o lucro total do ramo é igual à mais-valia total criada
pelos assalariados deste ramo (2000 € no exemplo). Mas esta mais-valia total
reparte-se em função do grau de mecanização das empresas, de tal modo
que as empresas mais mecanizadas beneficiam de uma taxa de lucro superior
às outras. A repartição da mais-valia entre as empresas opera-se automatica-
mente através do mercado: a existência de um preço uniforme, aplicando-se
às mercadorias de todas as empresas, penaliza as empresas retardatárias (em
que os valores unitários elevados traduzem um desperdício relativo de traba-

(5) O valor social unitário calcula-se dividindo o valor total da produção de um ramo pela quantidade
total produzida neste ramo. No exemplo tal como está construído, o valor social assim calculado (12 000 :
: 1000 = 12) corresponde exactamente ao valor individual unitário na empresa média (3600 : 300 = 12).

(6) Numa perspectiva dinâmica, a empresa 1 terá contudo interesse em vender um pouco abaixo dos
12 € a fim de se apropriar de uma parte da clientela das outras empresas (ver cap. VII, 1.2.1.).
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lho humano) e beneficia as empresas mais avançadas (em que os valores
unitários reduzidos traduzem uma economia relativa de trabalho humano) (7).

Pode-se considerar o caso limite de uma empresa inteiramente automa-
tizada, não empregando um único assalariado (A = 0, donde V = 0). Numa
tal hipótese, nenhuma mais-valia pode ser criada (M = 0). Contudo, a em-
presa obterá um lucro: como o valor unitário das suas mercadorias (reduzido
a «c») é inferior à média, ela lucrará indirectamente (graças ao preço de venda
uniforme) da mais-valia criada nas empresas menos eficientes.

1.2. Poderes de mercado diferentes e repartição da mais-valia
entre ramos

1.2.1. Os poderes de mercado e a sua hierarquia

O parágrafo anterior considerou as taxas de lucro individuais de diver-
sas empresas no interior de um mesmo ramo. Foi explicado porque é que
estas taxas de lucro particulares diferem necessariamente conforme o grau
de mecanização das empresas. Consideremos agora diferentes ramos de pro-
dução e a taxa de lucro média de cada um deles. Haverá razões para estas
taxas de lucro médias diferirem de um ramo para outro? Não, se se conside-
rar a hipótese teórica de um sistema de livre concorrência; sim, se pelo con-
trário se considerar uma economia real.

Um sistema de livre concorrência define-se por dois traços essenciais,
a saber: a liberdade dos preços e a liberdade de acesso. Por um lado, os pre-
ços efectivos flutuam livremente em resposta às mudanças nas relações entre

(7) a) São pois as diferenças nos valores unitários individuais (juntamente com a existência de um
preço de venda uniforme correspondendo ao valor unitário social) que determinam a repartição da mais-valia
entre as empresas. Estas diferenças nos valores unitários resultam na maior parte dos casos, como no exemplo
dado, de diferenças no grau de mecanização (na relação C/V). Pode-se contudo imaginar que a técnica de
produção seja a mesma em diversas empresas, mas que os valores unitários difiram por outras razões: assim,
para técnica igual, diferenças nas condições naturais (fertilidade maior ou menor dos solos) ou na intensidade
do trabalho traduzir-se-ão por diferenças nos valores unitários e darão lugar ao mesmo fenómeno de redistri-
buição da mais-valia entre empresas.

b) Na prática, as diferenças no grau de mecanização combinam-se normalmente com diferenças na
qualificação e na intensidade do trabalho. Uma tecnologia mais avançada exige com efeito qualificações mais
avançadas da parte dos trabalhadores (engenheiros, técnicos, etc.) encarregados de conceber, dirigir e contro-
lar o processo de produção; ao mesmo tempo, permite reforçar a intensidade de trabalho exigida da massa dos
trabalhadores subordinados à máquina e ao seu ritmo (voltar-se-á a este aspecto das coisas no cap. VII, § 1.1.
e 1.2.2.). Mas estas diferenças simultâneas na técnica, na qualificação e na intensidade do trabalho não se
traduzem por diferenças na criação de valor e de mais-valia: elas afectam unicamente a hierarquia dos valores
individuais unitários e, por este meio, a repartição da mais-valia criada. (Para mais pormenores acerca desta
questão, ver anexo 7.)
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a oferta e a procura em cada ramo. Por outro lado, os capitais estão em con-
dições de se deslocar sem entraves para os ramos mais lucrativos.

Num tal sistema, as taxas de lucro médias dos diferentes ramos tendem
necessariamente a ser iguais. Suponhamos por exemplo que à partida a taxa
de lucro média seja de 10 % num ramo I (onde a oferta excede a procura, o
que se traduz por preços e lucros reduzidos) e de 30 % num ramo III (onde
a procura excede a oferta, donde preços e lucros elevados). Daí resulta um
deslocamento de uma parte dos capitais de I para III, o que dá lugar a um
aumento da oferta e a uma baixa dos preços em III, a uma diminuição da
oferta e a uma subida dos preços em I. O movimento cessa quando as taxas
de lucro médias são as mesmas nos diferentes ramos.

A realidade é muito diferente do sistema teórico de livre concorrência
definido atrás (8).

Por um lado, o acesso aos diversos ramos de produção é limitado por
barreiras à entrada mais ou menos fortes. A entrada de novos produtores
pode ser limitada, quer por circunstâncias de facto (montante dos investimen-
tos necessários) quer por restrições legais (regulamentações de acesso às
profissões). Nos ramos mais protegidos da concorrência de novos produto-
res, as empresas instaladas podem impor preços de monopólio: entende-se
por isso preços efectivos estabelecidos pelos próprios produtores a níveis que
lhes asseguram taxas de lucro superiores à média. Os preços assim estabele-
cidos e os lucros superiores que deles resultam são estáveis na medida em
que as barreiras à entrada de concorrentes se revelem eficazes.

Por outro lado, certos ramos de produção vêem os seus preços regula-
mentados pelos poderes públicos (fixação de preço mínimo ou máximo, pro-
cedimentos de controlo ou de aprovação dos preços). Os poderes públicos
podem regulamentar os preços por razões muito diversas: protecção do con-
sumidor, luta contra a inflação, defesa dos produtores, etc. Face a estas inter-
venções dos poderes públicos, os ramos de produção encontram-se em relações
de forças desiguais: os que dispõem de importantes meios de pressão econó-
micos e políticos sobre as autoridades competentes podem obter preços de
venda que lhes garantem uma taxa de lucro superior à média, e inversamente
para os demais.

(8) A análise aqui esboçada considera apenas dois dos principais factores que intervêm na determina-
ção dos poderes de mercado: por um lado a existência de barreiras à entrada que reduzem a intensidade da
concorrência, por outro a existência de meios de pressão sobre as autoridades públicas que regulamentam os
preços. Ignoram-se os outros factores que intervêm na determinação dos poderes de mercado, nomeadamente
os desequilíbrios entre a oferta e a procura assim como a heterogeneidade dos produtos do ramo (ver cap. II,
3.2.2.b).
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Os diferentes ramos de produção dispõem pois de poderes de mercado
diferentes. O poder de mercado pode ser definido como a capacidade que tem
um ramo para fixar ou obter preços efectivos que lhe asseguram uma taxa de
lucro média superior à taxa de lucro geral (calculada à escala macroeconómica,
à escala do conjunto dos ramos). Os ramos «fortes» obtêm taxas de lucro médias
superiores à média geral: eles têm um poder de mercado positivo; os ramos
«fracos» obtém ao contrário taxas de lucro médias inferiores à média geral: o
seu poder de mercado é de facto negativo; os ramos «médios», que obtém uma
taxa de lucro média igual à taxa de lucro geral têm um poder de mercado que
se pode qualificar de neutro. A hierarquia das taxas de lucro observada na rea-
lidade reflecte portanto a hierarquia dos poderes de mercado dos diferentes
ramos, a hierarquia dos seus poderes económico-políticos.

1.2.2. A repartição da mais-valia

O gráfico V.3. supõe que o ramo considerado mais atrás (§ 1.1.) dispõe
agora de um poder de mercado positivo que lhe permite vender as suas mer-
cadorias a um preço efectivo de 14 € (o preço simples sendo igual a 12 €).
Esta subida do preço assegura um suplemento de lucro de 2 € por unidade e
portanto um suplemento de lucro de 2000 € para o conjunto do ramo (que
produz 1000 unidades). O ramo obtém agora um lucro superior à mais-valia
criada (L = 4000 € > M = 2000 €) e uma taxa de lucro média de 40 % (4000/
/10 000), superior à taxa de lucro macroeconómica de 20 %.

Esta situação vantajosa para o ramo é necessariamente compensada pelo
facto de que outros ramos obtêm um lucro inferior à mais-valia criada e uma
taxa de lucro inferior à taxa de lucro macroeconómica. Com efeito, o poder
de mercado positivo de um ramo não muda nada a grandeza da mais-valia
global, ao «bolo» total a repartir. A dimensão deste depende sempre do número
de assalariados que participam na produção mercantil, da duração do traba-
lho e do salário por trabalhador. Em consequência, o lucro global do con-
junto dos ramos é igual à mais-valia global criada pelo conjunto dos
assalariados. Mas esta mais-valia global é repartida entre os ramos em fun-
ção do poder de mercado dos diferentes ramos, de modo que os ramos mais
«fortes» realizam, em detrimento dos ramos «fracos», uma taxa de lucro média
superior à taxa de lucro geral (9).

(9) A «crise do petróleo» dos anos 1970 e do princípio dos anos 1980 ilustra claramente estes princí-
pios. Naquela época, os produtores da OPEP aproveitaram o seu poder de mercado para elevar consideravel-
mente o preço do barril. Beneficiaram de taxas de lucro substancialmente aumentadas, mas isto em detrimento
de todos os ramos consumidores de petróleo: para estes, os custos de produção aumentaram e as taxas de lucro
diminuíram. A elevação do preço do petróleo, em si mesma, não modificou a massa de mais-valia à escala
mundial; mas redistribuiu esta mais-valia entre ramos e entre países.
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Gráfico V.3.: Os efeitos de um poder de mercado positivo
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Nota: para o significado dos símbolos e dos sinais (+ ou -), ver gráfico V.2.

As diferenças no poder de mercado dos diversos ramos traduzem-se
portanto por diferenças nas suas taxas de lucro médias. A estas diferenças
entre ramos vêm sobrepor-se diferenças entre empresas: no interior de cada
ramo, as taxas de lucro particulares variam, como anteriormente, em função
do grau de eficiência de cada empresa.

1.3. Conclusões

1.3.1. A criação do lucro: ilusão e realidade

A repartição da mais-valia total implica transferências de mais-valia entre
empresas e entre ramos: a mais-valia criada pelos assalariados de uma empresa
ou de um ramo de produção não é necessariamente apropriada por esta em-
presa ou ramo. Mas estas transferências de mais-valia não supõem qualquer
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pagamento concreto da parte dos capitalistas que perdem a mais-valia, nem
qualquer pagamento concreto a favor dos que ganham: elas efectuam-se com
o seu completo desconhecimento. Compreende-se portanto que os capitalis-
tas não possam ver no sobretrabalho dos assalariados a fonte única do lucro
global, e que expliquem o nível dos lucros particulares pelos poderes de mer-
cado respectivos e pelos graus respectivos de mecanização e de eficiência.

De facto, a taxa de lucro superior de um ramo dispondo de um poder
de mercado importante não deve provocar ilusões. Este poder de mercado
não cria o lucro: ele permite uma redistribuição, em benefício deste ramo, de
uma parte da mais-valia total criada pelo conjunto dos trabalhadores.

Da mesma forma, no interior de um ramo qualquer, a taxa de lucro
superior de uma empresa mais avançada no plano tecnológico tão-pouco deve
criar ilusões. A máquina que incorpora a tecnologia mais evoluída nunca
produz qualquer valor e qualquer mais-valia: o seu valor é simplesmente trans-
ferido, sem nenhum aumento, para as mercadorias produzidas. O lucro supe-
rior das empresas mais eficientes corresponde sempre à mais-valia criada por
assalariados, mas não necessariamente (ou não inteiramente) pelos assalaria-
dos das empresas consideradas. Na realidade, a utilização de uma técnica
mais avançada permite a apropriação, em detrimento dos concorrentes, de
uma fracção maior da massa total de mais-valia criada pelo conjunto dos
assalariados, e criada unicamente por eles.

1.3.2. A diferenciação das taxas de mais-valia segundo as empresas
e os ramos

Na medida em que têm por efeito diferenciar as taxas de lucro, as trans-
ferências de mais-valia afectam por sua vez o grau de exploração dos assa-
lariados nos diferentes ramos e empresas.

As empresas marginais (ou seja, as empresas menos eficientes) perdem
a maior parte da mais-valia criada pelos seus assalariados e têm por isso ta-
xas de lucro reduzidas ou nulas (como é o caso da empresa 3 no gráfico V.2.,
que não apresenta qualquer lucro). Para obterem um certo lucro e assegurar
a sua sobrevivência, estas empresas marginais procuram diminuir o seu capi-
tal variável: quer reduzindo o número de trabalhadores e prolongando a du-
ração do trabalho dos assalariados mantidos na empresa, quer reduzindo o
salário monetário — e portanto o salário real — de todos os trabalhadores.
Em ambos os casos, a taxa de mais-valia é aumentada (10). Muito diferente é
a situação das empresas mais eficientes (como a empresa 1 no gráfico V.2.).
Beneficiando de transferências de mais-valia que aumentam a sua taxa de

(10) Acerca das relações entre duração do trabalho, salário real e taxa de mais-valia: ver cap. IV, § 2.1.
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lucro, estas empresas podem fazer concessões quanto ao nível dos salários e
à duração do trabalho sem comprometer gravemente a sua rendibilidade (11);
elas têm mesmo interesse em fazer tais concessões, a fim de poder mais fa-
cilmente recrutar e estabilizar o seu pessoal.

De modo análogo, os ramos que têm um fraco poder de mercado fazem
pressão sobre os salários e a duração do trabalho para elevar a sua taxa de
lucro. Inversamente, os ramos com forte poder de mercado beneficiam de
uma taxa de lucro superior: eles podem portanto fazer concessões quanto aos
salários e à duração do trabalho.

É assim que a taxa de mais-valia específica de um ramo ou de uma
empresa é tanto mais elevada quanto este ramo tiver um poder de mercado
relativamente fraco (em relação aos outros ramos) e quanto esta empresa for
relativamente menos eficiente (em relação às empresas concorrentes no mesmo
ramo).

2. AS RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS RENDÍVEIS E NÃO RENDÍVEIS

2.1. As contradições entre empresas concorrentes
num mesmo ramo

No interior de cada ramo de produção estabelecem-se relações neces-
sariamente contraditórias entre as empresas rendíveis e as empresas margi-
nais. Por um lado, as empresas mais eficientes têm interesse em eliminar as
suas concorrentes menos bem colocadas: aumentam assim a sua própria pro-
dução e a massa de mais-valia criada no seu interior. Por outro, as empresas
mais eficientes lucram indirectamente com a existência e a manutenção em
vida de empresas marginais: com efeito, a mais-valia produzida pelas em-
presas marginais é em grande parte apropriada pelas empresas mais eficientes
(atrás, § 1.1.); e a mais-valia produzida pelas empresas marginais é tanto maior
quanto a transferência de mais-valia que sofrem as obriga a maximizar a
exploração dos seus assalariados (atrás, 1.3.2.).

A longo prazo, as empresas mais eficientes tendem a eliminar a maior
parte dos seus concorrentes menos eficientes e a concentrar uma parte cres-
cente da produção e do emprego em cada ramo: esta tendência geral do desen-
volvimento capitalista será considerada no capítulo VII (§ 2.2.). Mas a curto
prazo, as grandes empresas eficientes podem ter interesse em assegurar o lucro

(11) A empresa 1 poderia mesmo duplicar o salário de todos os seus trabalhadores (8 € em vez de 4 €).
Numa tal hipótese, os assalariados não forneceriam nenhum sobretrabalho e não criariam qualquer mais-valia;
o lucro corresponderia unicamente à mais-valia obtida por transferência.
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e a sobrevivência das empresas marginais: eventualmente por medidas espe-
cíficas que beneficiam unicamente estas últimas (subsídios selectivos, por
exemplo), de preferência por medidas gerais que beneficiam todo o ramo (um
aumento do preço, por exemplo).

2.1.1. A subsidiação das empresas marginais

Consideremos a empresas marginal 3 no gráfico V.2. Não obtendo ne-
nhum lucro, esta empresa está destinada a desaparecer. Mas este desapareci-
mento significaria também o fim das transferências de mais-valia da empresa
3 para empresa 1, a mais rendível. A concessão de subsídios permite assegu-
rar a sobrevivência da empresa 3, e portanto a permanência das transferên-
cias de mais-valia em causa.

A política de subsidiação das empresas marginais tem contudo um con-
trapeso, pois implica a cobrança de impostos (ver capítulo VI, § 3.1.): estes
afectam as empresas rendíveis, e nomeadamente os concorrentes directos das
empresas marginais (12).

A subsidiação das empresas marginais apresenta portanto aspectos con-
traditórios para as empresas concorrentes: positivamente, a manutenção das
transferências de mais-valia; negativamente, impostos aumentados.

2.1.2. A elevação do preço da mercadoria

Consideremos novamente o gráfico V.3., em que o ramo dispõe de um
poder de mercado positivo: este permite-lhe vender as suas mercadorias a
um preço efectivo de 14 € (em vez de 12 €), realizar um lucro global de
4000 € (quando a mais-valia produzida é apenas de 2000 €) e obter uma taxa
de lucro médio de 40 % (contra 20 % para a taxa de lucro macroeconómica).
Que efeito tem a elevação do preço sobre a situação respectiva das diversas
empresas do ramo?

Por um lado, a empresa marginal 3 realiza um lucro de 500 € (2 € ×
× 250) e uma taxa de lucro de 17 % (quando ao preço de 12 € o seu lucro era
nulo): a sua sobrevivência fica portanto assegurada, pelo menos enquanto o
ramo puder continuar a vender ao preço de 14 € (13).

(12) Os impostos sobre os lucros afectam directamente as empresas rendíveis; os impostos pagos pelos
consumidores (impostos sobre os rendimentos e impostos indirectos) reduzem o poder de compra destes últi-
mos e afectam indirectamente as empresas, através de uma redução dos seus mercados.

(13) A empresa 3 continua a produzir mais mais-valia do que realiza lucro (M = 1000 € > L = 500 €).
Mas a elevação do preço diminui esta transferência de mais-valia e assegura uma taxa de lucro (L/K = 17 %)
que pode ser considerado como «normal» (a taxa de lucro macroeconómica sendo suposta igual a 20 % no
exemplo dos gráficos V.2. e V.3.).
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Por outro lado, a repartição do lucro adicional de que beneficia o ramo
faz-se na proporção das quantidades produzidas por cada empresa, portanto
no essencial com vantagem para a empresa 1: esta beneficia de um suple-
mento de lucro de 900 € (2 € × 450), ao passo que a empresa 3 ganha apenas
500 € (2 € × 250). Dito por outras palavras, o aumento do preço, justificado
pela necessidade de «defender a pequena empresa», acaba por reforçar sobre-
tudo o lucro e as possibilidades de acumulação das grandes empresas: estas
poderão ainda ampliar o fosso que as separa das empresas marginais, tanto
no que se refere à dimensão como aos custos de produção (14). Uma medida
favorável ao conjunto de um ramo de produção reforça pois, de modo cumu-
lativo, a dupla vantagem de que dispõe a grande empresa eficiente em matéria
de transferências de mais-valia: a vantagem da dimensão (volume de produ-
ção mais elevado) e a da eficiência (valor unitário individual reduzido) (15).

Contudo, o poder de mercado de que desfruta um ramo tem os seus
limites, impostos pela concorrência dos outros ramos para a repartição da
mais-valia total. O suplemento de lucro obtido pelo ramo considerado (no
exemplo, L = 4000 € > M = 2000 €) implica uma perda de mais-valia e uma
diminuição da taxa de lucro médio nos outros ramos. Estes reagirão a fim de
anular a medida favorável de que desfruta o ramo em causa (tendo em vista
fazer baixar o preço) ou tendo em vista obter medidas compensatórias (au-
mentos de preços para os seus produtos, ou outras medidas de favor).

2.2. As contradições entre empresas que operam em ramos
diferentes

Podem-se distinguir dois casos: as relações de subsidiação entre ramos
tomados globalmente; e as relações de subcontratação entre empresas espe-
cíficas pertencentes a ramos diferentes.

2.2.1. A subsidiação dos ramos não rendíveis

Certos ramos podem ser globalmente não rendíveis, devido à concor-
rência de outros produtos: é o caso da mineração de carvão, que enfrenta a
concorrência do petróleo e do nuclear.

(14) O gráfico V.3. descreve perfeitamente a situação de uma indústria cartelizada. O acordo de cartel
reparte o mercado entre as empresas participantes no acordo (sistema de quotas) e fixa um preço de venda que
permite ao participante menos eficiente realizar um lucro «normal», assegurando ao mesmo tempo indirecta-
mente uma taxa de lucro ainda mais elevada às empresas mais eficientes.

(15) A elevação dos preços é um exemplo típico de medida geral; outros exemplos seriam a redução
das taxas de tributação fiscal, a obtenção de crédito mais barato, a garantia de escoamento das produções, etc.
Enquanto estas medidas são gerais (aplicando-se a todos os produtores), favorecem sobretudo os grandes pro-
dutores.
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Os ramos não rentáveis não podem assegurar a sua sobrevivência atra-
vés do aumento dos preços: a concorrência de produtos alternativos reduz a
nada o seu poder de mercado. Eles não podem subsistir senão através de uma
política geral de subsidiação.

A subsidiação de ramos não rendíveis apresenta aspectos contraditórios
para os outros ramos, e pelas mesmas razões enunciadas mais atrás. Por um
lado, a sobrevivência de ramos não rendíveis, vendendo a preços reduzidos,
assegura a permanência de transferências de mais-valia em benefício dos outros
ramos. Por outro lado, os subsídios implicam a cobrança de impostos que afec-
tam directa ou indirectamente os ramos rendíveis. Abstraindo de considera-
ções políticas, é o peso respectivo das vantagens e inconvenientes económicos
que determina a manutenção ou o abandono das políticas de subsidiação.

2.2.2. As relações desiguais de subcontratação

As relações entre grandes e pequenas empresas tomam muitas vezes a
forma de subcontratação: as grandes empresas, em vez de realizar o con-
junto das operações que normalmente o seu ramo de produção implica, dele-
gam algumas actividades especializadas em pequenas empresas, às quais ditam
normas de produção estritas (16).

A subcontratação pode ter por objecto a produção de certos produtos
intermediários (A, B, C, etc.) necessários à fabricação da mercadoria final
(X) que a grande empresa produz (por exemplo, uma empresa automóvel pode
delegar a produção de motores ou de peças diversas numa ou em várias peque-
nas empresas). A subcontratação também pode dizer respeito a certas activi-
dades «periféricas» que não estão tecnicamente ligadas à fabricação da
mercadoria final, mas que não são menos indispensáveis (exemplo: os servi-
ços de limpeza ou contabilidade são cada vez mais frequentemente confia-
dos a firmas subcontratantes especializadas). Em ambos os casos, os bens ou
serviços subcontratados, que eram simples valores de uso produzidos e con-
sumidos no interior da grande empresas, tornam-se mercadorias: eles são
produzidos e vendidos pelas empresas que asseguram a subcontratação.

A subcontratação põe em relação uma grande empresa e uma pequena
empresa que produzem mercadorias diferentes e que pertencem portanto a
ramos de produção diferentes. As normas impostas pela grande empresa
podem dizer respeito à qualidade do produto, à técnica a utilizar, aos prazos
de entrega; elas dizem respeito acima de tudo ao preço do bem ou serviço

(16) O recurso sistemático à subcontratação constituiu uma característica marcante do desenvolvimento
das grandes firmas japonesas.
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subcontratado. Porque a grande empresa não tem interesse em subcontratar
senão quando pode comprar as mercadorias a um preço (c + v + l) inferior
ao custo (c + v) que teria de suportar se ela própria os produzisse. As rela-
ções desiguais prevalecentes entre a grande e a pequena empresa permitem à
primeira impor este preço de compra vantajoso e obrigam a segunda a acei-
tar este preço de venda desfavorável: esta é tanto mais obrigada a isso quanto
o recurso a contratos de subcontratação for para ela muitas vezes uma ques-
tão de vida ou morte.

Mas, para sobreviver, a pequena empresa deve realizar uma taxa de lucro
mínima. Devido aos baixos preços impostos pela grande empresa, ela vê-se
constrangida a reduzir o seu capital variável por unidade (v) explorando mais
os seus trabalhadores: salários inferiores e trabalho mais longo são efectiva-
mente habituais nas pequenas empresas subcontratantes.

A prática da subcontratação tem assim um efeito duplo:
– aumenta a taxa de mais-valia geral (dado o grau de exploração mais

elevado nas pequenas empresas) (17);
– dá lugar a uma transferência de mais-valia da pequena empresa para

a grande empresa (dado o preço de venda reduzido que uma impõe à outra).

2.3. Conclusões

2.3.1. A sobrevivência problemática das empresas não rendíveis

As empresas que não obtém lucro (como a empresa marginal 3 no grá-
fico V.2.) estão normalmente condenadas a desaparecer. Para assegurar a sua
sobrevivência a longo prazo, deveriam essencialmente imitar a técnica de
produção das empresas mais avançadas, deveriam seguir de perto os pro-
gressos técnicos utilizados por estas últimas. Mas as empresas marginais têm
poucas possibilidades de dispor do capital-dinheiro necessário para efectuar
estas transformações fundamentais: elas não obtêm lucro, e os bancos não
emprestam senão aos ricos... (As mudanças requeridas serão eventualmente
realizadas após a absorção por empresas mais prósperas).

As empresas marginais podem reconstituir uma margem de lucro au-
mentando a exploração dos seus assalariados (baixa dos salários e/ou au-
mento da duração do trabalho). Podem, em certos casos, beneficiar de
subsídios públicos ou de uma elevação do preço das mercadorias (elevação
decidida pelas empresas «líderes» do ramo ou pelos poderes públicos). Podem

(17) As taxas de mais-valia superiores nas empresas subcontratantes aumentam de maneira directa a
taxa de mais-valia geral; aumentam-na igualmente de maneira indirecta, porque os salários mais baixos e/ou
os horários mais longos fazem pressão sobre os salários e sobre a duração do trabalho em toda a economia.
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ainda sobreviver graças a contratos de subcontratação concluídos com grandes
empresas. Podem, finalmente, serem transformadas em empresas não capi-
talistas, não trabalhando para o lucro: seja em empresas independentes (ver
capítulo VI, secção 1), seja em empresas públicas (capítulo VI, secção 2).
Todas estas medidas asseguram, pelo menos a curto prazo, a sobrevivência
das empresas implicadas, e portanto a manutenção das produções e do em-
prego. Mas elas asseguram ao mesmo tempo transferências de mais-valia em
benefício de empresas melhor colocadas, que reforçam assim a sua posição.
É isto que explica o interesse que estas últimas podem ter na «defesa da
pequena empresa».

Mas as medidas assinaladas normalmente não constituem senão solu-
ções a curto prazo. A longo prazo, a questão é sempre de saber se a empresa
marginal — capitalista ou não — é capaz de seguir o ritmo dos progressos
técnicos que prevalece nos seus concorrentes melhor colocados, se é capaz
de fazer baixar o valor unitário individual das suas mercadorias ao mesmo
ritmo do valor social unitário. Se o seu atraso for muito grande (se por exem-
plo, no gráfico V.2., o valor social cai para 8 enquanto o valor individual
permanece em 16), as compressões salariais não terão efeito suficiente, os
subsídios a desembolsar tornar-se-ão demasiado grandes, a manutenção de
preços elevados será impossível. O recurso à subcontratação proporciona
talvez mais oportunidades de sobrevivência, desde que a pequena empresa
seja capaz de se conformar com as exigências ditadas pela grande empresa
para quem ela trabalha. A longo prazo, portanto, em todo os casos, o dilema
é adaptar-se ou desaparecer (18).

2.3.2. Concorrência e solidariedade no interior da classe capitalista

Os capitalistas competem entre si para se apropriarem da mais-valia
produzida pelos assalariados. Nesta luta para a repartição da mais-valia, eles
estão tanto melhor colocados quanto dispuserem de uma técnica mais efi-
ciente e de um poder de mercado mais elevado.

Mas esta luta concorrencial decorre no quadro de uma solidariedade
fundamental face aos trabalhadores assalariados. Todos os capitalistas têm
com efeito o mesmo interesse essencial em que a taxa de mais-valia seja o

(18) A empresa marginal pode também adaptar-se mudando de produção mais do que de técnica, ocupan-
do «nichos» novos (exemplo: alimentação biológica). No caso de ramos não rendíveis, trata-se também, a
longo prazo, de encontrar técnicas novas ou de adaptar-se à procura. Mas as técnicas novas podem ser inexis-
tentes ou inadaptadas (não se pode transpor para minas profundas técnicas concebidas para minas a céu aberto)
e as adaptações à procura podem ser impossíveis (não se transforma uma mina de carvão em poços de petró-
leo).
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mais elevada possível, de modo a maximizar a massa total de mais-valia a
repartir. Os meios de que dispõem para aumentar a taxa de mais-valia serão
analisados no capítulo VIII (secção 1).

APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AO CAPÍTULO V

RESUMO

1. A mais-valia global é criada pelos assalariados do sector de produção mer-
cantil. Para duração do trabalho igual e para salário igual (e portanto para taxa de
mais-valia igual), cada empresa e cada ramo participam na criação da mais-valia global
em função do número de assalariados que ocupam. Esta mais-valia global é repar-
tida em função essencialmente de dois critérios: o grau de mecanização das empre-
sas e ramos, por um lado, o poder de mercado dos diversos ramos, por outro.

No interior de um mesmo ramo de produção, empresas desigualmente mecani-
zadas têm valores individuais unitários diferentes. Se o ramo dispõe de um poder de
mercado igual à média, o preço de venda é igual ao preço simples, que corresponde
ao valor social unitário. A existência deste preço uniforme, aplicando-se às merca-
dorias de todas as empresas, beneficia as empresas mais avançadas e penaliza as
empresas retardatárias: as primeiras obtêm um lucro superior à mais-valia criada no
seu interior (transferência positiva de mais-valia), as segundas devem ao contrário
contentar-se com um lucro inferior à mais-valia criada (transferência negativa de mais-
-valia). O lucro total das diversas empresas é no entanto igual à mais-valia total,
criada pelo conjunto dos assalariados do ramo.

Se os diversos ramos dispuserem de poderes de mercado desiguais, os preços
efectivos das mercadorias afastam-se dos preços simples e os diferentes ramos têm
taxas de lucro desiguais (ao contrário de uma situação hipotética de livre concorrên-
cia, em que as taxas de lucro dos diferentes ramos se igualizam). Os ramos «fortes»
beneficiam de preços efectivos que lhes asseguram taxas de lucro médias superiores
à média geral, ao passo que os ramos «fracos» têm de contentar-se com taxas de
lucro médias inferiores: os primeiros obtêm um lucro superior à mais-valia criada no
seu interior (transferência positiva de mais-valia), os segundos obtêm um lucro infe-
rior à mais-valia criada (transferência negativa de mais-valia). O lucro global do con-
junto dos ramos é contudo igual à mais-valia global, criada pelo conjunto dos
assalariados do sector mercantil.

As transferências de mais-valia entre empresas e ramos não implicam qual-
quer pagamento concreto. Não tendo consciência destas transferências, os capitalis-
tas explicam a existência de lucros mais elevados por um grau de mecanização ou
um poder de mercado mais elevados. Na realidade, estes não criam qualquer lucro:
eles apenas modificam a repartição da mais-valia global. Por outro lado, as transfe-
rências de mais-valia afectam logicamente a taxa de mais-valia das diversas empre-
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sas e ramos: aquelas que são lesadas pelas transferências são incitadas a aumentar a
taxa de mais-valia dos seus próprios assalariados, ao passo que aquelas que benefi-
ciam podem diminuir a taxa de mais-valia.

2. A longo prazo, as empresas mais eficientes tendem a eliminar as empresas
concorrentes menos eficientes (ver capítulo VII). A curto prazo, contudo, podem ter
interesse na sobrevivência destas últimas, que lhes proporcionam transferências de
mais-valia.

A sobrevivência das empresas menos eficientes pode ser assegurada por medi-
das específicas (subsídios selectivos, por exemplo) ou por medidas gerais (elevação
dos preços, por exemplo). Os subsídios às empresas marginais apresentam aspectos
contraditórios para as empresas concorrentes rendíveis: permitem a manutenção das
transferências de mais-valia provenientes das empresas marginais; mas implicam
cobrança de impostos que afectam directa ou indirectamente as empresas rendíveis.
A elevação dos preços aumenta o lucro de todas as empresas do ramo, e sobretudo
o das empresas mais eficientes; mas implica transferências de mais-valia provenien-
tes dos outros ramos, que procurarão reagir.

Assim como os subsídios às empresas não rendíveis, a subsidiação de ramos
não rendíveis apresenta aspectos contraditórios: permite a permanência de transfe-
rências de mais-valia provenientes dos ramos não rendíveis, mas implicam cobrança
de impostos que afectam os ramos rendíveis.

Graças à subcontratação, as grandes empresas beneficiam de transferências de
mais-valia provenientes das pequenas empresas que vendem a baixo preço as merca-
dorias «subcontratadas»; para permanecerem rendíveis, estas pequenas empresas são
obrigadas a aumentar a taxa de mais-valia dos seus próprios assalariados.

As empresas que não obtêm lucro normalmente estão condenadas a desapare-
cer. Para sobreviver a longo prazo, devem ser capazes de seguir o ritmo de pro-
gresso técnico que prevalece nos seus concorrentes melhor colocados. As compressões
salariais, os subsídios públicos, a elevação dos preços do ramo (assim como a trans-
formação em empresas não capitalistas: ver capítulo VI) não constituem senão solu-
ções a curto prazo. A própria subcontratação supõe que a pequena empresa seja capaz
de se conformar com as exigências ditadas pela grande empresa. A longo prazo, a
questão é sempre adaptar-se ou desaparecer.

As diversas empresas e ramos estão em concorrência para a repartição da mais-
-valia global, mas todas elas são solidárias face aos assalariados: quanto mais ele-
vada for a taxa de mais-valia imposta aos assalariados, maior será a massa total de
mais-valia que elas podem repartir entre si.

CONCEITOS A ASSIMILAR (ver léxico)

Poder de mercado Preço de monopólio
Preço de livre concorrência Preço regulamentado
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EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

5.1. A partir do quadro V.1. e do esquema V.2., explique:
a) porque é que o lucro é mais elevado numa empresa mais mecanizada;
b) porque é que este facto não contradiz o princípio segundo o qual o lucro tem
como fonte exclusiva o sobretrabalho dos assalariados.

5.2. Explique:
a) porque é que as taxas de lucro médias dos diferentes ramos são iguais num
sistema de livre concorrência, mas desiguais na realidade;
b) porque é que o lucro mais elevado dos ramos «fortes» não contradiz o prin-
cípio segundo o qual o lucro tem como fonte exclusiva o sobretrabalho dos assa-
lariados.

5.3. Em que medida as diferentes empresas e ramos participam na criação da mais-
-valia global? Em função de que é que participam na repartição da mais-valia
global?

5.4. Porque é que as transferências de mais-valia tendem a diferenciar as taxas de
mais-valia conforme as empresas e os ramos?

5.5. Explique em que é que a subsidiação das empresas ou ramos não rendíveis apre-
senta aspectos contraditórios (vantagens e inconvenientes) para as empresas ou
ramos rendíveis.

5.6. Explique as vantagens da subcontratação a) para as grandes empresas que a ela
recorrem e b) para o conjunto do sistema.

5.7. «Todos os capitalistas fazem concorrência entre si, mas todos são solidários frente
aos assalariados». Explique.

B. Aprofundamento

5.8. «A rendibilidade superior das empresas mais mecanizadas (ou mesmo automa-
tizadas) infirma claramente o postulado segundo o qual o lucro é criado pelo
trabalho (pelo sobretrabalho) dos assalariados.» O que pensa desta observação?

5.9. Por que mecanismos se realiza;
a) a criação da mais-valia global?
b) a repartição da mais-valia global?

5.10. No gráfico V.2., a empresa marginal (n.º 3) não obtém lucro e está condenada
a desaparecer. Explique em que medida as soluções seguintes podem ser con-
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sideradas para manter em vida esta unidade de produção (distinguir soluções
de curto prazo e de longo prazo):
a) o pagamento de salários inferiores aos salários das empresa concorrentes
mais rendíveis;
b) a introdução de progressos técnicos pela empresa 3;
c) a absorção pela empresa 1, e a introdução ulterior de progresso técnico pela
empresa 1 na unidade 3;
d) a concessão de subsídios à empresa marginal;
e) a transformação em empresa subcontratante;
f) a conclusão de um «acordo monopolista» com as empresas concorrentes do
mesmo ramo;
g) a diferenciação do produto da empresa marginal;
h) a transformação da empresa marginal em cooperativa operária (+ pressão
eventual sobre os rendimentos);
i) a nacionalização da empresa marginal (+ subsídios eventuais)
(Observação: as soluções h) e i) são consideradas no capítulo seguinte.)

5.11. A quem beneficiam as medidas de «defesa da pequena empresa»?

C. Aplicações

5.12. Referencie um ou outro debate actual respeitante à defesa ou ao abandono de
empresas marginais. Interprete os diferentes pontos de vista manifestados.

5.13. De acordo com a teoria, a taxa de mais-valia deveria ser mais elevada (salá-
rios mais baixos e/ou trabalho mais longo):
a) nas pequenas empresas e nos ramos pouco rendíveis (em comparação com
as grandes empresas e os ramos muito rendíveis);
b) nas empresas de subcontratação (em comparação com as empresas
comanditárias).
Os casos concreto de que tem conhecimento confirmam estes pontos de vista
teóricos?





Este capítulo começa por apresentar as produções mercantis não capi-
talistas, a saber, as produções efectuadas pelas empresas independentes (sec-
ção 1) e pelas empresas públicas (secção 2). Depois de ter recordado os traços
específicos destas empresas, estudam-se as relações contraditórias que se
estabelecem entre elas e o sector de produção capitalista.

O capítulo apresenta a seguir as produções não mercantis, a saber, as
produções efectuadas no sector das instituições (secção 3) e na esfera não
profissional (secção 4). Depois de descrever a natureza destas produções,
estudam-se igualmente os aspectos contraditórios que as mesmas apresen-
tam para o sector de produção capitalista.

A secção 5 considera finalmente a sociedade no seu conjunto, com a sua
variedade de produções mercantis e não mercantis, assalariadas e não assala-
riadas. Especifica-se aí quais são as actividades «produtivas» e «improdutivas».

1. CAPITALISMO E EMPRESAS INDEPENDENTES

As relações entre produtores capitalistas e produtores independentes
(rectângulo B do quadro I.3.) podem ser encaradas como um caso particular
das relações entre firmas capitalistas rendíveis e firmas capitalistas margi-
nais, caso particular que contudo apresenta características próprias devidas
às especificidades da empresa independente.

1.1. Os traços específicos da empresa independente

Os trabalhadores de uma empresa independente (os pequenos produtores
mercantis) são proprietários dos meios de produção. Eles não vendem a sua
força de trabalho a outrem e não compram a de outrem, mas trabalham por
sua própria conta: seja como produtores mercantis individuais (no caso de
produtores isolados), seja como produtores mercantis colectivos (no caso de
colectivos de trabalhadores: cooperativas de produção, associações de pro-
dutores independentes).

CAPÍTULO VI

CAPITALISMO E PRODUÇÕES
NÃO CAPITALISTAS
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Estes produtores não compram força de trabalho, não investem nenhum
«capital variável». Quanto às somas consagradas à compra dos meios de produ-
ção, elas constituem uma despesa a recuperar, mas não um «capital constante»
devendo proporcionar um lucro. A finalidade da produção não é a realização
de um lucro a acumular, mas a obtenção de um rendimento a consumir.

Como a sua finalidade não é o lucro, a empresa independente tem uma
capacidade de sobrevivência maior do que uma empresa capitalista. Consi-
deremos novamente o gráfico V.2. O preço de 12 € condena a empresa capi-
talista marginal a desaparecer, pois não lhe deixa nenhum lucro (toda a
mais-valia é transferida). Suponhamos agora que esta empresa é substituída
por uma cooperativa que assegura o mesmo volume de produção (Q = 250),
com o mesmo número de produtores (A = 250), a mesma duração do trabalho
(8h), a mesma produtividade (valor individual unitário = 16h). Ao preço de
12 €, os produtores associados perdem uma parte do rendimento criado pelo
seu trabalho: tal como no caso da empresa capitalista, o rendimento perdido
é representado pelo rectângulo M (= 1000 €). O preço de 12 € assegura-lhe
contudo um rendimento líquido total igual ao rectângulo V (= 1000 €) e um
rendimento líquido por cabeça (1000 € : 250 = 4 €) igual ao salário por tra-
balhador nas empresas capitalistas. A empresa independente em causa conti-
nuará a produzir a este preço, ao passo que a empresa capitalista, nas mesmas
condições, deve desaparecer.

Na medida em que os produtores independentes cedem uma parte do
rendimento criado (como no caso considerado atrás), eles encontram-se numa
situação análoga à dos produtores assalariados: tal como eles, criam mais rendi-
mento do que recebem, criam mais valor do que consomem (1). É para sublinhar
esta analogia que se falará neste caso (entre aspas) de «mais-valia», de «sobre-
valor», de «sobretrabalho» dos produtores independentes (assim como de uma
«taxa de mais-valia» ou «taxa de sobretrabalho» à qual estão submetidos) (2).

1.2. As relações contraditórias entre empresas capitalistas
e empresas independentes

O que se passa quando empresas independentes se confrontam com
empresas capitalistas?

(1) Existe contudo uma diferença no que se refere aos mecanismos que obrigam os assalariados e os
produtores independentes a ceder uma parte do rendimento criado: os primeiros devem ceder a mais-valia
devido à sua subordinação directa aos capitalistas, no próprio interior das empresas; se os segundos cedem
uma parte do rendimento criado, é através dos mecanismos do mercado: seja devido a uma produtividade in-
ferior à das empresas capitalistas concorrentes (como no caso aqui considerado e adiante em 1.2.1.), seja de-
vido a um poder de mercado interior (como no caso considerado adiante em 1.2.2.).

(2) Se a empresa 3 do gráfico V.2. é uma empresa independente, os símbolos C, V e M deveriam por-
tanto ser postos entre aspas, pois estes conceitos não se aplicam senão por analogia.
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Como no caso das relações entre empresas capitalistas rendíveis e não
rendíveis (capítulo V, secção 2), podem-se distinguir duas situações. Ou os
produtores capitalistas e independentes fazem concorrência entre si no inte-
rior de um mesmo ramo: é o caso, por exemplo, de grandes explorações
agrícolas e de explorações familiares que produzam uma mesma mercadoria
(trigo, milho, etc.). Ou então os produtores capitalistas e independentes per-
tencem a ramos diferentes e estão ligados por relações de subcontratação: é
o caso, por exemplo, de explorações familiares que produzem matérias-pri-
mas agrícolas (leite, frutas, etc.) por conta de empresas agro-industriais às
quais vendem os seus produtos.

Em ambas as situações, os princípios são análogos àqueles que foram
enunciados a propósito das relações entre empresas capitalistas.

1.2.1. As relações de concorrência num mesmo ramo

As grandes empresas capitalistas têm interesse em eliminar os produto-
res independentes menos bem colocados: elas aumentam assim a sua escala
de produção e a quantidade de mais-valia criada pelos seus próprios assala-
riados. Contudo, as grandes empresas capitalistas beneficiam indirectamente
com a existência e a sobrevivência dos produtores independentes marginais:
como se acaba de ver, elas beneficiam de uma transferência de rendimento
maior do que no caso de a empresa marginal ser uma empresa capitalista (3).

A longo prazo, as empresas capitalistas tendem a eliminar progressiva-
mente a maior parte dos produtores independentes. A curto prazo, contudo,
elas podem ter interesse em «defender os produtores independentes»: seja
através de medidas específicas (subsídios aos produtores marginais), seja
— de preferência — através de medidas gerais que favoreçam de facto o con-
junto do ramo e sobretudo os produtores mais bem colocados (como indi-
cado no capítulo V, 2.1.2., estas medidas de favor estão sujeitas a «represálias»
da parte dos outros ramos) (4).

(3) As relações entre grandes empresas capitalistas e pequenas empresas (capitalistas ou não) são con-
sideradas de um ponto de vista estritamente económico, em termos de lucro para as grandes empresas. É evi-
dente que estas relações são determinadas igualmente por considerações políticas: uma eliminação demasiado
brutal das pequenas empresas (capitalistas ou não) privaria o conjunto da classe capitalista de um apoio polí-
tico importante.

(4) O problema dos preços agrícolas europeus ilustra bem esta análise. Os preços agrícolas foram fixa-
dos a níveis destinados a assegurar um rendimento «decente» aos pequenos camponeses marginais; é bem
sabido que estes preços permitiram sobretudo aumentar os lucros das maiores explorações capitalistas. Mas o
peso crescente do financiamento da política agrícola comum (trata-se nomeadamente de armazenar e assegu-
rar o escoamento de produções excedentárias) e o preço elevado dos produtos alimentares (com a sua incidên-
cia no nível dos salários a pagar a todos os trabalhadores) deviam provocar uma reacção do conjunto das
empresas não agrícolas; esta reacção traduziu-se em diversos projectos e medidas destinados a «restabelecer a
verdade dos preços» no sector agrícola.
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1.2.2. As relações de subcontratação

A grande empresa (capitalista) está em condições de impor um preço
de venda muito baixo aos produtores independentes aos quais compra mer-
cadorias subcontratadas. Este preço reduzido significa que os produtores em
causa devem contentar-se com um rendimento muito fraco: o seu rendimento
horário é muito inferior ao salário horário que a empresa capitalista deveria
pagar se ela própria produzisse em vez de recorrer a subcontratados; pode
mesmo cair a um nível inferior ao salário horário que seria pago numa pequena
empresa de subcontratação capitalista.

A prática da subcontratação com produtores independentes tem assim
um duplo efeito:

— dá lugar a uma transferência de rendimento dos produtores indepen-
dentes para a empresa capitalista (dado o preço de venda reduzido que esta
impõe àqueles);

— aumenta a taxa de mais-valia média (considerando, como se viu atrás,
que os produtores independentes que perdem uma parte do seu rendimento
estão submetidos ao equivalente de uma taxa de mais-valia).

1.3. Conclusões

1.3.1. A sobrevivência problemática da empresa independente

Uma vez que não trabalha para o lucro, a empresa independente tem
uma capacidade de sobrevivência maior que a de uma empresa capitalista
colocada nas mesmas condições. A capacidade de sobrevivência é ainda acres-
cida pelo facto de os trabalhadores independentes, para continuarem por sua
própria conta, se contentam frequentemente com um rendimento muito infe-
rior ao salário recebido nas empresas concorrentes. A transformação de uma
empresa marginal capitalista numa cooperativa de produção surge pois como
um meio para manter o emprego, continuando ao mesmo tempo a assegurar
transferências de rendimento em benefício das empresas melhor posicionadas.

Mas a sobrevivência da empresa independente permanece igualmente
problemática a longo prazo. A longo prazo, com efeito, a questão é sempre
de saber se a empresa marginal (capitalista ou não) poderá seguir o ritmo de
progresso técnico prevalecente nos seus concorrentes melhor posicionados
ou se, enquanto empresa de subcontratação, será capaz de conformar-se às
exigências ditadas pela grande empresa. Em ambos os casos, o dilema é
adaptar-se ou desaparecer. A necessidade de se adaptar aos métodos técnicos
dos concorrentes (assim como aos seus métodos de gestão, de financiamento,
de publicidade, etc.) explica porque é que os colectivos de trabalhadores in-
seridos numa sociedade capitalista estão inevitavelmente destinados a desa-
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parecer ou a transformar-se em empresas capitalistas disfarçadas: pense-se
neste caso na história das cooperativas operárias.

1.3.2. Os aspectos contraditórios do sector da pequena produção mercantil

a) As duas fontes do lucro

A fonte típica do lucro é a mais-valia criada pelos assalariados que
participam na produção de mercadorias. Trata-se de um lucro que decorre da
exploração dos assalariados na própria produção.

A esta fonte primeira de lucro deve-se acrescentar uma outra, a saber,
a parte do rendimento perdida pelos produtores independentes confrontados
com empresas capitalistas dispondo de uma técnica mais avançada ou de um
poder de mercado maior. Esta segunda fonte de lucro não é típica do capita-
lismo: o lucro resulta aqui não de relações de exploração na produção, mas
das relações de concorrência e de poder no mercado.

Se se levar em conta a presença de produtores independentes, o lucro
global (L) é portanto igual à massa da mais-valia criada pelos assalariados
(M), acrescida do rendimento criado mas perdido pelos produtores indepen-
dentes («M»). Tem-se pois:

L = M + «M»

Como já foi dito (capítulo V, princípio da secção 1), a mais-valia global
(M) depende do número total de assalariados que participam na produção
mercantil, da duração média do seu trabalho e do salário médio (a duração do
trabalho presente determina o rendimento criado por cada um deles, o nível do
salário determina a repartição deste rendimento entre remuneração salarial e
mais-valia) (5). De maneira análoga, a «mais-valia» («M») depende do número
total de produtores independentes, da duração média do seu trabalho e do ren-
dimento médio que obtêm efectivamente (quanto mais longo o trabalho pre-
sente dos independentes, mais importante o rendimento criado; quanto mais
baixo o rendimento obtido, mais importante a «mais-valia» transferida).

Os mesmos princípios aplicam-se à escala mundial: a fonte típica e
essencial do lucro é a mais-valia criada pelos assalariados que participam na
produção de mercadorias por todo o mundo; a esta fonte primeira acrescenta-
-se a parte do rendimento perdida pela multidão dos produtores independen-

(5) É preciso notar que o termo M compreende a mais-valia criada nas empresas capitalistas, mas tam-
bém nas empresas públicas. Como se precisará a seguir, os dois tipos de empresas estão em pé de igualdade no
que se refere à criação de mais-valia.
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tes confrontados com as empresas capitalistas nos diversos mercados em toda
a parte do mundo. Dada a subsistência maciça de produtores independentes
nos países subdesenvolvidos, à escala mundial a parte de «M» é mais impor-
tante do que se se a considera unicamente nos países avançados.

b) Os aspectos contraditórios da pequena produção mercantil

Os produtores independentes contribuem para o lucro capitalista e con-
tribuem tanto mais quanto a sua «taxa de sobretrabalho» for elevada (em
muitos casos — sobretudo à escala mundial — eles trabalham mais tempo
e/ou ganham menos que os assalariados). Deste ponto de vista, é útil que
subsista e se desenvolva um vasto sector de pequena produção mercantil
fortemente explorado. Por outro lado, o sistema capitalista, no seu cresci-
mento sem fim, tende a invadir todos os ramos de produção, todos os territó-
rios geográficos, todas as formas de produção, para introduzir e desenvolver o
ciclo D  M

0
 P  M

1
+  D+. Deste ponto de vista, é preferível suplantar

os produtores independentes. Esta contradição contribui para explicar a coexis-
tência permanente e universal de um sector capitalista e de um sector de pequena
produção mercantil, cujas fronteiras variam tanto no tempo como no espaço.

2. CAPITALISMO E EMPRESAS PÚBLICAS

2.1. Os traços específicos da empresa pública

As empresas públicas (rubrica A2 do quadro I.3.) são assimiláveis a
empresas capitalistas no que se refere à criação de mais-valia, e a empresas
independentes no que se refere às exigências de lucro.

Assim como os assalariados das empresas capitalistas, os assalariados
das empresas públicas vendem a sua força de trabalho (eles não são proprie-
tários de meios de produção) e participam na produção de mercadorias; tal
como eles, criam mais-valia na medida em que o salário auferido é inferior
ao rendimento criado.

Mas as empresas públicas, a exemplo dos produtores independentes,
podem produzir sem obter lucro. Retomando o gráfico V.2., suponhamos que
a empresa 3 é uma empresa pública. Enquanto a empresa capitalista margi-
nal está condenada a desaparecer ao preço de 12 €, a empresa pública, assim
como a empresa independente, sobrevive perfeitamente: as suas receitas per-
mitem-lhe cobrir os seus custos (C + V) (6).

(6) Na medida em que as empresas públicas não estão submetidas às exigências do lucro, as despesas
em forças de trabalho e em meios de produção não constituem um capital no sentido estrito: neste sentido, os
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Não estando submetidas às exigências do lucro, as empresas públicas
podem orientar as suas produções tendo em vista satisfazer necessidades
sociais mais do que responder apenas à procura solvente. A sua finalidade
própria é precisamente produzir bens e serviços considerados indispensáveis
e colocá-los à disposição do conjunto da população (exemplo: transportes
públicos ramificados e a baixo preço).

2.2. As relações contraditórias entre o sector capitalista
e o sector público mercantil

2.2.1. Empresas públicas e empresas capitalistas num mesmo ramo

As empresas públicas participam, juntamente com as empresas privadas,
nos mecanismos de transferência de mais-valia: uma empresa pública mais
eficiente que as suas concorrentes apropria-se da mais-valia criada em outras
empresas, uma empresa pública menos eficiente (uma empresa pública mar-
ginal) perde mais-valia em favor das suas concorrentes melhor posicionadas.

No caso de uma empresa pública marginal, há que considerar se esta
cobre os seus custos ou se sobrevive graças a subsídios. Se a empresa pú-
blica cobre os seus custos (sem perdas nem lucro), a mais-valia produzida
pelos seus assalariados é efectivamente apropriada pelas empresas concor-
rentes mais bem posicionadas (é a situação clássica descrita no gráfico V.2.).
Se a empresa pública é deficitária e se mantém graças a subsídios, a situação
é menos clara pois apresenta aspectos contraditórios. Por um lado, os subsí-
dios implicam o pagamento de contribuições e impostos sobre o conjunto
dos rendimentos e nomeadamente sobre a mais-valia (ver adiante, § 3.1.): é
o aspecto visível das coisas. Por outro lado, a manutenção em actividade desta
empresa pública não rendível assegura, como se acabou de ver, uma transfe-
rência de mais-valia em proveito dos concorrentes mais bem posicionados:
este aspecto das coisas não é aparente, mas nem por isso é menos real.

2.2.2. Ramos públicos e ramos capitalistas

O que precede diz respeito às empresas públicas no interior de um ramo
de produção qualquer. O que se passa se se puser sob estatuto público (na-
cionalização, estatização) todo um ramo (siderurgia, electricidade ou o con-
junto da energia, transportes ferroviários ou conjunto dos transportes, etc.)?
Os princípios são fundamentalmente os mesmos.

símbolos «C» e «V» (entre aspas) justificar-se-iam. Em contrapartida, o símbolo M (sem aspas) justifica-se
pelo facto de os assalariados das empresas públicas criarem uma verdadeira mais-valia.
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Os ramos de produção nacionalizados participam, juntamente com os
ramos privados, nos mecanismos de transferência de mais-valia. Se um ramo
nacionalizado beneficia de uma taxa de lucro superior à taxa de lucro geral,
ele apropria-se de uma parte da mais-valia criada nos outros ramos. Mais
frequentemente, os ramos nacionalizados têm taxas de lucro inferiores, e
mesmo nulas (vendem ao preço de custo) ou negativas (vendem com prejuí-
zo): em todos estes casos perdem mais-valia em benefício dos outros ramos
(privados). As modalidades concretas desta transferência de mais-valia em
favor do sector privado são claras: o sector público vende as suas mercado-
rias (aço, electricidade, serviços de transporte, etc.) a um preço mais baixo
do que se as mesmas mercadorias fossem produzidas por capitalistas; os custos
de produção do sector privado são reduzidos na mesma medida e a taxa de
lucro média aumenta. Contudo, se um ramo nacionalizado vende com prejuí-
zo e não se mantém senão graças a subsídios, a situação apresenta novamente
aspectos contraditórios: os impostos que estes subsídios implicam diminuem
os lucros que o sector privado retira das tarifas públicas vantajosas.

2.3. Conclusões

2.3.1. A sobrevivência problemática da empresa pública não rendível

Uma vez que não trabalham para o lucro, as empresas públicas não
rendíveis têm uma capacidade de sobrevivência maior que as empresas capi-
talistas colocadas nas mesmas condições. A sua capacidade de sobrevivência
ainda é reforçada na medida em que podem contar com subsídios públicos
para fazer face a custos de produção demasiado elevados. A nacionalização
surge pois como um meio para manter em vida empresas ou ramos ameaça-
dos de desaparecimento, continuando ao mesmo tempo a assegurar transfe-
rências de mais-valia em benefício do sector capitalista.

Mas a nacionalização não constitui senão uma solução de curto prazo.
A longo prazo, as empresas públicas marginais são obrigadas a seguir os
progressos técnicos em vigor entre os concorrentes, os ramos nacionalizados
são obrigados a adaptar-se à procura. Se não o fizerem, os subsídios neces-
sários para mantê-las vivas revelar-se-ão excessivos e acabarão por ser su-
primidos.

2.3.2. Os aspectos contraditórios do sector público mercantil

Mesmo que não exija subsídios, o sector público mercantil apresenta
aspectos contraditórios para o sector privado. O aspecto positivo reside nas
transferências de mais-valia provenientes das empresas ou ramos nacionali-
zados, que trabalham a taxa de lucro baixa ou nula: estas transferências de
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mais-valia aumentam a rendibilidade das outras empresas. O aspecto nega-
tivo reside no facto de as produções do sector público escaparem ao sector
privado: situam-se fora do ciclo D  M

0
  P  M

1
+  D+, constituem um

limite à esfera de actividade do capital. Independentemente de qualquer con-
sideração política ou ideológica, esta contradição, por si só, explica que a
fronteira entre sector capitalista e sector público mercantil possa evoluir, ora
no sentido da privatização ora no sentido da nacionalização.

Na medida em que empresas ou ramos são ou se tornam rendíveis ou
susceptíveis de serem rendibilizados (por meio de mudanças eventuais na
técnica de produção, na organização do trabalho, nos salários, etc.), é inte-
ressante privatizar estas empresas ou ramos. Os capitalistas ampliam assim o
seu controlo sobre a criação de mais-valia, aumentam o seu lucro e as suas
possibilidades de acumulação. Mas fazem-no tendo em conta perspectivas
de lucro mais do que necessidades do conjunto da população (7).

Em contrapartida, na medida em que empresas ou ramos privados são
ou se tornam difíceis de rendibilizar, mais vale que estas empresas ou ramos
fiquem sob estatuto público. A nacionalização permite assegurar a manuten-
ção das produções respectivas (e portanto a manutenção do emprego), fa-
zendo ao mesmo tempo com que o sector privado beneficie de diversas
transferências de mais-valia que elevam a taxa de lucro média. Além disso,
na medida em que a nacionalização seja feita por compra do capital privado
(em vez de por expropriação sem indemnização), os capitalistas recuperam
um capital-dinheiro que podem reinvestir em empresas ou ramos mais rendí-
veis (8).

Contudo, o desenvolvimento de um sector púbico complementar depa-
ra-se com limites materiais e ideológicos. De um ponto de vista material, o
sector público não pode constituir um encargo para o sector privado: como
já foi dito, se os subsídios necessários para manter vivas certas empresas
públicas forem excessivos em relação aos benefícios a tirar delas, as empre-
sas em causa estarão destinadas a desaparecer. De um ponto de vista ideoló-
gico, é perigoso preconizar abertamente nacionalizações, mesmo benéficas:
se os próprios capitalistas louvassem uma certa limitação à propriedade pri-

(7) A actualidade proporciona numerosos exemplos de empresas públicas em vias de privatização que
negligenciam o seu papel de serviço à população: o desenvolvimento do TGV [Train à grande vitesse] é acom-
panhado por uma redução da oferta na rede ferroviária ordinária; a redução do preço das comunicações tele-
fónicas internacionais é maior que a das tarifas nacionais; o número de agências de correio diminui.

(8) Enquanto uma empresa ou ramo é rendível, os capitalistas recuperam automaticamente o capital-
-dinheiro adiantado, acrescido de um lucro (conforme o ciclo D  M0  P  M1

+  D+). No momento em que
a empresa ou ramo deixa de ser rendível, os capitalistas abandonam-no ao sector público recuperando, mais
uma vez, capital-dinheiro.
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vada dos meios de produção, outros poderiam contestar toda a propriedade
privada dos meios de produção... (9)

3. CAPITALISMO E SECTOR INSTITUCIONAL

Por intermédio das empresas públicas (estudadas na secção anterior), o
Estado participa na produção de mercadorias. Mas o Estado intervém ainda
na economia de diversas outras maneiras: intervém como produtor de bens e
serviços colectivos não mercantis, como comprador de mercadorias (através
de encomendas públicas), como redistribuidor do rendimento global (atra-
vés da fiscalidade e de diversas transferências de rendimento). Estas novas
intervenções do Estado na economia pertencem ao sector das instituições de
interesse público (rectângulo C do quadro I.3.), e mais precisamente a insti-
tuições públicas (rubrica C1).

Ao lado das instituições públicas intervêm igualmente instituições pri-
vadas de interesse público (rubrica C2). Estas apresentam os mesmos traços
fundamentais das primeiras e exercem funções análogas no plano económico:
produzem igualmente bens e serviços colectivos não mercantis (ensino por
exemplo), compram mercadorias, participam na redistribuição do rendimento
global (caso das associações mutualistas, das caixas para subsídio de desem-
prego, etc.) (10)

Dadas as suas semelhanças económicas, estudaremos em bloco o con-
junto das instituições, tanto públicas como privadas (11). Começaremos por
descrever as actividades do sector institucional (§ 3.1.), assinalaremos em
seguida os seus aspectos contraditórios (§ 3.2.) e mostraremos que a sua
presença torna mais complexa a divisão entre salário e mais-valia, assim como
a estrutura do consumo salarial (§ 3.3.) (12).

(9) As vantagens e inconvenientes são similares no caso de participação pública no capital de empresas
privadas (transformadas em «empresas mistas»). As participações públicas podem ser consideradas como
nacionalizações parciais. O que foi dito mais atrás acerca das empresas nacionalizadas aplica-se aqui para a
parte do capital que fica sob controlo público.

(10) Estas similitudes não devem evidentemente ocultar o facto de que são instituições públicas que
detêm o monopólio da coerção em matéria política (poder legislativo, executivo, judiciário, manutenção da
ordem) e em matéria económica (determinação das contribuições fiscais e parafiscais, organização da política
económica geral).

(11) O estudo separado das empresas capitalistas, das empresas independentes e das empresas públicas
justificava-se pelo contrário pelo facto de estas três categorias de empresas apresentarem especificidades acen-
tuadas no plano económico.

(12) Para maior brevidade, utilizaremos o termo relativamente geral de instituições e a expressão sec-
tor institucional para designar o conjunto das instituições de interesse público, quer pertençam aos poderes
públicos ou a pessoas jurídicas privadas (rectângulo C do quadro I.3.).
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3.1. As actividades do sector institucional

O sector institucional exerce dois tipos de actividades: por um lado,
produz bens e serviços colectivos não mercantis, por outro, assegura transfe-
rências de rendimentos.

3.1.1. Os produtos colectivos não mercantis

Os produtos colectivos não mercantis são bens e serviços fornecidos
gratuitamente ao conjunto da população e financiados por contribuições e
impostos sobre os rendimentos do conjunto da população. Citemos como
exemplo a rede de estradas e auto-estradas (se não houver portagens), os
parques públicos, a manutenção da ordem (justiça, polícia, etc.), o ensino
(gratuito), os cuidados de saúde (no quadro de um serviço nacional de saúde).

A produção de bens e serviços não mercantis distingue-se radicalmente
da produção de mercadorias pelas empresas. As diferenças manifestam-se em
múltiplos planos.

— Ao contrário das mercadorias, os produtos colectivos não mercantis
não são submetidos à validação do mercado: são considerados como úteis a
priori, em virtude de uma decisão dos poderes públicos. Enquanto o trabalho
fornecido nas empresas constitui trabalho indirectamente social (desde que
os produtos sejam vendidos), o trabalho fornecido nas instituições constitui
trabalho directamente social (13). Se as mercadorias podem ser definidas como
os produtos do trabalho indirectamente social fornecido nas empresas (ver
capítulo II, 2.1.2.b), os bens e serviços colectivos não mercantis podem ser
definidos como os produtos do trabalho directamente social fornecido nas
instituições.

— Enquanto as mercadorias não são acessíveis senão a compradores
(mediante o pagamento do preço de venda), os produtos colectivos não mer-
cantis são em princípio acessíveis gratuitamente ao conjunto da população.
Contudo, este princípio de acessibilidade universal e gratuita apresenta ex-
cepções: Por um lado, a acessibilidade pode ser limitada por razões de direito
ou de facto: assim, os serviços de ajuda social são reservados às pessoas
necessitadas e as auto-estradas são inacessíveis a quem não tem os meios
para comprar um automóvel. Por outro lado, a gratuidade é moderada cada
vez que um pagamento individualizado é exigido da parte dos utilizadores
(despesas de inscrição para os estudos, selos para os registos civis, etc.):

(13) Sobre a distinção entre trabalho directamente social e trabalho indirectamente social, rever cap. I,
2.1.1.
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quanto mais estes pagamentos forem elevados, mais os serviços se revestem
de um carácter mercantil (ver capítulo I, 2.3.1.) (14).

— Enquanto as empresas vivem em princípio da venda das mercado-
rias produzidas (as receitas das vendas permitem em particular pagar os meios
de produção e as forças de trabalho necessárias), as instituições vivem de
financiamentos públicos. Com efeito, a produção dos bens e serviços colec-
tivos não mercantis implica um custo monetário importante: é preciso pagar
as forças de trabalho dos assalariados (professores, funcionários, forças da
ordem, etc.) assim como os meios de produção comprados (construções es-
colares e administrativas, armas, equipamentos diversos, energia, estradas,
etc.) (15). Como as instituições não vendem mercadorias, elas devem extrair
os seus recursos de financiamentos públicos, que implicam cobranças fiscais
pelo Estado (impostos). E como os produtos das instituições são em princí-
pio acessíveis ao conjunto da população, elas são financiadas por cobranças
fiscais sobre o conjunto dos rendimentos.

3.1.2. As transferências de rendimentos

Além da produção de bens e serviços não mercantis, o sector institu-
cional assegura diversas transferências de rendimentos: pagamento de juros,
concessão de subsídios, pagamento de prestações sociais. Também aqui im-
postos são necessários: não só para encontrar recursos monetários para trans-
ferir, mas também para pagar as forças de trabalho e meios de produção das
instituições implicadas nas cobranças e transferências (ministério das Finan-
ças, organismos de Segurança Social, etc.).

a) O pagamento de juros sobre a dívida pública

As produções colectivas não mercantis são financiadas pelo Estado, que
cobra impostos para este fim. Em vez de cobrar impostos, o Estado pode

(14) Certos produtos colectivos não mercantis podem ser acessíveis gratuitamente à população sendo
ao mesmo tempo fabricados como mercadorias: assim, a rede rodoviária comprada pelo Estado a empresas
privadas de trabalhos públicos e entregue gratuitamente aos utilizadores.

(15) Estas compras de meios de produção constituem a parte essencial das encomendas públicas, con-
sistindo a outra parte em meios de consumo (por exemplo: alimentação para as tropas, para os almoços de
trabalho, para os jantares protocolares). Precisemos que a expressão «encomendas públicas» utilizada a partir
daqui designa as compras efectuadas pelas instituições, quer sejam públicas ou privadas. Excluímos as com-
pras de meios de produção efectuadas pelas empresas públicas (compras que são em princípio financiadas
pela venda de mercadorias). Em contrapartida, estendemos o conceito de encomendas públicas (e de despesas
públicas em geral) às compras efectuadas pelas instituições privadas: a nota 18 discute em que medida se
justifica esta extensão dos conceitos.
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também financiar as instituições endividando-se, pedindo emprestado o
dinheiro necessário. Neste caso, as cobrança de contribuições e impostos
requeridas para financiar as instituições são postergadas até ao momento em
que o Estado reembolsa a sua dívida; mas outras cobranças de contribuições
e impostos são necessárias até essa altura para pagar os juros aos credores,
aos detentores dos títulos da dívida pública.

b) A concessão de subsídios às empresas

O Estado concede subsídios a diversas empresas (capitalistas, independen-
tes ou públicas) para lhes absorver o défice, para lhes melhorar a sua rendibi-
lidade, para atraí-las ou mantê-las em tal ou tal região (16). Estes subsídios são
igualmente financiados pelo imposto, ou eventualmente pelo recurso ao crédito.

c) O pagamento de subvenções sociais aos trabalhadores

O Estado tomou a seu cargo iniciativas privadas diversas (associações
mutualistas de trabalhadores, obras caritativas, etc.) para organizar sistemas
de protecção social destinados ao conjunto dos trabalhadores: segurança social
por um lado, assistência social por outro.

— Os sistemas de segurança social assentam no duplo princípio da
segurança individual e da solidariedade entre os trabalhadores: as quotiza-
ções são sistematicamente cobradas sobre os rendimentos de todos os traba-
lhadores a fim de garantir a cada um o pagamento de subvenções sociais em
dinheiro em diversas situações mais ou menos aleatórias (desemprego, inva-
lidez, doença, encargos com crianças, reforma).

Entre as subvenções sociais, podem-se distinguir «rendimentos de subs-
tituição» e «rendimentos de complemento»: os primeiros são pagos no caso
de cessação temporária ou definitiva da actividade profissional (desemprego,
incapacidade de trabalho, reforma), os segundos são pagos como complemento
do salário (abonos de família, reembolso dos cuidados de saúde e dos medi-
camentos).

Estas diversas subvenções constituem para os assalariados um salário
indirecto. Este é igualmente denominado salário diferido, pois ele é pago
apenas quando ocorre a reforma, o desemprego, a incapacidade de trabalho,

(16) a) Os subsídios às empresas podem tomar a forma de pagamentos efectuados pelo Estado ou de
reduções dos encargos a pagar pelas empresas ao Estado (reduções de quotizações sociais ou de impostos, por
exemplo).

b) O Estado concede igualmente subsídios a associações voluntárias a fim de assegurar a sua viabili-
dade. Estes subsídios são pouco importantes em comparação com os subsídios concedidos às empresas.
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etc. Chama-se ainda salário solidarizado, pois ele reparte os riscos e instau-
ra uma solidariedade entre assalariados (17).

As subvenções são pagas pelos organismos de segurança social. Estes
são em princípio financiados pelas quotizações retiradas dos salários; a estas
quotizações acrescentam-se — numa medida variável conforme os países e
as épocas — subsídios públicos financiados por contribuições e impostos sobre
o conjunto dos rendimentos (impostos, quotização social generalizada).

— Os sistemas de assistência social, por sua vez, assentam no princí-
pio da caridade pública: são fornecidas ajudas financeiras aos mais desprote-
gidos (na base de um controlo dos recursos); os organismos pagadores são
alimentados por subsídios públicos financiados pelos impostos.

3.2. Os aspectos contraditórios das despesas públicas (18)

As actividades do sector institucional apresentam uma dupla contradi-
ção: a primeira é análoga à já assinalada em matéria de salários (capítulo III,
2.2.3.), a segunda é análoga à assinalada a propósito das empresas públicas
mercantis (capítulo VI, 2.3.2.).

3.2.1. Primeira contradição

O sector institucional fornece às empresas uma série de vantagens eco-
nómicas: as encomendas públicas, os salários pagos nas instituições, assim como
as prestações sociais concedidas aos trabalhadores, alargam os mercados das
empresas produtoras de meios de produção ou de meios de consumo (19); os
juros da dívida pública e os subsídios públicos melhoram a rendibilidade (a

(17) A solidariedade manifesta-se em particular no facto de que as quotizações pagas por cada um são
em função do rendimento auferido mais do que do risco corrido (a solidariedade é evidentemente menor quando
as quotizações são calculadas sobre rendimentos «plafonados»).

(18) A expressão «despesas públicas» utilizada a partir daqui refere-se às despesas das instituições
públicas e privadas. Se todas as instituições privadas fossem inteiramente financiadas por subsídios públicos,
a expressão justificar-se-ia plenamente. Na realidade, na medida em que os organismos de segurança social
são instituições privadas e são financiadas por quotizações (a cargo dos trabalhadores e dos empregadores), a
expressão mais adequada seria «despesas públicas e de segurança social» [em Portugal a segurança é uma
instituição pública e não privada — Nota da edição portuguesa].

(19) As encomendas públicas alargam essencialmente os mercados das empresas produtoras de meios
de produção (construções escolares e administrativas, estradas, equipamentos diversos, energia, etc.); os salá-
rios pagos nas administrações alargam os mercados das empresas que produzem meios de consumo e indirec-
tamente os mercados das empresas que produzem os meios de produção das primeiras; passa-se o mesmo
quanto às prestações sociais (por exemplo, o facto de a segurança social tomar a seu cargo uma parte maior ou
menor das despesas de saúde e de medicamentos contribui para alargar directamente a clientela dos hospitais,
dos médicos, da indústria farmacêutica; isto contribui para alargar indirectamente os mercados dos equipa-
mentos médicos e dos instrumentos cirúrgicos, etc.).
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taxa de lucro) das empresas financeiras e não financeiras; a produção em grande
escala de bens e serviços colectivos (ensino, rede rodoviária, etc.), assim como
a organização da segurança social, asseguram às empresas «economias externas»
e reduzem o custo da força de trabalho (20). Se se têm em conta estas diversas
vantagens, é interessante estender as actividades do sector institucional. Con-
tudo, as despesas que estas actividades provocam implicam contribuições e
impostos sobre os salários e os lucros: as contribuições e impostos sobre os lucros
reduzem os montantes disponíveis para a acumulação, as contribuições e im-
postos sobre os salários reduzem os mercados. Se se têm em conta estas diversas
contribuições e impostos, mais vale limitar as actividades do sector institucional.

Esta contradição é análoga à contradição respeitante aos salários: estes
constituem ao mesmo tempo um custo de produção, que as empresas têm inte-
resse em reduzir, e um mercado, que elas têm interesse em aumentar. Como se
verá no capítulo VIII (§ 2.1.), as duas contradições podem ser resolvidas me-
diante aumentos de produtividade suficientes no sector de produção mercantil.

3.2.2. Segunda contradição

O sector institucional fornece aos capitalistas as diversas vantagens men-
cionadas atrás. Mas as produções efectuadas neste sector situam-se fora do
ciclo do capital D  M

0
  P  M

1
+  D+: não produzem portanto mais-

-valia. Esta contradição é análoga à assinalada no que respeita às empresas
públicas: estas podem estar na origem de diversas transferências de mais-
-valia a favor do sector privado, mas as produções efectuadas pelas empre-
sas públicas constituem um limite à esfera de actividade do capital.

Esta segunda contradição explica que a fronteira entre o sector institu-
cional e o sector de produção mercantil possa sempre ser posta em causa
(assim como a fronteira entre o sector público mercantil e o sector capita-
lista). Na medida em que certas actividades do sector institucional são sus-
ceptíveis de ser rendibilizadas (mediante mudanças eventuais na técnica de
produção, na organização do trabalho, nos salários, etc.), é interessante
privatizar estas actividades: esta privatização pode ser procurada em domí-
nios tão diversos como o ensino, os cuidados de saúde, a gestão das prisões,
a organização da segurança social (desenvolvimento dos seguros privados para
os cuidados de saúde, para as pensões), etc. Em contrapartida, mais vale
abandonar actividades que não parecem susceptíveis de ser rendibilizadas.

(20) Assim o sistema de ensino evita às empresas ter de assumir pessoalmente a formação de base da sua
mão-de-obra (aprendizagem da leitura, do cálculo, da escrita, etc.). Da mesma forma, os «rendimentos de substitui-
ção» e os «rendimentos de complemento» pagos pela segurança social permitem evitar a majoração generalizada
dos salários que de outra forma seria necessária para fazer frente aos riscos cobertos: os rendimentos em causa
não são pagos senão aos trabalhadores sem emprego, aos trabalhadores com filhos, aos trabalhadores doentes, etc.
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3.3. Os componentes do salário e do consumo salarial

3.3.1. A decomposição dos salários e da mais-valia

a) Princípios gerais

As actividades do sector institucional são financiadas por contribuições
e impostos sobre o conjunto dos rendimentos, em particular sobre os salários
e os lucros. A divisão simples entre salário e mais-valia, estabelecida no
capítulo III na hipótese de um sistema exclusivamente capitalista, deve por-
tanto ser revista para levar em conta estas contribuições e impostos.

— Na hipótese de um sistema exclusivamente capitalista, o salário
concedido permite ao trabalhador comprar os seus meios de consumo, que
são todos mercadorias. Se se levar em conta a existência de um sector insti-
tucional, o salário desempenha uma função suplementar: deve igualmente
permitir ao assalariado participar no financiamento das actividades das insti-
tuições. O salário a pagar (o salário-custo para a empresa) divide-se então
em dois componentes (ver esquema VI.1.).

Um primeiro componente é cedido ao assalariado a título estritamente
privativo: é o salário líquido (ou salário directo, ou salário «de bolso»), que
permite ao assalariado a compra directa de meios de consumo pessoal.

O outro componente do salário é socializado através de contribuições e
impostos, a saber: as quotizações sociais e o imposto sobre o rendimento.
As quotizações sociais podem ser consideradas como a parte solidária do
salário: por este meio, cada assalariado participa no financiamento do salário
indirecto, pago aos trabalhadores em diversas circunstâncias mais ou menos
aleatórias (desemprego, doença, reforma, etc.). Assim como o salário directo,
o salário indirecto permite a compra de meios de consumo pessoais, mas numa
base de solidariedade entre os trabalhadores (21). O imposto sobre o rendi-
mento, por sua vez, pode ser considerado como a parte colectivizada do salá-
rio: por este meio, cada assalariado participa no financiamento dos produtos
colectivos não mercantis fornecidos pelo sector institucional.

(21) a) As quotizações dos empregadores para a segurança social não são cobradas sobre o lucro: tal
como as quotizações dos assalariados, elas fazem parte do salário-custo, do preço a pagar para adquirir a
força de trabalho dos assalariados.

b) As quotizações (salariais e patronais) são impostos sobre os salários dos trabalhadores em actividade,
enquanto o salário indirecto é recebido essencialmente por assalariados fora de actividade (devido ao desem-
prego, incapacidade de trabalho, aposentação). Os assalariados activos beneficiarão por sua vez de um salário
indirecto financiado pelas quotizações de outrem: será o caso quando eles próprios se encontrarem reduzidos à
inactividade. Eles podem além disso beneficiar de um salário indirecto quando ainda estão em actividade: é o
caso, por exemplo, se receberem abonos de família ou se obtiverem reembolsos de cuidados de saúde.
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— Do mesmo modo que o salário, a mais-valia criada pelos assalariados
compreende dois componentes distintos. O lucro líquido é a parte da mais-
-valia que os chefes de empresa utilizam para os seus próprios fins: servem-
-se dela para comprar os seus meios de consumo pessoais e sobretudo para
acumular, ou seja, para comprar meios de produção e/ou forças de trabalho
suplementares. Os impostos sobre o lucro constituem a parte da mais-valia
cobrada pelo Estado: as empresas participam desta forma no financiamento
do sector institucional.

O esquema VI.2. mostra a repartição do valor novo e do rendimento
criado pelos assalariados no sector de produção mercantil, tendo em conta as
cobranças necessárias para o financiamento do sector institucional.

b) Precisões complementares

A leitura dos esquemas VI.1, e VI.2. conduz a diversas precisões de
ordem prática ou teórica.

1. Aos diversos conceitos de salário distinguidos até aqui (salário-custo,
salário líquido, etc.), convém acrescentar a noção corrente de salário bruto.
Este é igual ao salário-custo diminuído apenas das quotizações patronais. Na
prática, é o salário bruto que é negociado entre empregadores e assalariados;
e é em relação a ele que são calculadas as quotizações para a segurança social.
(O imposto sobre o rendimento a cargo do assalariado é calculado sobre o
salário bruto diminuído das quotizações sociais).

Para um salário bruto dado, qual é o efeito de uma redução das quoti-
zações sociais? Se se reduzem as quotizações salariais, o salário-custo per-
manece inalterado para o empregador; para o assalariado, o salário líquido
aumenta, mas em detrimento do salário indirecto (o mercado global tende
portanto a permanecer constante). Se se reduzem as quotizações patronais, o
salário-custo diminui; o salário líquido permanece inalterado, mas o salário
indirecto diminui (donde contracção do mercado global).

2. Os dois esquemas consideram apenas os impostos directos, ou seja, os im-
postos cobrados sobre os rendimentos (salários e lucros no caso). Eles ignoram os
impostos indirectos (IVA, taxas sobre bebidas), que são impostos sobre o consumo,
pagos quando do dispêndio do rendimento. Quando os assalariados e os capitalistas
compram mercadorias (a um preço que inclua o IVA), uma parte do dinheiro
despendido torna-se o rendimento dos produtores destas mercadorias, a outra parte
(o IVA) apenas transita por estes produtores, que o transmitem ao Estado. Os im-
postos indirectos são portanto cobrados sobre o salário líquido e sobre o lucro líquido
respectivamente. Na prática, o peso dos impostos indirectos cai essencialmente sobre
os assalariados.
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Esquema VI.1.: Os componentes do salário e do consumo salarial

preço da força de trabalho = salário-custo

salário líquido = salário directo
contribuições e impostos =

= salário «socializado»

«salário bruto»

imposto quoti- quoti-
salário líquido = salário directo sobre o zação zação

rendimento salarial patronal

salário «individualizado»
salário salário

«colectivizado» «solidarizado»

financia financia
produções salário
colectivas indirecto

compra de MCD
MCC compra de MCI

(salário real directo)
(salário real (salário real
colectivo)  indirecto)

salário real directo  salário real «socializado»

(MCD) (MCS = MCC + MCI)

consumo salarial = salário real total (= total dos MC)

Nota: MC = meios de consumo
MCC = MC colectivos
MCD = MC pessoais directos (comprados graças ao salário directo)
MCI = MC pessoais indirectos (comprados graças ao salário indirecto)
MCS = MC socializados
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3. Nos dois esquemas supõe-se que o salário indirecto é inteiramente finan-
ciado pelas quotizações sociais e que estas não financiam nada mais: na realidade,
uma parte variável do salário indirecto é financiada pelos impostos (directos e indi-
rectos); por outro lado, estes impostos e quotizações financiam igualmente o pessoal
e os meios de produção dos organismos de segurança social. Em ambos os esquemas
supõe-se além disso que os impostos cobrados sobre os assalariados voltam a eles
integralmente sob a forma de produtos colectivos não mercantis (se por exemplo os
assalariados pagam 3/4 dos impostos, participam em 3/4 no consumo dos produtos colec-
tivos não mercantis): na realidade, uma parte dos impostos pagos pelos assalariados
serve para outros fins, nomeadamente para pagar os juros da dívida pública e para
conceder subsídios às empresas.

Esquema VI.2.: Os componentes do valor novo e do rendimento criado

80 € = rendimento criado

8h = trabalho presente = valor novo criado

50 € = salário-custo 30 € = mais-valia
(preço da força de trabalho)

25 € = 25 € = 15 € = 15 € –
salário directo contribuições lucro impostos

líquido e impostos líquido

2,5h = valor 2,5h = valor
dos MCD dos MCS

(MCC + MCI)

5h = trabalho necessário 3h = sobretrabalho

Nota: MC = meios de consumo
MCC = MC colectivos
MCD = MC pessoais directos (comprados graças ao salário directo)
MCI = MC pessoais indirectos (comprados graças ao salário indirecto)
MCS = MC socializados

✘

✘



CAPÍTULO VI162

4. Na hipótese de um sistema exclusivamente capitalista, o trabalho necessário
é a parte do trabalho presente que é igual ao valor da força de trabalho, ou seja, ao
valor dos meios de consumo comprados. A existência de um salário socializado (fi-
nanciando as produções colectivas e o salário indirecto) complica a situação. Dora-
vante o trabalho necessário é igual à soma de dois componentes: por um lado, o
valor dos meios de consumo comprados com o salário directo (= salário líquido/E =
2,5 horas no exemplo do esquema VI.2.); por outro, o «valor» dos meios de con-
sumo socializados (= contribuições e impostos/E = 2,5 horas no exemplo). Este se-
gundo componente compreende o valor dos meios de consumo comprados com o
salário indirecto assim como uma proporção do trabalho (passado e presente) incor-
porado nos meios de consumo colectivos não mercantis [22].

Quanto ao capital variável, ou preço de aquisição da força de trabalho, ele
corresponde logicamente mais ao salário-custo do que ao salário líquido: para o
empregador, é o salário-custo que constitui o preço a pagar pela força de trabalho,
pouco importa a repartição deste salário-custo em salário directo, imposto sobre o
rendimento e quotizações da segurança social.

5. A decomposição do salário e da mais-valia não afecta a definição da
taxa de mais-valia (= mais-valia/capital variável = sobretrabalho/trabalho
necessário) nem a definição da composição do capital (= capital constante/
/capital variável). Em contrapartida, a existência do sector institucional e das
produções colectivas não mercantis põe em causa, mesmo ao nível macro-
económico, a igualdade entre mais-valia (M) e lucro (L). Uma vez que uma
parte da mais-valia é cobrada pelo Estado, tem-se agora:

L < M

Se se representar por g* a proporção da mais-valia cobrada pelo Estado, temos:
L = (1 – g*) M. Ao mesmo tempo, as fórmulas da taxa de lucro explicitadas no
capítulo IV (2.3.1) tornam-se:

L (1 - g*) Ml' = =
C + V C + V

(1 – g*) m'l' =
c' + 1

[22] O conceito de «valor da força de trabalho» é criticável, pois a força de trabalho não é uma merca-
doria no sentido próprio do termo (ver anexo 5). Se se tiverem em conta produtos colectivos não mercantis, o
conceito é ainda mais criticável, na medida em que se refere parcialmente a produtos não mercantis. O con-
ceito de trabalho necessário não coloca nenhum destes problemas.
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Tal como anteriormente, a taxa de lucro geral (l') é tanto mais elevada quanto
a taxa de mais-valia (m') for elevada e quanto a composição do capital (c') for redu-
zida. Mas é tanto mais baixa, deve-se acrescentar agora, quanto a proporção da mais-
-valia cobrada pelo Estado (g*) for importante.

3.3.2. A estrutura do consumo salarial

Como mostra o esquema VI.1., o consumo dos assalariados comporta
dois componentes distintos, que correspondem aos dois componentes do preço
da força de trabalho. Um primeiro componente é constituído por meios de
consumo comprados numa base estritamente privada, graças ao salário mo-
netário directo: estes meios de consumo (MCD) constituem o salário real
directo. O outro componente, o salário real socializado, compreende duas
categorias de meios de consumo socializados (MCS): por um lado, meios de
consumo colectivos, acessíveis gratuitamente (MCC); por outro, meios de
consumo pessoais comprados numa base solidária, graças ao salário monetá-
rio indirecto (MCI). A totalidade dos meios de consumo acessíveis aos assa-
lariados (MC) pode portanto ser representada pelas seguintes igualdades (23):

MC = MC directos + MC socializados
= MC directos + MC colectivos + MC indirectos

Um mesmo nível de consumo pode em princípio ser atingido recorrendo
a uma ou outra destas três categorias de meios de consumo (ou a uma combi-
nação variável destas categorias). Assim, um mesmo nível de saúde pode ser
atingido recorrendo a cuidados de saúde gratuitos fornecidos por um serviço
nacional de saúde (MC colectivos), a cuidados pagos e não reembolsados (MC
directos), a cuidados pagos e totalmente reembolsados (MC indirectos) (24).

A repartição global entre as três categorias de meios de consumo
depende da importância, da natureza e da orientação das contribuições e im-
postos totais (sobre os salários e sobre a mais-valia).

— Se as contribuições e impostos forem pequenos (se nomeadamente
o salário líquido constitui a maior parte do custo salarial), promove-se a pri-
meira categoria de meios de consumo (MCD), favorecem-se as produções
mercantis e os consumos estritamente individuais. Mais precisamente, enco-

(23) Para ser completo, é preciso acrescentar os meios de consumo produzidos na esfera não profissio-
nal (famílias e associações): ver mais adiante, 4.3.2.

(24) Se os cuidados de saúde forem reembolsados parcialmente, eles constituem meios de consumo
comprados em parte com o salário directo e em parte graças ao salário indirecto: eles pertencem portanto em
simultâneo aos MC directos e aos MC indirectos.
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raja-se a produção de bens e serviços que correspondam às duas seguintes
características: os produtos são lançados no mercado em função do critério
do lucro; e estes produtos são acessíveis aos assalariados de maneira não
igualitária, em função do poder de compra de cada um (poder de compra
que se pode revelar ser nulo ou insuficiente conforme as vicissitudes da vida:
cessação de actividade, problemas de saúde, encargos com crianças, etc.).

— Se as quotizações sociais forem importantes, promove-se a terceira
categoria de meios de consumo (MCI), favorecem-se as produções mercantis
desenvolvendo ao mesmo tempo consumos solidarizados. Mais precisamente,
encoraja-se a produção de bens e serviços que correspondam às duas catego-
rias seguintes: os produtos são certamente lançados no mercado em função
do critério do lucro; mas eles são acessíveis aos assalariados de maneira mais
igualitária, graças às prestações sociais pagas (asseguram-se rendimentos de
substituição em caso de cessação de actividade, rendimentos complementa-
res no caso de cuidados de saúde, ou encargos com crianças). Quotizações
sociais importantes permitem portanto assegurar uma importante redistribui-
ção dos rendimentos e do consumo; evitando que uma fracção importante da
população caia na miséria em período de crise económica, constituem um
factor de estabilidade económica, social e política (25).

— Se os impostos forem importantes (impostos directos sobre todos os
tipos de rendimentos, impostos indirectos sobre as transacções), o Estado dota-
-se dos meios para promover a segunda categoria de meios de consumo
(MCC), para favorecer as produções não mercantis e os consumos colectivos.
Mais precisamente, o Estado está em condições de favorecer a produção de
bens e serviços que correspondam a duas características inteiramente diferentes
das anteriores: mais do que estarem submetidas à lógica do lucro, as produ-
ções são em princípio orientadas para a satisfação das necessidades sociais
(avaliadas pelas autoridades públicas); e mais do que serem acessíveis em
função do poder de compra (directo e indirecto) de cada um, estas produções
não mercantis são em princípio acessíveis a toda a gente em pé de igualdade (26).

(25) Em teoria e na prática, as prestações sociais podem ser financiadas mais pelos impostos do que
pelas quotizações sociais. A vantagem das quotizações sociais é que elas são necessariamente afectadas a pres-
tações sociais, ao passo que os impostos podem ser utilizados para múltiplos fins. Da mesma forma que a
indexação dos salários garante o nível de vida dos assalariados (a evolução dos salários segue a evolução dos
preços e do custo de vida), o financiamento pelas quotizações sociais garante o seu nível de protecção social
(a evolução das prestações sociais globais segue a evolução da massa dos salários e quotizações).

(26) O desenvolvimento de consumos colectivos igualitários supõe evidentemente duas outras condições:
— é preciso que os impostos recebidos sejam efectivamente orientados para a produção de bens e

serviços colectivos não mercantis (mais do que para utilizações tais como a concessão de subsídios às empre-
sas ou o pagamento de juros da dívida pública);

— é preciso além disso que o princípio da igualdade de acesso seja efectivamente um facto (acesso
real a todos os níveis de ensino, por exemplo).
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Como se vê, a massa, a natureza e a orientação das somas cobradas
têm importantes implicações económicas e sociais. Elas dependem de esco-
lhas eminentemente políticas e portanto das relações de força vigentes na so-
ciedade.

4. CAPITALISMO E ESFERA NÃO PROFISSIONAL

As produções da esfera não profissional são realizadas pelas famílias e
pelas associações (§ 4.1.); assim como as produções do sector institucional,
elas apresentam aspectos contraditórios (§ 4.2.); intervêm em grau variável
no consumo dos indivíduos, mas não afectam a divisão entre salário e mais-
-valia (§ 4.3.).

4.1. Produtos domésticos e produtos das associações

Os indivíduos consomem necessariamente bens e serviços domésticos,
produzidos nas famílias (rubrica D2 do quadro I.3.). Consomem eventual-
mente bens e serviços produzidos em diversas associações: sindicatos, parti-
dos, comissões de bairro, grupos culturais, desportivos, etc. (rubrica D1 do
mesmo quadro). Todos estes bens e serviços são os produtos do trabalho
autónomo fornecido na esfera não profissional (ver capítulo I, § 2.2.). As-
sentam no trabalho gratuito dos produtores e são fornecidos gratuitamente
aos utilizadores, sem passar pelo mercado.

Para assegurar a sobrevivência ou o desenvolvimento das suas activi-
dades, as associações recorrem eventualmente a subsídios públicos. Quanto
mais estes forem importantes, mais a associação se aproxima de uma insti-
tuição privada de interesse público (rubrica C2 do quadro I.3.): o trabalho
torna-se heterónomo e directamente social. Para simplificar a rápida análise
que se segue, vai-se supor que as associações, assim como as famílias, não
recorrem a subsídios públicos.

As produções da esfera não profissional recorrem, como todas as pro-
duções, a meios de produção (que incorporam trabalho passado) e a forças
de trabalho (que fornecem trabalho presente). Os meios de produção podem
ser mercadorias (compradas) ou produtos não mercantis (gratuitos). Assim,
uma refeição no domicílio pode ser preparada com aparelhos electrodomés-
ticos comprados e legumes ou conservas compradas, ou com produtos da horta
familiar e instrumentos arranjados na própria casa. Da mesma forma, uma
associação pode comprar o seu material de escritório ou recebê-lo gratuita-
mente dos seus membros ou de mecenas externos.
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4.2. Os aspectos contraditórios das produções domésticas

Tal como as produções do sector institucional, as produções da esfera
não profissional apresentam aspectos contraditórios. Limitar-nos-emos aqui
às produções domésticas. Em relação a elas verificam-se duas contradições
análogas às mencionadas a propósito do sector institucional, assim como uma
terceira contradição específica.

4.2.1. Primeira contradição

As produções domésticas não são remuneradas e não implicam portanto
nenhum custo para as empresas: nem salário a pagar, nem imposto a supor-
tar. Em contrapartida, a ausência de remuneração significa também a ausên-
cia de mercado para as empresas. Os mercados são ainda mais reduzidos se
os meios de produção utilizados para o trabalho doméstico forem eles pró-
prios produzidos no âmbito das famílias.

As empresas têm portanto interesse em combinar a gratuidade do tra-
balho doméstico com a utilização por este último de meios de produção com-
prados (electrodomésticos, material para trabalhos de reparação no domicílio,
etc.). Isto supõe que os salários auferidos no exterior da família sejam sufi-
cientemente elevados para permitir a compra de meios de produção domés-
ticos. Volta-se a cair assim na contradição inerente aos salários, em simultâneo
custo de produção a reduzir e poder de compra a aumentar.

4.2.2. Segunda contradição

As produções asseguradas pelas famílias apresentam vantagens para as
empresas: trabalho gratuito e compra de meios de produção domésticos mais
ou menos numerosos. Mas estas mesmas produções situam-se fora do ciclo
do capital: portanto não proporcionam mais-valia.

Esta contradição pode pôr em causa a fronteira entre produção doméstica
e produção capitalista. As empresas têm interesse em tomar a seu cargo, total
ou parcialmente, certas produções susceptíveis de serem rendibilizadas (por
exemplo: a produção em grande escala de refeições nas cadeias de restaurantes).

4.2.3. Terceira contradição

As produções domésticas oferecem às empresas as vantagens assinala-
das atrás. Mas elas absorvem uma força de trabalho importante, que por isso
não está disponível no «mercado de trabalho».

Esta contradição agrava-se se o sistema carece de mão-de-obra assala-
riada. Neste caso, importa reduzir o tempo de trabalho consagrado às produ-
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ções domésticas, o que pode ser obtido por duas vias complementares: por
um lado, reduzindo o número de produções domésticas, substituindo-as pelo
recurso a produtos externos (guarda de crianças confiadas a infantários, horti-
cultura doméstica substituída pela compra de legumes, etc.); por outro, aumen-
tando a eficiência no trabalho doméstico (o que passa pela compra de diversos
equipamentos electrodomésticos). As compras de produtos externos e de meios
de produção domésticos são financiadas pelos salários obtidos fora da família.

4.3. Os componentes do salário e do consumo salarial

4.3.1. A decomposição dos salários e da mais-valia

A presença de um sector institucional — produzindo bens e serviços colecti-
vos não mercantis e assegurando transferências de rendimento — tornou mais com-
plexa a divisão entre salário e mais-valia (ver 3.3.1. e esquema VI.2.). A tomada em
conta dos bens e serviços produzidos nas famílias e nas associações nada complica:
apenas alarga um pouco a função do salário líquido e do lucro líquido.

Tal como anteriormente, o salário líquido deve permitir a compra directa de
meios de consumo. Deve além disso permitir a aquisição de meios de produção
domésticos (compra de electrodomésticos por exemplo) assim como o financiamento
das associações nas quais participam os assalariados (pagamento de quotizações e/
/ou doações). Como os meios de produção domésticos são geralmente considerados
como meios de consumo, pode-se continuar a dizer que o salário líquido permite a
compra directa de meios de consumo (no sentido amplo).

Da mesma forma, o lucro líquido permite — além da acumulação — a compra
de meios de consumo no sentido amplo, inclusive a compra de meios de produção
domésticos e o financiamento das associações nas quais os empregadores participam.

4.3.2. A estrutura do consumo salarial

Os meios de consumo comprados e os produtos colectivos não mercantis podem
ser agrupados numa categoria comum, a de produtos da esfera profissional. Se se
considera o consumo total dos assalariados, a repartição entre produtos da esfera
profissional e produtos domésticos depende essencialmente de dois factores.

Depende em primeiro lugar do número de produtos acessíveis sob a forma de
mercadorias ou de produtos colectivos não mercantis. Quanto mais o poder de compra
for elevado e quanto mais os serviços colectivos forem desenvolvidos, menor será a
proporção de produtos domésticos necessários para atingir um nível de vida dado.
Inversamente, um fraco poder de compra e um fraco desenvolvimento dos serviços
colectivos exigem, para atingir um mesmo nível de vida, que se recorra mais a bens
e serviços produzidos no âmbito das famílias (e eventualmente das associações).

A repartição depende depois do tempo disponível. Se as actividades profissio-
nais absorverem a maior parte das jornadas, a produção de produtos domésticos tende
a diminuir. Inversamente, actividades profissionais reduzidas e/ou rendimentos me-
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díocres permitem ou exigem aumentar o recurso a bens e serviços produzidos no
âmbito das famílias (e eventualmente das associações).

5. TRABALHO E RENDIMENTOS NO CONJUNTO DA SOCIEDADE

Esta secção considera agora o trabalho e os rendimentos no conjunto
da sociedade. Esta combina produção mercantil (efectuada nas empresas) e
produção não mercantil (efectuada nas instituições, nas famílias e nas asso-
ciações); combina igualmente o trabalho de assalariados, de independentes e
de capitalistas, sem falar no trabalho gratuito predominante na esfera não
profissional. De que depende o rendimento global? Como se reparte o rendi-
mento global criado? O que se entende por trabalho «produtivo»? Estes são
os temas dominantes desta última secção, que começa por apresentar uma
síntese das principais ligações entre trabalho e rendimento.

5.1. Uma visão sintética das actividades e dos seus resultados

O quadro VI.3. apresenta uma visão sintética dos diversos tipos de acti-
vidade, classificando os seus resultados segundo diferentes pontos de vista.

As colunas do quadro mostram os quatro grandes tipos de actividade
que se podem distinguir combinando, como se fez no capítulo I (quadro I.3.),
o critério de produção mercantil ou não mercantil e o de trabalho assalariado
ou não assalariado. A coluna A (produção mercantil assalariada) diz respeito
a todos os assalariados das empresas capitalistas e públicas. A coluna B (pro-
dução mercantil não assalariada) diz respeito aos trabalhadores independentes,
quer se trate de empresas individuais ou colectivas; também se podem incluir
aí os próprios capitalistas, que também eles participam na produção mercantil
(ver capítulo I, 2.1.2.b). A coluna C (produção não mercantil assalariada) visa
os funcionários das instituições públicas e privadas, assim como os funcio-
nários permanentes de associações. Finalmente, a coluna D (produção não
mercantil não assalariada) engloba todo o trabalho gratuito fornecido nas
famílias e nas associações.

As linhas do quadro apresentam os resultados dos diversos tipos de
actividade assim distinguidos. Estes resultados são considerados de quatro
pontos de vista: em termos de valores de uso (linha 1), de trabalho (linhas 2
e 3), de valor e de preço (linhas 4 e 5), de rendimento obtido (linha 6).

Em termos de valores de uso, todas as actividades se encontram num
pé de igualdade: quer se trate de produção mercantil ou não mercantil, de
trabalho assalariado ou não assalariado, todas as actividades criam valores
de uso, bens ou serviços úteis.
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Quadro VI.3.: Uma classificação das actividades e dos seus resultados

Produção Produção
Actividades mercantil não mercantil

assalariada não assalariada não
Resultados assalariada assalariada

A B C D

Produção de valores de uso 1 Sim Sim Sim Sim

Fornecimento de trabalho
trabalho 2 Sim Sim Sim Sim
sobretrabalho 3 Sim Não Sim Não

Criação de valor e rendimento
valor e rendimento 4 Sim Sim Não Não
sobrevalor e mais-valia 5 Sim Não Não Não

Obtenção de rendimento 6 Sim Sim Sim Não

Em termos de trabalho, a questão é saber se todo trabalho dá lugar a
um sobretrabalho. Quanto a isto, todos os assalariados em princípio forne-
cem sobretrabalho: quer estejam empregados nas empresas (privadas ou pú-
blicas) ou nas instituições (públicas ou privadas), normalmente fornecem mais
trabalho do que é preciso para produzir os seus meios de consumo. Os traba-
lhadores independentes, assim como os capitalistas, pelo contrário, em prin-
cípio não fornecem nenhum sobretrabalho: eles não trabalham por conta de
um empregador que utilizaria a sua força de trabalho para além de um «tra-
balho necessário» (27).

Em termos de valor e de preço, a questão é saber qual o trabalho que
cria valor e rendimento, e que trabalho cria mais precisamente sobrevalor e
mais-valia. Unicamente o trabalho de produção mercantil é criador de valor
e de rendimento: isto é verdadeiro quer se trate de trabalho assalariado ou de
trabalho não assalariado. Mas o trabalho assalariado afectado à produção de
mercadorias tem esta particularidade de ser criador de sobrevalor e de mais-
-valia: o valor criado pelo assalariado decompõe-se em valor correspondente
(igual ao valor da força de trabalho) e sobrevalor (devido ao sobretrabalho
do assalariado); o rendimento criado decompõe-se em salário e mais-valia.

(27) Estes princípios têm excepções, já assinaladas: certos assalariados beneficiando de remunerações
elevadas podem de facto não fornecer nenhum sobretrabalho (cap. III, nota 9); e muitos independentes que se
confrontam no mercado de trabalho com empresas capitalistas mais eficientes ou mais poderosas fornecem de
facto o equivalente de um «sobretrabalho» (cap. VI, § 1.1.).
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Quanto às actividades de produção não mercantis, elas não criam nem valor
nem rendimento (apesar de implicarem um dispêndio de trabalho); se forem
efectuadas por assalariados, não podem portanto criar nem sobrevalor nem
mais-valia (apesar de darem lugar a um sobretrabalho).

No que se refere ao rendimento obtido, só as actividades não assalari-
adas exercidas nas famílias e nas associações não dão lugar à obtenção de
um rendimento. Todas as outras actividades (trabalho profissional) são re-
muneradas por um rendimento: é evidentemente o caso para as actividades
de produção mercantil efectuadas pelos assalariados, pelos independentes e
pelos capitalistas; mas é também o caso para todas as actividades do sector
institucional (produção assalariada não mercantil), que contudo não criam nem
valor nem rendimento. (É preciso acrescentar que os rentistas também rece-
bem um rendimento, apesar de não fornecerem nenhum trabalho.)

5.2. O fundamento dos rendimentos

A análise antecedente mostra que é preciso distinguir claramente entre
a criação e a repartição dos rendimentos, entre os produtores do rendimento
global e os beneficiários do rendimento global.

5.2.1. A criação do rendimento global

O rendimento global só é criado pelo trabalho da produção mercantil,
com exclusão de todo trabalho de produção não mercantil. O rendimento
global é a expressão monetária do valor novo criado pelo conjunto do traba-
lho de produção mercantil:

rendimento global criado = soma dos valores novos × E

Como os assalariados das empresas fornecem a maior parte do traba-
lho de produção mercantil, são eles também que criam a maior parte dos
valores novos e do rendimento global. (O rendimento que criam, como vi-
mos, subdivide-se em salários e mais-valia.) A outra parte do rendimento
global é criada pelo trabalho dos produtores mercantis não assalariados, ou
seja, pelos independentes e pelos capitalistas.

5.2.2. A repartição do rendimento global

Se o rendimento global só é criado pelos produtores mercantis, estes
não são os únicos a beneficiar dele. Uma parte do rendimento criado cabe
aos assalariados da produção não mercantil e aos rentistas: os primeiros
produzem bens e serviços não mercantis a título profissional, mediante o
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pagamento de salários; os segundos ganham a sua vida cedendo a proprie-
dade ou o uso dos seus haveres, mediante o pagamento de rendas. O rendi-
mento global reparte-se portanto por diversos rendimentos específicos, obtidos
por diferentes categorias de beneficiários:

rendimento global distribuído = soma dos rendimentos obtidos

A parte do rendimento global que cada categoria obtém depende da sua
importância numérica relativa e do seu poder em relação a outras categorias.
Os assalariados (sector de produção mercantil + sector de produção não
mercantil) obtêm a maior parte, dada a sua importância numérica. A parte
dos capitalistas na distribuição do rendimento é muito mais importante que a
sua parte na criação do rendimento: isto explica-se pelo seu próprio poder na
sociedade, em particular pelo poder que eles têm de se apropriarem da mais-
-valia produzida por todos os assalariados do sector mercantil.

5.2.3. Síntese

O esquema VI.4 põe em destaque a distinção entre criação e repartição
do rendimento e as etapas teóricas sucessivas na repartição do rendimento
criado. O que aparece à superfície é a repartição do rendimento global por
diversos rendimentos específicos, obtidos por diferentes categorias de bene-
ficiários. A face oculta do iceberg é a criação deste mesmo rendimento uni-
camente pelos produtores mercantis, essencialmente assalariados.

O esquema lê-se de baixo para cima. A criação do rendimento global
(I) constitui a face oculta do iceberg: ela corresponde ao trabalho presente
prestado no sector de produção mercantil, trabalho presente que é fornecido
essencialmente por assalariados.

A primeira repartição do rendimento (II.A.) efectua-se no interior do
sector de produção mercantil: as empresas apropriam-se da mais-valia criada
pelos assalariados (ver capítulo III, § 1.1.). A esta transferência fundamental
juntam-se outras transferências no interior do sector de produção mercantil,
que não são consideradas no esquema: transferências de mais-valia entre
empresas ou ramos capitalistas (ver capítulo V), transferências de mais-valia
envolvendo empresas públicas (capítulo VI, secção 2) e transferências de ren-
dimento provenientes de produtores independentes (capítulo VI, secção 1).

A segunda repartição do rendimento (II.B.) faz intervir as deduções fis-
cais e parafiscais bem como o pagamento de salários no sector de produção
não mercantil: no exemplo, os poderes públicos apropriam-se de cerca de
metade do rendimento criado; cerca de um terço deste rendimento assim
apropriado serve para pagar os assalariados do sector não mercantil.
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A terceira repartição (II.C.) considera as transferências de rendimento
realizadas pelo sector institucional: este fornece prestações sociais (subven-
ções diversas, pensões) aos assalariados e independentes, cujos rendimentos
disponíveis globais são portanto superiores aos salários líquidos e rendimen-
tos líquidos; concede subsídios às empresas, cujo lucro disponível é portanto
superior ao lucro líquido; paga os juros da dívida pública aos rentistas (que
beneficiam igualmente de rendas pagas pelo sector privado) (28). Todos os
rendimentos disponíveis que aparecem na parte superior do esquema (a face
visível do iceberg) servem para a compra de mercadorias ou para a poupan-
ça; o «rendimento disponível do Estado», em particular, é o montante dos
recursos que o sector institucional pode consagrar às encomendas públicas,
depois de ter remunerado os funcionários, pago subsídios e prestações so-
ciais e pago os juros da dívida pública (29).

5.3. Trabalho produtivo e trabalho improdutivo

A análise dos capítulos anteriores permite abordar a questão-chave do
trabalho produtivo ou improdutivo. Esta questão nada tem a ver com o ca-
rácter útil ou necessário do trabalho, nem com a definição das classes so-
ciais.

(28) No exemplo, supõe-se que as rendas são recebidas por rentistas puros, distintos dos assalariados,
capitalistas e independentes (e distintos também do Estado). Na realidade, os assalariados, os capitalistas e os
independentes (e o Estado), na medida em que cedem activos de que são proprietários (terrenos, dinheiro)
recebem igualmente rendas. Não estando ligadas a nenhum trabalho, as rendas constituem semprededuções
sobre o rendimento global criado. Elas constituem deduções sobre a mais-valia se forem pagas por empresas
salariais (dividendos de acções, juros).

(29) Os princípios referentes à criação e à repartição do rendimento global valem para qualquer econo-
mia nacional e para a economia mundial. Mas a igualdade entre o rendimento global criado e o rendimento
global distribuído não é verdadeira senão na hipótese de uma economia nacional fechada ou se se considera a
economia mundial no seu conjunto. Com efeito, da mesma forma que as empresas e ramos mais «fortes» se
apropriam de uma parte da mais-valia criada nas empresas e ramos mais «fracos», os países mais fortes (domi-
nantes) apropriam-se de uma parte do rendimento criado nos países mais fracos (dominados). Estas transfe-
rências internacionais de rendimento fazem-se por dois tipos de mecanismos: por um lado, relações de preços
(«termos de troca») desfavoráveis aos países dominados, o que implica uma «troca desigual» em seu desfavor
(vendem por exemplo a 100 dólares mercadorias incorporando 1000 horas de trabalho e compram pela mesma
quantia mercadorias que incorporam apenas 500 horas de trabalho em outros países); por outro lado, fluxos
financeiros indo dos países dominados para os países dominantes (repatriamento de lucros pelo capital estran-
geiro, serviço da dívida externa, fuga de capitais). Dadas estas transferências internacionais de rendimento, os
países dominados criam mais rendimento do que recebem, e inversamente nos países dominantes; a igualdade
entre rendimento criado e rendimento recebido só é verdadeira à escala do conjunto da economia mundial.
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5.3.1. Os dois significados do conceito de trabalho produtivo (30)

a) O trabalho produtivo de valor e de rendimento

Num sentido amplo, chama-se trabalho produtivo ao trabalho criador
de valor e de rendimento. Neste sentido, é produtivo todo trabalho (assala-
riado ou não) consagrado à produção de mercadorias; é improdutivo todo o
trabalho (assalariado ou não) afectado a produções não mercantis (ver qua-
dro VI.3., linha 4).

O interesse desta primeira distinção entre trabalho produtivo e impro-
dutivo é o seguinte: uma vez que os rendimentos de certos agentes econó-
micos (os improdutivos) são tomados dos rendimentos criados por outros (os
produtivos no sentido amplo), importa especificar quais são as actividades
produtivas (de valor e de rendimento) e as que não o são. Com efeito, não é
possível financiar actividades improdutivas senão quando as actividades pro-
dutivas estão elas próprias suficientemente desenvolvidas, senão quando os
rendimentos criados por estas últimas são suficientes para prover o necessá-
rio para pagar os trabalhadores improdutivos.

b) O trabalho produtivo de sobrevalor e de mais-valia

Num sentido estrito, o trabalho produtivo é o trabalho criador de sobre-
valor e de mais-valia. Neste sentido, só é produtivo o trabalho assalariado
consagrado à produção de mercadorias; é improdutivo todo trabalho (assala-
riado ou não) afectado a produções não mercantis, assim como o trabalho não
assalariado dedicado à produção de mercadorias (ver quadro VI.3., linha 5).

Esta segunda distinção entre trabalho produtivo e improdutivo visa es-
pecificar as actividades que produzem o que constitui a própria finalidade do
sistema, a saber, o sobrevalor e a mais-valia. O interesse da distinção pode
ser ilustrado da seguinte maneira. Sabe-se que no presente momento os ser-
viços ganham cada vez mais importância na produção e no consumo dos países
capitalistas: de um modo geral, o sector «terciário» (produção de serviços)
ganha uma importância crescente em detrimento do sector «primário» (pro-
dução de matérias-primas agrícolas ou mineiras) e do sector secundário (pro-
dução de bens industriais). Os assalariados empregados no sector terciário
são, sim ou não, produtivos de sobrevalor e de mais-valia? Se sim, eles criam

[30] Tanto no sentido amplo (produção de valor e de rendimento) como no sentido estrito (produção de
sobrevalor e de mais-valia), o trabalho produtivo é sempre um trabalho consagrado à produção de mercado-
rias. Para uma discussão sobre o conceito de mercadoria e portanto sobre o conteúdo do conceito de trabalho
produtivo, ver o anexo 6.
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uma mais-valia nova, o sistema no seu conjunto encontra nos serviços um
alimento novo para a sua perpetuação e o seu crescimento. Se não, se os lucros
e os salários do sector terciário são deduzidos da mais-valia produzida nou-
tro lado (transferência de mais-valia), o sistema encontra por esse facto obs-
táculos novos para as suas possibilidades globais de lucro e de acumulação:
no limite, toda a mais-valia criada financiaria actividades improdutivas, nada
restaria disponível para a acumulação.

A resposta à questão colocada leva a distinguir entre terciário mercan-
til e terciário não mercantil. O desenvolvimento de todo o terciário mercan-
til (turismo, seguros, restauração, garagens, etc.) contribui para a renovação
do lucro: os assalariados que trabalham nestas empresas constituem uma fonte
de mais-valia adicional para o conjunto do sistema. Só o desenvolvimento
do terciário não mercantil (sector institucional) implica uma transferência
crescente da mais-valia: um tal desenvolvimento não é possível senão quando
a massa global de mais-valia aumenta, o que supõe normalmente um acrés-
cimo do número de assalariados ocupados na produção mercantil e/ou uma
alta da sua taxa de mais-valia.

Deve-se acrescentar uma precisão. Acaba-se de assinalar que a segunda dis-
tinção entre trabalho produtivo e improdutivo visa delimitar as latitudes e os cons-
trangimentos do sistema em matéria de lucro e de acumulação. Significará isto que
a primeira distinção não teria interesse para apreciar as possibilidades de lucro e de
acumulação? Nada disso, e por duas razões.

Primeiramente, na medida em que uma actividade (não assalariada) é produ-
tiva de valor e de rendimento, ela financia-se a si mesma e não requer nenhuma
transferência de mais-valia. Consideremos por exemplo a actividade dos médicos
independentes: o seu trabalho é ou não produtivo de valor e de rendimento? Se sim,
os rendimentos dos médicos correspondem ao valor criado pelo seu trabalho. Se não,
estes rendimentos provêm de uma transferência dos salários e da mais-valia criados
no conjunto da sociedade: reduzem por isso o lucro disponível e as possibilidades de
acumulação.

Em seguida, na medida em que uma actividade (não assalariada) é produtiva de
valor e de rendimento, ela pode indirectamente aumentar o lucro e contribuir assim
para financiar a acumulação. Com efeito, os produtores não capitalistas são arrastados
para os mecanismos de mercado e de transferência de rendimento: se forem menos
eficientes ou menos fortes que os seus concorrentes ou clientes capitalistas, o seu tra-
balho (desde que seja produtivo no sentido amplo, que pertença à produção mercantil)
cria valor e rendimento, mas uma parte deste rendimento escapa-lhes e vem engrossar
o lucro e as possibilidades de acumulação (ver mais atrás, secção 1).

5.3.2. Assalariados produtivos e improdutivos: duas classes sociais?

A distinção entre trabalho produtivo e improdutivo não comporta ne-
nhum juízo moral sobre as actividades exercidas: o assalariado que trabalha
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numa fábrica de armamentos realiza um trabalho produtivo (se as armas fo-
rem vendidas), o pessoal do ensino fornece ao contrário um trabalho impro-
dutivo (uma vez que o seu produto não é destinado ao mercado).

A distinção não pretende tão-pouco repartir os assalariados em duas
classes sociais cujos interesses poderiam ser considerados contraditórios (uns
criando a mais-valia, os outros vivendo da mais-valia criada). A este respeito,
é preciso lembrar que os assalariados improdutivos fornecem sobretrabalho
ao mesmo título que os assalariados produtivos, e além disso notar que o
sistema ganha em aumentar o sobretrabalho de uns e de outros.

— Os assalariados improdutivos fornecem sobretrabalho: tal como no
caso dos assalariados produtivos, a duração da sua jornada de trabalho ultra-
passa normalmente o tempo de trabalho necessário à produção dos seus meios
de consumo. Se um operário da siderurgia e um pequeno funcionário traba-
lham 8 horas e recebem um mesmo salário representando 3 horas de trabalho
(trabalho necessário), ambos fornecem um sobretrabalho de 5 horas (a dife-
rença é que as 5 horas de sobretrabalho do operário siderúrgico criam mais-
-valia, ao passo que as 3 horas de trabalho necessário do funcionário são pagas
por uma transferência de mais-valia).

— O sistema ganha em aumentar o sobretrabalho de uns e de outros:
aumentar o sobretrabalho dos assalariados produtivos é aumentar a criação
de mais-valia; aumentar o sobretrabalho dos assalariados improdutivos é
reduzir a transferência de mais-valia e portanto aumentar o lucro disponí-
vel (31).

Distintos no plano da criação da mais-valia, os assalariados produtivos
e improdutivos não constituem contudo duas classes opostas: uns e outros
têm em comum serem obrigados a vender a sua força de trabalho, a exercer
actividades indispensáveis e a fornecer um sobretrabalho que beneficia o
sistema (32).

(31) O sobretrabalho de um assalariado qualquer é tanto mais elevado quanto a duração do seu trabalho
for elevada e o seu salário for baixo. Quanto mais longa é a duração do trabalho improdutivo, menor será o
número de trabalhadores improdutivos a empregar, e menor a massa de salários a pagar-lhes; quanto mais
baixo o salário de cada trabalhador improdutivo, menor ainda será esta massa de salários. E quanto menor seja
a massa dos salários a pagar aos trabalhadores improdutivos, menores serão as transferências a partir dos ren-
dimentos do sector mercantil, nomeadamente a partir da mais-valia.

(32) Uma vez que se admite que a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo não está ligada à
questão das classes sociais, reconhecer-se-á que é produtivo (de valor e de rendimento) o trabalho dos capita-
listas, que participam na produção mercantil (ver cap. III, nota 8). Acerca da problemática das classes sociais,
ver o anexo 12.
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APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AO CAPÍTULO VI

RESUMO

1. Ao contrário das empresas capitalistas, as empresas independentes não utili-
zam a força de trabalho de assalariados e não procuram um lucro a acumular. Uma vez
que a sua finalidade não é o lucro, as empresas marginais independentes têm uma
capacidade de sobrevivência maior que as empresas marginais capitalistas. A trans-
formação de uma empresa capitalista marginal numa empresa independente (numa
cooperativa de produção) pode portanto assegurar a sua sobrevivência a curto prazo.

A capacidade de sobrevivência das empresas independentes aumenta ainda na
medida em que os produtores independentes se contentam com rendimentos inferio-
res aos salários pagos na economia. A longo prazo, contudo, a sobrevivência das
empresas independentes permanece sempre problemática: ou se adaptam ou acabam
por desaparecer por falta de rendimentos suficientes.

Os produtores independentes confrontados com empresas mais eficientes ou
mais fortes perdem uma parte do rendimento que criaram. O rendimento assim per-
dido pelos produtores independentes constitui para os capitalistas uma fonte de lucro
adicional, que se acrescenta à mais-valia criada pelos assalariados do sector mercantil.
O sector da pequena produção mercantil apresenta portanto aspectos contraditórios:
as suas produções permitem transferências de rendimento que aumentam o lucro,
mas elas escapam ao ciclo do capital. Assim, a fronteira entre os dois sectores é
susceptível de se deslocar.

2. Os assalariados das empresas públicas criam mais-valia, tal como os assa-
lariados das empresas capitalistas. Mas ao contrário destas últimas, as empresas
públicas não estão submetidas às exigências do lucro. Uma vez que a sua finalidade
não é o lucro, as empresas públicas podem orientar as suas produções tendo em conta
de preferência as necessidades sociais. Pela mesma razão, as empresas marginais
públicas têm uma capacidade de sobrevivência maior que as empresas marginais
capitalistas. A nacionalização de empresas não rendíveis pode portanto assegurar a
sua sobrevivência a curto prazo.

A capacidade de sobrevivência das empresas públicas aumenta na medida em
que elas podem contar com subsídios públicos para compensar as suas perdas.
A subsidiação de um sector público deficitário apresenta entretanto aspectos contra-
ditórios: permite a permanência de transferências de mais-valia provenientes do sec-
tor público, mas cobrança de contribuições e impostos ao sector privado. A longo
prazo, a sobrevivência de empresas públicas deficitárias é portanto problemática: ou
elas se adaptam ou desaparecem quando os subsídios necessários forem considera-
dos excessivos.

Mesmo que não requeira subsídios, o sector público mercantil apresenta as-
pectos contraditórios: as suas produções permitem transferências de mais-valia, mas
escapam ao ciclo do capital. Independentemente de qualquer consideração política
ou ideológica, a fronteira entre sector público mercantil e sector capitalista é sempre
susceptível de se deslocar.
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3. O sector institucional exerce dois tipos de actividades: produz bens e servi-
ços colectivos não mercantis (acessíveis gratuitamente ao conjunto da população) e
assegura transferências de rendimentos: pagamento de juros aos detentores de títulos
da dívida pública, concessão de subsídios às empresas, pagamento de prestações
sociais (segurança social e assistência social). O financiamento destas diversas acti-
vidades assenta em última instância em dois tipos de contribuições: os impostos (para
o conjunto das actividades) e as quotizações sociais (para as prestações de segurança
social).

Tal como os salários, as despesas públicas (as actividades do sector institucio-
nal) apresentam aspectos contraditórios: proporcionam às empresas diversas vanta-
gens (extensão dos mercados e dos lucros), mas acarretam de contribuições e impostos
(donde uma redução dos mercados e dos lucros). Esta contradição, como a relativa
aos salários, pode ser ultrapassada graças aos aumentos de produtividade (ver capí-
tulo VIII).

Tal como os outros sectores não capitalistas (pequena produção mercantil e
sector público mercantil), o sector institucional apresenta uma outra contradição: é
fonte de diversas vantagens para as empresas, mas as suas actividades escapam ao
ciclo do capital. Esta contradição explica que a fronteira entre o sector institucional
e o sector capitalista possa, ela também, deslocar-se.

As contribuições e impostos destinados a financiar o sector institucional afec-
tam os salários e os lucros: o salário líquido (após as contribuições) é inferior ao
salário-custo (preço pago pelas empresas para a compra da força de trabalho), o lucro
(após impostos) é inferior à mais-valia criada pelos assalariados.

O salário-custo pode ser decomposto em três partes, às quais correspondem
três tipos de meios de consumo. A primeira parte (o «salário individualizado») é o
salário líquido (ou salário directo). Ela permite a compra de meios de consumo pes-
soais numa base estritamente privada; estes meios de consumo são produzidos em
função do lucro e são acessíveis aos assalariados numa base não igualitária. A se-
gunda parte (o «salário colectivizado») corresponde aos impostos pagos pelo assala-
riado. Ela faz com que o assalariado participe no financiamento dos meios de consumo
colectivos fornecidos pelas instituições; em princípio, estes meios de consumo são
produzidos em função das necessidades sociais e são acessíveis em pé de igualdade.
A terceira parte (o «salário solidarizado») corresponde às quotizações da segurança
social. Ela faz com que o assalariado participe no financiamento das prestações de
segurança social (ou salário indirecto); os meios de consumo pessoais comprados
por este via são produzidos em função do lucro, mas são acessíveis aos assalariados
numa base de solidariedade e de maior igualdade.

4. A esfera não profissional abrange as famílias e as associações voluntárias.
As suas produções assentam em princípio no trabalho gratuito e são fornecidas gra-
tuitamente aos utilizadores. Elas intervêm numa parte variável no total dos meios de
consumo dos indivíduos.

As produções domésticas apresentam vários aspectos contraditórios para as
empresas. A vantagem principal reside na gratuidade do trabalho (nem salários a
pagar, nem encargos a suportar), ao passo que os inconvenientes são de três ordens:
ausência de mercados (donde o interesse em promover a compra de meios de produ-
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ção domésticos), ausência de mais-valia (donde o interesse em assumir produções
que possam ser rendibilizadas), indisponibilidade da mão-de-obra (donde o interesse
em reduzir o tempo de trabalho consagrado às produções domésticas).

5. A sociedade no seu conjunto combina produção mercantil e produção não
mercantil, trabalho assalariado e trabalho não assalariado, trabalho profissional e
trabalho não profissional. Todas as actividades (profissionais ou não) criam valores
de uso; todas as actividades profissionais (quer se trate de produção mercantil ou
não) são remuneradas por um rendimento; mas unicamente a produção mercantil cria
o rendimento global, unicamente a produção mercantil assalariada cria a mais-valia
global.

O rendimento global é a expressão monetária do valor novo criado pelo conjunto
do trabalho de produção mercantil; ele é criado essencialmente pelos assalariados
das empresas, acessoriamente pelos independentes e pelos capitalistas. O rendimento
global criado é objecto de múltiplas redistribuições, em particular as seguintes:
o rendimento criado pelos assalariados divide-se em salários e mais-valia; a mais-
-valia reparte-se entre empresas e ramos de produção em função — essencialmente —
do seu grau de mecanização e do seu poder de mercado; são efectuadas deduções de
contribuições e impostos sobre todos os rendimentos para financiar o sector institu-
cional; o sector institucional paga salários aos seus trabalhadores, paga prestações
sociais ao conjunto dos trabalhadores, concede subsídios às empresas, paga juros
aos credores do Estado. Podem-se observar os diversos rendimentos auferidos final-
mente pelas diferentes categorias de beneficiários, ao passo que a criação de um ren-
dimento global permanece uma realidade oculta.

No sentido amplo, o trabalho produtivo é o trabalho criador de valor e de ren-
dimento, ou seja, todo o trabalho de produção mercantil. No sentido estrito, o traba-
lho produtivo é o trabalho criador de sobrevalor e de mais-valia, ou seja, o trabalho
de produção mercantil efectuado por assalariados. As distinções entre trabalho pro-
dutivo e improdutivo são importantes para apreciar as possibilidades de crescimento
do sistema. Elas não comportam nenhum juízo moral sobre as actividades exercidas
e não podem servir de fundamento a uma análise das classes sociais.

CONCEITOS A ASSIMILAR (ver léxico)

Encomendas públicas
Salário monetário: Salário real:

— Salário bruto — Salário real colectivo
— Salário «colectivizado» — Salário real directo
— Salário-custo — Salário real indirecto
— Salário directo (ou salário líquido — Salário real socializado

ou salário «individualizado») — Salário real total
— Salário indirecto
— Salário «socializado»
— Salário «solidarizado» Trabalho produtivo
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EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

6.1. Mostre os pontos comuns e as diferenças entre uma empresa capitalista, uma
empresa independente e uma empresa pública.

6.2. O lucro tem como fontes a mais-valia produzida pelos assalariados e a «mais-
-valia» produzida pelos independentes. Explique:
a) em que condições os independentes produzem «mais-valia»;
b) em que medida esta é semelhante à mais-valia produzida pelos assalariados,
e em que é diferente dela.

6.3. A capacidade de sobrevivência de uma empresa marginal não capitalista é maior,
a curto prazo, do que a de uma empresa marginal capitalista, mas permanece
problemática a longo prazo. Explique as duas proposições, considerando suces-
sivamente:
a) o caso de uma empresa marginal independente;
b) o caso de uma empresa marginal pública.

6.4. As actividades do sector institucional:
a) em que consistem?
b) como são financiadas?

6.5. Explique os aspectos contraditórios:
a) do sector da pequena produção mercantil;
b) do sector público mercantil;
c) do sector institucional.

6.6. Os componentes do salário e do consumo salarial:
a) Explique o esquema VI.1.
b) Porque é que é preciso dar importância à parte respectiva dos três componen-
tes (salário líquido e salário real directo, imposto sobre o rendimento e salário
real colectivizado, quotizações sociais e salário real indirecto)?

6.7. Explique o esquema VI.4 acerca da criação e da repartição do rendimento glo-
bal.

6.8. Trabalho produtivo e trabalho improdutivo:
a) explique os dois conceitos de trabalho produtivo.
b) explique porque é que o sistema ganha em aumentar tanto o sobretrabalho
dos assalariados produtivos como o dos assalariados improdutivos.
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B. Aprofundamento

6.9. Explique as duas razões pelas quais, mesmo ao nível macroeconómico, o lucro
difere da mais-valia criada pelos assalariados.

6.10. Tem o sector privado interesse em que o Estado desenvolva as suas interven-
ções na economia? Distinga diversos tipos de intervenção (empresas públicas,
instituições públicas, encomendas públicas, subsídios públicos) e mostre os as-
pectos contraditórios de cada uma destas intervenções.

6.11. Em que é que as produções domésticas apresentam aspectos contraditórios para
as empresas?

C. Aplicações

6.12. Mostre com exemplos que um mesmo trabalho pode ser produtivo ou impro-
dutivo.

6.13. Sobretrabalho e mais-valia:
a) os funcionários fornecem sobretrabalho? e mais-valia?
b) os assalariados das empresas públicas fornecem sobretrabalho? e mais-valia?
c) todos os assalariados das empresas capitalistas fornecem sobretrabalho e
mais-valia?
d) todos os produtores independentes fornecem «sobretrabalho» e «mais-va-
lia»?
e) os capitalistas criam mais-valia?

6.14. Uma região que se desindustrializa estará condenada à decadência económica?

6.15. Terão os capitalistas interesse na defesa do rendimento dos produtores campo-
neses marginais? Distinga capitalistas agrícolas e industriais.

6.16. Quais são os efeitos das seguintes políticas sobre os assalariados e sobre as
empresas?
a) reduzir as quotizações patronais à segurança social (permanecendo inaltera-
dos os outros elementos do salário);
b) deixar inalterados o salário bruto e o salário-custo, mas reduzir as quotiza-
ções salariais e os impostos sobre o rendimento.





O objectivo deste capítulo não é esboçar uma história do capitalismo.
Trata-se, antes, de mostrar algumas consequências lógicas que decorrem dos
três princípios gerais explicitados nos capítulos anteriores, a saber: 1. o lucro
assenta no sobretrabalho fornecido pelos assalariados do sector de produção
mercantil (capítulo III, secção 1); 2. o lucro e a acumulação constituem as
finalidades do sistema (capítulo III, secção 2); 3. para aumentar o seu lucro
particular, as empresas fazem concorrência entre si (capítulo V) e fazem
concorrência aos produtores não capitalistas (capítulo VI).

As consequências lógicas decorrentes destes três princípios manifestam-
-se sob a forma de tendências fundamentais: desenvolvimento da mecaniza-
ção; interdependência crescente entre os trabalhadores das diversas empresas,
ramos e países; concentração crescente do capital entre as mãos de grandes
empresas e grupos; extensão do trabalho assalariado e da produção mercan-
til; contradição entre lucro e satisfação das necessidades sociais. Estas ten-
dências fundamentais assim evidenciadas não valem senão como tendências
gerais e de longo período. Elas podem manifestar-se com intensidades va-
riáveis conforme os períodos e conforme os países.

Dois outros problemas, que resultam igualmente dos princípios gerais
explicitados anteriormente, serão objecto de capítulos específicos. O capí-
tulo VIII estudará os conflitos em torno da taxa de mais-valia, no próprio
coração do sistema. O capítulo IX examinará o problema das crises, que nunca
deixaram de afectar o crescimento.

1. O DESENVOLVIMENTO DA MECANIZAÇÃO

Uma das tendências mais visíveis reside na mecanização crescente dos
processos de produção. Após ter descrito a transformação das técnicas de
produção (§ 1.1.), examinar-se-á o papel desempenhado pela mecanização
não só nas relações entre empresas, mas sobretudo nas relações entre capi-
talistas e assalariados (§ 1.2.). Sublinhar-se-á finalmente o carácter contra-

CAPÍTULO VII

TENDÊNCIAS E CONTRADIÇÕES
FUNDAMENTAIS DO CRESCIMENTO
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ditório da mecanização: motivada pela procura do lucro, ela tende a eliminar
a própria fonte do próprio lucro (§ 1.3.) (1).

1.1. A transformação das técnicas de produção

O capitalismo não revolucionou dum dia para o outro as técnicas de
produção (e não as revoluciona necessariamente do dia para a noite quando
se introduz nos sectores de produção pré-capitalistas). Esquematicamente, par-
tindo de uma produção artesanal típica, podem-se distinguir três etapas nas
transformações técnicas (quadro VII.1.) (2).

1. A primeira etapa é a da cooperação simples. Cooperação, pois os
trabalhadores individuais isolados cedem o lugar a um trabalhador colectivo:
os artesãos independentes são reunidos num mesmo lugar (a manufactura) e
sob um mesmo comando (o do capitalista). Cooperação simples, pois os
membros deste trabalho colectivo são simplesmente justapostos: produzem
em paralelo o mesmo produto, continuando cada um a exercer o mesmo ofí-
cio de antes (mas doravante como assalariado).

Esta primeira etapa não é acompanhada de nenhuma transformação no-
tável nos meios de produção postos em acção: são as mesmas ferramentas
simples que são utilizadas. O processo de produção continua, também ele,
fundamentalmente inalterado: cada trabalhador executa como anteriormente
a série completa das operações necessárias para chegar ao produto acabado.
Cada trabalhador controla pois uma gama de ferramentas diversas e põe em
acção uma variedade de aptidões: isso faz de cada um deles um trabalhador
completo, qualificado.

2. A segunda etapa é a da cooperação complexa: no interior do colec-
tivo de trabalho assiste-se a uma diferenciação das tarefas, a uma divisão
técnica do trabalho. Cada trabalhador já não executa, como antes, a série
completa das operações necessárias para chegar ao produto acabado: as dife-
rentes operações são agora divididas e atribuídas, cada uma delas, a um grupo
especializado de indivíduos. Cada operário torna-se num trabalhador parce-

(1) Empregaremos de maneira equivalente as expressões «maquinaria», «mecanização» e «progresso
técnico»: o progresso técnico traduz-se essencialmente pelo desenvolvimento da mecanização, pela introdu-
ção de máquinas (trabalho passado) em substituição de produtores actuais ou potenciais (trabalho vivo).

(2) Para uma análise viva das transformações das técnicas de produção, ver O Capital, Paris, Editions
Sociales, livro I, tomo 2, cap. XII a XV. [Cf. O Capital, Edições «Avante!», Lisboa, 1992, livro primeiro,
tomo II, cap. X a XIII. —  Nota da edição portuguesa.] A análise refere-se à produção industrial, mas pode ser
estendida — mediante adaptações — ao sector dos serviços: aqui também se observa a divisão técnica do
trabalho com os seus corolários (trabalho parcelar, repetitivo, desqualificado), a dissociação entre trabalho de
execução e trabalho de enquadramento, a substituição dos assalariados por equipamentos modernos, etc.
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lar, afectado a uma categoria especializada de operações: ele não desenvolve
mais que uma categoria particular de aptidões, não domina mais que um tipo
particular de ferramentas (uma ferramenta parcelar).

Esta segunda etapa, modificando o processo de trabalho, não modifica
ao mesmo tempo fundamentalmente os meios de produção: a diferença em
relação à etapa anterior consiste no facto de que cada trabalhador, para de-
sempenhar a função especializada à qual é afectado, põe em acção apenas
uma categoria de ferramentas (e uma categoria especializada de aptidões).

Quadro VII.1.: A transformação das técnicas de produção

Tipo de empresa

Empresa capitalista
Oficina (trabalhador colectivo subordinado

artesanal ao capitalista)
(trabalhador

individual Manufactura Manufactura Grande
independente) com cooperação com cooperação indústria

simples complexa

Divisão
técnica Não Não Sim Sim

do trabalho

Meios
de trabalho

Ferramentas Ferramentas Ferramentas Máquinas-

utilizados
 simples simples simples -ferramentas

 Tipo Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho
de trabalho qualificado qualificado parcelar parcelar
e relações controlando controlando controlando subordinado
técnicas todas as todas as uma ferramenta à máquina

ferramentas ferramentas  parcelar

3. A terceira etapa é a da grande indústria. As ferramentas parcelares
são substituídas por um sistema de máquinas-ferramentas combinadas e fun-
cionando ao mesmo tempo. A partir daqui, o operário torna-se um apêndice
da máquina, submetido à máquina. «Na manufactura [1.a e 2.a etapas], o ope-
rário serve-se da ferramenta; na fábrica [3.a etapa], ele serve a máquina.
No primeiro caso, é ele que faz mover o meio de trabalho; no segundo caso,
ele não tem senão que seguir o movimento. Na manufactura, os operários
são os membros de um mecanismo vivo; na fábrica, são apenas complemen-
tos vivos de um mecanismo morto que existe independentemente deles.» (3).

3. Ibid., p. 104. [Cf. ibid., p. 483. — Nota da edição portuguesa.]
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Esta situação faz com que o trabalhador perca todo o controlo sobre o
funcionamento dos meios de produção e sobre o produto do seu trabalho.
Enquanto na manufactura a quantidade e a qualidade da produção dependem
fundamentalmente da eficiência de cada operário (da sua habilidade, do seu
saber fazer), na fábrica elas dependem fundamentalmente da eficiência das
máquinas (do progresso científico nelas incorporado). Em relação a esta efi-
ciência, a habilidade particular dos operários conta pouco: subordinados à
máquina, eles são também cada vez mais desqualificados e intertrocáveis.

1.2. O duplo papel da mecanização

1.2.1. Mecanização e concorrência

Ao nível mais aparente, cada uma das etapas para a mecanização, assim
como o desenvolvimento ulterior desta, resultam da concorrência. Como se
viu no capítulo V, a utilização de uma tecnologia mais avançada por uma
empresa particular permite-lhe apropriar-se, em detrimento das concorren-
tes, de uma fracção maior da massa total de mais-valia.

Concretamente, as empresas inovadoras no plano tecnológico estão em
condições de produzir ao mesmo tempo mais e a menor custo (o valor indi-
vidual unitário das suas mercadorias é inferior ao valor social unitário). Elas
aumentam assim a sua taxa de lucro e as suas possibilidades de acumulação,
a expensas dos seus concorrentes menos bem colocados.

As empresas concorrentes são por sua vez obrigadas a introduzir as
inovações técnicas: se não o fizerem, estão a longo prazo condenadas a de-
saparecer (ver capítulo V, 2.3.1. e capítulo VI, 1.3.1. e 2.3.1.).

1.2.2. Mecanização e dominação

Arma essencial na concorrência, a mecanização desempenha um papel
igualmente fundamental nas relações entre capitalistas e trabalhadores.
A transformação das técnicas de produção e o desenvolvimento da mecani-
zação não são neutros: permitem reforçar a dominação sobre os assalariados,
tanto ao nível de cada empresa como no conjunto da economia.

a) Dominação no interior das empresas

1. No interior de cada empresa, a mecanização permite a passagem de
uma dominação «formal» a uma dominação «real» sobre os assalariados.

Antes da introdução da maquinaria, pode-se falar de uma dominação
formal por parte dos capitalistas. Entende-se por isto a dominação que exer-
cem pelo simples facto de controlarem, com exclusão dos trabalhadores, a
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propriedade dos meios de produção: este facto permite-lhes comprar a força
de trabalho dos assalariados e extrair deles a mais-valia, mesmo que os assa-
lariados ainda controlem o funcionamento dos meios de produção.

Com o desenvolvimento da maquinaria, passa-se a uma dominação real.
Entende-se por isso a dominação exercida pelos capitalistas que controlam
não só a propriedade como também o funcionamento dos meios de produ-
ção. Neste momento os trabalhadores estão duplamente subordinados: obri-
gados a trabalhar em proveito dos proprietários dos meios de produção,
tornam-se além disso instrumentos da máquina controlada por estes proprie-
tários.

2. A evolução para uma dominação real é acompanhada, no interior do
colectivo de trabalho, de uma dissociação entre trabalhadores de execução
e trabalhadores de enquadramento. Efectivamente, com o crescimento das
empresas e o desenvolvimento da maquinaria, os capitalistas já não estão em
condições de controlar por si mesmos o funcionamento dos meios de produ-
ção. Este controlo é assegurado, em seu nome, por uma minoria de quadros,
trabalhadores especializados nas tarefas de enquadramento técnico e social:
investigadores trabalhando no aperfeiçoamento de técnicas novas, engenhei-
ros assegurando o controlo e a regulação dos processos de produção, téc-
nicos e contramestres encarregados de assegurar a disciplina dos operários e
a sua submissão à cadência das máquinas, directores e managers executando
a alta direcção, etc. O reforço da dominação é acompanhado pois por uma
dissociação entre os assalariados: uma maioria crescente de assalariados en-
contra-se reduzida a tarefas de pura execução, a trabalhos parcelares, repeti-
tivos, desqualificados; por outro lado, uma minoria de assalariados concentra
as tarefas de enquadramento técnico e social (4).

3. Mesmo no estádio da grande indústria, a dominação dos chefes de
empresa sobre o processo de produção não é perfeita. Os assalariados de
execução, em particular, podem-se revelar incapazes de seguir o ritmo das
máquinas; podem reagir contra a alienação, o stress ou a monotonia do seu
trabalho fazendo a greve, a sabotagem, o absentismo. Face a estas circuns-
tâncias e às baixas de produtividade que daí resultam, as empresas têm ten-
dência a adoptar dois tipos de estratégia.

Por um lado, procuram desenvolver experiências de alargamento e/ou
de enriquecimento das tarefas: alargar as tarefas é permitir aos trabalhadores

(4) A distinção entre trabalho de execução e trabalho de enquadramento é mais pertinente que a distin-
ção entre trabalho manual e trabalho intelectual: o trabalho mais «manual» supõe a aplicação de faculdades
intelectuais; e trabalhadores «intelectuais» podem ser reduzidos a tarefas de pura execução.
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que executem um ciclo relativamente complexo de operações de preferência
a uma tarefa parcelar e repetitiva; enriquecer as tarefas é confiar aos assala-
riados de execução a responsabilidade de tarefas de regulação, controlo, etc.,
reservadas até então a quadros. Estas experiências, assim como as fórmulas
dos «círculos de qualidade», «gestão participativa», etc., são destinadas a ate-
nuar a frustração dos assalariados envolvidos e a aumentar a produtividade
do seu trabalho.

Por outro lado, as empresas procuram eliminar os assalariados de exe-
cução — assim como uma parte dos assalariados de enquadramento — pelo
recurso a uma automação crescente dos processos de produção, nomeada-
mente pela utilização de robots.

b) Dominação sobre o mercado do trabalho

A transformação das técnicas de produção e o desenvolvimento da
mecanização não têm apenas por efeito mudar a natureza do trabalho assala-
riado e as relações no interior da empresa. A este primeiro efeito, de ordem
qualitativa, acrescenta-se um efeito quantitativo: o progresso técnico aumenta
a produtividade do trabalho presente, o que tende a diminuir as necessida-
des de mão-de-obra (5).

As necessidades de mão-de-obra são o resultado de dois efeitos contra-
ditórios: por um lado, o crescimento da produção global implica um aumento
do emprego (efeito de contratação); por outro lado, o progresso técnico im-
plica uma alta da produtividade do trabalho e portanto uma diminuição do
emprego (efeito de expulsão). Nos períodos de fraco crescimento, o efeito de
expulsão predomina sobre o efeito de contratação, o que provoca uma exten-
são do desemprego. Nos períodos de forte crescimento, o efeito de contrata-
ção eventualmente predomina sobre o efeito de expulsão, levando a uma
penúria de mão-de-obra. Mas esta situação não pode ser senão transitória: a
alta dos salários que dela resulta acelera o processo de inovações técnicas
visando substituir os trabalhadores por máquinas; além disso, os poderes pú-

(5) a) A produtividade do trabalho aumenta em cada uma das etapas distinguidas. A simples reunião
dos trabalhadores na manufactura permite impor uma maior intensidade de trabalho. Na etapa da cooperação
complexa, a divisão técnica do trabalho contribui para aumentar a eficácia do processo de produção. Mas é o
desenvolvimento da mecanização que mais faz progredir a produtividade: para isso contribuem em simultâ-
neo a multiplicação das máquinas e a melhoria dos seus desempenhos.

b) É preciso sublinhar que não há ligação necessária entre o progresso técnico e o desemprego. Em
teoria, o pleno emprego pode ser mantido mediante uma redução adequada na duração do trabalho por assala-
riado. Na prática, esta combinação entre pleno emprego e trabalho reduzido contraria a lógica do sistema pois
restringe o lucro e o domínio sobre os assalariados: ver mais adiante, 4.1.2., assim como o anexo 4, 4.2.3.
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blicos põem em acção políticas visando ampliar a oferta de trabalho assala-
riado (ver mais adiante, 3.2.2.).

O progresso técnico cria portanto uma reserva de desemprego (mais ou
menos importante conforme os períodos). A existência deste desemprego
reforça a dominação colectiva dos capitalistas sobre os trabalhadores: a rela-
ção de forças torna-se mais favorável para impor aos assalariados as condi-
ções de trabalho mais «lucrativas» (moderação salarial, intensificação do
trabalho).

1.3. O carácter contraditório da mecanização

O progresso técnico é introduzido para aumentar ou defender a taxa de
lucro das empresas. Ao mesmo tempo, ele tem por efeito expulsar do pro-
cesso de produção a própria fonte do lucro: assalariados, criadores de mais-
-valia, são substituídos por máquinas, que não criam nenhuma mais-valia.

O capitalismo enfrenta esta contradição por duas vias complementares.
Por um lado, procura alargar sem cessar a sua escala de produção: ao mesmo
tempo que mantém uma reserva de desemprego mais ou menos importante,
a extensão da produção global proporciona novos empregos criadores de mais-
-valia. Por outro lado, procura elevar a taxa de mais-valia à qual estão subme-
tidos os assalariados em actividade: ao aumentar a produtividade, o progresso
técnico contribui aliás por si mesmo para esta elevação da taxa de mais-valia
(ver capítulo IV, § 2.1. e capítulo VIII, § 1.2.).

Se o capitalismo pode desenvolver o progresso técnico enfrentando ao
mesmo tempo a contradição inerente a este último, é contudo incapaz de levar
o progresso técnico até ao seu limite, a saber, a automação generalizada dos
processos de produção. Esta libertaria inteiramente os seres humanos da obri-
gação de trabalhar, mas significaria também o estancamento completo da mais-
-valia. É verdade que certas empresas (e mesmo certos ramos ou regiões)
podem levar a automação ao seu termo e beneficiar de transferências de mais-
-valia proveniente de empresas (ou de ramos ou regiões) não automatizadas;
em contrapartida, a automação universal dos processos de produção é incom-
patível com o capitalismo (6).

(6) Acerca do lucro de uma empresa automatizada, rever o cap. V, 1.1.2. Acerca do lucro de um ramo
automatizado, e sobre a incompatibilidade entre capitalismo e automação universal, ver o anexo 10, 10.2.2.a
(última alínea e nota 25).
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2. A CONTRADIÇÃO CRESCENTE ENTRE A SOCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
E A CONCENTRAÇÃO DO CAPITAL

O capitalismo assenta numa oposição de classe fundamental entre uma
massa de trabalhadores assalariados e uma minoria de proprietários capita-
listas. Os primeiros asseguram colectivamente a produção dos bens e servi-
ços consumidos na sociedade, os segundos dirigem e orientam esta produção
social segundo a lógica do lucro e da acumulação.

Esta oposição exacerba-se com o tempo. Por um lado, o trabalho dos
produtores assalariados constitui uma rede cada vez mais vasta e interdepen-
dente: é o fenómeno da socialização da produção (§ 2.1.). Por outro lado, a
propriedade capitalista torna-se uma questão cada vez mais privada, no sen-
tido de que uma minoria restrita controla uma parte crescente do capital glo-
bal: é a concentração do capital (§ 2.2.).

2.1. A socialização da produção

A produção torna-se uma obra cada vez mais colectiva e universal. Por
um lado, as actividades de produção constituem uma rede cada vez mais
integrada: os trabalhadores tornam-se estreitamente interdependentes no
interior de cada empresa; a interdependência desenvolve-se também entre as
diversas empresas e ramos, e portanto entre os trabalhadores de todas estas
empresas e ramos. Por outro lado, os locais de produção constituem eles pró-
prios uma rede cada vez mais integrada: a interdependência aumenta entre
os diversos países, e portanto entre os trabalhadores do mundo inteiro. A socia-
lização da produção pode portanto ser definida como a integração ou a inter-
dependência crescente entre os trabalhadores, tanto no interior das empresas
como nas relações entre ramos e entre países.

2.1.1. A interdependência crescente entre as actividades de produção

a) Nas empresas: a divisão técnica do trabalho

Na oficina artesanal e na manufactura com cooperação simples, cada
trabalhador desempenha o conjunto das operações necessárias para chegar
ao produto acabado (ver mais acima, § 1.1.). Em ambos os casos, os produ-
tos do trabalho podem ser individualizados: é possível atribuir tal mercado-
ria a tal produtor (7).

(7) Esta atribuição de uma mercadoria particular a um produtor particular só é estritamente justificada
se o produtor considerado fabricar ele próprio os seus meios de produção: ver adiante, 2.1.1.b.
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Com a passagem à cooperação complexa e à grande indústria, esta in-
dividualização dos produtos já não é possível. A empresa experimenta dora-
vante uma divisão técnica do trabalho, isto é, uma repartição do trabalho
entre diferentes categorias de trabalhadores especializados e interdependen-
tes. Nenhum trabalhador pode dizer que o produto final é o seu produto: os
produtos resultam de um trabalho integrado, não podem ser atribuídos senão
a um colectivo de trabalhadores.

A divisão técnica do trabalho não é um fenómeno neutro, puramente
técnico. Por um lado, é aplicada para aumentar o lucro. Por outro, como se
viu mais acima (1.2.2.a.), reforça a dominação sobre os trabalhadores
parcializados e instaura uma hierarquia entre trabalhadores de enquadramento
e trabalhadores de execução (8).

b) Entre ramos: a divisão do trabalho social

A interdependência entre as actividades de produção ultrapassa larga-
mente o quadro de cada empresa. Manifesta-se igualmente pelo facto de que
as diversas empresas e ramos são interdependentes para os seus aprovisiona-
mentos e para os seus escoamentos: cada um deles está integrado numa divi-
são do trabalho à escala de toda a sociedade. Esta divisão do trabalho alargada
é chamada divisão da produção social ou divisão do trabalho social. Pode-
-se defini-la como a repartição da produção global ou do trabalho total entre
diferentes ramos de produção especializados e interdependentes, que com-
pram e vendem entre si as suas respectivas mercadorias [9].

A interdependência entre os ramos aprofunda-se com o tempo, tanto a
jusante (destino dos produtos) como a montante (origem dos meios de pro-
dução e dos meios de consumo).

— A jusante, cada ramo trabalha directa ou indirectamente para um
número crescente de outros ramos. Assim a indústria química: quando aparece
como ramo distinto, trabalha apenas para um pequeno número de indústrias;
mas o campo de utilização dos seus produtos alargou-se progressivamente, a
ponto de ser hoje praticamente universal. O mesmo alargamento dos escoa-

(8) A divisão técnica do trabalho é acompanhada portanto por uma divisão social do trabalho, isto é,
por uma repartição do trabalho entre classes ou grupos sociais distintos: assalariados de execução, assalaria-
dos de enquadramento, capitalistas. Sobre a definição das classes sociais, ver o anexo 12. O conceito de divi-
são social do trabalho não deve ser confundido com o conceito de divisão do trabalho social (analisado adiante,
2.1.1.b.).

[9] A interdependência entre os ramos é analisada de modo abstracto no livro II de O Capital, nos
«esquemas de reprodução». Estes constituem os ancestrais das actuais «tabelas de relações inter-industriais»
(input-output tabler). Para uma visão de conjunto sobre os «esquemas de reprodução», ver o anexo 11.
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mentos se observa, em diversos graus, em todos os ramos que produzem meios
de produção. Quanto aos ramos que produzem meios de consumo, eles criam
bens e serviços que são utilizados pelos trabalhadores de todos os ramos de
actividade.

— A montante, cada ramo aprovisiona-se directa ou indirectamente junto
de um número crescente de outros ramos. Assim a agricultura: na origem,
produzia ela própria os seus meios de produção (ferramentas, adubos, etc.);
mas progressivamente ela recorre a meios de produção comprados a indús-
trias cada vez mais diversas: material agrícola, produtos químicos, energia
eléctrica, petróleo, etc. Quer produzam meios de produção ou meios de con-
sumo, todos os ramos alargam de modo análogo os seus aprovisionamentos
em meios de trabalho e matérias-primas. E pode-se acrescentar que os traba-
lhadores de todos os ramos se aprovisionam de meios de consumo junto de
uma variedade crescente de ramos.

Consideremos apenas os aprovisionamentos em meios de produção e
percorramos a cadeia destes aprovisionamentos partindo de um qualquer ramo:
a indústria X compra os seus meios de produção às industrias A, B, C, que
por sua vez compram os seus meios de produção às indústrias L, M, N, e
assim por diante...: percebe-se que toda a produção recorre, em diversos graus,
ao trabalho prestado um pouco por toda a parte no conjunto da economia.
Neste sentido, nenhuma empresa ou ramo pode dizer que o produto lançado
no mercado é o seu produto: os produtos são o resultado de um trabalho colec-
tivo não só ao nível de cada empresa, mas também ao nível do conjunto da
sociedade; a produção de qualquer bem ou serviço recorre a uma variedade
crescente de produtores, repartidos no conjunto da economia. A produção de
qualquer bem ou serviço torna-se assim uma obra cada vez mais colectiva:
recorre a uma variedade crescente de produtores diversos (10).

A divisão do trabalho social não é um fenómeno neutro, puramente
técnico. Tal como a divisão técnica do trabalho, é aplicada para aumentar o
lucro: desenvolve-se na medida em que permite alargar os mercados e/ou re-
duzir os custos.

(10) Duas observações para dissipar eventuais ambiguidades:
— Os produtores em causa compreendem tanto os produtores directos (que asseguram as operações

de transformação na empresa ou no ramo considerado) como os produtores indirectos (que participam, de
perto ou de longe, na produção dos meios de produção). Uma produção automatizada não recorre a nenhum
produtor directo, mas requer múltiplos produtores indirectos.

— O facto de a produção de uma mercadoria recorrer a uma variedade crescente de produtores não
significa que o valor unitário desta mercadoria aumente: as transformações técnicas dos processos de produ-
ção implicam pelo contrário um aumento da produtividade e portanto uma diminuição do valor unitário das
mercadorias.
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2.1.2. A interdependência crescente entre os países: a divisão
internacional do trabalho

A interdependência entre as actividades de produção ultrapassa o qua-
dro de cada território nacional: as diversas empresas e ramos dependem mais
ou menos, para os seus aprovisionamentos e para as suas vendas, de fornece-
dores e clientes situados fora do território nacional. Paralelamente à divisão
do trabalho social (entre ramos), existe uma divisão internacional do traba-
lho (entre países). Esta pode ser definida como a repartição da produção
mundial entre diferentes países relativamente especializados e interdependen-
tes, cada país exportando para os outros os produtos nos quais está relativa-
mente especializado [11].

A interdependência entre os países aprofunda-se com o tempo. Isto tra-
duz-se por um aumento das trocas internacionais (exportações e importações),
tanto de meios de produção (matérias-primas, energia, equipamentos) como
de meios de consumo. O aumento das trocas internacionais é estimulado pelos
progressos técnicos e pela baixa dos custos nos transportes. Graças a esta
baixa, regiões geograficamente distantes podem ser economicamente aproxi-
madas: as empresas estão em condições de vender para os quatro cantos do
mundo, o carvão local sofrer a concorrência do petróleo estrangeiro, as fru-
tas do país a de variedades exóticas.

Tal como se fez anteriormente, percorramos a cadeia dos aprovisiona-
mentos em meios de produção partindo de um ramo qualquer. Se se tiver em
conta igualmente os lugares onde são produzidos os meios de produção su-
cessivamente comprados, compreende-se que qualquer bem ou serviço, seja
ele produzido onde for, é o resultado de um trabalho mais ou menos univer-
sal: toda produção recorre, em diversos graus, ao trabalho prestado um pouco
por toda a parte no mundo. Com o tempo, a produção de qualquer bem ou
serviço torna-se uma obra cada vez mais universal: recorre a trabalhadores
repartidos em regiões cada vez mais diversas.

Assim como a divisão técnica do trabalho no interior das empresas e a
divisão da produção social entre ramos, a divisão internacional do trabalho
está longe de ser um fenómeno neutro. Ela é organizada de modo preponde-
rante pelas grandes empresas e os Estados dos países dominantes, que mol-

[11] Na divisão técnica do trabalho, assim como na divisão da produção social, a especialização é ab-
soluta: cada trabalhador é confinado a uma ou a outra tarefa precisa, cada ramo produz uma ou outra merca-
doria determinada. Na divisão internacional do trabalho, pelo contrário, a especialização nunca é senão
relativa: mesmo que ele exporte apenas um tipo de bem, todo país produz necessariamente localmente uma
gama variada de meios de consumo e de meios de produção (habitação e materiais de construção, cuidados de
saúde, transportes locais, etc.).
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dam para o seu lucro a estrutura produtiva dos países dominados. Este con-
dicionamento da estrutura produtiva dos países dominados pelos países do-
minantes constitui o imperialismo económico (12).

A divisão internacional do trabalho entre países dominados e países
dominantes transformou-se parcialmente desde os anos 1960. Na divisão inter-
nacional tradicional, os países dominados exportavam matérias-primas minei-
ras e agrícolas para os países dominantes e importavam produtos industriais
(meios de consumo e equipamentos). Na nova divisão internacional do tra-
balho, certos países dominados exportam eles próprios diversos produtos
industriais em troca de outros produtos industriais: em geral exportam bens
industriais que incorporam sobretudo trabalho não qualificado (aço, conser-
vas, vestuário, peças de veículos e de motores, etc.), ao passo que os países
dominantes reservam para si a produção de bens e serviços mais sofistica-
dos, que recorrem de preferência a uma mão-de-obra qualificada (máquinas-
-ferramentas, tecnologia) (13).

(12) A teoria do imperialismo ultrapassa o âmbito desta exposição. Contudo, algumas observações são
úteis para esclarecer o fenómeno.

a) O imperialismo económico é exercido com a ajuda de meios económicos propriamente ditos («pací-
ficos») e/ou com a ajuda de meios políticos (mais ou menos violentos). O meio económico por excelência é a
liberdade de circulação das mercadorias e dos capitais: o livre-comércio das mercadorias permite aos países
tecnicamente avançados arruinar as produções concorrentes dos países menos avançados; a livre circulação
dos capitais permite às grandes empresas dos países dominantes implantarem-se directamente, em função dos
seus próprios interesses, nas economias dos países dominados. Os meios políticos do imperialismo económico
são extremamente diversificados: «pacto colonial» proibindo a fabricação local de produtos susceptíveis de
concorrer com as importações provenientes da metrópole; imposição do livre-comércio nas relações económi-
cas internacionais (ver o papel da Organização Mundial do Comércio no momento presente); estabelecimento
de tarifas alfandegárias ou outras barreiras proteccionistas que violam o princípio do livre-comércio mas que
se destinam a salvar as indústrias localizadas nos países dominantes; concessão de «empréstimos ligados»
especificando as produções a realizar e obrigando a comprar os meios de produção no país que empresta; con-
cessão de «créditos condicionais» subordinados à aplicação de «políticas de ajustamento estrutural» (papel
actual do Fundo Monetário Internacional); etc.

b) Os diversos meios acima citados dizem respeito ao imperialismo económico. Este é complementa-
do por um imperialismo político-militar e por um imperialismo cultural.

c) A divisão simples entre países dominantes e países dominados dá lugar, na realidade, a uma estru-
tura hierarquizada de países dominantes e de países dominados. Esta estrutura hierarquizada é mutável: à li-
derança mundial da Inglaterra sucedeu-se a dos Estados Unidos; país outrora dominado, o Japão chegou à
categoria de superpotência mundial.

(13) A divisão internacional do trabalho não se limita evidentemente à repartição da produção mundial
entre países dominantes e países dominados. Ela diz respeito igualmente — e mesmo em maior grau — à
repartição da produção no interior do grupo de países dominantes: a maior parte das trocas internacionais rea-
liza-se no interior deste grupo de países.



195TENDÊNCIAS E CONTRADIÇÕES FUNDAMENTAIS DO CRESCIMENTO

2.2. A concentração do capital

Enquanto a produção de qualquer bem ou serviço é uma obra cada vez
mais colectiva e universal, o controlo sobre o conjunto das produções é cada
vez mais um assunto privado: é assegurado por uma minoria restrita, que
controla uma parte sempre crescente do capital global sob as suas diversas
formas (capital-dinheiro, capital produtivo, capital-mercadorias). É o fenó-
meno da concentração do capital.

A concentração do capital é um produto necessário da concorrência.
Cada empresa procura ampliar o seu capital, os seus lucros e capacidades de
acumulação, em detrimento das outras. Nesta luta concorrencial, as empre-
sas mais fortes eliminam, absorvem ou submetem a si empresas mais fracas.
É através destas diversas vias que se realiza a concentração do capital global
e que se reforça uma oligarquia que controla o conjunto da economia mun-
dial (14).

Em paralelo com o parágrafo anterior, estudar-se-á o processo de con-
centração do capital negligenciando, numa primeira etapa, a sua dimensão
internacional.

2.2.1. A concentração à escala dos ramos de produção

a) A concentração na indústria (15)

Uma arma essencial na concorrência consiste em produzir a menor custo
do que os concorrentes, em particular graças à inovação técnica: produzindo
a menor custo, a empresa inovadora está em condições de vender as suas
mercadorias a menor preço e de aumentar assim a sua escala de produção e
o seu lucro. Os efeitos desta concorrência através dos preços são conheci-
dos: qualquer que seja a sua capacidade de sobrevivência a curto prazo, as

(14) Duas observações terminológicas:
a) Em O Capital o termo «concentração» designa o simples aumento da dimensão de uma empresa, ao

passo que o termo «centralização» designa a reunião de diversos capitais sob um mesmo controlo. Utilizamos
aqui o termo «concentração» no seu sentido habitual, nomeadamente a reunião de diversos capitais sob um
mesmo controlo.

b) Pode-se falar indiferentemente de concentração do capital ou de concentração da propriedade
capitalista, desde que se considere a propriedade real (ou seja, o poder de dispor) mais que a propriedade
jurídica sobre as empresas (a propriedade real tende a concentrar-se, ao passo que a propriedade jurídica pode
dispersar-se entre uma multidão de accionistas).

(15) O termo «indústria» é utilizado aqui para maior brevidade: ele abarca de facto todos os ramos da
produção (industriais, agrícolas, de serviços) com a única exclusão do sector bancário.
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empresas incapazes de adaptar a sua técnica estão a longo prazo condenadas
a falir e a desaparecer (ver capítulo V, 2.3.1. e capítulo VI, 1.3.1. e 2.3.1.).
No longo prazo assiste-se, portanto, a um processo de concentração por eli-
minação: em cada ramo, as empresas marginais desaparecem e empresas cada
vez maiores, em número restrito, concentram uma fracção crescente do capi-
tal-dinheiro, dos meios de produção e das forças de trabalho, da produção de
mercadorias.

A extensão destas grandes empresas muito cedo colocou um problema
de financiamento: com a importância crescente da maquinaria, onde encon-
trar o capital-dinheiro necessário para o lançamento e o desenvolvimento de
uma grande empresa? Os rendimentos pessoais e os lucros extraídos de ci-
clos de produção anteriores não bastavam. Dois métodos permitiram contor-
nar este obstáculo financeiro: a constituição de sociedades anónimas e o
recurso aos empréstimos bancários. Ambos permitiram a reunião de uma mul-
tidão de capitais, pequenos e grandes, e proporcionaram assim o capital-
-dinheiro requerido pelas grandes empresas.

A constituição de sociedades anónimas e o recurso aos empréstimos
introduzem uma dissociação entre a propriedade jurídica e a propriedade
real das empresas. A fórmula das sociedades anónimas dispersa a proprie-
dade jurídica entre o conjunto dos accionistas: cada um participa na proprie-
dade jurídica da empresa em função do número de acções que possui. Esta
dispersão da propriedade jurídica não impede o capitalista de conservar a
exclusividade da propriedade real; não é sequer necessário para isso que de-
tenha a maioria das acções da sua empresa: a detenção de uma «minoria de
controlo», muito variável conforme os casos, basta para ter o poder de deci-
são efectivo (16). O financiamento por empréstimo introduz outra dissociação
entre propriedade jurídica e propriedade real: quem empresta mantém a pro-
priedade jurídica do dinheiro emprestado, mas é quem contrai o empréstimo
que tem o poder de dele dispor.

Os financiamentos externos e os lucros realizados favorecem o cresci-
mento das grandes empresas em diferentes direcções complementares, cada
uma das quais reforça a concentração do capital.

1. No interior do ramo em que operam de início, as grandes empresas
podem utilizar o capital-dinheiro disponível para introduzir novos progres-

(16) O controlo de uma sociedade pode ser assegurado pela detenção de uma fracção minoritária, por
vezes muito reduzida, do capital social (20% ou menos). Assim acontece porque a maior parte dos pequenos
e médios accionistas não participa nas assembleias-gerais, não se fazem representar, ou dão procurações aos
grandes accionistas.
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sos técnicos, reforçando assim a sua competitividade e a sua parte de mer-
cado (baixa do custo de produção unitário e aumento das vendas). Isto tende
a acelerar, no interior de cada ramo, o processo de concentração por elimi-
nação das empresas marginais.

A concentração do capital favorece em muitos ramos a conclusão de
acordos entre as grandes empresas sobreviventes. Mais que prosseguirem uma
concorrência através dos preços perigosa para cada uma delas, as grandes
empresas preferem em certos momentos entender-se sobre um preço comum
lucrativo para todas: elas fixam-no a um nível superior ao preço da livre
concorrência e elevam assim a taxa de lucro médio do ramo. Os acordos assim
concluídos são acordos monopolistas, os preços fixados são preços de mo-
nopólio (17).

Os acordos monopolistas suprimem provisoriamente a concorrência
através dos preços, mas não a própria concorrência. Cada empresa procura
como sempre maximizar a sua taxa de lucro particular e captar os clientes
das empresas concorrentes. Mas o abandono (provisório) da concorrência
através dos preços leva-as a desenvolver (de maneira definitiva) uma con-
corrência através das estratégias de mercado: cada empresa desenvolve a pu-
blicidade para os seus próprios produtos, lança novas marcas ou novas
apresentações para um produto fundamentalmente inalterado, diferencia os
seus produtos em relação aos dos seus concorrentes e procura fazer reconhe-
cer as qualidades específicas (verdadeiras ou supostas) dos seus próprios pro-
dutos, etc.

2. As grandes empresas podem igualmente utilizar o capital-dinheiro
disponível para diversificar a sua produção, para investir na produção de novas
mercadorias: em vez de se acantonarem no ramo em que operavam de começo,
implantam-se — directamente ou pela via da criação de filiais — em outros
ramos de produção.

A conclusão de acordos monopolistas no ramo de origem estimula por
outro lado esta orientação do capital-dinheiro em direcção a novos ramos.
Com efeito, para manter a sua vantagem de preços e taxas de lucro superio-
res às que resultariam da livre concorrência, as empresas têm interesse em
controlar de perto todo o aumento da produção neste ramo: mais vale por-
tanto efectuar uma parte dos novos investimentos em outros ramos de produ-
ção.

(17) Estes acordos podem ser explícitos ou implícitos. Um exemplo de acordo implícito é o da «lide-
rança dos preços», em virtude do qual os preços fixados por uma empresa dominante são espontaneamente
adoptados pelos seus concorrentes imediatos. O caso típico de acordo explícito é o acordo de cartel, que fixa
quotas de mercado assim como um preço de venda que permite ao participante menos eficiente realizar um
lucro «normal».
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Ao diversificarem assim a sua produção, as grandes empresas tornam-
-se conglomerados, ou seja, sociedades que agrupam unidades de produção
pertencentes a ramos diferentes. O desenvolvimento dos conglomerados
reforça a concentração do capital ao nível dos ramos: um número restrito de
sociedades concentra uma fracção crescente do conjunto do capital-dinheiro,
do capital produtivo e da produção. A esta concentração por diversificação
acrescenta-se um reforço da concentração por eliminação: nos ramos novos
em que se implantam, as grandes empresas adoptam igualmente técnicas de
ponta, acelerando aí assim a eliminação das empresas marginais.

3. As grandes empresas podem igualmente crescer sem tomar a iniciativa
de melhorias técnicas ou de produções novas. Com o seu capital-dinheiro,
podem contentar-se em comprar e absorver empresas mais fracas, que desapa-
recem enquanto entidades jurídicas distintas. Podem também fundir-se com em-
presas de força equivalente, constituindo com elas uma nova entidade jurídica.

Estas absorções e fusões dão lugar à formação de trusts. Distinguem-se
trusts horizontais, nascidos da fusão-absorção de empresas de um mesmo ramo
(automóveis, por exemplo) e trusts verticais, nascidos da fusão-absorção de
empresas tendo entre si relações de clientes a fornecedores (exemplo: uma
empresa que produza veículos e uma outra que fabrique pneus). Os trusts
horizontais reforçam a concentração do capital ao nível do ramo, os trusts
verticais reforçam-na ao nível do conjunto dos ramos. Em ambos os casos,
falar-se-á de concentração por fusão-absorção.

4. Em vez de comprar e absorver empresas mais fracas, as grandes em-
presas podem contentar-se em tomar o controlo delas, deixando-as subsistir
juridicamente. Tomar o controlo de uma empresa é ser capaz de assegurar a
direcção efectiva dela, é ter a propriedade real dela. Não é necessário para
isso comprar a totalidade e nem mesmo a maioria das acções da empresa que
se pretende controlar: basta, mais uma vez, deter uma «minoria de controlo»,
variável conforme o caso.

As grandes empresas que adquirem assim o controlo de outras empre-
sas tornam-se holdings. As holdings podem ser definidas como sociedades
que possuem acções de diversas outras sociedades juridicamente distintas e
submetendo estas últimas a uma estratégia unificada.

O fenómeno das minorias de controlo permite a certas sociedades sub-
meterem uma pirâmide extremamente grande de empresas. Suponhamos que
uma holding A adquire uma minoria de controlo numa dezena de sociedades,
que elas próprias controlam uma série de outras, e assim por diante: esta
sucessão de controlos em cascata coloca a holding A à cabeça de uma verda-
deira pirâmide industrial. No caso das holdings, falar-se-á pois em concen-
tração por controlo piramidal.



199TENDÊNCIAS E CONTRADIÇÕES FUNDAMENTAIS DO CRESCIMENTO

5. As grandes empresas podem finalmente exercer um controlo sobre
pequenas empresas juridicamente distintas recorrendo à subcontratação (ver
capítulo V, 2.2.2.). O controlo exercido por uma grande empresa não implica
qualquer participação no capital das pequenas empresas subcontratantes:
baseia-se inteiramente numa dominação de facto, na capacidade que a pri-
meira tem de impor às segundas normas de produção (normas técnicas, de
qualidade, de prazos, de preço). Na medida em que impõe este género de
normas, a grande empresa dispõe de facto da propriedade real sobre as peque-
nas empresas subcontratantes. A grande empresa e as diversas empresas
subcontratantes constituem entidades jurídicas distintas, mas a propriedade
real sobre todas estas empresas está concentrada entre as mãos da primeira:
falar-se-á portanto de concentração por subcontratação (18).

Quadro VII.2.: Diversas formas de concentração do capital

Forma de concentração Procedimento aplicado (Conceito específico
aqui utilizado)

1. por eliminação progresso técnico
e concorrência pelos preços

—

2. por diversificação investimento
em novos ramos

(conglomerados)

3. por fusão-absorção fusão com – ou absorção –
de outras sociedades

(trusts)

4. por controlo piramidal participação no capital
de outras sociedades

(holdings)

5. por subcontratação dominação de facto
sobre as subcontratantes

—

Nota: Estes fenómenos decorrem em todos os sectores (para o sector financeiro: ver 2.2.1.b) assim como à

escala internacional (ver 2.2.2.).

b) A interpenetração do capital bancário e do capital industrial

O sector bancário, desde a sua origem, experimenta um processo de
concentração análogo ao que diz respeito ao conjunto dos ramos de produ-
ção: eliminação dos bancos que efectuaram maus empréstimos, processos de

(18) Se a grande empresa se contenta em delegar actividades que ela própria exercia até então, o grau
de concentração permanece inalterado. Ele não aumenta senão quando a grande empresa utiliza a subcontra-
tação para alargar o raio das actividades que controla.
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absorção ou de fusão, tomada de controlo dos bancos pequenos pelos gran-
des (19). Os grandes bancos expandem-se assim em detrimento dos pequenos
e concentram uma parte crescente da actividade do sector: alguns grandes
bancos acabam por possuir a imensa maioria dos depósitos e concedem a
imensa maioria dos créditos.

As relações entre o sector bancário e os outros ramos têm sido cada
vez mais estreitas, os seus interesses entrelaçaram-se cada vez mais.

Num primeiro momento, os bancos exerceram um controlo preponde-
rante sobre a indústria. Exerceram-no primeiro de um modo indirecto, na
medida em que emprestavam capital-dinheiro às empresas confrontadas com
o desenvolvimento da maquinaria. A seguir exerceram-no de modo directo,
alguns bancos transformaram-se em bancos de negócios: estes, do mesmo
modo que as holdings, adquirem participações significativas numa variedade
de empresas juridicamente independentes e submetem-nas a uma estratégia
unificada. Através dos seus créditos e participações, o sector bancário de-
sempenhou um papel decisivo no desenvolvimento industrial e no próprio
processo de concentração industrial (20).

Um movimento em sentido inverso verificou-se mais recentemente: as
holdings de origem industrial investem elas próprias uma parte dos seus lucros
nas actividades bancárias e procuram tomar o controlo de sociedades com
dominante financeira. Assim se dilui a fronteira entre capital industrial e capi-
tal bancário: ambos se interpenetram, sem que se possa falar de preponde-
rância de um sobre o outro.

c) A dominação dos grupos

As páginas antecedentes assinalaram as diversas vias pelas quais se
realiza o crescimento das grandes empresas e a concentração do capital: in-
trodução de progressos técnicos e eliminação de empresas marginais, diver-
sificação da produção (fenómeno dos conglomerados), fusões e absorções
(fenómeno dos trusts), tomadas de controlo (fenómeno das holdings), recurso
à subcontratação. Em graus diversos, estes processos abarcam todos os sec-
tores de actividade: indústria, agricultura, serviços, comércio, banca. Toda a
vida económica é em definitivo dominada por um certo número de grupos
(conglomerados, trusts, holdings) que expandem o seu controlo, directo ou
indirecto, aos diferentes sectores.

(19) Os bancos desenvolvem-se igualmente por diversificação, implantando-se no sector industrial: ver
adiante.

(20) Ao penetrar no sector industrial, o capital bancário tornou-se naquilo a que se chama o capital
financeiro (na terminologia forjada por Hilferding).
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2.2.2. A concentração à escala mundial

a) O processo de concentração internacional

Se se tomar em conta o espaço mundial, abre-se uma via suplementar
para o crescimento das grandes empresas e a concentração do capital. As
grandes empresas podem utilizar o capital-dinheiro disponível para diversifi-
car as suas implantações geográficas: em vez de se acantonarem no país em
que operavam de início, criam filiais que produzem no estrangeiro. Tornam-
-se assim firmas multinacionais, ou seja, sociedades que agrupam unidades
de produção situadas em vários países. O desenvolvimento de firmas multi-
nacionais num dado ramo reforça nele a concentração do capital à escala mun-
dial: estas firmas controlam uma fracção crescente do capital, do emprego e
da produção mundial do ramo. Falar-se-á neste caso de concentração por
exportação do capital (21).

Por outro lado, os diversos processos de crescimento e de concentração
distinguidos anteriormente desenrolam-se também à escala mundial: elimi-
nação de empresas pelo jogo da concorrência internacional, formação de
conglomerados multinacionais (sociedades que diversificam ao mesmo tempo
as suas produções e as suas implantações geográficas), formação de trusts
multinacionais (por fusão ou absorção de empresas situadas em diferentes
países), desenvolvimento de holdings multinacionais (por tomada de controlo
sobre empresas situadas em diferentes países), recurso à subcontratação in-
ternacional.

Todos estes processos são estimulados pelo progresso técnico nos meios
de transporte e de comunicações: a baixa do custo dos transportes põe em
concorrência empresas situadas nos quatro cantos do globo; o desenvolvi-
mento das telecomunicações permite ligar instantaneamente um centro de
decisão às empresas dispersas no mundo.

b) O reforço de uma oligarquia económica

Concentração crescente no interior de cada sector de produção (incluindo
o sector bancário), desenvolvimento de holdings e de bancos de negócios a
ampliar o seu controlo sobre vários sectores de produção e vários países,
interpenetração do capital industrial e bancário à escala nacional e interna-

(21) a) Se a grande empresa se contentar em deslocalizar uma parte da sua produção, de transferi-la de
um país para outro, o grau de concentração do capital permanece inalterado.

b) Quer haja simples deslocalização ou alargamento da produção, a exportação do capital difunde ou
reforça o sistema capitalista no estrangeiro: é um vector essencial da mundialização deste sistema.
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cional, todos estes processos simultâneos contribuem para a formação e o
reforço de uma oligarquia que domina o conjunto da economia mundial: um
pequeno número (olígos) de dirigentes capitalistas concentra a propriedade
real, o poder (arché) sobre uma parte crescente do capital-dinheiro, do capi-
tal produtivo e do capital-mercadorias à escala do mundo inteiro.

A oligarquia económica mundial não constitui uma classe unificada: ela
é formada por diferentes grupos que fazem concorrência entre si, cada um
dos quais procura aumentar o seu poder em detrimento dos outros.

 Os grupos dominantes à escala mundial têm um «vínculo» nacional:
distinguem-se assim grupos norte-americanos, alemães, japoneses, etc. Mas
as suas actividades, as suas fontes de lucro, estão repartidas pelo mundo
inteiro: eles podem portanto entrar em conflitos de interesses tanto com o
seu país de referência como com os países onde operam. Ao mesmo tempo
que aproveitam da existência de Estados nacionais (para receber subsídios,
encomendas, protecções aduaneiras, etc.), eles emancipam-se das fronteiras
nacionais e escapam em grande medida às possibilidades de controlo por parte
dos diversos Estados.

Assim como a concentração do capital no interior de um ramo favorece
acordos entre as grandes empresas deste ramo, a concentração do capital à
escala mundial dá lugar a acordos entre grupos que operam nesta escala (acor-
dos de investigação, de aprovisionamento, de distribuição, entre grupos norte-
-americanos, europeus, japoneses; empresas comuns, etc.). Mas tais acordos
— sempre provisórios — nunca suprimem a concorrência entre as empresas
nem a concorrência entre os grupos.

Dada a sua potência, os grupos dominantes à escala mundial intervêm
de maneira preponderante para organizar a divisão internacional do trabalho
e moldar o destino económico das populações (22).

3. A EXTENSÃO DA PRODUÇÃO, DO TRABALHO ASSALARIADO
E DOS MERCADOS

Como se explicou no capítulo III, a finalidade da produção capitalista
é a busca do lucro em si mesmo. Os lucros obtidos são em grande parte
acumulados mais do que consumidos: são reinvestidos em meios de produ-
ção e forças de trabalho suplementares, com vista a obter a seguir lucros ainda
maiores. Por consequência, os ciclos sucessivos do capital, representados pela

(22) Os grupos dominantes intervêm de maneira preponderante, mas não exclusiva: as decisões de todos
os produtores — e dos Estados — desempenham um papel nestes assuntos, mesmo que a sua influência seja
claramente menor que a dos grupos dominantes.
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fórmula D  M
0
 (MP, FT)  P  M

1
+  D+, repetem-se numa escala sem-

pre maior. Esta reprodução alargada, este crescimento, diz respeito às diversas
formas sob as quais o capital se apresenta em cada ciclo: capital-dinheiro (D
à partida, D+ à chegada), capital produtivo (meios de produção e forças de
trabalho) e capital-mercadorias.

3.1. A generalização do «reino da mercadoria»

O aumento do capital-mercadorias é tanto mais vivo quanto se desen-
volva a mecanização dos processos de produção: o que é próprio do trabalho
mecanizado é poder produzir mais (e a menor valor unitário) do que o sim-
ples trabalho manual, é poder aumentar a produção de mercadorias em pro-
porções mais consideráveis que o trabalho (passado e presente) requerido para
as produzir.

O aumento do capital-mercadorias resulta igualmente da diversificação
constante da produção capitalista. Esta multiplica os bens materiais lançados
no mercado, invade os serviços, estende-se a todos os domínios da vida (cul-
tura, comunicação, etc.): o crescimento capitalista é a generalização do «reino
da mercadoria» (23).

3.2. A criação e a extensão do trabalho assalariado

O crescimento implica uma expansão do capital produtivo sob as suas
duas formas, meios de produção e forças de trabalho. As empresas contro-
lam a produção dos meios de produção e em princípio podem desenvolvê-la
conforme as exigências do crescimento (da mesma forma, em princípio podem
assegurar o desenvolvimento pretendido da produção dos meios de consumo).
Mas as forças de trabalho assalariadas, ao contrário dos meios de produção

(23) «Em alguns decénios, a esfera capitalista — guiada pelo lucro e dominada pelo dinheiro — esten-
deu-se a todas as actividades da vida: as necessidades mais fundamentais, até aqui providas gratuitamente
graças às bondades da natureza (a água que se bebe, o ar que se respira), assim como as necessidades mais
sofisticadas (nomeadamente em matéria de armazenamento, tratamento e transmissão da informação); mas
também as necessidades que até agora ficavam a cargo da família e da pequena comunidade (cuidados das
crianças, dos doentes, das pessoas idosas, segurança)... A esfera capitalista tudo penetrou, transformou, exa-
cerbou: o desporto, a arte, o erotismo, a pornografia, a droga. Os atletas são transformados em homens-sanduíche,
obrigados a ostentar a etiqueta ou a bandeira da empresa que os “patrocina”: é o caso também dos últimos
aventureiros e de cada vez mais artistas e investigadores... As messageries roses, os novos proxenetas do ero-
tismo e da pornografia: empresas como as outras e por vezes grandes grupos activos na cultura e na comuni-
cação social. A informação, o espiritual, o ideal, a angústia, a morte: tudo é matéria de venda e de lucro. (...)
Eis-nos, em menos de uma geração, apanhados nas redes de uma mercadorização generalizada, dominando
praticamente todos os aspectos da vida social». Beaud, M.: L'économie mondiale dans les années 1980, Paris,
La Découverte, 1989, p. 307.
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ou de consumo, não podem ser reproduzidas à vontade na fábrica... Donde o
problema: como assegurar uma oferta adequada de mão-de-obra assalariada?

3.2.1. Dois processos irreversíveis

a) A decomposição das sociedades pré-capitalistas

Na Europa ocidental, a formação do proletariado foi o resultado de um
longo processo histórico que acabou por separar os produtores dos seus meios
de produção ou de subsistência (24). Este processo por vezes assumiu formas
relativamente pacíficas: empobrecidos ou arruinados pela inflação, os senhores
feudais despediram grande número dos seus servidores. A maior parte das
vezes, o processo tomou formas violentas: usurpando as terras comunais, os
grandes proprietários privaram os camponeses de uma parte indispensável
dos seus recursos; expulsando os camponeses das suas parcelas próprias, pri-
varam-nos do seu meio de produção e de subsistência essencial.

Nos países da periferia, a dissolução das comunidades não mercantis
foi um meio essencial para alargar a oferta de mão-de-obra assalariada (25).
A via mais radical para aí chegar é a violência. Apropriam-se terras da comu-
nidade ou requisita-se uma parte dos seus membros para diversos trabalhos
forçados (construção de estradas ou caminhos-de-ferro, trabalho nas minas
ou nas plantações...). Por falta de terras ou de braços em número suficiente,
a comunidade já não é capaz de assegurar por si mesma a subsistência dos
seus membros. Estes são condenados, para subsistir, a vender mercadorias
ou a vender a sua força de trabalho. A outra via de dissolução das comuni-
dades não mercantis consiste em nelas introduzir um mínimo de relações mer-
cantis destinadas a fazer o efeito «bola de neve». Pode-se constranger as
comunidades a pagar um imposto em moeda, levá-las a consumir certos pro-
dutos não tradicionais (rádios transístor ou biberões, por exemplo): em ambos
os casos, os membros das comunidades são obrigados a adquirir moeda e,
portanto, a vender mercadorias ou força de trabalho.

(24) Este processo de proletarização dos produtores é um dos aspectos do que se chama a acumulação
primitiva, ou seja, a formação dos elementos constitutivos da produção capitalista. O outro aspecto é a cons-
tituição de um capital-dinheiro entre as mãos de uma classe que procura valorizá-lo pela compra de força de
trabalho: a maior parte deste capital-dinheiro inicial saiu do crédito usurário, do comércio, da pilhagem dos
metais preciosos da América Latina.

(25) O que é próprio da comunidade não mercantil típica (quer se trate de um clã africano, de uma tribo
da Oceania ou de uma comunidade indiana) é viver essencialmente voltada para si mesma. Os meios de pro-
dução e de consumo necessários são produzidos no próprio interior da comunidade: as actividades agrícolas e
artesanais internas são produzidas no próprio interior da comunidade: as actividades agrícolas e artesanais
internas asseguram a produção das ferramentas, alimentos, vestuário, habitação, etc., consumidos pelos mem-
bros. Num tal sistema, nem os produtos nem a força de trabalho são mercadorias.
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b) A eliminação das empresas marginais

A extensão da oferta de mão-de-obra assalariada resulta além disso do
próprio desenvolvimento capitalista. A concorrência acaba por eliminar as
empresas marginais (ver mais acima, 1.2.1.); se elas não tiverem outros re-
cursos, os chefes de empresa eliminados são obrigados a procurar trabalho
como assalariados nas empresas que se mantêm ou se desenvolvem.

A eliminação de artesãos pela concorrência de empresas capitalistas (no
próprio país ou no estrangeiro) foi um factor importante para a criação ou o
desenvolvimento do trabalho assalariado em numerosos países da periferia.

3.2.2. Diversas políticas reversíveis

Diversas políticas podem ser postas em prática para aumentar, se ne-
cessário, a oferta de mão-de-obra assalariada: desenvolvimento do trabalho
feminino, prolongamento da vida activa, desenvolvimento da natalidade e da
imigração. Contudo, estas políticas são reversíveis se houver excesso de mão-
-de-obra (como é o caso desde a crise estrutural dos anos 1970: ver capitulo
IX, secção 3).

a) O desenvolvimento do trabalho feminino

A oferta de mão-de-obra assalariada pode ser estendida favorecendo o
trabalho externo das mulheres. Na medida em que são as mulheres que as-
seguram de facto a maior parte das produções domésticas, o desenvolvimento
do seu trabalho no exterior implica forçosamente uma redução do tempo de
trabalho que consagram às produções domésticas. Esta redução do trabalho
doméstico obtém-se por duas vias complementares: por um lado, reduzindo
o número de produções domésticas, por outro, aumentando a eficiência no
trabalho doméstico (ver capítulo VI, 4.2.3.).

b) O prolongamento da vida activa

A oferta de mão-de-obra assalariada — masculina ou feminina — pode
ser ainda estendida jogando com a duração da vida activa: seja avançando o
começo da vida profissional (trabalho das crianças e dos adolescentes), seja
recuando a idade da reforma.

c) As políticas de aumento demográfico

A fim de desenvolver a população activa e o trabalho assalariado, pode-
-se igualmente promover políticas de aumento demográfico: por um lado,
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adoptar políticas natalistas para aumentar a população nacional; por outro,
favorecer a vinda de trabalhadores imigrados (oficiais ou clandestinos) para
fazer face as penúrias de mão-de-obra nacional.

3.3. A extensão dos mercados (26)

O desenvolvimento do capital produtivo e os progressos técnicos têm
por efeito multiplicar a capacidade de produção das empresas, a sua oferta
de bens e serviços; este aumento da oferta diz respeito tanto aos meios de
consumo como aos meios de produção. Para que as empresas recuperem o
capital-dinheiro investido e tenham lucro, é indispensável que esta oferta em
extensão encontre uma procura que cresça em paralelo.

Este crescimento da procura, este alargamento dos mercados, foram
assegurado por diversas vias complementares: umas elevam a procura de
meios de consumo, outras aumentam a procura de meios de produção. Estes
diversos caminhos têm sido aplicados em cada país (27).

3.3.1. A procura crescente de meios de consumo por parte dos assalariados

a) A extensão do trabalho assalariado

Indicou-se mais acima que a extensão do trabalho assalariado constitui
um dos problemas a resolver para assegurar o crescimento da produção glo-
bal. As soluções dadas a este problema contribuem ao mesmo tempo para
resolver o problema dos mercados para os meios de consumo: estes merca-
dos aumentam sempre que aumenta a população activa efectivamente em-
pregada. Assim, o desenvolvimento do trabalho feminino exterior leva a
mulher a comprar mercadorias; da mesma forma, os trabalhadores imigrados
tornam-se compradores de mercadorias. A extensão do trabalho assalariado

(26) Antes de examinar as diversas vias que contribuem para a extensão dos mercados, assinalemos
que se voltará no cap. IX a duas delas, a saber: a subida do poder de compra salarial e o aumento das encomen-
das públicas (e das despesas públicas em geral): trata-se de dois traços essenciais do crescimento após a Se-
gunda Guerra Mundial (cap. IX, secção 2); mas apresentam ambos aspectos contraditórios e estão postos em
causa desde a crise estrutural dos anos 1970 (cap. IX, secção 3).

(27) Negligenciaremos aqui a extensão eventual dos mercados externos, ou seja, o desenvolvimento
das exportações (de meios de consumo ou de meios de produção). As exportações para outros países capita-
listas nada acrescentam aos mercados globais do sistema: se as empresas de um país A conseguem exportar
para clientes de um país B, elas na verdade aumentam os seus mercados, mas é em deterimento das empresas
concorrentes do país B, que vêm os seus mercados diminuir. Só exportações para países não capitalistas (coló-
nias semifeudais, países socialistas) aumentam os mercados globais do sistema: o seu papel — sem dúvida
importante em etapas anteriores — tornou-se globalmente bastante marginal desde que o essencial do comér-
cio internacional é feito entre países capitalistas.
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apresenta portanto uma dupla vantagem: alargamento das fontes de mais-valia
e, simultaneamente, alargamento dos mercados.

b) O aumento do poder de compra dos assalariados

A extensão do trabalho assalariado não basta para assegurar os merca-
dos requeridos para o crescimento da produção. Com efeito, os progressos
técnicos incessantes são acompanhados por uma subida considerável e simul-
tânea da produção por trabalhador e da produção total (28); esta produção
aumentada não poderá ser escoada senão mediante um aumento paralelo do
consumo por trabalhador. Por outras palavras: os fluxos crescentes de meios
de consumo que saem das empresas não poderão ser vendidos a não ser que
o poder de compra individual dos trabalhadores, o seu salário real, directo e
indirecto, se desenvolva paralelamente. Por outras palavras ainda: à produ-
ção de massas deve corresponder um consumo de massas.

A maior parte das mercadorias, tomadas individualmente, não entra do
dia para a noite no consumo de massas. Para toda a mercadoria nova (auto-
móveis, aparelhos electrodomésticos, televisores, viagens ao estrangeiro ...),
o cenário clássico é antes o seguinte. Numa primeira etapa, o produto é fa-
bricado em quantidade relativamente limitada e a título experimental; o seu
valor e o seu preço são relativamente elevados e o consumo é reservado a
uma minoria dispondo de altos rendimentos. A segunda etapa é aquela em
que o produto, tecnicamente aperfeiçoado, é fabricado em grande série; o seu
valor e o seu preço baixaram, e o seu consumo estende-se a largas camadas
da população.

Esta difusão do produto novo, tornada possível, por um lado, pela des-
cida do valor e do preço e, por outro, pela subida do poder de compra, é
estimulada de diversas maneiras.

O consumo de massas é primeiro estimulado pela publicidade, de que
se conhece o carácter omnipresente e cada vez mais invasivo. Na realidade,
a publicidade desempenha um triplo papel. É em primeiro lugar um meio de
concorrência entre as empresas no interior dos diversos ramos de produção:
através da publicidade cada empresa procura desenvolver a venda das suas
próprias mercadorias em detrimento das mercadorias similares produzidas
pelas empresas concorrentes. Ela pode, em seguida, constituir um obstáculo

(28) A produção por trabalhador aumenta necessariamente sob o efeito do progresso técnico. Em con-
trapartida, a produção total não deve aumentar necessariamente, ou não necessariamente na mesma propor-
ção. Com efeito, os aumentos consideráveis da produção per capita podem, pelo menos em princípio, traduzir-se
do mesmo modo por reduções igualmente consideráveis na duração do trabalho (mantendo-se constantes a
produção e o emprego). Mas isto contraria a lógica do sistema: ver mais adiante, 4.1.2., assim como o anexo
4, 4.2.3.
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à entrada de concorrentes novos, e portanto uma protecção do poder de mer-
cado das empresas já estabelecidas: quanto mais maciçamente estas inves-
tem em publicidade, mais elevado será o «custo de entrada» a suportar por
concorrentes externos e mais estes últimos terão dificuldades para conquistar
uma fatia de mercado suficiente (29). Utilizada como arma concorrencial ao
nível das empresas e dos ramos, a publicidade constitui finalmente um meio
essencial para estimular o consumo de massas necessário ao crescimento geral
do sistema.

O consumo de massas é igualmente estimulado pelo «efeito de demons-
tração». Entende-se por isso o facto de que o consumo das camadas da po-
pulação com rendimentos elevados se apresenta espontaneamente (e é
apresentado pela publicidade) como um «modelo de consumo» para as massas.
Dado este efeito de demonstração, a manutenção de uma pirâmide de rendi-
mentos não igualitários desempenha um papel inteiramente funcional: os
privilégios de consumo de que desfrutam as minorias no topo da pirâmide
têm por efeito atiçar o desejo e a procura de camadas cada vez mais largas,
situadas cada vez mais baixo na pirâmide (30).

O consumo de massa é finalmente estimulado pelo desenvolvimento do
crédito ao consumo (vendas a prestações, empréstimos pessoais, etc.). O cré-
dito permite adiantar as compras dos consumidores: acelera-se assim a recu-
peração do capital-dinheiro adiantado pelas empresas. Mas a sua utilização
sistemática acarreta o risco de sobreendividamento: as famílias envolvidas
perdem com isso, em proveito dos organismos esmprestadores que tomam
medidas para recuperar o dinheiro adiantado.

O aumento do poder de compra dos assalariados e o consumo de massas
não constituem, como todas as tendências descritas neste capítulo, senão fe-
nómenos gerais e de longo prazo. Nada exclui que o poder de compra estag-
ne ou diminua em certas circunstâncias ou durante certos períodos: é assim
desde os anos 1980, em que políticas de redução do salário real foram apli-

(29) O recurso à publicidade é particularmente importante nas situações em que a concorrência pelos
preços está excluída (os preços estando fixados por uma decisão dos poderes públicos ou por um acordo entre
as empresas) e nos ramos em que os investimentos técnicos a realizar são pouco importantes (o que facilita a
entrada de concorrentes externos).

(30) Esta difusão de cima para baixo de um modelo de consumo é um processo incessantemente reno-
vado: o privilégio de ontem (o veículo individual, por exemplo) é hoje vendido em massa, mas os rendimentos
superiores têm sempre acesso a novos privilégios (a segunda residência ou o segundo veículo, o cruzeiro ou
o safari...) que estimulam a imitação de um número crescente de consumidores. Precisemos ainda que se as
diferenças de rendimentos têm como efeito estimular a procura de consumo, isso não as explica: as diferenças
de rendimentos resultam essencialmente das diferenças das relações de forças entre os diversos grupos
sociais.
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cadas na maior parte dos países para tentar fazer face à crise (capítulo IX,
§ 3.1.). Nada exclui tão-pouco que o poder de compra médio aumente, mas
que estagne ou diminua para certas categorias de trabalhadores: é o caso, em
particular, dos trabalhadores condenados a um desemprego de longa dura-
ção. Por outro lado, o aumento do poder de compra dos assalariados e o
consumo de massas dizem apenas respeito aos países avançados (assim como
as minorias privilegiadas dos países do terceiro mundo): à escala mundial, o
crescimento é acompanhado por uma pauperização das massas (adiante,
4.1.2.); e a miséria das massas limita hoje a expansão dos mercados.

c) A desqualificação acelerada dos bens de consumo

As empresas dilatam artificialmente a procura limitando de maneira
deliberada a duração de vida — física ou social — das mercadorias que pro-
duzem.

Elas encurtam a vida física das suas mercadorias jogando com a quali-
dade e a solidez dos materiais e das montagens executadas: numerosos bens
de consumo duradouros (veículos, aparelhos electrodomésticos, sapatos, etc.)
são programados para um desgaste relativamente breve, que obriga os con-
sumidores a renovarem as suas compras a intervalos igualmente reduzidos.
Da mesma forma, as empresas podem jogar com a disponibilidade das peças
de substituição: a ausência destas muitas vezes exclui a reparação e provoca
uma nova venda.

Por outro lado, as empresas encurtam a vida social das mercadorias
impondo modificações de moda contínuas. Isto verifica-se não só em maté-
ria de vestuário mas também para numerosos bens de consumo duradouros
(exemplo: os automóveis, com as incessantes mudanças de modelos impos-
tas pelos produtores).

A desqualificação acelerada dos bens de consumo dilata artificialmente
a procura e a produção das empresas. Mas aumenta ao mesmo tempo os pro-
blemas ecológicos criados pelo crescimento (ver adiante, § 4.2.): a montante,
desperdício de matérias-primas e de energia; a jusante, multiplicação de re-
síduos e poluições.

3.3.2. A procura crescente de meios de produção por parte das empresas
e do Estado

Acaba-se de ver que a procura de meios de consumo é alargada pelo
aumento do número de assalariados, pela aumento do seu poder de compra
individual, pela desqualificação acelerada dos bens de consumo duradouros.
Estes fenómenos contribuem para alargar os mercados das empresas que pro-
duzem meios de produção: as empresas produtoras de meios de consumo de-
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vem, com efeito, para aumentar a sua oferta, desenvolver as suas compras de
equipamentos e de matérias-primas.

Independentemente deste efeito indirecto, a procura de meios de pro-
dução é directamente estimulada por dois outros fenómenos: a obsolescência
dos equipamentos e as encomendas públicas.

a) A obsolescência acelerada dos equipamentos

A obsolescência dos equipamentos pode ser definida como o seu enve-
lhecimento tecnológico, por oposição ao seu desgaste físico. Ela designa o
facto de os equipamentos instalados e ainda aptos a funcionar sofrerem a con-
corrência de equipamentos mais avançados, que são produzidos a menor custo
e/ou que permitem produzir a menor custo. (No gráfico V.2., os equipamen-
tos das empresas 2 e 3 estão obsoletos: a técnica utilizada pela empresa 1
permite-lhe produzir a menor custo.)

A obsolescência explica-se pela concorrência que travam tanto os pro-
dutores de equipamentos como os utilizadores: nos ramos produtores, cada
empresa procura alargar o seu mercado largando equipamentos novos, com
melhor desempenho; e nos ramos utilizadores — quer produzam meios de
consumo ou meios de produção —, é com a introdução de equipamentos
novos, com melhor desempenho, que as empresas fazem concorrência entre
si. Assiste-se por consequência a uma renovação constante da oferta e da
procura de máquinas e portanto a uma obsolescência inevitável dos equipa-
mentos instalados. E quanto mais viva a concorrência, mais rápida a obso-
lescência: uma máquina capaz de funcionar durante dezenas de anos pode
estar obsoleta alguns meses após a sua instalação...

O lançamento para o lixo dos equipamentos obsoletos e a sua substitui-
ção por equipamentos de ponta significam um alargamento dos mercados para
os sectores industriais que produzem os meios de produção em questão. Tal
como a desqualificação acelerada dos bens de consumo, eles contribuem para
aumentar os problemas ecológicos do crescimento.

Por outro lado, a obsolescência dos equipamentos explica o interesse
das empresas utilizadoras em fazer com que os meios de produção funcio-
nem 24 horas sobre 24 horas (sistema do trabalho contínuo, ou das 3 × 8
horas). As empresas abrangidas encontram com efeito várias vantagens neste
sistema: ao utilizarem mais plenamente as suas capacidades de produção,
reduzem os custos de produção por unidade; ao fazerem trabalhar três equi-
pas por dia, triplicam o fluxo quotidiano de mais-valia; e usando as máqui-
nas três vezes mais depressa, podem tanto mais rapidamente substituí-las por
máquinas aperfeiçoadas, que melhoram a sua posição competitiva no mer-
cado.
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b) O desenvolvimento das encomendas públicas

As encomendas públicas foram definidas como as compras de merca-
dorias pelo sector institucional (ver capítulo VI, nota 15). A maior parte des-
tas compras dizem respeito a meios de produção e são efectuadas pelas
autoridades públicas: estas encomendam estradas, armamentos, edifícios, ma-
terial de escritório, etc.

As encomendas públicas permitem valorizar os capitais das empresas
que fabricam os meios de produção comprados pelo Estado. Estas empresas
podem produzir dispondo em simultâneo de um mercado assegurado e de
uma taxa de lucro garantida: o Estado e as empresas põem-se com efeito de
acordo sobre preços que garantam a estas últimas uma taxa de lucro igual ou
superior à taxa média.

Mas os lucros assim obtidos devem eles próprios ser acumulados (isto
é, reinvestidos com vista a permitir a obtenção de novos lucros): donde a
pressão para que as encomendas públicas não só se mantenham, mas se re-
novem a uma escala sempre alargada.

Assim se explica a extensão contínua das encomendas públicas, desti-
nadas a fornecer um mercado cada vez mais essencial para as empresas. Assim
se explica igualmente a viragem da ideologia liberal em relação a intervenções
do Estado, apresentadas como «regulações da actividade económica» (31).

As encomendas públicas apresentam contudo, tal como os salários,
aspectos contraditórios: alargam os mercados, mas devem ser financiadas por
contribuições e impostos sobre os salários e os lucros. Desde os anos 1980,
este segundo aspecto revelou-se muitas vezes determinante: a crise estrutural
levou a diminuir as intervenções do Estado e nomeadamente as encomendas
públicas; paralelamente, a ideologia liberal pregou novamente uma retirada
do Estado da vida económica.

4. CONTRADIÇÃO ENTRE A BUSCA DO LUCRO PRIVADO
E A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES SOCIAIS

O crescimento capitalista apresenta um balanço contraditório. Por um
lado, a concorrência e a busca do lucro fizeram progredir a técnica e a produ-
tividade do trabalho como nunca antes na história da humanidade; e estes

(31) As encomendas públicas respondem a problemas não só de longo prazo (valorização de capitais
crescentes) mas igualmente de curto prazo (política anticíclica quando de crises de sobreprodução: ver cap.
IX, 2.2.1.b).
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progressos permitiram atingir, nos países avançados, um bem-estar material
sem igual. Por outro lado, a busca do lucro privado entra em conflito com a
satisfação das necessidades sociais, está na origem de múltiplos fenómenos
negativos que afectam tanto o homem como a natureza. Sem entrar numa
análise sistemática, podem-se assinalar alguns factos de actualidade signifi-
cativos.

4.1. Os danos humanos do crescimento

O homem constitui ao mesmo tempo a força produtiva fundamental e
a finalidade última da produção: todas as produções assentam em última
instância no trabalho humano e em definitivo servem apenas para satisfa-
zer — pelo menos em princípio — as necessidades de consumo das pessoas
(capítulo I, § 1.3.). Ora, o crescimento atenta contra o ser humano quer con-
siderado como força produtiva quer como destinatário das produções (32).

4.1.1. Os atentados à força produtiva do homem

O desemprego acompanha todo o crescimento, manifestando-se com
mais força nas épocas de crise (ver capítulo IX). O desemprego significa que
uma parte da mão-de-obra disponível é superabundante para a reprodução do
capital e do lucro. No absoluto, esta mão-de-obra poderia contribuir para
desenvolver produções socialmente úteis. Mas a lógica do lucro prevalece
sobre a das necessidades sociais, e assim forças de trabalho disponíveis são
deixadas ao abandono e deterioram-se.

O trabalho nas empresas também atenta contra a força produtiva do ho-
mem. Isto manifesta-se muito concretamente pelo número elevado de acidentes
de trabalho e de doenças profissionais (nomeadamente o stress). As exigên-
cias do lucro prevalecem sobre os imperativos de segurança e de saúde, e forças
de trabalho são assim arruinadas ou destruídas, provisória ou definitivamente.

Por outro lado, tanto na indústria como nos serviços, a transformação
das técnicas de produção conduziu a uma dissociação entre os trabalhado-
res de execução e os trabalhadores de enquadramento (capítulo VII, 1.2.2.a).
Esta dissociação afecta negativamente a força produtiva do trabalho humano.
Por um lado, a maioria dos assalariados é acantonada em trabalhos parcela-
res e repetitivos: as suas capacidades de iniciativa e de inovação são reduzi-

(32) Para as finalidades desta exposição, distinguimos os danos causados ao homem enquanto força
produtiva e enquanto finalidade última da produção. Existem evidentemente retroacções entre estes dois aspec-
tos: por exemplo, os acidentes de trabalho e o desemprego dizem directamente respeito à força produtiva, mas
afectam também as possibilidades de realização global do indivíduo; inversamente, o analfabetismo e a sub-
alimentação são danos directos causados à dignidade humana, mas afectam por seu lado a força produtiva.
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das a nada. Por outro, os quadros de direcção, que concentram as capacida-
des de iniciativa e de inovação, não têm o conhecimento prático do processo
de produção que dirigem. Em ambos os casos, os progressos possíveis de
produtividade são aniquilados.

4.1.2. Os atentados ao desenvolvimento do homem

À escala planetária, o crescimento é sinónimo de um «desenvolvimento
do subdesenvolvimento» para a imensa maioria da população mundial.
A extensão do capitalismo significou a destruição dos modos de vida tradicio-
nais e o empobrecimento das populações abrangidas. Actualmente, enquando
que os progressos científicos e técnicos permitem em teoria responder às
necessidades de base em toda parte do mundo, metade da humanidade vive
em condições simplesmente desumanas: subalimentação, analfabetismo, con-
dições sanitárias deploráveis...

Nos países avançados, os progressos da produtividade traduzem-se por
uma prioridade dada ao consumo sobre o tempo livre. Em teoria, o aumento
da produtividade pode-se traduzir por um crescimento relativamente mode-
rado da produção e por uma redução substancial da duração do trabalho,
redução esta que permite assegurar em simultâneo o pleno emprego e o desen-
volvimento do tempo livre para o conjunto dos indivíduos (33). Mas estas evo-
luções vão contra a lógica dominante: travar a produção é contrariar a

(33) A seguinte igualdade permite «visualizar» a argumentação desta alínea:

quantidade produzida produção
produtividade= =

quantidade de trabalho emprego × duração do trabalho

Na lógica capitalista, os aumentos de produtividade traduzem-se ao mesmo tempo por um aumento
do numerador e uma redução do denominador. O aumento da produção constitui uma finalidade em si («o
crescimento pelo crescimento») que se impõe tanto ao nível de cada empresa como ao nível do sistema tomado
globalmente (ver cap. III, 2.2.2. e cap. VII, § 3.1.); esta mesma finalidade ocasiona o desenvolvimento de um
consumo de massas artificialmente renovado (ver cap. VII, 3.3.1.b e c). Quanto à redução do denominador,
ela é obtida mais por uma redução do emprego do que por uma redução do tempo de trabalho: ao nível micro-
económico, esta solução permite a cada empresa reduzir os seus custos de produção; ao nível macroeconó-
mico, favorece a divisão da classe operária (entre trabalhadores integrados e desempregados excluídos),
estabiliza a taxa de mais-valia (graças à manutenção da duração do trabalho), reforça a alienação dos trabalha-
dores (por falta de tempo livre e por submissão aos imperativos do consumo de massas).

Numa lógica alternativa, os aumentos de produtividade podem traduzir-se de maneira muito diferente.
Uma primeira mudança diz respeito ao denominador: consiste em traduzir os ganhos de produtividade em
reduções suficientes da duração normal do trabalho, de maneira a aumentar o emprego e a restaurar o pleno
emprego (ver cap. IX, 3.2.1.b). A segunda mudança diz respeito ao numerador: consiste em travar o cresci-
mento da produção (nos países que atingiram um nível de desenvolvimento suficiente), o que permite reduzir
ainda mais a duração normal do trabalho para todos os trabalhadores. Estas traduções alternativas dos ganhos
de produtividade apresentariam efeitos inversos: maior coesão da classe operária, menor exploração, menor
alienação dos trabalhadores.
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reprodução alargada do capital e do lucro; reduzir o tempo de trabalho é dimi-
nuir a taxa de mais-valia e a taxa de lucro; assegurar o pleno emprego e
desenvolver os tempos livres é diminuir o domínio sobre os trabalhadores e
aumentar o espaço de liberdades possíveis para os assalariados. Em vez disto,
o sistema arrasta os assalariados numa espiral alienante de necessidades
impostas e perpetuamente renovadas: ele uniformiza assim os indivíduos, con-
traria o florescimento de personalidades diversificadas, afasta as pessoas de
uma participação criativa e crítica na via económica, social e política. Ao
mesmo tempo, o sistema exclui uma fracção significativa da população dos
países avançados (o «quarto mundo») reduzindo-a a condições de vida infra-
-humanas, análogas às que afectam as massas dos países subdesenvolvidos.

Outros atentados significativos ao desenvolvimento humano: a produ-
ção de meios de destruição e a multiplicação das guerras. Por toda a parte no
mundo, a lógica do lucro estimula a fabricação e o comércio de meios de
produção e de consumo que são de facto meios de destruição, reais ou poten-
ciais, dos indivíduos e da humanidade: armamentos, drogas, energia nuclear.
E se as guerras balizam a história da humanidade, o capitalismo exacerba as
suas causas e os seus efeitos: porque os conflitos armados constituem o
mercado normal das indústrias de armamento; e os «progressos» destas últi-
mas — tanto em termos quantitativos como qualitativos — acentuam os efeitos
devastadores dos conflitos.

4.2. Os danos ecológicos do crescimento

A natureza fornece as matérias indispensáveis às produções: a este título
ela constitui, juntamente com a força de trabalho humana, uma das duas forças
produtivas fundamentais (capítulo I, § 1.3.). Por outro lado, a natureza fornece
aos homens um «meio ambiente», um «quadro de vida»: a outro título, ela
pode ser considerada como um meio de consumo essencial para os indivíduos.
Ora, o crescimento atenta tanto contra a força produtiva da natureza como contra
o meio ambiente.

4.2.1. Os atentados à força produtiva da natureza

Estes atentados são de ordem quantitativa e qualitativa. De um ponto
de vista quantitativo, numerosos recursos naturais rarefazem-se, alguns desa-
parecem: rarefacção dos recursos mineiros e energéticos não renováveis,
desflorestação acelerada e desertificação de regiões inteiras, desaparecimento
de diversas espécies animais e vegetais (redução da biodiversidade). As de-
gradações qualitativas são igualmente bem conhecidas: assim, os resíduos
químicos poluem o ar, os solos e as águas; e a monocultura intensiva esgota
a fertilidade das terras.
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A maior parte destes atentados estão directa ou indirectamente ligados
às três categorias seguintes: 1. As empresas buscam o seu lucro e ignoram
os custos sociais das suas decisões: assim, grandes companhias extraem lucros
da sobreexploração das florestas tropicais sem se preocuparem com os aten-
tados à biodiversidade e aos equilíbrios climáticos; os adubos químicos, pesti-
cidas e insecticidas são produzidos e utilizados tendo em vista o lucro máximo,
sem consideração pelos efeitos ecológicos a longo prazo. 2. O modelo de
consumo a todo o transe imposto nos países avançados (e partilhado por uma
minoria nos países subdesenvolvidos) exerce uma pressão considerável sobre
as matérias-primas e os recursos energéticos do planeta. 3. A pobreza nos
países subdesenvolvidos, que é uma consequência do desenvolvimento capi-
talista à escala planetária, está na origem de outros atentados à força produ-
tiva da natureza: não tendo acesso a nenhum outro combustível, as pessoas
desflorestam para se aquecerem ou cozinharem os alimentos; privados de
terras monopolizadas pelos grandes proprietários, os camponeses desflorestam
para cultivar solos frágeis e rapidamente degradados (34).

4.2.2. Os atentados ao meio ambiente

Devastação das cidades pelos promotores imobiliários, invasão do
espaço por estradas e veículos, poluição do ar e das águas, chuvas ácidas que
atacam as florestas e os monumentos, acumulação de resíduos tóxicos (in-
clusive nucleares), destruição pelo cloro da camada de ozono que protege
dos efeitos nefastos dos raios solares, «efeito de estufa» que leva a uma ele-
vação da temperatura média da terra e a perturbações climáticas importantes,
etc.: quer sejam ou não imediatamente perceptíveis, eis outros tantos atenta-
dos ou ameaças à qualidade de vida, à saúde dos indivíduos e até à própria
sobrevivência da humanidade.

As causas fundamentais destas evoluções negativas devem ser procura-
das, também aqui, nas características do crescimento: procura do lucro pri-
vado e ignorância dos custos sociais, consumo a todo o transe por uma minoria
dos habitantes do planeta, pobreza para a grande maioria (35).

(34) A explosão demográfica actua no mesmo sentido que a pobreza para fazer pressão sobre os recur-
sos naturais. Mas a explosão demográfica é em si mesma uma consequência – e não uma causa – da pobreza
generalizada.

(35) Um exemplo entre outros. O efeito de estufa é devido sobretudo à emissão de CO
2
 resultante da

combustão de combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás): são os países industrializados, com o seu modo de
produção e de consumo, os responsáveis no essencial por estas emissões. A parte de responsabilidade dos
países subdesenvolvidos, de longe inferior, residiria sobretudo na desflorestação em massa e na combustão da
madeira: estas explicam-se em parte pela procura do lucro máximo por parte das grandes empresas e em parte
pelo estado de pobreza das massas.
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APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AO CAPÍTULO VII

RESUMO

1. O capitalismo transformou os processos de produção introduzindo neles a
divisão técnica do trabalho e a seguir a maquinaria. Estes desenvolvimentos, assim
como os progressos posteriores da mecanização, têm uma dupla razão de ser. Por
um lado, resultam da concorrência entre empresas: as inovadoras produzem mais e
a menor custo, as concorrentes devem imitá-las sob pena de desaparecerem. Por outro,
permitem reforçar a dominação sobre os assalariados, tanto no interior das empresas
como no mercado de trabalho. No interior de cada empresa, a mecanização implica
uma dominação «real» por parte dos capitalistas, no sentido em que estes controlam
o próprio funcionamento dos meios de produção (pessoalmente ou por intermédio
de quadros). No mercado de trabalho, a mecanização cria uma reserva de desempre-
gados (mais ou menos importante conforme os períodos).

A mecanização apresenta aspectos contraditórios: é introduzida para aumentar ou
defender a taxa de lucro, mas tem como efeito eliminar empregos criadores de mais-
-valia. Esta contradição é enfrentada procurando novos empregos criadores de mais-valia
(através da extensão da produção global) e/ou procurando aumentar a taxa de mais-valia.

2. O crescimento capitalista é caracterizado por uma contradição cada vez maior
entre a socialização da produção (interdependência acrescida entre todos os traba-
lhadores) e a concentração do capital (controlo acrescido por parte de uma minoria
de capitalistas).

A interdependência entre os trabalhadores manifesta-se no interior das empre-
sas, entre ramos de produção e entre países: ao nível de cada empresa, a divisão
técnica do trabalho especializa os produtores no interior de um colectivo de traba-
lho; ao nível do conjunto da economia, a divisão da produção social especializa os
ramos e torna-os mutuamente dependentes para os seus aprovisionamentos e os seus
mercados; ao nível mundial, a divisão internacional do trabalho especializa relati-
vamente os países e torna-os mutuamente dependentes para as suas importações e as
suas exportações. A interdependência aprofunda-se tanto entre ramos como entre
países: a produção de não importa qualquer bem ou serviço torna-se uma obra cada
vez mais colectiva e universal, fazendo apelo a uma variedade crescente de produto-
res diversos, repartidos em regiões cada vez mais diversificadas.

A divisão técnica do trabalho, a divisão da produção social e a divisão inter-
nacional do trabalho não são fenómenos neutros. Estas divisões são organizadas com
um duplo objectivo: por um lado, aumentar o lucro; por outro, reforçar a dominação
capitalista hierarquizando os trabalhadores (quadros/executantes) e os países (domi-
nantes/dominados). O condicionamento da estrutura produtiva dos países dominados
pelos países dominantes constitui o imperialismo económico.

Enquanto a produção é uma obra cada vez mais colectiva e universal, o con-
trolo sobre esta mesma produção é um assunto cada vez mais privado: uma minoria
restrita concentra a propriedade real sobre uma fracção crescente do capital (dinheiro,
meios de produção e forças de trabalho, mercadorias).



217TENDÊNCIAS E CONTRADIÇÕES FUNDAMENTAIS DO CRESCIMENTO

Esta concentração de capital explica-se pela luta concorrencial a que se
entregam as empresas para maximizar o seu lucro e a sua acumulação. Ela assume
formas múltiplas: eliminação das empresas marginais, diversificação sectorial da pro-
dução (fenómeno dos conglomerados), fusões ou absorções (fenómeno dos trusts),
participação no capital de sociedades juridicamente distintas (fenómeno das holdings),
dominação de facto sobre empresas subcontratantes. Estes processos verificam-se em
todos os sectores de actividade, tanto no sector industrial (em sentido amplo) como
no sector bancário, cujas actividades se interpenetram. Estes mesmos processos es-
tendem-se igualmente à escala mundial: eliminação pela concorrência internacional,
diversificação geográfica da produção (fenómeno das firmas multinacionais), diver-
sificação geográfica e sectorial (conglomerados multinacionais), formação de trusts
e de holdings multinacionais, recurso à subcontratação internacional.

Todos estes processos simultâneos são favorecidos pelos progressos dos meios
de transporte e de comunicação. Eles contribuem para o reforço de uma oligarquia
que domina o conjunto da economia mundial e que escapa em grande medida às
possibilidades de controlo por parte dos Estados nacionais.

3. A reprodução alargada do capital leva as empresas a invadir todos os domí-
nios de actividade, a generalizar o «reino da mercadoria». Ela implica em simultâ-
neo uma oferta adequada de mão-de-obra assalariada (para assegurar uma produção
crescente) e uma ampliação dos mercados (para vender esta produção).

A decomposição das sociedades pré-capitalistas — através de meios violentos
ou pacíficos — permitiu a criação de um proletariado tanto na Europa como em nume-
rosos países da periferia. Trata-se de um processo irreversível, assim como a elimi-
nação das empresas marginais. Diversas políticas podem ser executadas para expandir
a oferta de mão-de-obra assalariada: desenvolvimento do trabalho feminino, prolon-
gamento da vida activa, desenvolvimento da natalidade e da imigração. Estas políticas
são reversíveis: podem ser adoptadas medidas em sentido contrário se houver excesso
de mão-de-obra.

A extensão do trabalho assalariado (nomeadamente do trabalho feminino e do
trabalho imigrado) contribui por si mesma para alargar a procura de meios de con-
sumo. Mas a produção de massas, que decorre dos progressos técnicos, exige um
consumo de massas. Este é assegurado a longo prazo pelo aumento do poder de com-
pra médio dos assalariados, combinado com diversos tipos de estímulação (publici-
dade, efeito de demonstração, crédito ao consumo). As empresas podem ainda alargar
artificialmente a procura de meios de consumo limitando de maneira deliberada a
duração de vida física das mercadorias (desgaste programado) ou a sua duração de
vida social (mudanças de moda).

O crescimento da procura de meios de consumo contribui por si mesmo para
alargar indirectamente a procura de meios de produção. Esta é, além disso, estimu-
lada directamente pela obsolescência dos equipamentos (tanto mais rápida quanto
mais viva for a concorrência) e pelo desenvolvimento das encomendas públicas (que
apresentam contudo, tal como os salários, aspectos contraditórios para as empresas).

4. Motivado pela procura do lucro mais do que pela satisfação das neces-
sidades sociais, o crescimento atenta contra a força produtiva do homem (desem-
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prego, doenças e acidentes profissionais, dissociação entre trabalhadores de exe-
cução e quadros) bem como contra o desenvolvimento da personalidade humana
(prioridade dada ao consumo sobre o tempo livre, condições de vida infra-huma-
nas no terceiro mundo e no quarto mundo, fabricação e comércio de meios de des-
truição). Por razões fundamentalmente semelhantes, o crescimento atenta contra a
força produtiva da natureza (quantitativa e qualitativamente) assim como contra o
meio ambiente.

CONCEITOS A ASSIMILAR (ver léxico)

Concentração do capital Divisão técnica do trabalho
Divisão do trabalho social Dominação formal
(ou divisão da produção social) Dominação real
Divisão internacional do trabalho Obsolescência
Divisão social do trabalho Socialização da produção

EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

7.1. A transformação das técnicas de produção:
a) Explique o quadro VII.1.
b) Explique como estas transformações reforçam a dominação, tanto no interior
das empresas como no mercado do trabalho.

7.2. O carácter contraditório da mecanização:
a) Em que consiste a contradição?
b) Que soluções podem ser procuradas?

7.3. A socialização da produção:
a) O que se entende por isso?
b) Quais as modalidades em que se realiza?
c) Estas modalidades são neutras? A que motivações respondem?

7.4. A concentração do capital:
a) O que se entende por isso?
b) Por que meios se realiza?
c) Quais as causas e consequências da concentração do capital?

7.5. Mostre a importância da distinção entre propriedade jurídica e propriedade real
para a análise da concentração do capital.

7.6. Por que meios a oferta de mão-de-obra assalariada foi criada e/ou expandida
para responder às necessidades do crescimento?



219TENDÊNCIAS E CONTRADIÇÕES FUNDAMENTAIS DO CRESCIMENTO

7.7. Por que meios a procura de meios de consumo foi expandida para atender às
necessidades do crescimento?

7.8. Explique o triplo papel da publicidade no funcionamento da economia contem-
porânea.

7.9. Por que meios a procura de meios de produção foi expandida para atender às
necessidades do crescimento?

7.10. O crescimento assenta em duas forças produtivas fundamentais (a força de tra-
balho humana e a natureza), mas prejudica ambas. Explique esta dupla propo-
sição.

7.11. A partir da igualdade: produtividade = produção/(emprego x duração do traba-
lho), explique como os aumentos de produtividade se traduzem na lógica ca-
pitalista e como poderiam ser traduzidos numa lógica alternativa.

B. Aprofundamento

7.12. A dissociação entre trabalho de execução e trabalho de enquadramento:
a) em que consiste? coincide ela com a divisão entre trabalho manual e traba-
lho intelectual?
b) quais são os seus efeitos positivos sobre a produtividade do trabalho? quais
são os seus efeitos negativos sobre esta produtividade?

7.13. A subcontratação e a implantação de filiais no estrangeiro aumenta o grau
de concentração em certos casos, deixando-o inalterado em outros casos. Expli-
que.

7.14. A desqualificação dos bens de consumo e a obsolescência dos equipamentos:
a) o que se entende por estas expressões?
b) quais são as causas e as consequências destes fenómenos?

7.15. O trabalho em contínuo: que interesse têm as empresas em fazer funcionar os
equipamentos 24 horas por dia 7 dias por semana?

C. Aplicações

7.16. A dissociação entre trabalho de execução e trabalho de enquadramento: quais
são as tendências na sua empresa ou no seu sector de produção? (para mais ou
para menos dissociação? como? porquê?)

7.17. Partindo de uma ou outra mercadoria concreta (por exemplo, a que é produ-
zida na sua empresa, ou qualquer produto de consumo corrente), descreva (ou
pelo menos imagine) a cadeia sectorial e geográfica dos aprovisionamentos;
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certifique-se de que a mercadoria concreta escolhida é de facto o produto de
um trabalho eminentemente colectivo e universal.

7.18. Encontre, na imprensa diária ou nas revistas, exemplos actuais de concentra-
ção do capital sob as suas diferentes formas:
— eliminação dos concorrentes marginais;
— diversificação sectorial;
— fusão ou absorção;
— tomada de controlo;
— subcontratação;
— implantação de filiais no estrangeiro.

7.19. A generalização do «reino da mercadoria»:
a) ilustre esta tendência com exemplos de actualidade;
b) nos exemplos retidos, precise se a produção mercantil se desenvolve sob
uma forma capitalista ou não capitalista;
c) nos exemplos retidos, como se pode explicar a expansão da produção mer-
cantil?

7.20. A desqualificação dos bens de consumo e a obsolescência dos equipamentos:
ilustre estes fenómenos com exemplos de actualidade.

7.21. O trabalho em contínuo: quais são as tendências na sua empresa ou no seu
sector de produção?

7.22. Os danos humanos e ecológicos do crescimento:
a) qual(is) o(s) problema(s) que mais o preocupam?
b) quais são as causas imediatas e longínquas deste(s) problema(s)?
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Retomemos a fórmula da taxa de mais-valia explicitada no capítulo IV,
§ 2.1. (FT = força de trabalho, MC = meio de consumo):

 trabalho presente trabalho presente
m' = - 1 = - 1

trabalho necessário valor FT

 trabalho presente
m' = - 1

  salário real × valor por MC

Os conflitos em torno da taxa de mais-valia dizem respeito à duração
do trabalho e ao salário real. Trata-se de duas variáveis muito sensíveis, pois
afectam imediatamente as condições de trabalho e as condições de vida dos
assalariados (1).

Os conflitos não dizem directamente respeito ao valor por meio de con-
sumo, cuja evolução depende antes de tudo do ritmo da mecanização e do
progresso técnico. Isto não quer dizer que o progresso técnico seja neutro:
não só contribui para aumentar a taxa de mais-valia como permite igualmente
reforçar a dominação sobre os assalariados (capítulo VII, 1.2.2.).

Neste capítulo, começar-se-á por distinguir as duas grandes vias pelas
quais a taxa de mais-valia pode ser aumentada (secção 1). Insistir-se-á a seguir
no facto de que um aumento da taxa de mais-valia é compatível com uma
subida do poder de compra salarial, assim como com um aumento das con-
tribuições e impostos e das despesas públicas (secção 2). Examinar-se-á final-
mente a incidência da internacionalização do capital sobre a taxa de mais-valia
geral à escala mundial (secção 3).

CAPÍTULO VIII

CONFLITOS E CONCILIAÇÕES
EM TORNO DA TAXA DE MAIS-VALIA

(1) Por outras palavras, a duração do trabalho e o salário real afectam em simultâneo o grau de explo-
ração económica dos assalariados (a taxa de mais-valia) e o seu grau de exploração física. Acerca da distinção
entre os dois tipos de exploração, ver cap. IV, fim do § 1.1.
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1. OS PROCEDIMENTOS PARA AUMENTAR A TAXA DE MAIS-VALIA

A taxa de mais-valia pode ser elevada aumentando o trabalho presente
(§ 1.1.) ou reduzindo-se o trabalho necessário (§ 1.2.) (2). No primeiro caso,
fala-se de «produção de mais-valia absoluta»; no segundo caso, de «produ-
ção de mais-valia relativa» [3].

1.1. O prolongamento da duração do trabalho

O prolongamento da duração do trabalho — mantendo-se constante o
salário ou aumentado numa proporção menor que a duração do trabalho — é
o meio mais directo para aumentar a taxa de mais-valia. Prolongar a duração
do trabalho é aumentar o valor e o rendimento criados pelo salário; manter o
salário constante (ou aumentar proporcionalmente menos que a duração da
jornada) é aumentar o montante da mais-valia e da taxa de mais-valia.

A situação é ilustrada no esquema VIII.1. (onde E = 10 €/h). Os dados
em t

0
 são os seguintes: a duração diária do trabalho é de 8h; o rendimento

criado (80 €) reparte-se em 50 € de salário e 30 € de mais-valia, o trabalho
presente reparte-se em 5h de trabalho necessário (igual ao valor dos meios
de consumo comprados) e 3h de sobretrabalho; a taxa de mais-valia ou de
sobretrabalho é igual a 60%. Em t

1
, supõe-se que o salário continua a ser de

50 €, ao passo que a jornada de trabalho passou para 10h: nestas condições,
a mais-valia é agora de 50 €, o sobretrabalho de 5h e a taxa de mais-valia é
igual a 100%.

Este primeiro procedimento de aumento da mais-valia foi utilizado
habitualmente no princípio do capitalismo: a duração do trabalho foi siste-
maticamente aumentada, passando para 12, 14 e mesmo 16 horas por dia!
Mas este procedimento depara-se com limites físicos (o mínimo de tempo
necessário para assegurar o descanso e a recuperação do operário) e limites
sociais (a resistência da classe operária e a sua luta pela limitação legal da
jornada de trabalho).

(2) O aumento da duração do trabalho e a redução do trabalho necessário constituem, de um modo
mais geral, as duas vias de aumento da taxa de sobretrabalho. A taxa de sobretrabalho aplica-se tanto aos
assalariados produtivos (de valor e de mais-valia) como aos assalariados improdutivos (de valor e de mais-
-valia). As análises que se seguem referem-se à taxa de mais-valia, isto é, à taxa de sobretrabalho dos assala-
riados produtivos: suprimindo as referências à criação de valor, de rendimento e de mais-valia, elas podem
igualmente aplicar-se à taxa de sobretrabalho dos assalariados improdutivos.

[3] Tais expressões são ambíguas, pois sugerem que haveria duas espécies de mais-valia (absoluta e
relativa). Na realidade, as duas expressões devem ser entendidas no sentido de «método absoluto de aumento
da produção de mais-valia por assalariado» e «método relativo de aumento da produção de mais-valia por
assalariado».
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Esquema VIII.1.: A «produção de mais-valia absoluta»

salário = 50 € mais-valia = 30 €

t
0

m' = 60%

trabalho necessário = 5h sobretrabalho = 3h

salário = 50 € mais-valia = 50 €

t
1

m' = 100%

trabalho necessário = 5h sobretrabalho = 5h

Com o desenvolvimento do capitalismo, este primeiro procedimento
tornou-se relativamente secundário. Notar-se-á contudo que ele ainda conti-
nua a ser aplicado em numerosos países. Compreender-se-á também a resis-
tência do patronato, hoje como no passado, à redução do tempo de trabalho:
reduzir o tempo de trabalho (com manutenção do salário) é reduzir o sobre-
trabalho, é consequentemente diminuir a taxa de mais-valia e a taxa de lucro.
Esta resistência patronal confirma pois, indirectamente, que o lucro se baseia
no sobretrabalho dos assalariados (4).

1.2. A redução do trabalho necessário

O segundo procedimento para aumentar a taxa de mais-valia passa pela
redução do trabalho necessário. Como o trabalho necessário é igual ao valor
dos meios de consumo comprados pelo assalariado, o segundo procedimento
implica portanto uma baixa do valor destes meios de consumo.

Suponhamos que a duração diária do trabalho seja de 8 horas. Se o valor
dos meios de consumo no momento t

0
 for de 5 horas, o sobretrabalho é de 3

horas e a taxa de mais-valia de 60%. Se o valor dos meios de consumo cai
para 4 horas no momento t

1
, o sobretrabalho passa para 4 horas e a taxa de

mais-valia para 100%. A situação é ilustrada no esquema VIII.2. (na hipótese
A, supõe-se que o equivalente monetário dos valores permaneça nos 10 €/h;
na hipótese B — período de inflação — supõe-se que E suba para 20€/h).

[4] A maior parte dos autores marxistas considera que um aumento da intensidade do trabalho equivale
a um aumento da duração do trabalho. Consideram com efeito que o trabalho mais intensivo cria mais valor
que o trabalho médio. Nesta óptica, um aumento geral da intensidade dá lugar, como o prolongamento da
duração do trabalho, a uma «produção de mais-valia absoluta». Para uma exposição e uma crítica desta con-
cepção tradicional, ver o anexo 7.
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Esquema VIII.2.: A «produção de mais-valia relativa»

salário = 50 € mais-valia = 30 €

t
0

m' = 60%

trabalho necessário = 5h sobretrabalho = 3h

salário = 40 € mais-valia = 40 €

t
1
 (hip. A) m' = 100%

trabalho necessário = 4h sobretrabalho = 4h

salário = 80 € mais-valia = 80 €

t
1
 (hip. B) m' = 100%

trabalho necessário = 4h sobretrabalho = 4h

O que é preciso para que diminua o valor dos meios de consumo (o valor
da força de trabalho)? Isto depende em simultâneo do número de meios de
consumo comprados (do poder de compra salarial) e do valor unitário destes
meios de consumo. Os progressos da mecanização afectam estas duas grandezas.

Em primeiro lugar, estes progressos têm como efeito reduzir o valor uni-
tário dos meios de consumo. Isso é assim porque a produtividade aumenta,
tanto nos ramos que produzem os meios de consumo (automóveis...) como nos
ramos que produzem os meios de produção (metal...) utilizados pelos primei-
ros (o que reduz o trabalho passado incorporado nos meios de consumo).

Os progressos da mecanização exercem aliás influências contraditórias
sobre o poder de compra salarial. Por um lado, implicam uma extensão do
consumo salarial: traduzem-se com efeito por uma produção acrescida e esta
exige mercados acrescidos (capítulo VII, 3.3.1.). Por outro lado, limitam a
subida do consumo salarial modificando as relações de forças por diversas
vias complementares (capítulo VII, § 1.1. e 1.2.2.):

— as transformações contínuas dos processos de produção lançam per-
manentemente no desemprego uma parte dos trabalhadores em actividade;

— o desenvolvimento da maquinaria desqualifica a maioria dos traba-
lhadores e torna-os mais intertrocáveis;

— isto facilita (ou facilitou) a introdução de novos contingentes de tra-
balhadores – em particular as mulheres e os imigrados – que fazem dupla-
mente pressão sobre o nível médio dos salários e do consumo: por um lado,
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porque estes novos trabalhadores incham o volume total da oferta de traba-
lho, por outro, porque eles se encontram numa relação de forças particular-
mente desfavorável.

Uma vez que o valor da força de trabalho depende em simultâneo do
número de meios de consumo comprados e do seu valor unitário, e uma vez
que este valor unitário diminui com o tempo, a condição para que diminua o
trabalho necessário e para que aumente a taxa de mais-valia pode ser formu-
lada como se segue: é preciso (e suficiente) que o número de meios de con-
sumo comprados aumente menos do que a redução do seu valor unitário;
por outras palavras, é preciso (e suficiente) que o poder de compra dos tra-
balhadores aumente menos rapidamente que a produtividade na produção
(directa e indirecta) dos meios de consumo dos trabalhadores.

2. AS CONCILIAÇÕES ENTRE ACUMULAÇÃO, CONSUMO SALARIAL
E DESPESAS PÚBLICAS

Esta secção analisa o aumento da taxa de mais-valia através da redução
do trabalho necessário. O aumento do lucro que daí resulta é compatível com
um aumento do poder de compra salarial (favorável aos trabalhadores, mas
também às empresas); e estes aumentos simultâneos são igualmente compa-
tíveis com um aumento das despesas públicas (favoráveis, também elas, tanto
aos assalariados como às empresas). Estas diversas compatibilidades verifi-
cam-se no plano teórico (§ 2.1.) e no plano empírico (§ 2.2.).

2.1. Uma abordagem teórica

2.1.1. A compatibilidade entre o aumento da taxa de mais-valia
e o aumento do poder de compra salarial

a) Análise

A condição enunciada no fim do § 1.2. mostra que pode haver simulta-
neamente subida do poder de compra salarial e aumento da taxa de mais-valia.

Esta compatibilidade é ilustrada no quadro VIII.3. e no esquema VIII.4.
O quadro VIII.3 considera a transição de t

0
 para t

1
 sob duas hipóteses: quer E

permaneça constante (hipótese A), quer ele aumente (hipótese B); para simpli-
ficar, o esquema VIII.4. considera unicamente a hipótese em que E permanece
constante. O quadro e o esquema analisam um sistema exclusivamente capita-
lista, donde está ausente todo o sector institucional: portanto não se encontram
aí nem despesas públicas nem contribuições e impostos para financiá-las (as
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contribuições e impostos e as despesas públicas são integradas no raciocínio
no ponto 2.1.2.).

Tanto no quadro como no esquema, supõe-se que entre t
0
 e t

1
 a repar-

tição do rendimento criado entre salário e mais-valia, e portanto a repartição
do trabalho presente entre trabalho necessário e sobretrabalho, evoluem em
benefício das empresas: a taxa de mais-valia passa de 60% para 100% (5).
Supõe-se igualmente que graças à mecanização e ao aumento da produtivi-
dade que daí resulta (+100%), o valor por meio de consumo diminua para
metade e conduza à baixa o preço por meio de consumo (6). A evolução com-
parada do salário monetário e do preço por meio de consumo tem como efeito
elevar o poder de compra salarial: a quantidade de meios de consumo com-
prados passa de 10 para 16 (+60%).

Quadro VIII.3.: Compatibilidade entre o aumento da taxa de mais-valia
e o aumento do poder de compra salarial

t
0

t1

(hip. A) (hip. B)

1. Equivalente monetário dos valores (E) 10 €/h 10 €/h 20 €/h

2. Duração do trabalho 8h 8h 8h
3. Rendimento criado (= 2 × 1) 80 € 80 € 160 €

4. Salário monetário (= preço da FT = 50 € 40 € 80 €
 = preço total dos MC comprados) 80 € 80 € 160 €

5. Mais-valia = lucro (= 3 - 4) 30 € 40 € 80 €
6. Trabalho necessário (= valor da FT = 5h 4h 4h

= valor total dos MC) (= 4 : 1) 8h 8h 8h
7. Sobretrabalho (= 5 : 1) 3h 4h 4h
8. Taxa de mais-valia (= 5 : 4 ou 7 : 6) 60% 100% 100%

9. Valor por MC 1/2h 1/4h 1/4h
10. Preço por MC (= 9 × 1) 5 € 2,50 € 5 €
11. Poder de compra salarial (= 4 : 10) 10 MC 16 MC 16 MC

Nota: MC = meios de consumo; FT = força de trabalho

(5) Na hipótese em que E permanece constante, o salário nominal diminui (de 50 € para 40 €); na hipó-
tese em que E aumenta, o salário nominal aumenta (de 50 € para 80 €), mas menos do que o rendimento criado
(que passa de 80 € para 160 €). Em ambas as hipóteses, a mais-valia e o lucro (iguais no plano macroeconó-
mico) aumentam (de 30 € para 40 € ou 80 €). A hipótese de uma subida de E é evidentemente mais realista nos
dias de hoje. Ela também é mais favorável às empresas, pois permite elevar a taxa de mais-valia e o poder de
compra salarial sem diminuir os salários monetários (o aumento do salário real e do salário nominal é um
elemento importante do compromisso entre capitalistas e assalariados).

(6) Na hipótese em que E permanece constante, o preço por meio de consumo diminui igualmente para
metade (de 5 € para 2,50 €); na hipótese em que E aumenta, o preço por meio de consumo permanece inalte-
rado (5 €) apesar da subida de E.
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Vê-se que uma subida da taxa de mais-valia não impede uma subida do
poder de compra salarial e, inversamente, que uma subida do poder de com-
pra salarial não impede uma subida da taxa de mais-valia. Ambas podem au-
mentar simultaneamente se — para uma dada duração do trabalho — o valor
por meio de consumo diminuir mais do que o aumento do poder de compra
ou, por outras palavras, se os aumentos de produtividade na produção dos
meios de consumo salarial forem superiores ao aumento do poder de compra
dos trabalhadores assalariados (voltar a ver a fórmula da taxa de mais-valia
no princípio do capítulo).

b) Conclusões

Uma evolução deste tipo — associando progressos de produtividade,
subida da taxa de mais-valia e aumento do poder de compra salarial — apre-
senta evidentemente um aspecto interessante para os assalariados: o aumento
do poder de compra contribui directamente para melhorar as suas condições
de vida. Mas é igualmente interessante para os capitalistas, tanto no plano
sociopolítico como no plano económico.

Quadro VIII.4.: Compatibilidade entre aumento da taxa de mais-valia
e aumento do poder de compra salarial

10 MC (× 5 €)

50 € 30 €

t
0
 (E = 10 €/h)

5h 3h
(= 10 MC × ½h)

16 MC (× 2,50 €)

40 € 40 €

t
1
 (E = 10 €/h)

4h 4h
(= 16 MC × ¼h)

Nota: MC = meios de consumo; cada seta significa «serve para comprar»
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No plano sociopolítico, a evolução considerada tem a vantagem de asse-
gurar uma certa paz social. Enquanto que o aumento da taxa de mais-valia
através do prolongamento da duração do trabalho choca directamente com a
resistência da classe operária, o aumento da taxa de mais-valia acompanhado
de uma subida do poder de compra salarial não se depara com a mesma resis-
tência: os assalariados sofrem certamente uma exploração económica mais
forte, mas esta é ocultada pela elevação do seu nível de vida (7).

 No plano económico, a evolução considerada resolve a contradição
inerente aos salários. Como já foi dito (capítulo III, 2.2.3.), os salários cons-
tituem ao mesmo tempo um custo de produção essencial (que as empresas
têm interesse em diminuir para aumentar o seu lucro) e um mercado igual-
mente essencial (que elas têm interesse em aumentar). Subidas de produtivi-
dade suficientes permitem ganhar nos dois tabuleiros, aumentar em simultâneo
lucro e mercados: o lucro aumenta graças à subida da taxa de mais-valia (cada
assalariado produz mais mais-valia), os mercados alargam-se graças à subida
do poder de compra salarial (cada assalariado compra mais mercadorias) (8).

2.1.2. A compatibilidade entre o aumento do lucro, o aumento
do poder de compra salarial e o das despesas públicas

a) Análise

Como se acaba de ver, as subidas de produtividade permitem aumentar
simultaneamente o poder de compra (isto é, as possibilidade de consumo
salarial) e a taxa de mais-valia (e por consequência o lucro e as possibilida-
des de acumulação). Elas permitem além disso, como se vai ver, tornar estes
aumentos compatíveis com o desenvolvimento das deduções públicas sobre
os salários e a mais-valia (e portanto com possibilidades acrescidas de des-
pesas públicas).

As despesas públicas apresentam, tal como os salários, aspectos con-
traditórios para as empresas (ver capítulo VI, 3.2.1.). Por um lado, elas pro-

(7) A elevação do nível de vida contribui de facto para uma redução da exploração física dos trabalha-
dores; e é em função do grau de exploração física que os assalariados reagem no plano sociopolítico (ver cap.
IV, nota 3).

(8) a) A compatibilidade entre o aumento do poder de compra salarial e o aumento da taxa de mais-
-valia contraria um preconceito corrente, segundo o qual a subida da taxa de mais-valia implicaria necessaria-
mente um empobrecimento dos assalariados.

b) Inversamente, esta compatibilidade não implica que o poder de compra salarial deva necessaria-
mente aumentar de facto, ou que ele deva aumentar nas mesmas proporções que a produtividade: tudo de-
pende da evolução das relações de forças (ver mais adiante, 2.1.2.b).
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porcionam uma série de vantagens económicas (custos diminuídos, lucros
melhorados, mercados alargados): deste ponto de vista, uma extensão das des-
pesas públicas é desejável. Por outro lado, as despesas públicas devem ser
financiadas por deduções de contribuições e impostos sobre a mais-valia e
os salários; estas deduções reduzem o lucro líquido disponível para a acumu-
lação, bem como o poder de compra dos assalariados (e portanto os merca-
dos das empresas): deste ponto de vista, uma limitação das despesas públicas
é preferível.

Quadro VIII.5.: Compatibilidade entre aumento do lucro,
aumento do poder de compra salarial e aumento das despesas públicas

t0 t1

(sem (sem (com
contribuições contribuições contribuições

e impostos e impostos e impostos
do Estado) do Estado)   do Estado)

1. Equivalente monetário dos valores (E) 10 €/h 10 €/h 10 €/h

2. Duração do trabalho 8h 8h 8h
3. Rendimento criado por dia (= 2 × 1) 80 € 80 € 80 €

4. Salário-custo (antes das contribuições
e impostos) 50 €

80€
40 €

80 €
40 €

80 €5. Mais-valia (lucro antes do imposto) 30 € 40 € 40 €
6. Trabalho necessário (= 4 : 1) 5h

8h
4h

8h
4h

8h
7. Sobretrabalho (= 5 : 1) 3h 4h 4h
8. Taxa de mais-valia (= 5 : 4 ou 7 : 6) 60% 100% 100%

9. Contribuições e impostos do Estado 0 € 0 € 20 €
10. Lucro líquido 30 € 80 € 40 € 80 € 32,50 € 80 €
11. Salário líquido 50 € 40 € 27,50 €

12. Valor por MC 1/2h 1/4h 1/4h
13. Preço por MC (= 12 × 1) 5 € 2,50 € 2,50 €
14. Salário real directo (= 11 : 13) 10 MCD 16 MCD 11 MCD

15. Salário real indirecto 0 MCI 0 MCI 2 MCI*
16. Poder de compra salarial (= 14 + 15) 10 MC 16 MC 13 MC
17. Salário real colectivo 0 MCC 0 MCC 3 MCC*
18. Salário real total (16 + 17) 10 MC 16 MC 16 MC

Nota: MC = meios de consumo
MCC = MC colectivos
MCD = MC pessoais comprados com o salário directo
MCI = MC pessoais comprados com o salário indirecto
* Supõe-se que o salário real socializado (salário real indirecto + salário real colectivo) compensa

exactamente a redução do salário real directo devido às contribuições e impostos
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Os aumentos de produtividade permitem, também aqui, resolver a con-
tradição: o Estado financia as suas intervenções na economia efectuando
deduçõs de contribuições e impostos sobre os salários e sobre a mais-valia,
mas, graças aos aumentos de produtividade, as deduções aumentadas são com-
patíveis ao mesmo tempo com uma subida do lucro líquido disponível para
a acumulação e com uma subida do poder de compra salarial (e portanto dos
mercados).

Esta compatibilidade é ilustrada no quadro VIII.5. e no esquema VIII.6.
O quadro VIII.5 considera a passagem de t

0
 (sem deduções públicas) para t

1
(sem ou com deduções); o esquema VIII.6. considera a passagem de t

0
 (sem

deduções) para t
1
 com deduções (9). Para simplificar, admite-se sempre a hipó-

tese de que E permanece igual a 10 €/h.
Como anteriormente, supõe-se, entre t

0
 e t

1
, que um aumento de produ-

tividade de 100% reduz em metade o valor por meio de consumo e que a
taxa de mais-valia passa de 60 % para 100 %.

Se o Estado não efectua deduções, a mais-valia disponível para a acumu-
lação passa de 30 € para 40 € (+ 33 %), ao passo que o poder de compra
salarial passa de 10 para 16 meios de consumo (+ 60 %).

Suponhamos que o Estado cobra 20 € para financiar as suas interven-
ções na economia, dos quais 7,50 € são retirados à mais-valia e 12,50 € ao
salário. Nesta situação, o lucro líquido e o salário real directo aumentam re-
lativamente menos, mas de todo o modo aumentam tanto um como o outro:
o lucro líquido passa de 30 € para 32,50 € (+ 8 %), ao passo que o salário
real directo passa de 10 para 11 meios de consumo (+ 10 %). O nível de vida
dos assalariados progride mais do que o seu salário real directo, pois as de-
duções públicas permitem financiar um salário indirecto assim como bens e
serviços colectivos não mercantis: no exemplo, o poder de compra — di-
recto e indirecto — passa de 10 para 13 meios de consumo (+ 30%), ao passo
que o total dos meios de consumo passa de 10 para 16 (+ 60%).

(9) a) As deduções compreendem tanto os impostos como as quotizações para a segurança social.
Os impostos permitem financiar bens e serviços colectivos, as quotizações para a segurança social permitem
financiar um salário indirecto.

b) Na ausência de deduções (hipótese de uma economia exclusivamente capitalista), o nível de vida
dos assalariados coincide com o seu poder de compra, que é igual ao seu salário real (directo). Tendo em conta
as deduções e as despesas públicas, o poder de compra salarial compõe-se de um salário real directo e de um
salário real indirecto; o nível de vida dos assalariados inclui além disso um salário real colectivo, ou seja, os
produtos colectivos não mercantis que lhes são acessíveis gratuitamente (ver cap. VI, 3.3.1. e esquema VI.1.).
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Esquema VIII.6.: Compatibilidade entre aumento do lucro,
aumento do poder de compra salarial e aumento das despesas públicas

10 MCD (× 5 €)

50 € 30 €

t0 (sem contribuições e impostos)

5h 3h
(= 10 MCD × 1/2h)

11 MCD (× 2,50 €)

2 MCI (× 2,50 €)
3 MCC

27,50 € 12,50 € 32,50 € 7,50 €

t1 (com contribuições e impostos)

4h 4h
(= 16 MC × 1/4h)

Nota: MC = meios de consumo
MCC = MC colectivos
MCD = MC pessoais comprados com o salário directo
MCI = MC pessoais comprados com o salário indirecto

b) Conclusões

Três conclusões podem ser extraídas desta exposição teórica:
— Em primeiro lugar, o aumento da taxa de mais-valia é compatível

com uma melhoria do nível de vida dos assalariados sob todas as suas for-
mas (aumento do salário real directo, indirecto e colectivo). Como já se disse,
esta melhoria das condições de vida dos assalariados oculta a sua exploração
económica e contribui para assegurar uma certa paz social.

— Em segundo lugar, os progressos da produtividade geral permitem
resolver ao mesmo tempo a contradição inerente aos salários e a contradição
inerente às despesas públicas. Eles permitem tornar compatíveis três evolu-
ções aparentemente contraditórias: a subida da taxa de mais-valia e do lucro
das empresas (e portanto das possibilidades de acumulação), o aumento
do poder de compra salarial (com seus efeitos benéficos sobre os mercados
das empresas), e o desenvolvimento das possibilidades de intervenções
públicas na economia (com os seus efeitos benéficos sobre os mercados e a
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rendibilidade das empresas, assim como sobre o nível de vida dos consumi-
dores).

Quanto mais fortes forem os aumentos de produtividade, maiores serão
as possibilidades de aumentar despesas salariais e despesas públicas sem com-
prometer o lucro e a acumulação.

Em contrapartida, o abrandamento dos progressos de produtividade tra-
vará necessariamente as subidas possíveis destes diversos componentes e pro-
vocará conflitos de repartição entre poder de compra salarial, despesas
públicas e lucro das empresas.

— Em terceiro lugar, não se pode confundir compatibilidade e necessi-
dade. A compatibilidade entre a subida das diversas variáveis consideradas
(taxa de mais-valia e lucro das empresas, poder de compra e nível de vida
dos assalariados, contribuições e impostos e despesas do Estado) não signi-
fica que estas diversas variáveis devam necessariamente aumentar em con-
junto (10). Na realidade, os aumentos de produtividade apenas tornam possíveis
as subidas simultâneas das diversas variáveis em causa. A sua evolução efec-
tiva depende igualmente das relações de forças prevalecentes na sociedade:
são elas, nomeadamente, que determinam o ritmo de aumento (ou de baixa)
dos salários e das despesas públicas.

Voltar-se-á mais adiante ao papel essencial que desempenham as rela-
ções de forças nas evoluções reais (11). Os dados empíricos do parágrafo que
se segue (§ 2.2.) confirmam, por sua vez, o papel essencial desempenhado
pelos progressos da produtividade.

2.2. Uma abordagem empírica

2.2.1. O caso dos Estados Unidos (1948-1992)

O quadro VIII.7. e o gráfico VIII.8. apresentam, sob a forma de índices,
a evolução da taxa de mais-valia nos Estados Unidos de 1948 a 1992, assim

(10) Assim, a taxa de mais-valia pode muito bem diminuir: é o caso, nomeadamente, se o poder de
compra salarial aumenta mais do que a produtividade. Ou ainda, a subida da taxa de mais-valia pode ser acom-
panhada por uma baixa das intervenções públicas e/ou do poder de compra salarial.

(11) — Ver-se-á no fim deste capítulo que a internacionalização do capital produtivo leva em simultâ-
neo a uma elevação da taxa de mais-valia à escala mundial e a uma deterioração do nível de vida das massas
nos países dominados: esta evolução explica-se em grande parte pela relação de forças particularmente desfa-
vorável com que estão confrontados os trabalhadores dos países dominados (ver cap. VIII, secção 3).

— Por outro lado, estudar-se-á no fim do capítulo seguinte as diversas etapas do crescimento das eco-
nomias dominantes desde 1950 e nomeadamente a passagem de políticas «keynesianas» (subida dos salários
reais e das despesas públicas) para políticas «neoliberais» (baixa dos salários reais e das despesas públicas):
estas diferentes etapas serão explicadas pelas evoluções combinadas da produtividade geral e das relações de
forças entre classes sociais (ver cap. IX, ponto 2.2.2. e secção 3).
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como a evolução das diversas variáveis que a afectam: por um lado, a duração
anual do trabalho, por outro, o salário real anual e o valor por meio de con-
sumo (estas duas últimas variáveis determinam o valor da força de trabalho
e portanto o trabalho necessário por ano) (12).

Se se considerar o conjunto do período 1948-1992, observam-se as
seguintes alterações.

A duração do trabalho diminuiu (cerca de 15%) e o salário real aumen-
tou (cerca de 75%): trata-se dos aspectos mais visíveis e mais conhecidos do
que se chama «a melhoria da condição operária».

Quadro VIII.7.: EUA, 1948-1992: Evolução da taxa de mais-valia
e das variáveis que a influenciam

Índices (1948 = 100) Crescimento médio anual

1948 1968 1992 1948-68 1968-92 1948-92

1. trabalho presente
(= duração do trabalho) 100 93 85 - 0,4% - 0,4% - 0,4%

2. salário real
(= número de MC) 100 169 180 + 2,7% + 0,3% + 1,3%

3. valor por MC 100 52 44 - 3,2% - 0,7% - 1,8%
 4. trabalho necessário

(= valor da FT =
= valor dos MC 100 87 79 - 0,7% - 0,4% - 0,5%

5. taxa de mais-valia 100 123 127 + 1,1% + 0,1% + 0,5%

Notas: — Todos os cálculos foram feitos a partir de dados não arredondados

— FT = força de trabalho; MC = meios de consumo.

[12] Algumas observações metodológicas:
— Os dados relativos ao trabalho presente e ao salário real referem-se aos trabalhadores produtivos

de sobrevalor e de mais-valia, isto é, ao conjunto dos assalariados do sector mercantil (ver cap. VI, § 5.1.).
— O número de horas de trabalho presente é fornecido directamente pelas estatísticas sobre a duração

anual do trabalho assalariado.
— A evolução do salário real calcula-se dividindo a evolução do salário monetário pelo índice dos

preços no consumidor (ver cap. III, nota 10.a). O conceito de salário monetário aqui retido é o de salário-
-custo, que engloba o salário líquido e o conjunto das contribuições e impostos. Dividindo a evolução deste
salário-custo pelo índice dos preços no consumidor, é possível estimar aproximadamente a evolução do salá-
rio real total, que é a soma dos meios de consumo comprados graças ao salário líquido e aos meios de con-
sumo socializados financiados pelas contribuições e impostos (ver cap. VI, 3.3.2.).

— A evolução do valor por meio de consumo calcula-se dividindo o índice dos preços no consumidor
pela evolução do equivalente monetário dos valores (E). A série assim obtida reflecte a evolução da produti-
vidade global do trabalho (presente + passado) no conjunto da economia (ver anexo 4, 4.3.2.).

— O produto (salário real × valor por meio de consumo) dá o valor da força de trabalho e portanto o
trabalho necessário. Uma vez que o salário real calculado é um salário real total, incluindo tanto meios de
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Gráfico VIII.8.: EUA, 1948-1992: Evolução da taxa de mais-valia
e das variáveis que a influenciam

Coisa menos visível e menos conhecida: no mesmo lapso de tempo, os
aumentos de produtividade tiveram como efeito reduzir consideravelmente o
valor por meio de consumo (este valor baixa cerca de 55%, o que representa
um aumento de produtividade da ordem dos 120%).

Sendo o aumento de produtividade mais forte que a subida do salário
real, o valor da força de trabalho diminuiu (20%): houve portanto uma redu-
ção do trabalho necessário. Esta redução do trabalho necessário é um pouco
mais forte que a diminuição do tempo de trabalho: no total, a taxa de mais-
-valia é portanto mais alta no fim do período do que no princípio (+ 25%).

Estas observações confirmam a análise teórica desenvolvida anterior-
mente: a subida da taxa de mais-valia é perfeitamente compatível com uma
subida do salário real. Como o salário real considerado aqui abrange não só
o poder de compra individual como também os produtos colectivos não mer-
cantis fornecidos pelo Estado, as observações empíricas confirmam, de ma-

consumo comprados como meios de consumo colectivos não mercantis, os números do trabalho necessário
assim obtidos reflectem a evolução conjunta do valor dos primeiros e do «conteúdo em trabalho» dos segun-
dos (ver cap. VI, 3.3.1.b, 4.a observação).

Para mais pormenores sobre as fontes e os métodos, ver Gouverneur, J.: «Productive labour, price/
/value ratio and rate of surplus value», Cambridge Journal of Economics, 1990, vol. 14, pp. 19-21.
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neira mais ampla, que a subida da taxa de mais-valia é compatível com uma
subida simultânea do poder de compra salarial e das contribuições e impos-
tos e despesas do Estado. Estas diversas compatibilidades são possíveis gra-
ças aos aumentos de produtividade e na medida em que estes últimos sejam
suficientes.

A este respeito, o ano de 1968 surge claramente como um ponto de
inflexão no crescimento da produtividade: de 1948 a 1968, o valor por meio
de consumo baixa de modo contínuo e rápido (a uma taxa anual média de
3,2%); de 1968 a 1992, baixa apenas de maneira descontínua e lenta (a uma
taxa média anual de 0,7%). Esta inflexão no crescimento da produtividade
quase não influencia a duração do trabalho, que diminui sempre de maneira
lenta mas bastante contínua (13). Ela influencia, ao contrário, muito claramente
a evolução do salário real e da taxa de mais-valia: de 1948 a 1968, os pro-
gressos rápidos da produtividade permitem uma subida considerável e simul-
tânea do salário real e da taxa de mais-valia (sobretudo entre 1956 e 1966
para a taxa de mais-valia); entre 1968 e 1992, em contrapartida, o fraco cres-
cimento da produtividade não autoriza mais do que um aumento medíocre
do salário real e uma quase estagnação da taxa de mais-valia (de 1973 a 1982,
a baixa da produtividade leva mesmo a uma baixa simultânea do salário real
e da taxa de mais-valia).

2.2.2. O caso dos países da Europa ocidental

A compatibilidade entre a subida do salário real e a manutenção da taxa
de mais-valia não diz respeito apenas aos Estados Unidos, mas verifica-se
igualmente nos países da Europa ocidental: sabe-se, por um lado, que os
salários reais aumentaram consideravelmente no longo prazo, sobretudo
durante o período de 1945 a 1975; e as estatísticas disponíveis sugerem, por
outro lado, que as taxas de mais-valia oscilaram em torno de um eixo rela-
tivamente estável desde 1960 [14].

As estatísticas disponíveis mostram igualmente que os países europeus
experimentaram, tal como os Estados Unidos, uma diminuição lenta e contí-

(13) A baixa observada na duração do trabalho é em parte ilusória a partir dos anos 70: ela corresponde
em parte a uma subida da proporção dos assalariados contratados a tempo parcial.

[14] Para a Alemanha, a França, a Bélgica e os Países Baixos (1966-84), ver Gouverneur, J.: Valeur,
capital et accumulation, Bruxelas, De Boeck, e Paris, Editions Universitaires, 1989, gráfico p. 275. Para a
Alemanha (1960-86) e para um conjunto de sete países da CEE (1970-86), ver Gouverneur, J.: «Productive
labour ...», artigo citado, Cambridge Journal of Economics, vol. 14, 1990, gráfico p. 13. De notar que os mé-
todos de cálculo da taxa de mais-valia diferem conforme as publicações e que os resultados portanto não são
comparáveis uns com os outros; mas a tendência para uma relativa estabilidade da taxa de mais-valia verifica-
-se em cada um dos estudos citados.



CAPÍTULO VIII236

nua da duração do trabalho, assim como um abrandamento da subida da pro-
dutividade e do salário real; mas este duplo abrandamento foi menos forte e
mais tardio do que no caso dos Estados Unidos [15].

3. OS EFEITOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL PRODUTIVO

3.1. As modalidades da internacionalização do capital produtivo

Devem-se distinguir duas grandes modalidades de internacionalização.
Por um lado, as matérias-primas e/ou as forças de trabalho podem ser trans-
feridas de certos países para serem utilizadas nas empresas de outros países.
Por outro lado, podem ser criadas empresas no estrangeiro para aí utilizar
matérias-primas e/ou forças de trabalho disponíveis localmente. Estes dois
tipos de movimentos podem-se efectuar tanto entre os países dominantes como
entre estes e os países dominados. Serão considerados aqui os movimentos
entre países dominantes e países dominados.

— O encaminhamento de matérias-primas baratas provenientes de
países dominados foi e continua a ser uma preocupação constante do capita-
lismo: as guerras recentes contra o Iraque (1991, 2003) provam-no suficien-
temente, assim como as recusas repetidas em concluir acordos para elevar
ou simplesmente estabilizar o preço das matérias-primas. Quanto ao encami-
nhamento de forças de trabalho imigradas, ele experimentou diversos fluxos
e refluxos, conforme as necessidades dos países do centro: ao fluxo maciço
dos anos 1950 e 60 sucedeu-se a travagem da imigração, depois o refluxo de
trabalhadores imigrados nos últimos anos.

— A criação de empresas nos países dominados manifestou-se de modo
prioritário em três sectores sucessivos: primeiro no sector que produz maté-
rias-primas de exportação (desde o século XIX), depois no sector que produz
bens industriais destinados ao mercado interno (sobretudo após 1940), depois
(mais recentemente) no sector que produz bens industriais destinados à expor-
tação para os países dominantes. Numerosos produtos industriais consumidos
nos países dominantes — e não apenas matérias-primas — são hoje produzi-
dos em proporção crescente nos países dominados, sob a égide de firmas mul-
tinacionais: isto é verdadeiro para produtos tão diversos como o aço, as
conservas, os têxteis, o vestuário, as peças de automóveis, etc. Como já foi
assinalado (capítulo VII, 2.1.2.), esta reestruturação mundial da produção
industrial constitui o início de uma nova divisão internacional do trabalho.

[15] Ver as mesmas fontes. No que se refere à evolução da produtividade, ver igualmente o anexo 4,
quadro A.2.
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3.2. Os efeitos da internacionalização do capital produtivo

3.2.1. A elevação da taxa de mais-valia geral

Sob ambas as modalidades distinguidas, a internacionalização do capi-
tal produtivo tende a elevar a taxa de mais-valia à escala mundial.

— O encaminhamento de matérias-primas baratas e o recurso a tra-
balhadores imigrados elevam a taxa de mais-valia nos países dominantes.
De maneira indirecta no primeiro caso: as matérias-primas importadas bara-
tas reduzem o preço dos meios de consumo, o que permite fazer pressão sobre
o nível dos salários. De maneira directa no segundo caso: os trabalhadores
imigrados encontram-se numa relação de forças desfavorável — sobretudo
se se trata de imigrados clandestinos — e sofrem uma exploração mais intensa
que os nacionais (salários menores, trabalho mais longo) (16).

— A criação de empresas nos países dominados eleva igualmente a
taxa de mais-valia à escala mundial e isto tanto de maneira directa como in-
directa.

De maneira directa, pois a taxa de mais-valia nos países dominados é
mais elevada do que nos países dominantes. Isto é assim devido a duas razões
essenciais. Por um lado, a parte do trabalho doméstico na produção dos meios
de subsistência dos assalariados permaneceu muito importante para a maio-
ria deles (especialmente no campo ou na periferia das cidades, onde os assa-
lariados e as suas famílias cultivam um bocado de terra, constroem as suas
habitações improvisadas, produzem o seu próprio vestuário, etc.): isto reduz
os salários a pagar. Por outro lado, a relação de forças global entre emprega-
dores e assalariados é claramente mais favorável aos primeiros: isto permite
igualmente assegurar uma taxa de mais-valia elevada fazendo pressão sobre
o nível de consumo das massas e sobre a duração do trabalho.

A taxa de mais-valia à escala mundial encontra-se igualmente acres-
cida por uma elevação indirecta da taxa de mais-valia nos países dominan-
tes. Com efeito, a transferência de indústrias para os países dominados, no
quadro da nova divisão internacional do trabalho, contribui para agravar o
desemprego estrutural nos países dominantes, o que modifica a relação de
forças a favor dos empregadores. Além disso, a transferência de indústrias
permite alargar a gama dos meios de consumo importados a preços baratos
do estrangeiro: isto permite igualmente fazer pressão sobre os salários nos
países dominantes.

(16) Além disso, os salários inferiores dos imigrados baixam toda a pirâmide salarial.
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3.2.2. A deterioração do nível de vida das massas

Enquanto os países avançados experimentaram simultaneamente uma
estabilidade das taxas de mais-valia e uma melhoria sensível do nível de vida
da sua população, o quadro é muito diferente se se considerar o mundo no
seu conjunto. A esta escala, o fenómeno mais marcante a longo prazo é a
deterioração considerável do nível de vida nos países dominados (deteriora-
ção que aliás tem facilitado a elevação do nível de vida nos países avança-
dos). Donde a questão: será que o capitalismo não se pode desenvolver senão
ao preço de um empobrecimento da maioria da população mundial? Será
incapaz de assegurar a nível mundial a compatibilidade observada nos países
avançados, ou seja, a estabilidade da taxa de mais-valia e a subida dos salários
reais? Alguns elementos de resposta devem ser fornecidos a este respeito:

— Em primeiro lugar, se a deterioração do nível de vida nos países
dominados é uma situação de facto evidente, ela no entanto não é uma neces-
sidade lógica. O sistema capitalista retira dela um vantagem sob a forma de
uma baixa do custo da força de trabalho à escala mundial; em contrapartida,
ele depara-se com um obstáculo sob a forma de uma atrofia do mercado à
escala mundial. A solução lógica desta contradição é a mesma tanto à escala
mundial como à escala dos países avançados: um aumento dos salários reais,
paralelo a aumentos de produtividade.

— Esta «solução lógica» não tem evidentemente nada de automático.
Com efeito, a concorrência leva cada empresa a considerar os salários como
custos de produção mais do que como mercados; dispondo de uma relação
de forças particularmente favorável nos países dominados, os capitalistas
reduzem aí tanto mais facilmente os salários e o nível de vida. Uma elevação
dos salários reais e do nível de vida nos países dominados supõe portanto
uma mudança considerável nas relações de forças que aí prevalecem.

— De resto, a elevação do nível de vida das massas nos países sub-
desenvolvidos não pode consistir numa imitação do modelo de consumo pre-
valecente nos países hoje avançados. Com efeito, a menos que haja revoluções
tecnológicas consideráveis para economizar as matérias-primas e limitar a
poluição, a generalização do modelo dominante de produção e de consumo
conduziria a um duplo impasse: penúria absoluta de matérias-primas por um
lado, proliferação de poluições múltiplas, por outro.

— A economia mundial encontra-se igualmente confrontada com um
problema de desemprego estrutural, ligado em boa parte aos progressos téc-
nicos recentes (informatização generalizada, robotização). Uma solução con-
junta para os problemas do ambiente e do desemprego passa provavelmente
por vias inéditas, pouco compatíveis com a lógica do sistema capitalista.
Voltar-se-á a esta questão no fim do capítulo seguinte (capítulo IX, § 3.2.).
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APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AO CAPÍTULO VIII

RESUMO

1. Para aumentar a taxa de mais-valia, os capitalistas procuram prolongar a
duração do trabalho presente («produção de mais-valia absoluta») e/ou reduzir o tra-
balho necessário («produção de mais-valia relativa»). O primeiro procedimento en-
contra limites físicos (o mínimo de repouso indispensável) e sociais (a oposição dos
assalariados). O segundo procedimento supõe uma redução do valor dos meios de
consumo comprados pelos assalariados: para isso, é preciso — e suficiente — que o
número de meios de consumo comprados (o poder de compra salarial) aumente menos
do que a baixa do valor unitário dos meios de consumo (devido aos progressos de
produtividade).

2. O aumento da taxa de mais-valia através do segundo procedimento é com-
patível com uma melhoria do nível de vida dos assalariados (aumento do poder de
compra directo e indirecto, aumento dos meios de consumo colectivos). Esta melho-
ria do nível de vida, na medida em que é efectiva, oculta a exploração económica e
contribui para a paz social.

Os progressos da produtividade geral permitem resolver ao mesmo tempo a
contradição inerente aos salários (custo reduzindo o lucro, mas poder de compra am-
pliando os mercados) e a inerente às despesas públicas (que melhoram o lucro e os
mercados mas implicam contribuições e impostos que reduzem lucro e mercados).
Eles permitem tornar compatíveis três evoluções aparentemente contraditórias: o au-
mento da taxa de mais-valia e do lucro (e portanto das possibilidades de acumula-
ção), o aumento do poder de compra salarial (com efeitos benéficos sobre os mercados
das empresas), o aumento das despesas públicas (com os seus efeitos benéficos sobre
os mercados e a rentabilidade das empresas, assim como sobre o nível de vida dos
consumidores).

Estas diversas compatibilidades teóricas são ilustradas por exemplos numéri-
cos e confirmadas por diversas análises empíricas. A sua concretização na realidade
não é contudo automática: depende ao mesmo tempo da evolução da produtividade
geral e das relações de forças prevalecentes na sociedade (ver o capítulo IX).

3. A internacionalização do capital produtivo eleva a taxa de mais-valia à escala
mundial de maneira directa (importação de forças de trabalho imigradas, investimentos
nos países dominados) e/ou de maneira indirecta (importação de matérias-primas ou
meios de consumo produzidos baratos, transferências de indústrias). Ao contrário da
evolução nos países avançados, o aumento da taxa de mais-valia à escala mundial é
acompanhada de uma deterioração do nível de vida das massas. Isto explica-se em
grande parte pelas relações de forças em vigor nos países dominados.
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CONCEITOS A ASSIMILAR (ver léxico)

Produção de «mais-valia absoluta» Produção de «mais-valia relativa»

EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

8.1. A partir da fórmula desenvolvida da taxa de mais-valia (retomada do cap. IV,
§ 2.1.):
a) mostre em que consiste a produção de «mais-valia absoluta» e de «mais-va-
lia relativa»;
b) mostre que a produção de «mais-valia relativa» pode ser concomitante com
um aumento ou uma diminuição da exploração física dos assalariados.

8.2. O quadro VIII.3. e o esquema VIII.4. (que consideram um sistema exclusiva-
mente capitalista) mostram que os progressos da produtividade geral permitem
conciliar os aspectos contraditórios que os salários apresentam para as empresas.
a) Recorde quais são estes aspectos contraditórios dos salários.
b) Explique o quadro e/ou o esquema.
c) Mostre como se encontram conciliados os aspectos contraditórios dos salá-
rios.

8.3. O quadro VIII.5. e o esquema VIII.6. (que consideram um sistema que inclui
um sector institucional) mostram que os progressos da produtividade geral per-
mitem conciliar os aspectos contraditórios que apresentam tanto os salários como
as despesas púbicas.
a) Recorde o paralelo entre os aspectos contraditórios dos salários e os aspectos
contraditórios das despesas públicas
b) Explique o quadro e/ou o esquema.
c) Mostre como se encontram conciliados os aspectos contraditórios dos salá-
rios e das despesas públicas.

8.4. Através de que vias a internacionalização do capital produtivo eleva a taxa de
mais-valia geral à escala mundial?

B. Aprofundamento

8.5. Comente o gráfico VIII.8.:
a) Explique as relações entre as diversas curvas (e portanto entre os diversos
conceitos) (encontram-se todos estes conceitos na fórmula desenvolvida da taxa
de mais-valia?);
b) Mostre o papel essencial que desempenham os progressos da produtividade
para tornar compatíveis a subida dos salários reais e a subida da taxa de mais-
-valia.



241CONFLITOS E CONCILIAÇÕES EM TORNO DA TAXA DE MAIS-VALIA

8.6. Os salários apresentam aspectos contraditórios tanto para as empresas orienta-
das para a exportação como para as orientadas para o mercado interno?

C. Aplicações

8.7. A produção de «mais-valia absoluta» será ainda um fenómeno actual? O que se
passa na sua empresa? E no seu sector de produção? E no país?

8.8. A produção de «mais-valia relativa» é acompanhada hoje em dia por uma subida
dos salários reais? O que se passa na sua empresa? E no seu sector? E no país?

8.9. Quais as vantagens e as desvantagens que a internacionalização do capital pro-
dutivo lhe proporciona pessoalmente?
a) enquanto produtor?
b) enquanto consumidor?





O crescimento não pode ocorrer de modo equilibrado: ele assenta, com
efeito, nas iniciativas de milhares de produtores que tomam decisões inde-
pendentes e portanto não necessariamente compatíveis. Este capítulo aborda
o problema dos desequilíbrios inerentes ao crescimento e, mais precisamente,
o problema das crises. Para fazer isso, proceder-se-á a uma dupla distinção.

Por um lado, distinguir-se-ão duas grandes etapas no crescimento: a
«clássica», até a Segunda Guerra Mundial, e a «contemporânea» desde
então (1). Como se verá, o contexto difere claramente de uma etapa para a
outra, tanto no que se refere à situação dos assalariados como às intervenções
do Estado na economia. Resulta daí que a produção e os mercados (a oferta
e a procura globais) têm tendência a crescer de um modo não paralelo antes
da Segunda Guerra, e de um modo paralelo a seguir (2).

Por outro lado, distinguir-se-ão dois tipos de crises: «conjunturais» e
«estruturais». Uma crise conjuntural é uma situação de sobreprodução tem-
porária (a oferta ultrapassando a procura) no interior de um ciclo conjuntu-
ral: ela é seguida de uma recessão (diminuição da produção), a qual permite
restabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura globais. Uma crise estru-
tural é uma situação em que problemas fundamentais impedem o desenrolar
normal do crescimento (clássico ou contemporâneo). Em certos casos, uma
crise conjuntural pode revelar a presença de uma crise estrutural.

CAPÍTULO IX

CRESCIMENTO E CRISES

(1) a) A distinção de duas etapas é retomada da «escola francesa da regulação» (Aglietta, Boyer, Destanne
de Bernis, Lipietz, etc.), da qual contudo não adoptamos a terminologia (acumulação concorrencial depois
monopolista, extensiva depois intensiva).

b) As análises deste capítulo aplicam-se apenas aos países avançados, elas não dizem respeito aos países
subdesenvolvidos.

(2) Não se estuda a génese e o desenvolvimento de cada etapa, nem a transição de uma para a outra.
É claro que o contexto não mudou completamente entre 1940 e 1945: diversos elementos característicos do
crescimento contemporâneo nasceram no decurso da etapa anterior (como as convenções colectivas); mas eles
não se generalizam e não se tornam dominantes senão no decurso da segunda etapa.
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1. O CRESCIMENTO ANTES DA SEGUNDA GUERRA

1.1. O contexto socioeconómico

Um traço essencial do período que cobre o século XIX e se prolonga até
à Segunda Guerra Mundial é a tendência permanente para um desequilíbrio
entre o crescimento da oferta global e da procura global: enquanto a exten-
são do trabalho assalariado e dos progressos técnicos permitem um aumento
contínuo da produção, nada assegura um crescimento paralelo dos mercados.

a) Por um lado, nada garante que os assalariados desenvolvam o seu
consumo de mercadorias capitalistas (3), e que o desenvolvam de um modo
regular. Isto é assim por várias razões.

— Os assalariados consomem na sua maior parte bens ou serviços tra-
dicionais, que são quer comprados a pequenos produtores independentes quer
produzidos no âmbito das actividades domésticas (autoconsumo).

— A maior parte dos contratos de trabalho são contratos individuais,
ligando um empregador a um assalariado. Cada empresa considera o salário
apenas sob o aspecto de um custo a minimizar, ignorando o aspecto comple-
mentar de mercado; e este objectivo de minimização do custo é tanto mais
fácil de assegurar quanto o empregador negocia com indivíduos mais do que
com uma organização sindical. Nestas condições, as capacidades de consumo
dos assalariados têm sempre tendência a desenvolverem-se menos rapidamente
do que as capacidades de produção das empresas (por outras palavras, o poder
de compra por trabalhador tende a crescer menos rapidamente do que a pro-
dução por trabalhador).

— Os empregos e os rendimentos são precários (ou seja, não estáveis)
e susceptíveis de grandes variações. Os contratos de trabalho não abrangem
senão períodos limitados: os assalariados podem portanto ser facilmente pri-
vados do seu emprego. Os assalariados que perdem o seu emprego (devido a
despedimento, mas também devido a doença, acidente, velhice) perdem igual-
mente o seu salário, e esta perda de salário não é compensada por um salário
indirecto (subsídios de desemprego e outras prestações sociais).

b) Por outro lado, o Estado intervém relativamente pouco para apoiar a
procura global:

— Ele certamente fornece empregos estáveis no sector institucional, mas
os funcionários abrangidos não constituem senão uma fraca proporção da po-
pulação activa.

(3) Mercadorias capitalistas = mercadorias produzidas nas empresas capitalistas.
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— Da mesma forma, as encomendas do Estado ao sector privado e as
outras intervenções do Estado na economia permanecem muito limitadas (4).

1.2. O carácter cíclico do crescimento

No contexto acima descrito, o crescimento efectua-se através das fases
alternadas de expansão (aumento da produção) e de recessão (diminuição da
produção). Uma fase de expansão desenvolve-se de modo cumulativo, mas
encontra um limite que impõe um recuo: é a crise conjuntural. A recessão
que se segue desenvolve-se igualmente de modo cumulativo, mas ela tam-
bém encontra um limite que permite uma retoma e uma nova expansão.

Vamos descrever brevemente as fases sucessivas deste ciclo conjuntu-
ral, antes de fazer quaisquer comentários sobre as crises e as recessões.

1.2.1. O ciclo conjuntural da produção (5)

a) A expansão

A expansão da produção desenvolve-se de modo cumulativo: um au-
mento da produção significa com efeito um aumento do emprego e dos salá-
rios, portanto um aumento da procura; uma procura acrescida estimula por
sua vez uma subida dos preços, dos lucros, dos investimentos, da produção;
e assim por diante.

b) A crise

A expansão faz-se de maneira competitiva e desordenada. A concor-
rência leva cada empresa individual a aumentar a sua capacidade e o seu nível
de produção, sem que o aumento total da produção seja planificado em fun-
ção dos mercados possíveis. Ora, como se viu, os mercados tendem a desen-
volver-se de maneira relativamente limitada. Daí resulta que, cedo ou tarde,
a oferta ultrapassa a procura: é a crise de sobreprodução. O excesso de oferta
traduz-se pelo aumento de estoques não vendidos e de capacidades de pro-
dução inutilizadas.

(4) Certas intervenções do Estado têm como efeito limitar a procura global. É o caso quando o Estado
proíbe as associações de trabalhadores: semelhante medida reduz o poder de negociação dos trabalhadores, e
portanto o seu salário e o seu poder de compra.

(5) A descrição que se segue privilegia o aspecto produção. As flutuações conjunturais dos preços são
apenas evocadas.
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c) A recessão

O excesso de oferta provoca uma baixa dos preços efectivos e uma
redução das taxas de lucro (6). Esta situação afecta particularmente as em-
presas marginais em cada ramo: trabalhando já com os custos unitários mais
elevados e as margens de lucro mais estreitadas, elas são empurradas para a
falência. Quanto às empresas sobreviventes, elas restringem a sua produção
e procedem a racionalizações.

Na sequência das falências, das restrições de produção e das racionali-
zações, o desemprego estende-se. Como os trabalhadores despedidos perdem
o seu salário, o poder de compra global retrai-se. Retrai-se tanto mais quanto
os subsídios de desemprego, nessa época, são irrisórios ou inexistentes.

O processo descrito é o da recessão. Esta tende a apresentar um carác-
ter cumulativo. Com efeito, a retracção do poder de compra das massas equi-
vale a uma redução da procura; os preços e os lucros diminuem em
consequência e as falências alastram.

d) A viragem e a retoma

Ao cabo de um certo tempo, o processo de recessão dá lugar a uma
retoma. Com efeito, a eliminação das empresas marginais aumenta a cliente-
la potencial das empresas sobreviventes, e a baixa dos preços estimula uma
retoma da procura. As empresas sobreviventes escoam os seus estoques, os
preços tornam a subir, assim como as taxas de lucro.

A retoma transforma-se então numa nova expansão cumulativa: o in-
vestimento reinicia-se, a produção aumenta, assim como o emprego, os salá-
rios, a procura.

1.2.2. O carácter absurdo e funcional das crises e das recessões

O processo de crise e recessão aparece como absurdo. Com efeito, a
recessão provoca uma redução do poder de compra e do consumo das massas.
Mas este consumo reduzido não se deve a uma produção insuficiente, a uma
escassez (como no caso das crises pré-capitalistas, em que o consumo redu-
zido se devia por exemplo a uma penúria de colheitas). A redução do con-
sumo deve-se a um excesso de produção em relação às capacidades de
consumo das massas: este excesso de produção acarreta falências e racio-

(6) Um ramo que disponha de um poder de mercado importante pode manter os seus preços e as suas
taxas de lucro por tempo mais ou menos longo. Isto apenas agrava as dificuldades dos outros ramos, dificul-
dades que acabam por se repercutir no primeiro. O processo da crise aqui descrito faz abstracção das diferen-
ças no poder de mercado de que desfrutam os ramos: considera-se a crise ao nível global, macroeconómico.
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nalizações, perdas de emprego e de salários, uma redução do poder de com-
pra e do consumo. O processo aparece como absurdo ainda doutro ponto de
vista: as empresas encerradas, os trabalhadores no desemprego, constituem
outros tantos recursos inutilizados face às necessidades de consumo das
massas.

Todavia, o processo é funcional. A crise e a recessão não constituem
«acidentes de percurso», acontecimentos lamentáveis mas fortuitos. Elas cons-
tituem ao contrário o meio por excelência para restaurar periodicamente a
taxa de lucro, para restabelecer periodicamente um certo equilíbrio entre a
oferta e a procura numa sociedade fundada na livre iniciativa e na concor-
rência dos produtores. Sem dúvida novas regulamentações podem atenuar con-
sideravelmente os ciclos conjunturais e o processo cumulativo de recessão: é
o que revelam as evoluções do pós-guerra (§ 2.2.). Mas estas intervenções
não suprimem completamente as flutuações conjunturais e as crises: a evolu-
ção desde os anos 1970 mostra-o bem (§ 2.3.).

1.3. A crise e a recessão dos anos 1930

A crise de 1929-1930 constitui uma crise conjuntural típica do cresci-
mento clássico prevalecente antes de 1940. Ela assinala o limite de uma fase
de expansão cumulativa e o ponto de partida de uma recessão ela própria
cumulativa.

O ciclo conjuntural que culmina em 1929 difere contudo da maior parte
dos ciclos anteriores pela duração e pela intensidade das fases de expansão e
de recessão. A expansão começa cerca de 1920 e prolonga-se aproximadamente
uma dezena de anos (em vez dos 3-4 anos habituais); ela caracteriza-se por
ganhos de produtividade muito mais fortes que anteriormente. A recessão tra-
duz-se por uma queda catastrófica da produção e do emprego, que demorará a
ultrapassar: na maior parte dos países, os níveis de produção e de emprego
atingidos em 1929 não serão recuperados senão por volta dos anos 1940.

A amplitude desta recessão permite qualificar a crise de 1929-1930 não
só como crise conjuntural mas também como crise estrutural. Enquanto as crises
conjunturais anteriores constituíam episódios «normais», a crise de 1929-1930
manifesta pelo contrário que o crescimento clássico se depara com um pro-
blema fundamental, cuja solução é politicamente insuportável. O problema
reside no desequilíbrio crescente entre a subida rápida das possibilidades de
produção (a oferta) e a subida relativamente limitada das possibilidades de con-
sumo (a procura). A solução clássica é a recessão (o recuo da produção) e esta
recessão deve ser tanto mais forte quanto o desequilíbrio anterior era ele pró-
prio importante. Mas uma recessão forte, da amplitude da dos anos 1930, im-
plica um tal desperdício económico e um tal custo social que ela já não é
suportável politicamente. Um outro tipo de crescimento deve ser implementado.
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2. O CRESCIMENTO DE 1945 A 1974

2.1. O novo contexto socioeconómico

O tipo de crescimento instaurado progressivamente após a Segunda
Guerra Mundial caracteriza-se essencialmente pelo seguinte traço: a procura
global tende a crescer paralelamente à produção (7). Este paralelismo pode
ser explicado pelas mudanças verificadas no contexto socioeconómico.

a) A procura de consumo dos assalariados apresenta-se sob aspectos
inteiramente novos:

— Os assalariados desenvolvem maciçamente a compra de mercadorias
capitalistas. O seu consumo experimenta uma diminuição importante da parte
dos produtos domésticos (nomeadamente a seguir à expansão do trabalho
feminino), assim como da parte das mercadorias artesanais (os produtores
independentes sendo progressivamente eliminados pelas empresas capitalistas).

— Os salários e condições de trabalho são fixados no essencial nas con-
venções colectivas estabelecidas a nível sectorial ou nacional. Implícita ou
explicitamente, estas convenções colectivas tendem a ligar a evolução dos salá-
rios à da produtividade. Nestas condições, as capacidades de consumo dos
assalariados tendem a desenvolver-se mais ou menos ao mesmo ritmo do que
as capacidades de produção das empresas (por outras palavras, o poder de com-
pra por trabalhador tende a crescer paralelamente à produção por trabalhador).

— O emprego e os rendimentos tendem a estabilizar-se. Uma maior
estabilidade do emprego é assegurada, a nível nacional, pelo desenvolvimento
dos serviços públicos mercantis e não mercantis (aumento do número de
funcionários). Por outro lado, o salário indirecto desenvolve-se igualmente
sob diversas modalidades (subsídios de desemprego, pensões, etc.) e consti-
tui uma parte crescente do rendimento das famílias. A estabilidade de em-
prego e a extensão do salário indirecto contribuem para estabilizar o poder
de compra global e portanto a procura de consumo dos assalariados.

— Além disso, assiste-se aos progressos do crédito ao consumo, que
estimula e regulariza a procura das famílias (especialmente para os bens
duradouros).

b) Pelo seu lado, o Estado exerce uma acção cada vez mais importante
sobre a procura global:

(7) Este crescimento paralelo da produção e da procura global em nada altera o facto fundamental de
que a economia capitalista é uma economia de mercado e que portanto está sujeita aos acasos e incertezas que
uma economia de mercado inevitavelmente implica: cada empresa deve encontrar compradores para as suas
mercadorias e cada uma pode muito bem fracassar nesta aventura.
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— Fornece um volume crescente de empregos estáveis nos serviços pú-
blicos; regula a subida do salário indirecto no conjunto da economia.

— Influencia o nível de actividade económica pelo jogo das encomen-
das públicas bem como através de diversas outras intervenções (subsídios às
empresas, nomeadamente).

2.2. As novas modalidades do crescimento

As novidades introduzidas na procura de consumo dos assalariados e
na procura do Estado deram lugar a um crescimento inteiramente novo depois
de 1945. Este crescimento novo manifesta-se por uma atenuação considerá-
vel das crises e dos ciclos conjunturais, bem como por um aumento susten-
tado da produção num período de uns 30 anos.

2.2.1. A atenuação das crises e dos ciclos conjunturais

Os processos cumulativos de recessão típicos da etapa clássica (recuos
da produção estendendo-se por 2-3 anos) desapareceram desde 1945: eles
deram lugar a maior parte das vezes a simples abrandamentos no crescimento
da produção, por vezes a recuos muito breves seguidos de uma retoma rá-
pida. A que se deve esta mudança?

As crises sendo crises de sobreprodução (excesso de oferta em relação
à procura), é possível, na etapa contemporânea do crescimento, atenuar a sua
amplitude por diversas medidas de apoio à procura. Estas medidas contri-
buem para quebrar o processo cumulativo da recessão, processo em que as
quedas de produção levam a quedas no poder de compra que limitam por sua
vez as possibilidades de produção. As medidas adequadas para apoiar a pro-
cura em período de recessão podem ser agrupadas em duas grandes catego-
rias: as que têm como efeito directo estabilizar relativamente o poder de
compra das massas e as que têm como efeito directo estabilizar relativamente
o nível de actividade económica.

a) A estabilização relativa do poder de compra das massas

O desenvolvimento de empregos estáveis (no sector institucional) e de
rendimentos de substituição (em particular os subsídios de desemprego) têm
como efeito manter permanentemente uma procura relativamente elevada de
bens de consumo: os funcionários que dispõem de um emprego e de um ren-
dimento garantidos mantêm o seu nível de consumo; os assalariados despe-
didos reduzem forçosamente o seu consumo, mas esta redução é tanto mais
fraca quanto os subsídios de desemprego forem elevados.
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Por outro lado o crédito ao consumo permite às famílias manterem uma
certa estabilidade nas suas compras. Se as condições de crédito são tornadas
mais fáceis em período de recessão, a estabilidade da procura de consumo
das famílias é tanto melhor assegurada.

b) As intervenções anticíclicas do Estado

As encomendas do Estado constituem uma medida típica para atenuar
as flutuações conjunturais. Assim, um programa de construção de auto-estra-
das empreendido em período de recessão tem como efeito elevar imediata-
mente a procura de meios de consumo (por via dos rendimentos distribuídos
aos trabalhadores) e depois a de meios de produção (na medida em que é
preciso recorrer a equipamentos novos).

Outras intervenções públicas podem contribuir para atenuar os ciclos
de conjunturais, como por exemplo os subsídios às empresas em dificulda-
des. Estas intervenções têm como efeito retardar a eliminação das empresas
em causa: atenuam pois o processo cumulativo de falências e de despedi-
mentos próprio dos períodos de recessão.

O quadro IX.1. sintetiza o contexto socioeconómico prevalecente após
a Segunda Guerra e precisa os elementos deste contexto que contribuem para
atenuar as crises e os ciclos conjunturais. Ele indica igualmente os elemen-
tos que contribuem para assegurar um crescimento rápido a longo prazo (ver
mais adiante 2.2.2.).



251CRESCIMENTO E CRISES

Quadro IX.1.: O contexto socioeconómico após a Segunda Guerra e sua
influência sobre o crescimento

Contexto económico Atenuação das crises Crescimento sustentado
e social e dos ciclos conjunturais da produção

a) Despesas de consumo
dos assalariados

1. Procura ..................................... X
extensão dasde mercadorias capitalistas

= despesaspadronizadas .....................................
salariais

2. Convenções colectivas ..................................... X
que ligam os salários
à produtividade

3. Estabilidade do emprego X
e dos rendimentos

4. Crédito ao consumo X estabelização do
= poder de compra

das massas
b) Despesas públicas

1. Sector institucional X .................................. X extensão
= das despesas

públicas
2. Encomendas públicas X ................................. X

intervenções
= anticíclicas

3. Subsídios X do Estado

2.2.2. O crescimento sustentado da produção

A atenuação dos ciclos conjunturais não implica por si mesma um cres-
cimento sustentado da produção e do consumo a longo prazo: poder-se-ia
imaginar oscilações conjunturais fracas em torno de uma tendência a longo
prazo fracamente orientada para a subida. Na realidade, os países avançados
experimentaram, num longo período de 30 anos (1945-1974), um crescimento
sem precedente na história. A que se pode atribuir este crescimento notável?
Dois factores parecem fundamentais: por um lado, a produtividade geral au-
mentou muito rapidamente durante os anos 1950 e 1960, levando a uma su-
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bida considerável da produção; por outro, uma relação de forças relativa-
mente favorável aos trabalhadores permitiu assegurar um crescimento para-
lelo dos mercados, tanto sob a forma de salários reais em subida regular como
de despesas públicas em extensão contínua.

Antes de considerar a influência destes dois factores (produtividade geral
em subida, relação de forças relativamente favorável aos trabalhadores), é
preciso lembrar que os salários e as despesas públicas apresentam aspectos
contraditórios para as empresas. A coisa é clara para os salários (ver capítulo
III, 2.2.3. e capítulo VIII, 2.1.1.): os salários constituem um custo de produ-
ção, que as empresas têm interesse em reduzir (para aumentar o seu lucro);
constituem ao mesmo tempo um mercado essencial, que elas têm interesse
em aumentar (diminuindo assim o lucro disponível). Do mesmo modo, as
despesas públicas apresentam vantagens e inconvenientes para as empresas
(ver capítulo VI, 3.2.1. e capítulo VIII, 2.1.2.). Por um lado, estas despesas
fornecem-lhes uma série de vantagens económicas: as encomendas públicas,
os salários pagos aos funcionários, bem como as prestações sociais (subsí-
dios familiares, subsídios de desemprego, pensões) alargam ou regularizam
os mercados; os subsídios públicos melhoram a rendibilidade; as despesas
públicas em matéria de educação e de saúde asseguram a reprodução em
grande escala — e a menor custo — de uma força de trabalho adaptada; etc.
Se se tiver em conta estas diversas vantagens, uma extensão das actividades
públicas é desejável. Contudo, as despesas públicas implicam contribuições
e impostos sobre os salários e os lucros: as contribuições e impostos sobre os
lucros diminuem os montantes disponíveis para a acumulação, as contribui-
ções e impostos sobre os salários reduzem os mercados. Se se tiverem em
conta todas estas contribuições e impostos, é preferível uma limitação das
despesas públicas.

Esta dupla contradição, inultrapassável se se raciocinar de maneira está-
tica, pode encontrar uma solução se colocada numa perspectiva dinâmica e se
considerarem os aumentos da produtividade geral. Como se viu mais atrás (capí-
tulo VIII, secção 2), os aumentos de produtividade permitem efectivamente
que ocorram e se tornem compatíveis três evoluções aparentemente antagóni-
cas: o aumento do poder de compra salarial (com os seus efeitos benéficos
sobre os mercados), o aumento das despesas públicas (com os seus efeitos
benéficos sobre os mercados e a rentabilidade das empresas, bem como sobre
o nível de vida dos consumidores) e o aumento dos lucros (e portanto das possi-
bilidades de acumulação). Quanto mais fortes forem os aumentos de produti-
vidade, maiores serão as possibilidades de aumentar as despesas salariais e as
despesas públicas sem comprometer o lucro e a acumulação. Em contrapar-
tida, um abrandamentos dos progressos da produtividade travará necessaria-
mente as subidas possíveis destes diversos componentes e ocasionará conflitos
de repartição entre poder de compra salarial, despesas públicas e acumulação.
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Durante o período 1945-1970, os progressos da produtividade geral
foram muito importantes. Eles permitiram a adopção de políticas «keyne-
sianas» estimulando as despesas de consumo dos assalariados e as despesas
públicas, favorecendo portanto o crescimento rápido da produção e do em-
prego. Os progressos de produtividade não têm contudo efeito automático
sobre o crescimento: eles permitem, mas não acarretam necessariamente, o
aumento do poder de compra salarial e o desenvolvimento das despesas pú-
blicas (em particular das despesas públicas favoráveis aos trabalhadores:
educação, saúde, prestações sociais). Para que estas evoluções potenciais se
tornem realidade, é preciso que intervenha uma segunda condição, a saber,
uma relação de forças relativamente favorável aos trabalhadores. Esta con-
dição foi bastante bem cumprida durante o período 1945-1975: isto explica-
-se em particular pelo perigo do «contágio comunista» (8) e pela manutenção
de altos níveis de emprego.

A conjunção de uma subida rápida da produtividade geral e de uma
relação de forças relativamente favorável aos trabalhadores permitiu pois,
durante este período, assegurar um crescimento conciliando os interesses
materiais dos capitalistas e dos assalariados. Estes viram o seu nível de vida
aumentar, ao passo que aqueles viram crescer os seus lucros e os seus mer-
cados: foram portanto estimulados a reinvestir os seus lucros, a desenvolver
a produção e o emprego (9).

Notar-se-á entretanto que os progressos da produtividade, no decorrer
deste período, estão longe de serem uniformes nos vários sectores: são extre-
mamente fortes nos sectores da agricultura e da indústria, mas muito fracos
no sector dos serviços tomados globalmente (o sector terciário).

Os progressos de produtividade mais fortes tiveram lugar nas indústrias
produtoras de bens de consumo duradouros (automóvel, electrodomésticos,
televisão, etc.). Estas indústrias são aliás consideradas como os «motores»
do crescimento. É aí que os progressos da produtividade fazem sentir mais
claramente os seus efeitos, no sentido de uma baixa dos custos de produção

(8) A URSS gozava de uma força de atracção considerável no pós-Segunda Guerra Mundial. No plano
político, havia contribuído de modo decisivo para a derrota do regime nazi. No plano económico e social, o
seu sistema de planificação havia-lhe permitido conhecer taxas de crescimento importantes, escapar à grande
crise dos anos 1930, assegurar o emprego e uma existência segura aos trabalhadores (donde a pressão que se
exercia, nos países ocidentais, a favor de uma elevação dos salários e pelo estabelecimento de um sistema de
segurança social).

(9) A nossa argumentação referente à influência respectiva das duas variáveis-chave (progresso da pro-
dutividade geral e relações de força em vigor) está resumida na caixa IX.2. e no quadro IX.3., que cobrem
igualmente os anos posteriores. (Os progressos da produtividade geral traduziam-se, no capítulo VIII, por uma
baixa do valor unitário dos meios de consumo; na caixa IX.2. eles são ilustrados, em forma de imagem, por um
crescimento do «bolo» produzido, por um aumento do número de «fatias do bolo»).
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unitários e ao mesmo tempo no sentido de uma subida das quantidades con-
sumidas. Estes dois movimentos estimulam-se aliás mutuamente: a baixa dos
custos e dos preços (devida aos progressos de produtividade) torna os bens
mais acessíveis à massa dos consumidores; inversamente, o alargamento do
consumo estimula a produção em massa e portanto os ganhos de produti-
vidade (produção em grande série, a custo decrescente, de bens padroniza-
dos) [10].

Em contrapartida, os progressos de produtividade naquela época per-
maneceram muito fracos no sector terciário tomado globalmente. Este sector
abrange em simultâneo os serviços mercantis (lazeres, restauração, comér-
cio, etc.) e serviços não mercantis (educação nacional, por exemplo). A insu-
ficiência dos progressos de produtividade mantém em níveis relativamente
elevados tanto o preço dos serviços mercantis como o custo social dos servi-
ços não mercantis. No entanto, a procura e a oferta de todos estes serviços
continuam a aumentar devido à subida do poder de compra (para os serviços
mercantis) e de uma cobertura mais ampla das necessidades pela segurança
social e pelos poderes públicos. Resultado deste duplo movimento (preços e
custos elevados, mas procura e oferta em extensão contínua): a parte dos ser-
viços na produção e no consumo globais não cessa de aumentar; ela acaba
por representar até 2/3 do rendimento nacional.

Esta fraca produtividade do sector terciário terá toda a sua importância
para compreender a origem da crise estrutural com a qual o sistema se en-
contra confrontado desde os anos 1970. Antes de abordar este problema,
convém ainda dizer uma palavra acerca da crise conjuntural de 1974-1975.

2.3. A crise conjuntural de 1974-1975

No conjunto dos países avançados, o ano de 1974-1975 caracteriza-se
por um recuo líquido da produção, que se prolonga por vários meses.

Sob certos aspectos, esta recessão é uma recessão conjuntural, mas típica
da nova etapa de crescimento. Como se disse, esta nova etapa caracteriza-se

[10] O efeito de estímulação mútua da produtividade e do consumo também influencia, indirectamente,
os ramos que produzem os meios de produção. O aumento da procura de consumo leva ao aumento da procura
de bens de equipamento, o que estimula aumentos de produtividade nos ramos que produzem estes últimos.
Por outro lado, a procura contínua de ganhos de produtividade em todos os ramos (ligada à concorrência)
estimula uma procura de equipamentos sempre mais aperfeiçoados e portanto uma difusão acelerada do pro-
gresso técnico na produção das próprias máquinas. Assiste-se em consequência a uma renovação constante da
procura e da oferta de máquinas, o que provoca uma obsolescência acrescida das máquinas: é preciso cada vez
menos tempo para que uma máquina esteja tecnologicamente ultrapassada sem estar fisicamente desgastada.
Este fenómeno aumenta os mercados dos ramos produtores de máquinas e contribui, por isso, para o cresci-
mento da produção (ver cap. VII, 3.3.2.a).
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por uma procura sustentada dos assalariados e do Estado, o que tem como
efeito atenuar consideravelmente os processos cumulativos de recessão (os
quais dão lugar a simples abrandamentos do crescimento ou a recuos de curta
duração). A recessão de 1974-1975 é com efeito muito diferente das reces-
sões longas e profundas do período anterior (e em particular da recessão dos
anos 1930): o processo cumulativo de recuo da produção é parado ao cabo
de alguns meses, dando lugar a uma retoma a partir do fim de 1975 (11).

Mas o ano de 1974-1975 significa igualmente uma mudança radical nas
tendências do sistema. Enquanto a produção e o consumo haviam crescido a
ritmos sem precedentes de 1945 a 1974, desde então eles já crescem apenas
a um ritmo moderado, através de uma sequência de recuos e re-arranques
incertos, acompanhados de um desemprego em extensão quase constante. Este
longo bloqueio do crescimento e este desenvolvimento do desemprego mani-
festam uma crise estrutural do sistema. É esta crise estrutural que é preciso
agora abordar: quais são as suas causas? quais as saídas que se podem encarar?

3. A CRISE ESTRUTURAL DESDE 1975

3.1. As etapas da crise

O crescimento após a Segunda Guerra Mundial foi explicado pela conju-
gação de dois factores benéficos: por um lado, os progressos da produtividade
geral; por outro lado, a manutenção de uma relação de forças relativamente
favorável aos trabalhadores. Do mesmo modo, o bloqueio do crescimento
desde 1975 pode ser atribuído ao desaparecimento de um ou do outro destes
factores, ou dos dois em simultâneo. A este respeito, é possível operar uma
distinção esquemática entre as últimas três décadas do século XX: durante os
anos 1970, a relação de forças ainda continua bastante favorável aos traba-
lhadores, mas a produtividade geral está atrasada; durante os anos 1980, a
produtividade geral continua a progredir relativamente pouco e a relação de
forças além disso retrocedeu; nos anos 1990, a produtividade geral aumenta
de novo rapidamente, mas a relação de forças é ainda mais desfavorável aos
trabalhadores. Como explicar a crise estrutural a partir destes elementos? (12)

(11) Em comparação com as recessões fracas dos anos 1950 e 1960, a recessão de 1974-1975 traduz-se
por uma diminuição real e muito clara da produção: o grau da recessão é sem qualquer dúvida maior, mas a
quebra rápida do processo cumulativo torna-a uma recessão típica da nova etapa de crescimento.

(12) Os princípios avançados — e as periodizações propostas — deveriam evidentemente ser precisa-
dos, matizados ou adaptados conforme as especificidades de cada país. Mas eles parecem constituir um ponto
de partida útil para abordar as análises concretas próprias de cada país. A nossa argumentação é resumida na
caixa IX.2. e no quadro IX.3.
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Caixa IX.2. As condições para resolver as contradições
inerentes aos salários e às despesas públicas

1. Os salários e as despesas públicas apresentam aspectos contraditórios para o conjunto
das empresas (as quais requerem em simultâneo lucros e mercados):
a) Salários: (-) custos de produção: donde interesse em diminuir os salários, para au-

mentar os lucros;
(+) poder de compra: donde interesse em aumentar os salários, para aumentar
os mercados e portanto as possibilidades de investir.

b) Despesas públicas: (+) vantagens diversas (rendibilidade acrescida, mercados alar-
gados ou regularizados, etc.: donde interesse em aumentar as des-
pesas públicas;
(-) contribuições e impostos necessários (reduzindo os lucros e
os salários, portanto a rendibilidade e os mercados): donde inte-
resse em diminuir as despesas públicas.

2. Estas contradições podem ser resolvidas se houver ao mesmo tempo:
(1) aumento da produtividade geral (= aumento do número de «fatias do bolo»);
(2) uma relação de forças favorável aos trabalhadores para impor políticas de aumento
dos salários e das despesas públicas (políticas «keynesianas»).

— Caso n.o 1 (anos 1950 e 1960): condições (1) e (2) satisfeitas:

S S E L S S S E E L
S S E L S S S E L L

— Caso n.o 2 (anos 1970): condição (1) não satisfeita, condição (2) satisfeita:

S S E L S S S E
S S E L S S E E

— Caso n.o 3 (anos 1980): condições (1) e (2) não satisfeitas:

S S E L S S L L
S S E L S E L L

— Caso n.o 4 (desde os anos 1990): condição (1) satisfeita, condição (2) não satisfeita:

S S E L S S E L L
S S E L S S E L L
S S E L S S L L L
S S E L S E L L L

Nota: S = salários; L = lucros; E = contribuições e impostos e despesas do Estado

A nova situação é favorável aos assalariados (subida dos
salários e das despesas públicas: ensino, segurança social,
etc.). Ela é igualmente favorável às empresas (subida dos
lucros e dos mercados).

A nova situação é favorável aos assalariados (aumento dos
salários e das despesas públicas).  Mas ela é intolerável
para as empresas (diminuição dos lucros, que no exemplo
desaparecem).

A nova situação é desfavorável aos assalariados (baixa dos
salários e das despesas públicas). Para as empresas, ela é
em simultâneo favorável (os lucros aumentam) e desfavo-
rável (os mercados diminuem).

A nova situação é desfavorável aos assalariados (estagna-
ção — ou baixa — dos salários e das despesas públicas).
Para as empresas, ela é simultaneamente favorável (os
lucros aumentam) e desfavorável (os mercados estagnam
ou diminuem).
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Quadro IX.3.: As etapas do crescimento e da crise desde 1950

(1) Produtividade geral
e latitudes do sistema que

dela resultam

Subida suficiente da produtivi-
dade geral
• Causa: progresso rápido na

produção (sobretudo dos bens
de consumo duradouros)

• Consequência: conciliação
teoricamente possível entre
crescimento dos lucros, dos
salários reais e das despesas
públicas·

Subida insuficiente da produti-
vidade geral
• Causa: importância cres-

cente e fraca produtividade
dos serviços

• Consequência: conflitos
inevitáveis entre cresci-
mento dos lucros, dos salá-
rios reais e das despesas
públicas

Subida insuficiente da produti-
vidade geral
• Causa: como anteriormente

• Consequência: como ante-
riormente

Subida suficiente da produtivi-
dade geral·
• Causa: progresso da auto-

matização e da informatiza-
ção, também nos serviços

• Consequência: conciliação
teoricamente possível entre
crescimento dos lucros, dos
salários reais e das despesas
públicas

(2) Relação de forças entre
classes e políticas

económicas que dela resultam

Relativamente favorável aos
assalariados:
• Causas: pleno emprego +

+ medo do «contágio
comunista»

• Consequência: aplicação de
políticas keynesianas (cres-
cimento dos salários reais e
das despesas públicas)

Relativamente favorável aos
assalariados
• Causas: como anteriormente

• Consequência: prossegui-
mento de políticas keynesianas

Desfavorável aos assalariados

• Causas: desemprego +
+ mundialização da econo-
mia + fraqueza do sindica-
lismo internacional

• Consequência: adopção de
políticas neoliberais (dimi-
nuição dos salários e das
despesas públicas)

Ainda mais desfavorável aos
assalariados
• Causas: idem + queda dos

regimes «comunistas»

• Consequência: persistência
de políticas neoliberais

Efeitos de (1) + (2)

Subida dos lucros + extensão
dos mercados

Crescimento do investimento
produtivo

Crescimento do emprego

Queda dos lucros

Queda do investimento
produtivo

Crescimento do desemprego

Subida dos lucros +
+ contracção dos mercados

Transferências de propriedade
(absorções, privatizações,
especulação financeira e

monetária) em detrimento de
investimentos produtivos

Persistência do desemprego

Como anteriormente

Anos 50 e 60

Anos 70

Anos 80

Desde os anos 90
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3.1.1. Os anos 1970: o fracasso das políticas keynesianas

Sublinhou-se mais atrás que os aumentos da produtividade geral per-
mitem tornar compatíveis três evoluções à primeira vista antagónicas: o au-
mento do poder de compra salarial, o aumento das despesas públicas e o
aumento dos lucros. Mas os progressos de produtividade abrandam desde o
fim dos anos 1960: isto trava necessariamente as subidas possíveis destes
diversos componentes e agudiza os conflitos de repartição entre eles. Antes
de ver como estes conflitos foram sucessivamente resolvidos, é preciso indi-
car as razões do abrandamento da produtividade geral.

Uma primeira explicação é frequentemente avançada: o abrandamento
em causa seria explicado pela resistência dos trabalhadores face ao progresso
técnico e às suas consequências (desemprego, aumento da intensidade do tra-
balho, acidentes...). Esta resistência manifesta-se nomeadamente pelo absen-
tismo, por actos de sabotagem, por um relaxamento do trabalho, etc.,
manifestações todas que reduzem efectivamente a produção por trabalhador.
Este factor explicativo tem uma importância muito variável conforme os ramos
de produção: entram em jogo aqui, nomeadamente, o grau de organização e
de combatividade dos trabalhadores, bem como as possibilidades patronais
de levar mais adiante a mecanização da produção.

Uma explicação mais fundamental reside no peso crescente e na fraca
produtividade do sector terciário. Viu-se mais atrás que desde 1945 os ser-
viços tomaram uma parte crescente na produção e no consumo globais e que
hoje ocupam aí um lugar preponderante. Mas, até há pouco, os progressos
técnicos e os ganhos de produtividade foram muito limitados no sector dos
serviços, em comparação com o que foram nos ramos de produção indus-
trial. A fraca produtividade dos serviços, juntamente com a sua importância
crescente na produção global, explicaria portanto o abrandamento da produ-
tividade média, da produtividade de conjunto.

Este abrandamento da produtividade coloca o seguinte dilema:
— ou se mantém o ritmo do consumo salarial e das despesas públicas

(políticas keynesianas): neste caso, os lucros tornam-se insuficientes, as
empresas cessam de investir, o crescimento é reduzido a zero;

— ou se diminui o consumo salarial e as despesas públicas (políticas
neoliberais): neste caso, as empresas recuperam um lucro para investir, mas
as oportunidades de investimento rendível diminuem devido ao abrandamento
da procura dos assalariados e do Estado.

Durante os anos 1970, a relação de forças relativamente favorável aos
trabalhadores traduziu-se pela manutenção de políticas keynesianas: o con-
sumo salarial continuou a aumentar a um ritmo rápido, assim como as des-
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pesas públicas. Isto fez cair os lucros e portanto as possibilidades de investi-
mento das empresas. O crescimento abrandou e o desemprego expandiu-se (13).

3.1.2. Os anos 1980: a viragem para as políticas neoliberais

Os progressos da produtividade geral permanecem ainda fracos no de-
curso desta década. Alguns serviços desenvolvem certamente a sua produti-
vidade (em particular os serviços mercantis como os bancos e os seguros),
mas o sector terciário considerado globalmente trava a produtividade geral.
Os conflitos entre consumo salarial, despesas públicas e lucros permanecem
pois inevitáveis.

Mas estes conflitos agora são resolvidos de uma maneira inteiramente
diferente da década anterior: as políticas keynesianas dão lugar a políticas
neoliberais, que fazem pressão sobre os salários e sobre as despesas públicas
com a finalidade explícita de restaurar os lucros. Porquê esta reviravolta?

A queda anterior dos lucros era intolerável para o sistema, e portanto
para o próprio Estado: quaisquer que sejam as coligações no poder (mesmo
que se trate de coligações de esquerda), o Estado tem sempre como primeira
função assegurar a reprodução do sistema social em vigor (ver conclusão,
secção 2). Os poderes públicos deviam pois, inevitavelmente, adoptar, cedo
ou tarde, políticas económicas e sociais visando elevar o lucro das empresas,
seja qual for o custo para os trabalhadores. E eles fizeram-no tanto mais fa-
cilmente quanto a relação de forças se modificou em detrimento dos traba-
lhadores: estes tiveram que fazer face ao crescimento do desemprego desde
1975; além disso, como se verá, sofreram os efeitos cumulativos da interna-
cionalização da economia.

As políticas restritivas em matéria de emprego e de salários correspon-
dem a motivos simultaneamente internos e externos. No interior de cada país,
visam modificar a repartição do «valor acrescentado» (monetário): trata-se
de reduzir a massa salarial para aumentar de maneira directa os lucros das
empresas e portanto as suas possibilidades de investimento. No plano externo,
as políticas restritivas visam melhorar a posição competitiva das empresas

(13) A crise estrutural não pode ser explicada pelo «choque petrolífero» dos anos 1970 e 1980: por um
lado, a queda dos lucros começou desde a segunda metade dos anos 1960, ao passo que a primeira subida
brusca dos preços do petróleo não data senão de 1973; por outro lado, os preços do petróleo caíram outra vez
nos anos 1990 para um nível relativo mais baixo do que nos anos 1960, mas a crise estrutural prosseguiu...
Como já foi assinalado, o «choque petrolífero» teve como efeito essencial redistribuir em grande escala (entre
sectores e entre países) a mais-valia total do sistema (ver cap. V, nota 9).
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locais diminuindo, comparativamente com as empresas estrangeiras concor-
rentes, o custo salarial por unidade produzida: trata-se aqui de reduzir o custo
dos produtos nacionais em relação ao custo dos produtos estrangeiros, para
assegurar a sobrevivência e se possível o desenvolvimento das empresas locais.

Existem duas soluções para reduzir a massa salarial e o custo salarial
unitário (14). Ou fazer pressão sobre o salário-custo por trabalhador, isto é,
reduzir o salário directo (e portanto o poder de compra dos assalariados) e/
/ou as quotizações sociais (e portanto o salário indirecto e o poder de compra
que lhe está ligado: subsídios de desemprego, pensões, etc.). Ou então au-
mentar a produtividade do trabalho por racionalizações ou melhorias técni-
cas, tanto umas como outras levando a uma diminuição do emprego.

Numa economia cada vez mais internacionalizada, com fluxos crescen-
tes de mercadorias e de capitais entre países, a pressão sobre os salários e o
emprego agrava-se e tende a transformar-se num círculo vicioso. Porque é
que isto é assim?

Uma primeira razão é a concorrência entre países dominantes. Na me-
dida em que são eficazes, as políticas restritivas adoptadas num país recla-
mam políticas análogas — eventualmente mais restritivas ainda — em outros
países. Se as empresas francesas, por exemplo, têm melhor «desempenho»
para «dominar» os salários e o emprego, elas desenvolvem as suas partes de
mercado em detrimento das empresas de nações concorrentes; estas deverão
reagir adoptando as mesmas medidas de compressão dos salários e do em-
prego.

Com o desenvolvimento da «nova divisão internacional do trabalho»,
as empresas dos países dominantes acham-se igualmente confrontadas com a
concorrência de empresas estabelecidas nos países dominados, onde o salá-
rio-custo é claramente mais baixo (15). Isto aumenta a pressão em favor de
políticas restritivas nos países dominantes.

(14) As seguintes igualdades permitem «visualizar» as duas soluções:
massa salarial = número de assalariados × salário-custo (por trabalhador)

massa salarial salário-custo × número de assalariados
custo salarial por unidade = =

quantidade produzida quantidade produzida

salário-custo  salário-custo
= =

quantidade produzida / número de assalariados produtividade

(15) A vantagem dos países dominados em matéria de salário — directo e indirecto — pode eventual-
mente ser compensada por um atraso em matéria de produtividade do trabalho, assim como pelo custo de trans-
porte das mercadorias para os países dominantes. Globalmente, os países dominantes fazem sobretudo
concorrência entre si: eles sofrem apenas marginalmente a concorrência de empresas estabelecidas nos países
dominados. Do mesmo modo, os movimentos de capitais e de deslocalizações industriais fazem-se sobretudo
entre países dominantes.
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A mobilidade internacional do capital agrava a pressão sobre os rendi-
mentos. Para melhorar a sua competitividade e o seu lucro, as grandes em-
presas implantam filiais no estrangeiro, lá onde o custo salarial por trabalhador
for menor. Elas podem fazê-lo seja conservando as unidades de produção
existentes (trata-se então de uma extensão das actividades com diversifica-
ção geográfica), seja suprimindo unidades de produção existentes (as activi-
dades não são alongadas, mas simplesmente deslocalizadas). Em ambos os
casos, a pressão sobre os salários e o emprego no país de origem vê-se exa-
cerbada.

A ausência de uma organização sindical eficaz à escala internacional
pesa igualmente com todo o seu peso. A concorrência entre países dominan-
tes, a concorrência com os países dominados e a mobilidade internacional do
capital combinam-se com efeito para enfraquecer as organizações sindicais
em cada país. Por falta de uma organização internacional eficaz para defen-
der e promover os direitos dos trabalhadores por toda a parte no mundo, os
capitalistas encontram-se numa situação favorável para exercer por toda a
parte a chantagem da competitividade e da mobilidade do capital.

Finalmente, a ideologia da competitividade, incansavelmente difundida
pelos meios de comunicação de massas, invade os trabalhadores e as orga-
nizações sindicais. Ela leva-os a aceitar concessões salariais ao nível de cada
país e ao nível de numerosas empresas particulares (16).

Quais são finalmente os efeitos das políticas neoliberais aplicadas nos
anos 1980? São contraditórios. Por um lado, estas políticas restabelecem o
lucro global das empresas e portanto as suas possibilidades financeiras de
investir: era o resultado pretendido. Resultado não pretendido mas inevitável:
estas mesmas políticas, fazendo pressão de maneira cumulativa sobre a pro-
cura dos assalariados e do Estado, contraem os mercados globais e reduzem
assim as oportunidades de investimento rendível para as empresas. O lucro
global é investido então maciçamente não em operações de produção, mas
em operações de transferência de propriedade: absorção de empresas
privadas, aquisição de empresas públicas (é o fenómeno das privatizações),
especulação com as moedas e com os títulos (é o fenómeno da «bolha

(16) A ideologia da competitividade oculta os três factos seguintes: 1. uma empresa ou um país parti-
cular não melhora a sua posição senão em detrimento dos trabalhadores de outras empresas ou países (se sal-
vamos o nosso emprego, outros perdem o seu); 2. a manutenção de uma posição favorável exige a mais longo
prazo novas concessões da parte dos trabalhadores; 3. todas estas concessões salariais reduzem os mercados
globais e conduzem todo o sistema para a falência. A ideologia da competitividade mascara assim o carácter
simultaneamente mortífero (a curto prazo) e suicidário (a mais longo prazo) das concessões salariais. É por-
tanto essencial que as organizações sindicais nacionais e internacionais apoiem e globalizem as lutas dos tra-
balhadores para defender o seu emprego e o seu salário.
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financeira») (17). Tais operações redistribuem a propriedade dos meios de pro-
dução e do dinheiro: numerosas empresas e grupos encontram aí um meio
privilegiado para se desenvolverem e alargarem a sua esfera de influência,
para aumentarem o seu poder económico. Mas estas operações não alargam
a produção e o emprego: o crescimento permanece fraco e o desemprego con-
tinua a expandir-se.

3.1.3. Desde os anos 1990: o carácter absurdo das políticas neoliberais

Os diversos factores negativos que acabam de ser mencionados conti-
nuam a operar plenamente no decurso da etapa actual. A relação de forças
continua desfavorável aos trabalhadores, e ainda mais desfavorável do que
durante os anos 1980: o desemprego não cessou de se expandir e a internacio-
nalização da economia reforçou-se (donde chantagem acrescida da competiti-
vidade e da mobilidade do capital); além disso, a derrocada dos regimes de
economia planificada deixa as mãos ainda mais livres às empresas e aos grupos.

O que se passa com produtividade geral? Esta progride claramente desde
o fim dos anos 1980, sob o efeito das racionalizações e das novas técnicas
(em particular a informatização generalizada). Estas racionalizações e técni-
cas novas atigem cada vez mais o sector terciário, incluindo os serviços pú-
blicos não mercantis. Numa boa medida, o sector terciário participa portanto
agora nos progressos da produtividade geral.

Os progressos da produtividade geral permitem teoricamente tornar de
novo compatíveis o aumento do poder de compra salarial, o aumento das
despesas públicas e o aumento dos lucros. A perpetuação das políticas neo-
liberais aparece portanto como absurda à escala do sistema considerado global-
mente: elas asseguram a recuperação dos lucros (e portanto das possibilidades
de investimento) em detrimento dos mercados (e portanto das oportunidades
de investimento rendível). Mas o que é absurdo ao nível do sistema conside-
rado globalmente pode perfeitamente corresponder aos interesses das em-
presas e grupos dominantes: estes aguentam o golpe e desenvolvem-se, ao
passo que os seus rivais menos bem colocados periclitam e desaparecem.
A aplicação do «dogma da competitividade» e a exacerbação da concorrên-
cia à escala internacional desembocam portanto num triplo resultado: esti-

(17) O desenvolvimento da «bolha financeira» é geralmente considerado como uma causa do fraco
crescimento da economia: atraídos pelas perspectivas de lucros especulativos, os investidores negligencia-
riam deliberadamente a esfera da produção, menos rendível. Na nossa opinião, o desenvolvimento da «bolha
financeira» é antes uma consequência do fraco crescimento da economia provocado pelas políticas neolibe-
rais: limitados pela estreiteza dos mercados (devido à pressão sobre os salários e sobre as despesas públicas),
os investidores procuram valorizar os seus capitais por outros meios, isto é, por diversas operações de transfe-
rência de propriedade.
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mulam os progressos da produtividade, limitam a procura global e reforçam
o processo de concentração de capital.

3.2. Qual a saída para a crise actual?

Se a análise anterior for correcta, uma conclusão parece impor-se: o
relançamento do crescimento supõe um relançamento da procura, e esta supõe
uma mudança na relação de forças entre empregadores e assalariados. Desde
1945 até cerca de 1970, as organizações sindicais dos países avançados esti-
veram em condições de obter, do patronato e dos Estados nacionais, a apli-
cação de políticas elevando sistematicamente o poder de compra (directo e
indirecto). Desde então, o abrandamento do crescimento, o aumento do desem-
prego, o reforço da concorrência internacional e a derrocada dos regimes de
economia planificada permitiram aos empregadores voltar a ganhar vanta-
gem e minar os benefícios anteriormente concedidas aos trabalhadores. A ul-
trapassagem da crise estrutural implica, como depois da Segunda Guerra, uma
modificação da relação de forças a favor dos assalariados: é a condição neces-
sária para que os responsáveis políticos e económicos cessem de considerar
os salários como simples custos a minimizar e os encarem igualmente no seu
aspecto de mercado essencial da produção.

O simples relançamento do crescimento não seria suficiente contudo
para resolver a presente crise estrutural. Por um lado, porque ele não seria
suficiente para resolver o problema do desemprego: os progressos técnicos
(robotização, informatização generalizada) são de uma tal amplitude que um
crescimento, ainda que rápido, não pode assegurar por si mesmo o pleno
emprego. Por outro lado, porque o relançamento da produção e do consumo
agravaria os problemas ecológicos: rarefacção das matérias-primas a mon-
tante, multiplicação dos resíduos e das poluições a jusante. Finalmente, por-
que este crescimento deixaria sem solução o problema do subdesenvolvimento
à escala mundial: o desenvolvimento do «Norte» alimentou-se da pobreza no
«Sul» (custo reduzido da mão-de-obra e dos produtos exportados pelo ter-
ceiro mundo), mas esta pobreza, humanamente inaceitável, constitui ao mesmo
tempo um formidável obstáculo à estabilidade económica, social e política
do planeta (atrofia do mercado mundial, pressões migratórias, multiplicação
dos riscos de guerras locais ou internacionais).

Os problemas do desemprego, do ambiente e do desenvolvimento não
podem portanto ser resolvidos pelo simples relançamento de um crescimento
comparável àquele que se impôs após a Segunda Guerra Mundial. Não podem
ser resolvidos senão com o afastamento da lógica dominante, que está na raiz
dos problemas denunciados. Afastar-se da lógica dominante é quer promo-
ver reformas no interior do sistema quer visar a transformação do próprio
sistema.
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3.2.1. Reformar o sistema

a) A criação de empregos socialmente úteis

Um primeiro remédio para os problemas maiores acima denunciados
consiste em desenvolver maciçamente o emprego nas produções que corres-
pondam a necessidades sociais bem conhecidas mas insuficientemente satis-
feitas (atenção às pessoas idosas, infantários, habitações sociais, mobilidade
das pessoas na cidade e no campo, melhoria do ambiente, etc.). Uma tal
política mata dois coelhos com uma só cajadada: ataca directamente o pro-
blema do desemprego e desenvolve produções socialmente úteis mas aban-
donadas por falta de rendibilidade.

Como financiar esta política? Uma primeira medida consiste em
reorientar os subsídios públicos concedidos às empresas, e nomeadamente as
ajudas ao emprego. No presente momento, as ajudas ao emprego revelam-se
a maior parte das vezes ineficazes, ou inúteis: ineficazes na medida em que
resultam menos na criação de novos empregos do que na substituição de
alguns trabalhadores por outros menos custosos; inúteis, na medida em que a
maior parte dos empregos novos teriam de qualquer forma sido criados,
mesmo sem subsídios. Além disso, os empregos criados ou mantidos no sec-
tor mercantil são sempre precários, uma vez que a sobrevivência das empre-
sas permanece na dependência da concorrência nacional e internacional.
Donde o interesse em reorientar os subsídios hoje concedidos às empresas,
de utilizá-los para criar sistematicamente empregos novos que corresponde-
riam a necessidades sociais insatisfeitas e que, além disso, escapariam aos
riscos da concorrência.

Outras fontes de financiamento devem ser solicitadas para as mesmas
finalidades. Os progressos da produtividade geral e a persistência de políti-
cas neoliberais aumentaram os lucros das empresas, bem como os rendimen-
tos e as fortunas dos mais ricos: um aumento da fiscalidade sobre estes lucros,
rendimentos e fortunas é hoje uma questão de simples equidade (18). Do lado
dos assalariados, os progressos da produtividade poderiam traduzir-se mais
por um aumento do salário indirecto (e portanto das quotizações sociais) do
que por uma alta do salário directo. Do lado dos utilizadores, um pagamento
individualizado, variável conforme o rendimento disponível, poderia ser re-
clamado para a utilização de certos serviços novos.

A criação de empregos na linha aqui descrita supõe evidentemente de-
cisões políticas claras por parte dos poderes públicos. Estes não as tomarão

(18) Na maior parte dos países, as fortunas fogem completamente ao imposto. Além disso, é do lado
dos lucros das empresas e dos rendimentos mais elevados que a fraude fiscal assume toda a sua amplitude.
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senão se os movimentos sociais exercerem uma pressão suficiente neste sen-
tido.

b) A redução do tempo de trabalho

Uma outra medida preconizada contra o desemprego consiste em redu-
zir a duração do tempo de trabalho individual e proceder a contratações
compensatórias.

A mesma questão se coloca: como financiar estes empregos novos? Uma
redução dos salários paralela à redução do tempo de trabalho deve ser ex-
cluída: seria catastrófica para a maior parte dos trabalhadores, em particular
para os assalariados menos bem pagos; por outro lado, não resolveria o pro-
blema dos mercados insuficientes com o qual o sistema está confrontado no
presente momento. A redução do tempo de trabalho deve pois ser feita sem
perda de salário (excepto para as remunerações mais elevadas, de modo a
reduzir o leque salarial). Ela deve ser financiada pelos lucros disponíveis e
pelos ganhos de produtividade: em vez de serem traduzidos em aumentos
salariais, estes seriam traduzidos em reduções do tempo de trabalho com
contratações compensatórias.

Se bem que contribua para resolver o problema da insuficiência dos
mercados, esta solução vai duplamente contra os interesses das empresas: por
um lado, aumenta os custos de produção e compromete a competitividade de
cada empresa considerada isoladamente; por outro lado, ao reduzir o fosso
social entre activos e desempregados, restringe a dominação sobre o conjunto
dos trabalhadores. Eis porque a solução deve ser decidida pelos poderes pú-
blicos (de preferência a nível europeu para evitar as distorções de concorrên-
cia entre os principais parceiros comerciais). Mas, mais uma vez, os poderes
públicos não tomarão decisões neste sentido a não ser que sejam constrangi-
dos a isso pela pressão dos movimentos sociais (19).

c) O desenvolvimento duradouro

A criação de empregos socialmente úteis e a redução do tempo de tra-
balho atacam o problema do desemprego estrutural que afecta o crescimento
das economias desenvolvidas. Mas deixam praticamente intactos outros pro-

(19) A redução do tempo de trabalho, mesmo com contratações compensatórias, apresenta no entanto
limites. Ela não assegura o necessário desenvolvimento de produções correspondendo às necessidades sociais
não satisfeitas. Por outro lado, se ela abranger apenas o sector de produção capitalista, introduz uma nova
dualização entre os assalariados deste sector (beneficiando de tempos livres acrescidos) e os outros assalaria-
dos (que não beneficiariam deles). Donde o interesse em criar simultaneamente empregos nas produções so-
cialmente úteis e de aí reduzir igualmente a duração do trabalho.
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blemas ligados ao crescimento e que se colocam à escala mundial: os pro-
blemas ecológicos por um lado, os problemas do subdesenvolvimento por outro
lado.

As propostas de desenvolvimento duradouros pretendem precisamente
remediar estas duas ordens de problemas. Trata-se de promover um tipo de
desenvolvimento centrado nas necessidades essenciais das populações (em
particular das populações do terceiro mundo) e respeitando os equilíbrios a
longo prazo dos ecossistemas.

Os conhecimentos técnicos e científicos acumulados ao longo das últi-
mas décadas, juntamente com os conhecimentos ancestrais das populações,
são amplamente suficientes para assegurar desde já um desenvolvimento
duradouro para o conjunto dos habitantes do planeta. Se a realização deste
objectivo se afasta cada vez mais, se as propostas tendo em vista um desen-
volvimento duradouro permanecem a maior parte das vezes letra morta (ou
simples poeira nos olhos), é porque falta uma real vontade política de «trans-
formar o mundo». Numerosos movimentos sociais militam certamente neste
sentido, mas os poderes públicos nacionais e internacionais permanecem
submetidos à pressão dos grupos económicos dominantes.

3.2.2. Transformar o sistema

Transformar o sistema é construir uma economia alternativa, funcio-
nando segundo princípios radicalmente diferentes da economia capitalista (ver
quadro IX.4).

Quadro IX.4.: Comparação entre uma economia capitalista
e uma economia democrática

Economia capitalista Economia democrática

Poder de decisão Monopolizado por uma Partilhado pelo maior
minoria número

Satisfação das necessidades
Critérios de decisão Lucro e acumulação sociais (avaliadas

democraticamente)

Relações
entre empresas

Concorrência Cooperação

A economia capitalista é basicamente antidemocrática. A propriedade
real (ou seja, o poder de decisão efectivo) está concentrada entre as mãos de
um grupo muito minoritário de dirigentes. São eles que tomam as decisões
essenciais quanto à produção: o que produzir (prioridade aos automóveis
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individuais ou aos meios de transporte colectivos?), como produzir (priori-
dade às máquinas ou ao emprego?), onde produzir, etc. Apesar de todas estas
decisões afectarem — directa ou indirectamente — o modo de vida do con-
junto dos cidadãos-produtores-consumidores, estes não têm voz na matéria:
eles são ao contrário condicionados (pela publicidade, pelos meios de comu-
nicação de massas) a ratificar as escolhas efectuadas por uma minoria (20).
Os outros dois traços deste sistema económico são bem conhecidos. Os diri-
gentes tomam as suas decisões — respeitantes à natureza dos produtos lan-
çados no mercado, à localização das empresas, às técnicas de produção
utilizadas, etc. — em função de um objectivo prioritário: o lucro e a acumula-
ção. E fazem mutuamente concorrência para maximizar o seu lucro particular.

A alternativa reside na construção de um economia democrática, cor-
respondente às necessidades sociais e fundada na cooperação entre produto-
res. Nesta economia alternativa, a propriedade real deixa de ser monopolizada
por uma minoria: tudo deve ser feito, ao contrário, para que o poder de de-
cisão seja partilhado pelo maior número de pessoas envolvidas (através de
mecanismos de participação na planificação, na gestão das empresas, na defesa
dos consumidores, etc.). O objectivo prioritário da produção já não é o lucro
e a acumulação, mas a satisfação das necessidades sociais avaliadas demo-
craticamente: entre as necessidades sociais a ter em conta intervêm evidente-
mente a saúde, a habitação, a educação, mas também o domínio sobre a
técnica, o respeito pelo ambiente, o emprego, a repartição entre trabalho e
tempo livre, a qualidade de vida em geral. E estes objectivos são prossegui-
dos segundo modalidades, também elas, radicalmente diferentes: na medida
em que o critério do lucro desaparece, a concorrência pode dar lugar a uma
verdadeira cooperação entre produtores (cooperação organizada no quadro
da planificação, por intermédio de contratos entre empresas, etc.) (21).

A persistência ou o agravamento dos problemas económicos e sociais
(desemprego, desigualdades, miséria, violência, degradação do ambiente, etc.)
mostram que a construção de uma economia democrática é uma questão de
actualidade para sair da crise estrutural. Ainda mais do que as reformas con-
sideradas acima, uma tal transformação supõe uma pressão considerável dos
movimentos sociais neste sentido: pois forças poderosas estão constantemente

(20) Este carácter antidemocrático acentua-se com o desenvolvimento do capitalismo: como se viu no
capítulo VII (§ 2.2.), a concentração do capital contribui para a formação e o reforço de uma oligarquia domi-
nando o conjunto da economia mundial.

(21) Os três critérios enunciados (democratização do poder de decisão, prioridade à satisfação das neces-
sidades sociais, primado da cooperação sobre a concorrência) permitem igualmente efectuar uma apreciação
crítica — positiva ou negativa — sobre cada uma das acções executadas ou consideradas pelos poderes pú-
blicos, pelas diversas instituições e associações, pelos movimentos sociais, etc., no próprio quadro do sistema
capitalista.
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em acção, como se verá na conclusão, para assegurar a perpetuação do sis-
tema estabelecido *.

APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AO CAPÍTULO IX

RESUMO

1. Antes da Segunda Guerra Mundial, a procura global tende a crescer menos
rapidamente do que a oferta global. Isto é assim, em particular, porque os contratos
de trabalho individuais pressionam os salários e porque os rendimentos de substitui-
ção (em caso de perda de emprego) são praticamente inexistentes; além disso, o Estado
intervém relativamente pouco para apoiar a procura global. Nestas condições, o cres-
cimento efectua-se através dos ciclos conjunturais que comportam uma fase de ex-
pansão cumulativa, uma crise de sobreprodução (a oferta acaba por ultrapassar a
procura), uma fase de recessão igualmente cumulativa e uma retoma (assim que o
equilíbrio entre a oferta e a procura é restabelecido). A crise de 1929-1930 é uma
crise conjuntural clássica, mas ela revela igualmente uma crise estrutural do sistema:
uma recessão comparável à dos anos 1930 já não é suportável politicamente, um
outro tipo de crescimento deve ser posto em prática.

2. O tipo de crescimento posto em prática após a Segunda Guerra Mundial tende
a desenvolver a procura global paralelamente à oferta global: as convenções colectivas
ligam o aumento dos salários reais aos progressos da produtividade e a segurança social
alarga-se (nomeadamente os rendimentos de substituição); por outro lado, o Estado
apoia a procura global por diversos modos (encomendas públicas, subsídios às empre-
sas, financiamento do sector institucional). Nestas condições, o crescimento efectua-se
de maneira simultaneamente regular (os ciclos conjunturais praticamente desaparecem)
e sustentada (a produção e o consumo aumentam fortemente de 1945 a 1974).

A atenuação dos ciclos conjunturais explica-se por diversas medidas destina-
das a cortar o processo cumulativo de recessão (desenvolvimento dos rendimentos
de substituição e do crédito ao consumo, intervenções anticíclicas do Estado).

O crescimento sustentado a longo prazo explica-se pela conjugação de uma
produtividade geral em alta e de uma relação de forças relativamente favorável aos

* Especial responsabilidade cabe aos partidos revolucionários. Assim o Partido Comunista Português,
como o seu Programa estabelece, luta por uma democracia avançada que assente «no desenvolvimento das
forças produtivas, no aumento da produção — base do melhoramento das condições de vida do povo e da
superação de problemas nacionais —, no reforço da articulação, complementaridade e coerência do aparelho
produtivo nacional, no desenvolvimento harmonioso do espaço nacional, na consideração da vertente ambien-
tal em toda a actividade económica e na ocupação do território, na defesa dos interesses nacionais no quadro
da inserção e interdependência da economia portuguesa na economia mundial, permitindo a superação dos
desequilíbrios económicos face ao exterior, a participação dinâmica e não subalterna na divisão internacional
do trabalho e a solidariedade com uma justa ordem económica internacional.» (Nota da edição portuguesa.)
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assalariados. O crescimento da produtividade geral torna possível um aumento simul-
tâneo dos lucros, dos salários reais e das despesas públicas. A relação de forças re-
lativamente favorável traduz-se pela aplicação efectiva de políticas keynesianas
(aumento dos salários reais e das despesas públicas).

A crise de 1974-75 é uma crise conjuntural típica do crescimento contemporâ-
neo, mas ela revela igualmente o princípio de uma crise estrutural (bloqueio do cres-
cimento e desenvolvimento do desemprego).

3. Pode-se esquematicamente distinguir três etapas no desenrolar da crise estru-
tural. Nos anos 1970, são prosseguidas políticas keynesianas enquanto a produtividade
geral aumenta muito pouco (pois é travada pelos serviços): os lucros e o investimento
diminuem brutalmente e o desemprego cresce. Nos anos 1980, a mudança nas relações
de forças conduz à adopção de políticas neoliberais: estas aumentam os lucros mas
limitam os mercados; portanto os investimentos estagnam (ao passo que as transferên-
cias de propriedade se multiplicam) e o desemprego continua a crescer. As políticas
neoliberais são mantidas nos anos 1990 e mais além, com os mesmos efeitos; os novos
progressos da produtividade geral (incluindo nos serviços) permitiriam o retorno a
políticas keynesianas, mas o estado das relações de forças exclui esta possibilidade.

A crise estrutural actual (com os seus problemas de desemprego, de atentados
ao ambiente, de subdesenvolvimento à escala mundial) não pode ser resolvida pelo
simples relançamento de um crescimento comparável ao dos anos 1974-75. Ela não
pode ser resolvida senão saíndo da lógica hoje dominante. Quer se pretenda refor-
mar o sistema (criação de empregos socialmente úteis, redução do tempo de trabalho
com contratações compensatórias, desenvolvimento duradouro) ou transformar o sis-
tema (construção de uma economia democrática), a pressão dos movimentos sociais
constitui uma condição essencial.

CONCEITOS A ASSIMILAR

Crise conjuntural Políticas keynesianas
Crise estrutural Políticas neoliberais

EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

9.1. Quais são os traços distintivos da procura de consumo salarial nas duas grandes
etapa do crescimento:
a) antes da Segunda Guerra Mundial?
b) após a Segunda Guerra Mundial?

9.2. Na etapa anterior à Segunda Guerra:
a) de onde vem o carácter cíclico do crescimento?
b) em que é que a recessão apresenta um carácter por um lado absurdo e por
outro lado funcional?
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9.3. Durante o período de crescimento de 1974-1975, quais são os factores (relativos
à procura salarial e às intervenções do Estado) que explicam:
a) a atenuação dos ciclos de conjuntura?
b) o aumento sustentado da produção?

9.4. Com a ajuda do quadro IX.3, explique as etapas do crescimento desde 1950
pelo jogo combinado dos progressos da produtividade geral e das relações de
forças entre classes sociais.

9.5. As políticas neoliberais em vigor desde 1980:
a) a que se devem?
b) porque é que podem ser consideradas como funcionais num primeiro momento,
como absurdas num segundo momento?
c) se são absurdas, como explicar a sua permanência?

9.6. As soluções para a crise:
a) porque é que a corrida à competitividade entre empresas e entre países agrava
a crise económica ao invés de resolvê-la?
b) porque é que um simples retorno às políticas keynesianas não bastaria para
resolver a crise estrutural?
c) que políticas alternativas se podem preconizar?

B. Aprofundamento

9.7. Qual é a especificidade da crise conjuntural de 1974-75:
a) em relação aos desdobramentos conjunturais do período 1945-74?
b) em relação à crise conjuntural de 1929-30?

9.8. A ideologia liberal apresenta a competitividade como uma questão de sobrevi-
vência económica:
a) em que sentido este ponto de vista é correcto?
b) porque é que a corrida à competitividade é «mortífera e suicidária»?

C. Aplicações

9.9. Localize, nos grandes meios de comunicação (imprensa escrita, rádio, televi-
são) ou em outros lugares (livros, artigos, conversas), os comentários relativos
à crise estrutural:
a) Que explicações são dadas à crise? Que soluções são preconizadas (neolibe-
rais, keynesianas, outras)?
b) O ponto de vista é microeconómico ou macroeconómico? (rever a distinção
no capítulo I, nota 2)

9.10. A redução do tempo de trabalho deve ou não ser acompanhada por uma redu-
ção dos salários? Identifique os argumentos avançados num sentido ou noutro
e explique o que pensa (anote nomeadamente se os argumentos se situam num
quadro microeconómico ou macroeconómico).
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Resta dizer duas palavras, à guisa de conclusão, sobre a reprodução do
sistema analisado nos capítulos anteriores. Isto supõe que se ultrapasse o
quadro estritamente económico a que nos confinamos até aqui.

Diversos elementos combinam-se a fim de contribuir em conjunto para
esta reprodução: a separação contínua entre os assalariados e os meios de
produção, as intervenções repressivas e preventivas do Estado, o papel inte-
grador da ideologia liberal.

1. A SEPARAÇÃO CONTÍNUA ENTRE OS ASSALARIADOS
E OS MEIOS DE PRODUÇÃO

A reprodução do capitalismo é em primeiro lugar assegurada pelo facto
de que os assalariados permanecem continuamente separados dos meios de
produção. Eles não podem pois subsistir senão renovando sem cessar a venda
da sua força de trabalho.

Os assalariados não poderiam no entanto fazer poupanças a partir dos
seus salários, adquirir um «capital», transformarem-se em «pequenos capita-
listas»? Várias ilusões devem ser dissipadas quanto a isto.

— Para a imensa maioria dos trabalhadores, as poupanças a partir dos
salários não servem para financiar senão a compra de meios de consumo
duradouros (no melhor dos casos: habitações). Falar de um «capital imobiliá-
rio» a propósito das habitações possuídas pelos assalariados não permite evi-
dentemente que estes sejam assimilados a capitalistas.

— Por outro lado, se alguns assalariados tomados individualmente con-
seguem adquirir meios de produção e estabelecer-se por sua conta, a tendên-
cia geral é para a eliminação progressiva dos pequenos produtores mercantis
(capítulo VI, 1.3.1.). Sabe-se além disso que o estatuto de pequeno produtor
mercantil é totalmente diferente do estatuto de capitalista (capítulo I, 2.1.2.c,
e capítulo VI, § 1.1.).

— Finalmente, se numerosos assalariados adquirem acções de empre-
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sas, eles não são por isso transformados em «pequenos capitalistas». Na rea-
lidade, «o accionariado operário» faz com que os trabalhadores participem
na propriedade jurídica das empresas e permite-lhes a esse título (através dos
dividendos) uma pequena fracção da mais-valia que criaram. Mas estes «tra-
balhadores-accionistas» permanecem submetidos à obrigação de vender a sua
força de trabalho e de criar mais-valia;  por outro lado, eles em nada partici-
pam no poder de decisão efectivo, na propriedade real das empresas: estas
permanecem nas mãos de alguns grandes accionistas que concentram uma
parte suficiente das acções e têm assento nos órgãos de decisão.

A separação contínua entre os trabalhadores e os meios de produção
assegura pois uma reprodução espontânea do assalariamento e do capitalismo:
os trabalhadores permanecem vendedores de força de trabalho, os capitalistas
permanecem proprietários dos meios de produção e do produto do trabalho
dos assalariados. Mesmo assim é preciso que esta desigualdade fundamental
não seja posta em causa pelos trabalhadores, mas que seja pelo contrário pre-
servada. É aqui que intervêm o Estado e a ideologia.

2. AS INTERVEÇÕES REPRESSIVAS E PREVENTIVAS DO ESTADO

Em toda a sociedade, o papel fundamental do Estado é assegurar a repro-
dução do sistema social em vigor. As páginas que se seguem dão algumas
indicações sobre a maneira através da qual o Estado cumpre este papel no
quadro da sociedade capitalista.

2.1. As intervenções repressivas

O papel fundamental do Estado surge claramente nos conflitos em que
os empregadores são impedidos de dispor livremente dos meios de produção
e da força de trabalho, especialmente se se trata de conflitos generalizados
(movimentos de greve geral, vagas de ocupações, etc.). Vêem-se então de-
sencadear as intervenções repressivas bem conhecidas: a polícia, o exército,
a justiça intervêm para romper as greves e as ocupações, para restaurar o
funcionamento «normal» das empresas, para castigar duramente os trabalha-
dores mais rebeldes a este funcionamento «normal».

A repressão não se limita ao caso em que o sistema no seu conjunto se
encontra ameaçado do modo imediato. Ela exerce-se também em todo o con-
flito localizado em que os trabalhadores põem em causa o direito de proprie-
dade em vigor. Exerce-se igualmente em relação a toda iniciativa (reunião,
distribuição de panfletos, formação de grupos...) considerada como uma
ameaça, mesmo longínqua, para o sistema.
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2.2. As intervenções preventivas

As intervenções repressivas do Estado (sobretudo na sua forma mais
brutal) não constituem o método mais adequado para assegurar a perenidade
do sistema a longo prazo. O ditado «mais vale prevenir do que remediar»
aplica-se neste caso: mais vale prevenir os questionamentos em causa funda-
mentais do que reprimi-los depois, mais vale desenvolver as intervenções pre-
ventivas do que as intervenções repressivas.

A gama das intervenções preventivas do Estado é das mais variadas.
Podem-se distinguir medidas de ordem jurídica geral, intervenções no domínio
económico e social, intervenções ao nível ideológico.

2.2.1. No domínio jurídico

O legislador e os tribunais desenvolveram todo um arsenal de regras de
direito e de jurisprudência que consagram os princípios fundamentais sobre
os quais assenta o sistema: livre disposição das pessoas (os trabalhadores
devem poder vender «livremente» a sua força de trabalho), propriedade pri-
vada dos meios de produção e contratos de trabalho (os capitalistas devem
permanecer donos das empresas e dispor livremente da força de trabalho dos
assalariados), atribuição dos produtos do trabalho aos proprietários dos meios
de produção mais do que aos próprios produtores (os trabalhadores têm direito
a um salário, mas nada têm a ver com o produto do seu trabalho). Estes prin-
cípios gerais traduzem-se, com o apoio de sanções, em regras jurídicas di-
versas (leis, regulamentos, decretos, jurisprudência): o conjunto constitui um
quadro mais ou menos preciso (1) mas constrangedor, destinado a dissuadir
os eventuais oponentes ao sistema e a «legalizar» a repressão que possa ser
exercida em relação a eles.

2.2.2. No domínio económico e social

O Estado executa diversas políticas destinadas a assegurar um funcio-
namento «harmonioso» do sistema. Estas políticas, na sua maior parte, foram
assinaladas no decurso da exposição: assim, a nacionalização de empresas
ou de ramos marginais permite transferir os capitais para sectores mais ren-
díveis e assegura tarifas públicas vantajosas (capítulo VI, secção 2); as enco-
mendas públicas proporcionam um mercado garantido às grandes empresas
(capítulo VII, 3.3.2.b) e atenuam as recessões conjunturais (capítulo IX,

(1) A noção de «ordem pública» a defender é tão essencial quanto imprecisa; esta imprecisão permite
interpretar arbitrariamente os perigos que ameaçam o sistema e castigar de maneira igualmente arbitrária.
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2.2.1.b); o desenvolvimento da segurança social contribui para estabilizar o
nível de vida das massas e atenua também as recessões (capítulo IX, 2.2.1.a).

Pode-se objectar que o desenvolvimento da segurança social, assim como
toda a legislação social a favor dos trabalhadores, constituem intervenções
do Estado indo no sentido dos interesses dos trabalhadores e opostas aos
interesses da burguesia. Sem negar a importância do progresso social que
caracterizou os anos do pós-guerra, é preciso entretanto salientar a origem e
o âmbito destas medidas de progresso social. Por um lado, estas medidas mui-
tas vezes foram tomadas sob a pressão do movimento operário. Por outro
lado, as medidas de ordem social aceites pelo Estado (assim como as subidas
de salários ou as reduções de trabalho negociadas sem a sua intervenção)
jamais põem em causa o próprio sistema e inscrevem-se sempre dentro dos
seus limites: estas medidas não são introduzidas senão quando a «situação
económica» o permite e são sistematicamente cerceadas quando a «situação
económica» se degrada, real ou pretensamente (capítulo IX, 3.1.2. e 3.1.3.);
elas constituem um meio de estabilizar a actividade económica a curto prazo
e de desenvolvê-la a longo prazo (capítulo IX, 2.2.1. e 2.2.2.); são finalmente
um instrumento importante de pacificação social, pois a melhoria das condi-
ções de vida materiais oculta uma exploração eventualmente reforçada (capí-
tulo VIII, secção 2).

2.2.3. No domínio ideológico

O Estado desempenha um papel essencial para assegurar a difusão de
uma ideologia liberal, cujo papel é examinado mais adiante. Contentemo-nos
em evocar aqui a gama das intervenções públicas na matéria: o Estado con-
trola o conteúdo dos programas escolares e o recrutamento dos professores;
controla os meios de comunicação de massas que são a rádio e a televisão;
concede subsídios selectivos aos órgãos de imprensa em dificuldades finan-
ceiras; invoca a manutenção da «ordem pública» para proibir a distribuição
de panfletos ou a organização de manifestações; etc. Numa palavra, procla-
mando e garantindo formalmente as liberdades de opinião e de expressão, o
Estado intervém ao mesmo tempo maciçamente para organizar um certo «con-
senso social» necessário à reprodução do sistema.

3. O PAPEL INTEGRADOR DA IDEOLOGIA LIBERAL

Se se excluir o recurso sistemático à violência para manter a ordem
pública, uma sociedade não se reproduz senão quando existe um certo «con-
senso social», uma «ideologia ambiente» favorável à manutenção do sistema
social em vigor.
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A ideologia consiste num conjunto de ideias, de representações men-
tais, relativas ao homem e à sociedade. A ideologia dominante é a ideologia
mantida pela classe dominante e propagada no conjunto da população; ela
tem por função assegurar o «consenso social» indispensável, seja ocultando
as divisões e desigualdades fundamentais na sociedade, seja fazendo aceitar
estas divisões e desigualdades por meio de pseudojustificações ou por eva-
sões. As páginas que se seguem dão algumas indicações acerca da maneira
como a ideologia liberal desempenha este papel no quadro da sociedade ca-
pitalista.

3.1. Ocultar a realidade

A ideologia liberal, sob diversas facetas complementares, oculta a rea-
lidade.

— Ela mascara a divisão da sociedade em classes sociais antagónicas:
apresenta a sociedade como uma justaposição de indivíduos livres e iguais
(«liberdade, igualdade, fraternidade», proclama a divisa); os proprietários de
meios de produção e os proprietários de força de trabalho são supostos en-
contrarem-se livremente e num pé de igualdade.

— Apoiada pela teoria económica dominante, a ideologia liberal nega
o papel preeminente do trabalho e a realidade do sobretrabalho. Põe num pé
de igualdade dois «factores de produção» principais (o «trabalho» e o «capi-
tal»), esquecendo que o «capital» (isto é, os meios de trabalho) é ele próprio
o produto do trabalho humano (capítulo I, nota 6). Constata e justifica todos
os rendimentos (o trabalho merece um salário, o capital merece um lucro, o
empréstimo merece um juro, etc.), mas recusa-se a ver que a fonte única de
todos os rendimentos reside no trabalho dos produtores de mercadorias (capí-
tulo II, § 4.2., capítulo VI, § 5.2.). Enfatiza a forma do salário (à hora, ao
mês, etc.), ocultando assim o sobretrabalho gratuito fornecido pelos assala-
riados (capítulo III, 1.3.3.c). Dá igualmente credibilidade à ideia de que «o
lucro é a fonte do investimento e o investimento fonte de emprego», pas-
sando em silêncio o facto de que é o emprego assalariado que cria a mais-
-valia e o lucro (capítulo III, nota 21) (2). Dá credibilidade também à ideia de
que «a competitividade significa a sobrevivência», escondendo o carácter si-
multaneamente mortífero e suicidário da corrida à competitividade (capítulo
IX, nota 16).

(2) A reivindicação salarial do «pleno emprego» equivale pois a uma reivindicação de «plena criação
de mais-valia»! Ela só se torna uma reivindicação anticapitalista quando denuncia também a origem da mais-
-valia, assim como a incapacidade do sistema em assegurar o pleno emprego.
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— A ideologia liberal mascara a natureza essencialmente capitalista do
Estado. Apresenta-o como «a emanação da soberania popular» (em demo-
cracia burguesa, os cidadãos não podem, «com toda a liberdade», designar
periodicamente os seus eleitos?) e como o «garante do bem comum», «o ár-
bitro dos interesses particulares». Apresenta as intervenções preventivas do
Estado como «de interesse geral», as intervenções repressivas como «neces-
sárias à ordem pública». Enfatiza as diferentes formas de governo (república
democrática, monarquia parlamentar, ditadura militar...) e oculta a natureza
de classe comum a todo Estado capitalista.

3.2. Fazer aceitar a realidade

Como a ideologia liberal jamais pode ocultar perfeitamente todas as
desigualdades e tensões inerentes à sociedade, incumbe-lhe fazer com que
sejam aceites: seja tentando justificá-las, seja utilizando derivativos.

3.2.1. As pseudojustificações

Um exemplo típico de «justificação» é o das desigualdades de rendi-
mentos, por exemplo as diferenças entre os rendimentos do médicos e os dos
enfermeiros, entre os dos professores universitários e os das educadoras de
infância, entre os dos engenheiros ou quadros e os dos operários ou empre-
gados. Ainda que estas diferenças se devam fundamentalmente ao facto de
que os diversos grupos sociais beneficiam de relações de forças desiguais na
sociedade, a ideologia liberal procura justificá-las por argumentos como as
«diferenças nos níveis de estudos» ou a «falta de ganho durante os estudos»
ou as «diferenças nas responsabilidades exercidas». Estas justificações são
evidentemente superficiais e frágeis. O primeiro argumento não explica por-
que certos grupos sociais têm acesso a estudos avançados e não os demais; o
segundo argumento, aceitável se os rendimentos mais elevados se limitas-
sem a compensar uma entrada mais tardia na vida profissional, não explica
os afastamentos consideráveis de rendimentos verificados no conjunto da car-
reira; o terceiro argumento não mostra em que é que as responsabilidades de
uns seriam superiores às dos outros, e pode aliás ser invertido em muitos
casos (3).

(3) A responsabilidade dos engenheiros encarregados de conceber uma locomotiva é maior do que a
responsabilidade dos operários que constroem e mantêm a locomotiva ou do que a dos maquinistas que a condu-
zem? E se «tudo se joga antes dos 6 anos» em matéria de educação, a responsabilidade da educadora de infân-
cia não será infinitamente maior do que a do professor universitário? Isto justificaria uma escala de rendimentos
exactamente inversa... (Para outras precisões sobre a questão das diferenças de salários, ver o anexo 5.)
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3.2.2. Derivativos

É conhecido o papel de «ópio do povo» desempenhado pela maior parte
das crenças religiosas, em que a perspectiva de um além bem-aventurado
favorece a aceitação aqui em baixo do statu quo social. Outros géneros de
ópio exercem hoje uma acção comparável de adormecimento social, favorá-
vel à reprodução do capitalismo. Alguns deles são bem conhecidos, como a
mediatização em torno do desporto, da vida privada dos príncipes, das vede-
tas do espectáculo, etc. Outros são mais subtis e merecem ser aqui evocados.

— De acordo com a ideologia liberal, o capitalismo é a via mais eficaz
para introduzir o progresso técnico, o progresso técnico é a melhor garantia
do progresso material das massas e este progresso material é ele próprio as-
similado ao progresso social (ou mesmo ao desaparecimento das classes so-
ciais). Ocultando as funções essenciais do progresso técnico (reforço da
dominação e aumento da taxa de mais-valia: ver capítulo VII, 1.2.2. e capí-
tulo VIII, § 1.2.), uma tal representação limita-se a justificar o capitalismo;
estimula além disso uma evasão na busca do consumo máximo.

— Encontra-se outro factor de adormecimento social na prática e na
ideologia da participação e da concertação. A prática consiste em conceder
migalhas de participação aos trabalhadores e em associar os seus repre-
sentantes a políticas ou a reformas que se inscrevem sempre no quadro do
capitalismo. A ideologia consiste em apresentar esta participação e esta con-
certação como uma partilha de poder entre patrões e trabalhadores, como o
advento de uma sociedade nova.

— A ideologia liberal proclama também, do modo mais radical, que o
capitalismo constitui «o fim da história». Pretende que ele constitui um sis-
tema natural, «evidente», e desacredita por princípio toda a experiência de
sociedade alternativa.

Estes são alguns elementos típicos da ideologia liberal. Na medida em
que esta é suficientemente interiorizada pelas massas, constitui um elemento
poderoso de reprodução do sistema capitalista. É por esta razão que a con-
testação deste sistema necessita também que seja posta em questão a ideo-
logia liberal sob todos os seus aspectos.
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APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS À CONCLUSÃO

RESUMO

1. A reprodução do capitalismo é assegurada pelo facto de que os assalariados
— considerados globalmente — permanecem os vendedores de força de trabalho, ao
passo que os capitalistas mantêm a propriedade real sobre os meios de produção e o
produto do trabalho. Esta desigualdade fundamental não é alterada pelo facto de alguns
assalariados conseguirem estabelecer-se por conta própria, nem pelo facto de nume-
rosos assalariados participarem na propriedade jurídica das empresas, nem pelo facto
de a maioria dos assalariados poupar a fim de adquirir bens de consumo duradouros.

2. A desigualdade fundamental entre assalariados e capitalistas é preservada
pelo Estado. Este utiliza a repressão cada vez que uma acção surge como ameaça ao
sistema. Recorre além disso, de modo permanente, a medidas preventivas, destina-
das a assegurar um funcionamento harmonioso do sistema. Estas medidas preventi-
vas dizendo respeito ao domínio jurídico (regras de direito e jurisprudência), ao
domínio económico e social (despesas públicas, segurança social...), ao domínio ideo-
lógico (controlo do sistema educativo e dos meios de comunicação...).

3. A desigualdade fundamental entre as classes é igualmente preservada pela
ideologia liberal dominante, que tem por função assegurar o «consenso social» e
evitar a contestação do sistema. A ideologia liberal oculta a realidade (este é, nomea-
damente, o papel da teoria económica dominante), tenta justificar as desigualdades,
fornece derivativo às tensões da sociedade.

EXERCÍCIOS (respostas no fim do livro)

A. Princípios de base

C.1. O modo de vida burguês e a detenção de acções pelo operariado transformaram
os assalariados em «pequenos capitalistas»?

C.2. Qual é o papel fundamental do Estado? Através de que meios ele é desempe-
nhado?

C.3. Qual é o papel da ideologia liberal? Através de que vias este papel é desempe-
nhado?

B. Aprofundamento

C.4. Se o Estado defende as empresas mais do que os trabalhadores, como explicar
a execução de políticas keynesianas e o desenvolvimento da segurança social?
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C.5. Comente as duas afirmações seguintes:
a) a rentabilidade das empresas automatizadas invalida a tese segundo a qual o
lucro é criado pelo trabalho assalariado;
b) a elevação do nível de vida dos assalariados nos países industrializados inva-
lida a tese da exploração do trabalho assalariado.

C. Aplicações

C.6. Dê exemplos actuais referentes às intervenções repressivas ou às intervenções
preventivas do Estado.

C.7. Dê exemplos actuais referentes ao triplo papel da ideologia liberal (ocultação —
justificação — «adormecimento»).





1. Posições teóricas adoptadas no livro

2. Breve comparação com a contabilidade nacional

3. O equivalente monetário dos valores (E)

4. A produtividade do trabalho

5. A explicação dos salários e das diferenças de salários

6. A produção de valor e de mais-valia em termos qualitativos: a questão do tra-
balho produtivo

7. A produção de valor e de mais-valia em termos quantitativos: a questão do
trabalho mais produtivo, mais intensivo, mais qualificado

8. Observações complementares sobre as relações económicas fundamentais

9. Uma «lei da baixa tendencial da taxa de lucro»?

10. A repartição da mais-valia entre ramos desigualmente mecanizados: a lei da
«perequação da taxa de lucro»

11. Os esquemas de reprodução

12. A problemática das classes sociais

ANEXOS TEÓRICOS
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1. POSIÇÕES TEÓRICAS ADOPTADAS NO LIVRO

O livro inscreve-se, no essencial, na tradição de O Capital, que desenvolve e
aprofunda em de diversos pontos (§ 1.1.). Por preocupação de rigor e de coerência
conceptual, adopta ao mesmo tempo certas posições não conformistas (§ 1.2.).

1.1. Posições tradicionais

a) O manual distingue — e relaciona constantemente — o fenómeno visível dos
preços e a realidade oculta dos valores. Esta atenção simultânea aos preços
e aos valores permite operar uma distinção essencial — maciçamente ignorada na lite-
ratura económica corrente — entre rendimento criado e rendimento obtido (ver em
particular as sínteses apresentadas no capítulo II, 4.2.2., e no capítulo VI, 5.2.3.).

b) O manual põe em evidência as grandes tendências do sistema (capítulos
VII a IX) a partir de três traços estruturais fundamentais: o lucro é criado pelo sobre-
trabalho dos assalariados (capítulo III, secção 1); o lucro e a acumulação consti-
tuem as finalidades do sistema (capítulo III, secção 2); as empresas fazem
concorrência entre si para maximizar o seu lucro particular (capítulos V e VI).

c) O manual põe em relevo o papel essencial que desempenham em conjunto
a produtividade e as relações de forças. Esta dupla influência manifesta-se em múl-
tiplos planos:

— O crescimento após a Segunda Guerra Mundial — incluindo as etapas da
crise actual — é analisado em função dos progressos da produtividade geral e da evo-
lução das relações de forças entre classes sociais (ver capítulo IX, 2.2.2. e secção 3).

— Os preços simples das mercadorias dependem do seu valor e portanto da
produtividade nos ramos que os produzem ou que contribuem para a sua produção
(capítulo II, 3.2.1.); os afastamentos entre preço de produção e preço simples depen-
dem da composição do capital nos diversos ramos e portanto do desenvolvimento
desigual das forças produtivas segundo os ramos (anexo 10, nota 26); os afastamen-
tos entre preços efectivos e preços simples (ou preço de produção) dependem dos
poderes de mercado respectivos dos diversos ramos e portanto das relações de forças
entre eles (capítulo II, 3.2.2.b).

— A mais-valia total reparte-se em função do grau de produtividade das dife-
rentes empresas no interior de um mesmo ramo (capítulo V, § 1.1.), em função da
composição do capital dos diferentes ramos (anexo 10, § 10.2.) e em função do poder
de mercado dos diferentes ramos (capítulo V, § 1.2.).

— O valor da força de trabalho — e portanto da taxa de mais-valia — de-
pende em simultâneo da produtividade geral (que determina o valor por meio de
consumo salarial) e das relações de força entre empregadores e assalariados (que
determinam o salário monetário dos trabalhadores e portanto o seu salário real) (ver
anexo 5, 5.2.1.).

d) O manual insiste igualmente nos aspectos contraditórios da realidade, que
são sublinhados ou evocados em múltiplas ocasiões:
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— aspectos contraditórios dos salários (ver nomeadamente capítulo III, 2.2.3.;
capítulo VIII, 2.1.1.; capítulo IX, 2.2.2.);

— aspectos contraditórios das despesas públicas (ver nomeadamente capítulo
VI, § 3.2.; capítulo VIII, 2.1.2.; capítulo IX, 2.2.2.);

— relações contraditórias entre empresas rendíveis e não rendíveis (capítulo
V; secção 2);

— relações contraditórias entre produção capitalista e produções não capita-
listas (capítulo VI, secções 1 a 4);

— aspectos contraditórios da mecanização (capítulo VII, § 1.3.);
— efeitos contraditórios da mecanização sobre a evolução da taxa de lucro

geral (anexo 9);
— contradição entre a socialização da produção e a concentração do capital

(capítulo VII, secção 2);
— efeitos contraditórios do crescimento capitalista (capítulo VII, introdução

da secção 4);
— contradição entre a procura do lucro privado e a satisfação das necessida-

des sociais (capítulo VII, secção 4);
— efeitos contraditórios das políticas neoliberais (capítulo IX, 3.1.2.).

1.2. Posições não conformistas

As posições não conformistas adoptadas apresentam a dupla vantagem do ri-
gor e da simplicidade: por um lado, tornam a abordagem teórica mais rigorosa e
mais coerente; por outro, ao mesmo tempo que sendo justificadas unicamente pela
preocupação de coerência conceptual, algumas posições defendidas têm por resul-
tado — a título de subproduto, poder-se-ia dizer — simplificar a teoria e facilitar a
estimativa estatística de diversos conceitos-chave.

a) Sobre os conceitos de valor, de mercadoria, de trabalho produtivo

— A fim de ter em conta tanto o aspecto produção como o aspecto mercado,
o valor é definido não como «trabalho incorporado», mas como «trabalho indirecta-
mente social», isto é, como trabalho reconhecido socialmente útil graças à venda do
produto (ver capítulo II, § 2.1., em particular 2.1.2.b).

— O critério único de «trabalho indirectamente social» é utilizado para
definir de maneira coerente a mercadoria e o trabalho produtivo. Por esse facto, o
conceito de mercadoria não se limita aos bens materiais: inclui também os serviços,
na medida em que estes sejam vendidos (ver capítulo II, § 1.2. e 2.1.2.a; ver igual-
mente anexo 6). A distinção habitual entre actividades de produção e actividades de
circulação é assim abandonada: na medida em que há venda, tanto umas como outras
produzem mercadorias e valor. Uma distinção nova é contudo introduzida entre as
actividades de circulação (que demoram tempo) e os actos de circulação (que são
instantâneos): os primeiros têm a ver com a produção no sentido amplo e podem dar
lugar à criação de valor e de mais-valia; os segundos, em contrapartida, não podem
criar nem valor nem mais-valia (ver anexo 6).
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— A adopção do critério de «trabalho indirectamente social» põe também em
causa as concepções habituais quanto ao trabalho mais qualificado e ao trabalho mais
intensivo. Estes não criam mais valor do que o trabalho médio. Mas constituem fac-
tores de aumento da produtividade e são tratados como tais: limitados a uma em-
presa, dão lugar a uma transferência de mais-valia; generalizados à economia, dão
lugar a uma «produção de mais-valia relativa» (sobre estas questões, ver anexo 7).

b) Sobre outros problemas

— O equivalente monetário dos valores, que ao nível macroeconómico esta-
belece a ligação entre o espaço invisível dos valores e o espaço visível dos preços,
é susceptível de uma estimativa empírica país por país (ver anexo 3, § 3.1.). Feita
esta estimativa, torna-se possível abordar estatisticamente a evolução de conceitos
fundamentais tais como o valor das mercadorias (inversa da produtividade global),
o trabalho necessário e a taxa de mais-valia (ver capítulo II, nota 21; capítulo III,
§ 1.4.; capítulo VIII, 2.2.1.; anexo 3, § 3.3.; anexo 4, 4.3.2.).

— A força de trabalho dos assalariados não é uma mercadoria propriamente dita
e a expressão «valor da força de trabalho» é inadequada. Isto não afecta a análise da
fonte do lucro, mas influencia a análise das diferenças de salários (ver anexo 5).

— Os pequenos produtores mercantis inseridos numa sociedade capitalista for-
necem normalmente um «sobretrabalho» análogo ao dos assalariados: esse «sobre-
trabalho» dos independentes constitui uma fonte de lucro adicional, se bem que
secundária (ver capítulo VI, § 1.1. e 1.3.2.a).

— Não existe «lei tendencial da baixa da taxa de lucro»: a mecanização tem
efeitos contraditórios tanto na composição do capital como na taxa de mais-valia, de
tal modo que a evolução da taxa de lucro não pode ser determinada a priori (ver
anexo 9).

— A definição das classes sociais é completamente independente da definição
do trabalho produtivo (ver capítulo VI, 5.3.2. e anexo 12).
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2. BREVE COMPARAÇÃO COM A CONTABILIDADE NACIONAL

Os quadros I.3. e VI.3. (classificação das actividades) e o esquema VI.4. (cria-
ção e repartição do rendimento global) podem ser utilmente comparados aos princí-
pios e métodos da contabilidade nacional. Esta comparação trata primeiro dos
princípios gerais subjacentes às duas abordagens; ela considera a seguir o problema
particular da medida do rendimento global.

2.1. Princípios gerais

— Os quadros I.3 e VI.3. distinguem-se radicalmente da contabilidade nacio-
nal pelo facto de considerarem unicamente as formas sociais da produção e ignora-
rem a natureza concreta dos valores de uso produzidos. A contabilidade nacional,
por sua vez, reparte a produção em ramos, definidos segundo a natureza concreta
dos valores de uso, e ignora a variedade das relações sociais de produção. Certas
contabilidades nacionais introduzem contudo uma excepção: definem um ramo de
«serviços não mercantis», o qual abrange mais ou menos a produção efectuada nas
instituições públicas e privadas (rectângulo C do quadro I.3.). (Na prática, o ramo
«serviços não mercantis» inclui igualmente diversas produções mercantis efectuadas
em pequenas empresas, como as de cabeleireiro ou de limpeza: isto revela a impre-
cisão das categorias conceptuais retidas.)

— Os quadros I.3 e VI.3. consideram todas as formas sociais de produção e
portanto todas as produções efectuadas na sociedade. A contabilidade nacional, por
sua vez, em princípio não considera senão as actividades profissionais, remuneradas
por um rendimento: ela ignora a enorme contribuição para o produto social devido
ao trabalho gratuito prestado nas famílias e nas associações. (A contabilidade nacio-
nal atribui contudo um rendimento fictício a algumas actividades gratuitas, como a
ocupação de uma habitação pelo seu proprietário: o carácter limitado destas excep-
ções apenas reforça a incoerência do conjunto.)

— A contabilidade nacional em princípio interessa-se apenas pelas actividades
remuneradas por um rendimento, mas põe no mesmo pé e adiciona todos os rendimen-
tos, tanto os do sector de produção mercantil (rectângulos A e B) como os do sector de
produção não mercantil. Esta assimilação não se justifica, pois confunde a criação e a
repartição do rendimento global: o rendimento global é criado unicamente na esfera
da produção mercantil e os rendimentos recebidos na esfera não mercantil são deduzi-
dos do rendimento global criado em A e B (ver capítulo VI, § 5.2.).

2.2. O cálculo do rendimento global criado

Um dos métodos utilizados pela contabilidade nacional para estimar o rendi-
mento total de um país consiste em adicionar os «valores acrescentados líquidos» de
todos os ramos (isto é, os rendimentos obtidos em todos os ramos, depois de dedu-
zidas as amortizações): a soma obtida constitui o «produto interno líquido» ou o «ren-
dimento interno líquido» do país. Corresponde esta grandeza macroeconómica ao
rendimento global criado num país? Nada disso, e por duas razões.
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— Por um lado, o «produto interno líquido» adiciona todos os «valores acres-
centados líquidos» antes de deduções de contribuições e impostos e contabiliza assim
duas vezes os rendimentos do sector não mercantil. Uma vez que os rendimentos do
sector não mercantil provêm de deduções de contribuições e impostos sobre o rendi-
mento criado no sector mercantil, existem de facto dois procedimentos para estimar
o rendimento global criado: ou se adicionam os «valores acrescentados líquidos» de
todos os ramos (sectores mercantil e não mercantil em conjunto), mas registando-os
após deduções de contribuições e impostos; ou então registam-se os «valores acres-
centados líquidos» antes deduções de contribuições e impostos, mas não se leva em
conta senão o sector mercantil (é o que se faz na parte inferior do esquema VI.4.:
ver a linha II.A).

Para chegar ao rendimento global criado num país é preciso portanto deduzir
do «produto interno líquido» o «valor acrescentado líquido» do sector não mercantil
(isto é, o custo salarial total do sector não mercantil).

— Por outro lado, o rendimento global assim corrigido constitui uma aproxi-
mação teoricamente correcta do rendimento global criado na medida em que se possa
fazer abstracção das transferências internacionais de rendimento. O rendimento glo-
bal corrigido constitui na realidade o rendimento global distribuído num país e este
normalmente difere do rendimento global criado no país: o rendimento global distri-
buído numa economia dominante é de facto superior ao rendimento global que ali é
criado, e inversamente para uma economia dominada. A igualdade entre rendimento
global distribuído e rendimento global criado não é verdadeira senão se se conside-
rar o conjunto da economia mundial, ou se se raciocinar na hipótese de uma econo-
mia nacional fechada (ver capítulo VI, ponto 5.2.3., nota 29).
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3. O EQUIVALENTE MONETÁRIO DOS VALORES (E)

O equivalente monetário dos valores foi apresentado no capítulo II (3.2.1.b.) (1).
Este anexo explica o cálculo de E, assinala as influências que afectam E e precisa o
alcance da sua utilização no plano empírico.

3.1. O cálculo de E

Sabe-se que os preços traduzem o valor das mercadorias (preço simples = valor ×
× E) e que os rendimentos traduzem o valor novo criado pelo trabalho presente dos
produtores (rendimento criado = valor novo criado × E). Partindo da segunda igual-
dade, pode-se escrever:

rendimento criado
E =

valor novo

O rendimento criado não é susceptível de estimativa estatística ao nível microeconó-
mico (indivíduo, empresa, ramo): a este nível, somente o rendimento recebido é obser-
vável, mas este pode ser muito diferente do rendimento criado. Ao nível macroeconómico,
contudo, a soma dos rendimentos recebidos (o rendimento global distribuído) coincide
com o rendimento global criado (2). Pode-se portanto estimar E do seguinte modo:

rendimento global criado
E =

soma dos valores novos

Viu-se no anexo 2 que o numerador pode ser calculado subtraindo do «pro-
duto interno líquido» o custo salarial total do sector não mercantil (rectângulo C, e
eventualmente D, do quadro I.3.). Quanto ao denominador, é igual ao número de
horas de trabalho presente prestadas no sector de produção mercantil (rectângulos A
e B do quadro I.3.). Obtém-se multiplicando o número de trabalhadores ocupados
neste sector — assalariados ou não — pela duração anual média do seu trabalho.

(1) Este conceito, essencial para estabelecer a ligação entre preços e valores, foi muito pouco explici-
tado na literatura. Dentre os raros textos que o utilizam, citar-se-á Aglietta, M.: Régulation et crises du
capitalisme, Paris, Calmann-Lévy, 1976 (sob a designação de «expressão monetária da hora de trabalho») e
Gouverneur, J.: Valeur, capital e accumulation, Bruxelas, De Boeck, e Paris, Editions Universitaires, 1989
(sob a designação de «expressão monetária dos valores»); «Productive labour, price/value ratio and rate of
surplus value», Cambridge Journal of Economics, 1990, vol. 14, p. 1-27 (sob a designação de «relação preços/
/valores). Alguns textos — igualmente raros — utilizam a relação inversa entre valores e preços (horas/unida-
des monetárias): é o caso de Mage, Sh.: The law of the falling tendency of the rate of profit, Columbia University,
1963, tese não publicada (sob a designação de «conteúdo em trabalho do dólar») e de Foley, D.: Understanding
Capital, Harvard University Press, 1986 (sob a designação ambígua de «valor da moeda»).

(2) Como se recordou no anexo 2 (§ 2.2.), esta igualdade entre o rendimento global distribuído e o
rendimento global criado não é estritamente verdadeira senão à escala da economia mundial ou de uma econo-
mia nacional fechada. O cálculo de E ao nível de cada país não pode pois constituir senão uma aproximação da
verdadeira grandeza de E.
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Representemos por L
v
 e t

v
 o número de assalariados do sector mercantil e a

duração anual média do seu trabalho; por L
n
 e t

n
 o número de trabalhadores não

assalariados (capitalistas e independentes) do sector mercantil e a duração anual
média do seu trabalho; por L

u
 e w

u
 o número de assalariados do sector não mercan-

til e o seu custo anual médio; por R o rendimento criado cada ano e por Y o «pro-
duto interno líquido» ou o «rendimento nacional líquido» (anual). Pode-se escrever:

R Y – L
u
 . w

uE = =
L

v
 . t

v
 + L

n
 . t

n
L

v
 . t

v
 + L

n
 . t

n

3.2. As influências que afectam a grandeza de E

— Num sistema que utiliza a moeda metálica ou a moeda de crédito convertível
(notas e contas convertíveis em moeda metálica), a grandeza de E depende funda-
mentalmente do valor do metal e da «definição legal da moeda». O valor do metal
é dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir um certo peso
de metal (x horas por grama de ouro, por exemplo). A «definição legal da moeda»
exprime o peso do ouro oficialmente contido na unidade monetária (por exemplo:
1$ = 20g de ouro, ou seja, 20g de ouro por dólar) ou, inversamente, o número de
dólares que um grama de ouro representa oficialmente (no exemplo: 1g de ouro =
= 0,05$, ou seja, 5 cêntimos por grama de ouro). Pode-se escrever:

definição legal da moeda $/g de ouro
E = = = ...$/h

valor do metal h/g de ouro

Em consequência, num sistema que utiliza a moeda metálica ou a moeda de
crédito convertível, E tende a aumentar por duas razões: a desvalorização da moeda
(define-se o dólar por uma menor quantidade de ouro, o que equivale a exprimir um
mesmo peso de ouro por um número acrescido de dólares) e/ou a baixa do valor do
metal (a seguir à descoberta de jazigos mais fáceis de explorar e/ou à introdução de
progressos técnicos na exploração).

— Quando a moeda de crédito deixa de ser convertível em moeda metálica,
como é o caso desde a Segunda Guerra Mundial, a grandeza de E deixa de depender
da definição da moeda e do valor do metal. A sua evolução depende fundamental-
mente da evolução respectiva da quantidade de moeda em circulação e da soma dos
valores (isto é, o valor total das mercadorias a trocar): se a moeda em circulação
aumenta paralelamente ao crescimento da soma dos valores, E permanece constante;
em contrapartida, se a moeda em circulação cresce mais rapidamente do que a soma
dos valores (se há excesso de criação monetária), E aumenta.
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Em regime de convertibilidade, os excessos de criação monetária são reabsor-
vidos a curto prazo devido às próprias exigências de convertibilidade. Em regime de
inconvertibilidade, pelo contrário, os excessos de criação monetária podem desen-
volver-se perfeitamente, arrastando E para uma alta contínua (3).

3.3. Interesse do conceito e da sua medida

Conhecendo-se E, pode-se fazer a ligação entre o valor e o preço das merca-
dorias, bem como entre o valor novo e o rendimento criado pelos produtores.

3.3.1. A ligação entre o valor e o preço das mercadorias

No plano teórico, se se supõe conhecido o valor de uma mercadoria, pode-se
deduzir o preço simples:

preço simples = valor × E

No plano empírico, se se parte do preço efectivo de uma mercadoria — o único
observável na realidade — pode-se deduzir «o equivalente-trabalho do preço efec-
tivo»; este constitui uma aproximação ao valor da mercadoria, um desvio para mais
ou para menos em relação ao valor exacto:

preço efectivo: E = equivalente-trabalho do preço efectivo
  = valor ± desvio

O equivalente-trabalho do preço efectivo constitui uma aproximação tanto mais
satisfatória quando se trata do valor de um conjunto de mercadorias (em vez de uma
mercadoria particular) e/ou quando se trata da evolução do valor ao longo de um
certo período de tempo (em vez da medida do valor num momento dado).

Se se quiser estimar o valor de um conjunto de mercadorias — como por exem-
plo o «cabaz de compras» de um assalariado —, pode-se supor que os afastamentos
entre preços efectivos e preços simples tendem a anular-se, sendo o preço efectivo
superior ao preço simples para certas mercadorias e inferior para outras (acerca desta
compensação dos afastamentos, ver capítulo II, 3.2.3.a).

Se se quiser medir a evolução do valor, o facto importante não é que subsista
sempre um afastamento (não quantificável) entre preço efectivo e preço simples, mas
que as duas grandezas evoluam no mesmo sentido, sob as influências fundamentais
do valor e de E (ver capítulo II, 3.2.3.b).

(3) Encontrar-se-ão mais pormenores sobre as questões respeitantes à moeda e aos preços em
Gouverneur, J.: Valeur, capital et accumulation, op. citada, cap. IX.
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O gráfico e o quadro A.1. ilustram a evolução paralela do preço simples e do
preço efectivo, por um lado, e do equivalente-trabalho do preço efectivo, por outro
lado (4).

Gráfico e quadro A.1.: Evolução do preço simples e do preço efectivo
(índices) (exemplo hipotético)

t1 t2 t3 t4 t5

(1) Valor social 100 80 65 56 50
unitário

(2) Equivalente 100 150 200 250 300
monetário dos
valores (E)

(3) Preço simples 100 120 130 140 150
= (1) × (2)

(4) Preço efectivo 100 114 130 145 156
= (3) ± desvio

(5) Equivalente- 100 76 65 58 52
-trabalho
do preço efectivo
= (4) : (2)

Notas: (1) e (3) = grandezas invisíveis e não susceptíveis de serem calculadas
(2) e (5) = grandezas invisíveis mas susceptíveis de serem calculadas
(4) = única grandeza visível, observada

3.3.2. A ligação entre o valor novo e o rendimento criado

O rendimento criado por um produtor (ou pelo conjunto dos produtores de uma
empresa, de um ramo, etc.) é o equivalente monetário do valor novo criado pelo
trabalho presente:

rendimento criado = valor novo × E

(4) Negligenciando os desvios entre preço efectivo e preço simples, e considerando a fórmula do preço
(preço = valor × E), podem-se extrair algumas conclusões acerca da evolução de E: a) na medida em que o
valor unitário das mercadorias diminui com os progressos da produtividade, uma subida do preço médio da
mercadoria implica necessariamente um aumento de E (mais forte que a subida dos preços); b) uma simples
estabilidade do preço médio das mercadorias implica, também ela, um aumento de E; c) unicamente uma des-
cida dos preços mais forte do que a descida dos valores implicaria uma diminuição de E.
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Dado que todas as horas de trabalho são equivalentes do ponto de vista da
criação de valor e de rendimento (ver capítulo II, 2.2.2. e 4.1.2.), a grandeza E per-
mite calcular imediatamente o rendimento criado (por um produtor, ou por todos os
trabalhadores de uma empresa ou de um ramo). Comparando o rendimento criado e
o rendimento recebido (salários e lucros se se trata de empresas capitalistas), vê-se
se o produtor considerado (ou a empresa ou o ramo) é favorecido ou desfavorecido
pela redistribuição do rendimento criado.
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4. A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

Sabe-se que os progressos da produtividade desempenham um papel funda-
mental no crescimento. Este anexo pretende essencialmente precisar diversos con-
ceitos de produtividade (§ 4.1.), explicitar as relações entre a produtividade e as
grandezas que lhe estão ligadas (produção, emprego, duração do trabalho) (§ 4.2.) e
mostrar que a evolução do valor unitário das mercadorias constitui o reflexo mais
adequado dos progressos da produtividade (§ 4.3.). O anexo estuda igualmente a in-
fluência da produtividade sobre o valor total das mercadorias (§ 4.4.).

4.1. Os diversos conceitos de produtividade e as suas relações
mútuas

4.1.1. Ao nível microeconómico

Existem diferentes modos de apreciar a produtividade do trabalho ao nível de
um ramo ou de uma empresa particular. A produtividade global é a relação entre a
quantidade produzida e o número de horas de trabalho passado e presente necessá-
rio para produzir esta quantidade. A produtividade do trabalho presente é a relação
entre a quantidade produzida e o número de horas de trabalho presente consagrado
à produção desta quantidade (o número de horas de trabalho presente é ele próprio
igual ao número de trabalhadores multiplicado pela duração do seu trabalho). A pro-
dutividade aparente do trabalho é a relação entre a quantidade produzida e o número
de trabalhadores: é a produção por trabalhador (5).

Se se representar por Q
i
 a quantidade produzida no ramo ou na empresa i, por

A
i
 o valor antigo transferido, por T

i
, o volume de trabalho presente ou o valor novo

criado, por L
i
 o número de trabalhadores e por t

i
 a duração média do seu trabalho (o

tempo de trabalho presente por trabalhador) (6), tem-se:

Q
i

Q
iprodutividade global do trabalho = =

A
i
 + T

i
A

i
 + L

i
 . t

i

Q
i

Q
iprodutividade do trabalho presente = =

T
i

L
i
 . t

i

Q
iprodutividade aparente do trabalho =

L
i

(5) Fala-se de produtividade «aparente» por duas razões: por um lado, a produção por trabalhador é o
método mais directo e o mais visível para exprimir a produtividade do trabalho; por outro lado, é também o
método mais enganador (ver adiante).

(6) Utilizar-se-ão sistematicamente itálicos para simbolizar as grandezas expressas em horas de traba-
lho.
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Cada um dos três conceitos tem o seu inverso. O inverso da produtividade
global do trabalho, (A

i
 + T

i
) / Q

i
 ou A

i
 / Q

i
 + T

i
 / Q

i
, é o valor unitário do produto.

O inverso da produtividade do trabalho presente, T
i
 / Q

i
, é o trabalho presente por

unidade. O inverso da produtividade aparente, L
i
 / Q

i
, é o número de trabalhadores

por unidade. Assinalemos em particular a ligação entre o valor unitário das merca-
dorias e a produtividade global do trabalho:

1
valor unitário =

produtividade global

O conceito mais pertinente para apreciar as variações de produtividade é evi-
dentemente o de produtividade global. Os dois outros conceitos podem prestar-se a
ilusão: um aumento da produtividade observada no seu nível pode ocultar uma es-
tagnação ou uma deterioração da produtividade global.

Assim, um aumento da produtividade do trabalho presente pode ser acompa-
nhado por uma diminuição da produtividade global. Suponhamos que à partida o
valor por mesa seja de 18h = 10h (valor antigo ou trabalho passado por unidade)
+ 8h (valor novo ou trabalho presente por unidade). Suponhamos que a seguir ele
passe para 20h = 14h + 6h: a produtividade do trabalho presente aumentou (a mesa
é produzida numa jornada de 6h em vez de 8h), mas é em detrimento da produtividade
global, que diminuiu (para produzir uma mesa, é preciso ao todo 20h em vez de 18h).

Da mesma forma, um aumento da produtividade aparente pode ser acompa-
nhado de uma diminuição da produtividade global. Este aumento pode ainda ocultar
uma estagnação ou uma diminuição da produtividade do trabalho presente: se um
trabalhador produz duas mesas numa jornada de 12h em vez de uma mesa numa
jornada de 6h, a produtividade aparente duplicou, ao passo que o trabalho presente
por mesa permaneceu idêntico (7).

(7) Inversamente, se a produtividade global aumentar, poder-se-ia observar uma diminuição ao nível
da produtividade do trabalho presente e/ou da produção por trabalhador?

Em teoria, um aumento da produtividade global pode ir de par com uma diminuição da produtividade
do trabalho presente. Se se partir do exemplo anterior (valor unitário das mesas = 18h = 10h + 8h), um au-
mento da produtividade global reduz necessariamente o valor unitário das mesas (de 18h para 16h, por exem-
plo), mas este resultado pode ser atingido de diferentes modos: pode acontecer que o trabalho passado e o
trabalho presente por unidade diminuam (por exemplo: 16h = 9h + 7h); pode acontecer que apenas o trabalho
presente por unidade diminua, o trabalho passado permanecendo constante ou aumentando (16h = 10h + 6h ou
16h = 11h + 5h); pode acontecer enfim que apenas o trabalho passado por unidade diminua, permanecendo o
trabalho presente constante ou aumentando (16h = 8h + 8h ou 16h = 7h + 9h). A diminuição apenas do traba-
lho passado é  contudo um caso mais teórico do que real: na prática, os progressos da produtividade global
vão de par com uma diminuição do valor novo por unidade, isto é, com um aumento da produtividade do
trabalho presente.

Mas o aumento da produtividade do trabalho presente pode traduzir-se muito bem por uma diminui-
ção da produção por trabalhador: tudo depende da evolução da duração do trabalho. No exemplo anterior,
suponhamos que o trabalho presente por mesa passa de 8h para 6h. Se a duração normal do trabalho diário
passar entretanto de 8h para 3h, as 6h de trabalho presente correspondem, na nova situação, ao emprego de
dois trabalhadores. Neste caso, o aumento da produtividade do trabalho presente (redução do trabalho pre-
sente por unidade) é acompanhado por uma diminuição da produtividade aparente do trabalho (aumento do
número de trabalhadores por unidade).
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4.1.2. Ao nível macroeconómico

Viu-se no capítulo I (§ 1.3.) que todas as produções se baseiam em definitivo
apenas no trabalho humano (os meios de produção utilizados são eles próprios pro-
duzidos pelo trabalho humano) e que todas têm em vista afinal de contas produzir
meios de consumo (os meios de produção em princípio não são produzidos senão
para contribuir para a produção dos meios de consumo).

Nestas condições, a produtividade macroeconómica (ou produtividade geral)
pode ser adequadamente expressa pela relação entre a produção total de meios de
consumo (Q

MC
) e o volume de trabalho presente (T) prestado no conjunto da economia,

tanto nos ramos que produzem os meios de consumo (T
MC

) como naqueles que pro-
duzem os meios de produção (T

MP
). Uma vez que o trabalho prestado nos ramos

produzindo os meios de produção (T
MP

) é reencontrado, mais ou menos directamente,
sob a forma de valor antigo nos ramos que produzem os meios de consumo (A

MC
), a

produtividade macroeconómica pode ser de igual forma adequadamente expressa pela
produtividade global do trabalho na produção dos meios de consumo. Tem-se portanto:

Q
MC

Q
MC

Q
MCprodutividade macroeconómica = = =

T
MP

 + T
MC

T L . t

Q
MC=

A
MC

 + T
MC

= produtividade global na produção
dos meios de consumo

Estas maneiras de exprimir a produtividade macroeconómica não são estrita-
mente adequadas senão no quadro de uma economia fechada, que produz o conjunto
dos seus MP e MC. Numa economia aberta, que compra e vende ao estrangeiro uma
parte mais ou menos grande dos seus MP e MC, a produtividade macroeconómica é
expressa mais correctamente pela relação seguinte, em que Q representa o conjunto
dos MP e MC produzidos na economia considerada:

Q
MP

 + Q
MC

Q Q
produtividade macroeconómica = = =

T
MP

 + T
MC

T  L . t

Nesta situação, a evolução da produtividade macroeconómica é reflectida apenas
de modo aproximado pela evolução da produtividade global na produção dos MC:
esta aproximação é tanto melhor na medida em que a economia está autocentrada,
menos dependente do exterior.

4.2. As relações entre produtividade, produção, emprego
e duração do trabalho

Simbolizemos por Q o volume de produção anual, por L o número de assala-
riados, por t a duração anual do trabalho por assalariado e por π a produtividade do
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trabalho presente. Como se viu no § 4.1., a relação Q/T (ou Q/L.t) pode servir para
exprimir tanto a produtividade macroeconómica como a produtividade do trabalho
presente ao nível de uma empresa ou de um ramo particular. Seja qual for o nível
considerado, tem-se portanto:

Q Q
π = =  [1]

T L . t

Pode-se igualmente exprimir a produção (Q) e o emprego (L) em função das
duas outras variáveis:

Q = π . L . t [2]

1 1
L = Q . . [3]

π t

4.2.1. A influências que afectam o volume da produção

A igualdade [2] mostra que o volume da produção depende da produtividade,
do número de trabalhadores e da duração do trabalho. Sabe-se igualmente que o capi-
talismo visa a reprodução alargada do ciclo de produção D  M

o
  P  M

1
+  D+:

o aumento da produção (ΔQ) é portanto uma necessidade permanente correspondendo
à própria lógica do sistema. Este aumento pode em teoria resultar de um aumento da
produtividade e/ou do emprego e/ou da duração do trabalho. O que se passou na
realidade?

No longo prazo, o aumento da produção explica-se essencialmente pela pro-
dutividade crescente devida aos progressos técnicos (Δπ), bem como pela extensão
do assalariamento (ΔL). O primeiro factor foi logicamente preponderante no plano
dos factos: o progresso técnico é com efeito uma arma essencial na concorrência
entre empresas e na luta colectiva entre patrões e assalariados (ver capítulo VII,
§ 1.2.), ao passo que o emprego pode pelo contrário ser sacrificado (o que reforça a
dominação sobre os assalariados e contribui, pela pressão exercida sobre os salários,
a elevar a taxa de mais-valia). Quanto ao terceiro factor (Δt), ele desempenhou um
certo papel nos primórdios do capitalismo, numa época em que o progresso técnico
era mais lento e o movimento operário relativamente fraco; desde meados do século
XIX a tendência, ao contrário, foi para a redução da duração do trabalho.

4.2.2. As influências que afectam o volume do emprego e do desemprego

A igualdade [3] concentra a atenção no volume do emprego. Este sofre as
influências contraditórias de Q e de π: aumenta com o crescimento da produção,
mas diminui com o da produtividade; além disso, o emprego aumenta na medida em
que a duração do trabalho diminui. Pode-se acrescentar uma nova igualdade para
concentrar a atenção no volume do desemprego (Z): este é a diferença entre o número
de trabalhadores que oferecem a sua força de trabalho no «mercado de trabalho»
(L*) e o número de empregos efectivamente criados (L). Tem-se:
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Z = L* – L

1 1= L* – Q . . [4]
π t

As variações do emprego e do desemprego podem ser analisadas a partir das
igualdades [3] e [4]. Se se considerar o período posterior à Segunda Guerra Mun-
dial, surge um contraste claro entre a fase de crescimento rápido dos anos 50 e 60 e
a de crescimento enfraquecido desde os anos 70.

Na primeira fase, a produção global aumenta mais do que a produtividade do
trabalho (ΔQ > Δπ) e o emprego aumenta: o efeito da contratação devida ao cresci-
mento da produção é mais forte que o efeito de expulsão ligado ao desenvolvimento
da mecanização; as necessidades em mão-de-obra são ainda reforçadas pela redução
progressiva da duração anual do trabalho. Para evitar uma penúria de mão-de-obra,
favorece-se a extensão do trabalho feminino e o recurso ao trabalho imigrado, o que
aumenta L* mais ou menos paralelamente a L: apenas subsiste uma margem de
desemprego qualificado de «friccional».

Na segunda fase, pelo contrário, o emprego tende a estagnar ou mesmo a dimi-
nuir, pois o crescimento da produção é inferior ao da produtividade (ΔQ < Δπ). Para
enfrentar a extensão do desemprego, procura-se extender o trabalho a tempo parcial
(diminuição de t e aumento de L) e tenta-se sobretudo diminuir L* (recorrendo ao
sistema de pré-reformas, preconizando o retorno da mulher ao lar, bloqueando a
imigração e favorecendo o retorno dos imigrados aos seus países de origem).

4.2.3. As traduções possíveis dos ganhos de produtividade

Se se voltar à igualdade [1], verifica-se que um mesmo crescimento da
produtividade pode-se traduzir por evoluções muito diferentes do numerador e do
denominador. Uma duplicação da produtividade, por exemplo, pode-se traduzir por
uma duplicação da produção (Q), permanecendo constante o tempo de trabalho total
(T); a mesma duplicação da produtividade pode-se traduzir alternativamente por uma
redução para a metade de T, sendo mantido constante o volume Q; pode-se traduzir
finalmente por um aumento moderado de Q juntamente com uma redução moderada
de T.

Verifica-se por outro lado que a redução de T não é incompatível com uma
manutenção ou mesmo um crescimento do emprego (L): isto supõe uma redução
suficiente da duração anual do trabalho (t). O crescimento da produtividade pode
portanto, pelo menos em teoria, traduzir-se por um crescimento relativamente mode-
rado da produção e por uma baixa substancial da duração do trabalho, assegurando
dessa forma o pleno emprego. Como já se assinalou (capítulo VII, 4.1.2.), tais evo-
luções chocam-se com a lógica capitalista: travar a produção é contrariar a reprodu-
ção alargada do capital e do lucro; reduzir o tempo de trabalho é diminuir a taxa de
mais-valia e a taxa de lucro; assegurar o pleno emprego e desenvolver o tempo livre
é diminuir o domínio sobre os trabalhadores e aumentar o espaço de liberdades pos-
síveis para os assalariados. A lógica capitalista portanto vai mais no sentido de uma
produção e de um consumo de massas, assegurados por e para os trabalhadores in-
tegrados no sistema, mas em detrimento da liberdade de todos: os trabalhadores in-
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tegrados são submetidos a tempo inteiro às exigências da produção e do consumo,
os trabalhadores excluídos não podem exercer os seus direitos a um emprego e a um
consumo normal.

4.3. A medida da evolução da produtividade

4.3.1. O método habitual

O método habitual consiste em calcular a evolução do «valor acrescentado a
preços constantes» por trabalhador ou, se possível, por hora de trabalho. O «valor
acrescentado» em causa é uma grandeza monetária: é a diferença entre as receitas
obtidas com a venda e o custo dos meios de produção comprados (se se incluir a
amortização no custo, obtém-se o «valor acrescentado líquido»; se não se incluir,
obtém-se o «valor acrescentado bruto»). Este «valor acrescentado» monetário é
deflacionado por um índice de preços apropriado para dar o «valor acrescentado a
preços constantes»: a evolução desta última grandeza é suposto representar a evolu-
ção da produção em termos reais, ou seja, em quantidades físicas. Dividindo o «valor
acrescentado a preços constantes» pelo número de trabalhadores, mede-se a produ-
tividade aparente do trabalho; dividindo-a pelo número de horas de trabalho, mede-
-se a produtividade do trabalho presente.

Este método é inadequado sob dois aspectos: a. Para uma aproximação à pro-
dução em termos reais, não é o «valor acrescentado» que convém deflacionar, mas
antes o preço total da produção, incluindo nele o custo de todos os consumos inter-
mediários (não só a amortização dos meios de produção, mas igualmente o custo
dos objectos de trabalho); b. De qualquer modo, o método ignora a eficácia com a
qual os meios de produção são utilizados: um aumento da produtividade assim cal-
culado pode ocultar uma deterioração da produtividade global do trabalho, que é o
conceito mais adequado.

4.3.2. Um método alternativo

Um método alternativo permite estimar a evolução da produtividade global e
evitar o problema colocado pela quantificação do numerador (volume da produção
em termos reais). Este método consiste em calcular a evolução do equivalente-traba-
lho do preço efectivo (= preço efectivo / E). Este evolui paralelamente ao valor social
unitário (anexo 3, 3.3.1.) e o valor social unitário é exactamente o inverso da produ-
tividade global (ver atrás, 4.1.1.).

Em cada ramo particular, a evolução da relação [preço efectivo / E] permite uma
aproximação à evolução do valor social unitário das mercadorias; permite portanto medir
os progressos da produtividade global do trabalho no ramo considerado.

O mesmo método pode ser utilizado a um nível agregado. Assim, a evolução
do índice dos preços no consumidor reflecte a evolução do preço médio do conjunto
dos meios de consumo (bens e serviços incluídos). Dividindo os números sucessivos
deste índice pela grandeza de E (ela própria expressa em índices), obtém-se uma
série que reflecte a evolução do valor social unitário do conjunto dos meios de con-
sumo. Esta série reflecte os progressos da produtividade global do trabalho na produ-
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ção dos meios de consumo. Como se explicou anteriormente (4.1.2.), esta série re-
flecte indirectamente os progressos da produtividade do trabalho no conjunto da
economia.

Quadro A.2.: Evolução do equivalente monetário dos valores (E),
dos preços no consumidor e do valor por meio de consumo em alguns

países (1972-92, 1972=100)

1972 1978 1984 1988 1992

França
E (1) 100 231 504 680 805
preço por MC (2) 100 178 335 385 436
valor por MC (3) 100 77 66 57 54

Bélgica
E (1) 100 217 363 429 525
preço por MC (2) 100 164 245 268 301
valor por MC (3) 100 76 67 62 57

Alemanha
E (1) 100 167 242 280 361
preço por MC (2) 100 135 175 181 206
valor por MC (3) 100 80 72 65 57

Reino Unido
E (1) 100 246 494 669 968
preço por MC (2) 100 230 410 491 637
valor por MC (3) 100 93 83 73 66

Estados Unidos
E (1)  100 164 253 304 368
preço por MC (2) 100 156 248 283 335
valor por MC (3) 100 95 98 93 91

(1) Fonte: quadro II.2.

(2) Fonte: índice oficial dos preços no consumidor

(3) = [(2) × 100] : (1)
Notas: — todos os índices foram calculados a partir de dados não arredondados

— MC = meio de consumo

No quadro A.2. apresenta-se um cálculo da evolução do valor por meio de
consumo: de 1972 a 1992, este valor diminuiu de 25 para 50% nos países europeus
considerados (mas a um ritmo mais lento a partir de 1978), ao passo que se manteve
praticamente estável nos Estados Unidos; isto significa que ao longo deste período a
produtividade geral aumentou na Europa (se bem que a um ritmo em progressivo
abrandamento), enquanto estagnou nos Estados Unidos (8).

(8) Para uma evolução da produtividade nos Estados Unidos no conjunto do pós-guerra (de 1948 a
1992), ver cap. VIII, gráfico VIII.7.
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4.4. A influência da produtividade sobre o valor total

Sabe-se que um aumento da produtividade global reduz necessariamente o valor
unitário das mercadorias. Mas qual é o seu efeito sobre o valor total, isto é, sobre o
valor de um conjunto de mercadorias produzidas numa empresa, num ramo ou num
país? Não se pode determiná-lo a priori. Com efeito, como se vai ver, o aumento da
produtividade não exerce qualquer influência sobre o valor novo do conjunto de
mercadorias considerado e ela exerce influências contraditórias sobre o valor antigo
transferido.

O valor novo criado numa empresa ou ramo de produção mercantil é igual ao
número de horas de trabalho presente prestadas nesta empresa ou neste ramo: varia
pois segundo o número de trabalhadores e segundo a duração média do seu traba-
lho, mas não é de modo nenhum influenciado pela produtividade do seu trabalho (a
produtividade do trabalho influencia a quantidade de valores de uso produzidos, mas
não a quantidade de valor novo criado: ver capítulo II, nota 16a e anexo 7). Quanto
ao valor antigo transferido, ele depende do número de meios de produção utilizados
e do seu valor unitário (assim como da duração de utilização prevista no que con-
cerne aos meios de trabalho). Ele é influenciado de maneira contraditória pela pro-
dutividade do trabalho: uma maior produtividade na empresa ou no ramo considerado
implica normalmente que o número de meios de produção postos em acção é aí mais
importante; em contrapartida, uma maior produtividade nos ramos que produzem estes
meios de produção implica uma diminuição do valor unitário dos meios de produ-
ção postos em acção na empresa ou no ramo considerado; é portanto impossível
determinar a priori como evolui o valor antigo transferido nesta empresa ou ramo.

Os mesmos princípios valem no que se refere ao conjunto de um país. O valor
novo criado num país é igual ao número de horas de trabalho presente consagradas
à produção das mercadorias: varia pois conforme o número de trabalhadores no sector
e conforme a duração média do seu trabalho. Quanto ao valor antigo transferido, ele
sofre as mesmas influências contraditórias da produtividade do trabalho; a sua evo-
lução não pode portanto ser determinada a priori.



ANEXO 5 301

5. A EXPLICAÇÃO DOS SALÁRIOS E DAS DIFERENÇAS DE SALÁRIOS

5.1. A concepção tradicional

Devido ao facto de a força de trabalho do assalariado ser vendida (alugada) no
«mercado de trabalho», Marx e a maior parte dos autores marxistas consideram-na
como uma mercadoria. Se é uma mercadoria, a força de trabalho possui, tal como
toda a mercadoria, um valor; e assim como o preço das mercadorias é determinado
fundamentalmente pelo seu valor, o preço da força de trabalho, o salário, é determi-
nando fundamentalmente pelo «valor da força de trabalho».

Esta abordagem tradicional define o valor da força de trabalho como sendo o
valor dos meios de consumo «socialmente necessários», isto é, o valor dos meios de
consumo que permitem ao assalariado satisfazer as necessidades consideradas nor-
mais num dado país e numa dada época. Esta concepção supõe portanto que se possa
determinar a priori quais são os meios de consumo «socialmente necessários». Conhe-
cendo estes, assim como o seu valor médio, determina-se o valor da força de traba-
lho; daí é deduz-se o salário de equilíbrio, em torno do qual evolui o salário efectivo
(ver esquema A.3.).

Na lógica desta concepção, as diferenças nos salários de equilíbrio explicam-
-se por diferenças objectivas no valor da força de trabalho definida a priori. É assim
que se explicam nomeadamente as diferenças de salários entre trabalhadores qualifica-
dos (engenheiros, quadros, etc.) e trabalhadores não qualificados: os meios de con-
sumo «socialmente necessários» são mais importantes para os primeiros, o valor da
sua força de trabalho é portanto maior e o seu salário é logicamente mais elevado (9).

5.2. Uma concepção alternativa

5.2.1. Princípios

Ao contrário da opinião maioritária, consideramos que a força de trabalho do
assalariado não é uma mercadoria, pois ela não é o produto de um trabalho indirec-
tamente social (esta é a definição precisa da mercadoria: ver capítulo II, 2.1.1.b).
Por um lado, ela não é o resultado de um processo de produção habitual, tal como o
descrito no quadro I.1.: não se pode falar de um processo de produção reunindo meios
de produção e forças de trabalho para criar uma mercadoria nova, a força de traba-
lho do assalariado (10). Por outro lado, e mais fundamentalmente, o trabalho que con-

(9) Segundo a concepção marxista tradicional, as diferenças na intensidade do trabalho provocam, tam-
bém elas, diferenças objectivas no valor da força de trabalho: um trabalho mais intensivo implica um desgaste
maior da força de trabalho, desgaste maior que deve ser compensado por um consumo mais importante (alimen-
tação mais substancial para recuperar o dispêndio de energia, sessões de relaxamento para eliminar o stress, etc.).

(10) A maior parte dos «meios de produção» não seriam outros senão os meios de consumo utilizados
pelo assalariado. Mas pode-se falar de uma técnica média de produção e de uma concorrência que penalizaria
os «produtores» que desperdiçassem os «meios de produção» e beneficiaria aqueles que os economizassem?
Em que consistiria o «trabalho presente» dedicado a produzir a «mercadoria nova», a força de trabalho? Comer,
ler, respirar, dormir constituem trabalho presente? E é preciso economizar este «trabalho presente»?
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tribui para a formação e para a reprodução da força de trabalho não constitui trabalho
indirectamente social, isto é, trabalho cujo carácter socialmente útil dependeria da
venda da força de trabalho: o trabalho fornecido no âmbito das famílias (educação,
cuidados, etc.) não tem de ser validado pelo mercado, assim como não tem o trabalho
fornecido no sector das instituições de interesse público (ensino, por exemplo); quanto
ao trabalho efectuado no sector de produção mercantil para fabricar os meios de con-
sumo necessários, ele já foi validado aquando da compra destes meios de consumo (11).

Esquema A.3.: As relações entre salário e valor da força de trabalho

1. A concepção tradicional
— Nível das necessidades  número de MC necessários

 valor FT
— Produtividade geral  valor por MC  salário de equilíbrio

salário efectivo

2. A concepção alternativa
— Relação de forças  salário efectivo  número de MC comprados

 valor FT
— Produtividade geral  valor por MC

Nota: MC = meios de consumo; FT = força de trabalho

Se a força de trabalho não é uma mercadoria, o seu preço não depende de um
valor preestabelecido, e não existe salário de equilíbrio. O salário efectivo depende
directamente das relações de forças no mercado de trabalho e estabelece-se entre
dois limites extremos: o limite inferior é dado pela necessidade de assegurar a repro-
dução física dos assalariados, o limite superior é dado pela necessidade de assegurar
o lucro das empresas. O salário obtido determina por sua vez o poder de compra dos
assalariados, isto é, o número de meios de consumo efectivamente comprados: não
há necessidade, nesta concepção, de precisar a priori quais seriam os meios de con-
sumo «socialmente necessários». Conhecendo-se os meios de consumo comprados,
bem como o seu valor médio, determina-se o «valor da força de trabalho», isto é, o
valor dos meios de consumo comprados pelo assalariado (ver esquema A.3.). Defi-
nitivamente: não é o salário que depende do valor da força de trabalho: é este que
depende do salário (12) (13).

(11) Se a força de trabalho não é uma mercadoria, pode-se assimilá-la um recurso natural? Esta assimi-
lação é difícil, na medida em que a formação e a reprodução da força de trabalho supõem o exercício de múl-
tiplas actividades de trabalho. Mais vale considerar a força de trabalho como um produto totalmente específico
e contentar-se em dizer que se trata de uma não-mercadoria.

(12) Uma vez que a força de trabalho não é uma mercadoria, o conceito de «valor da força de trabalho»,
em termos estritos, não tem sentido. Utilizamo-lo para nos conformarmos a um uso completamente geral. Mas,
ao contrário da concepção corrente, consideramos o valor da força de trabalho como sendo igual ao valor dos
meios de consumo efectivamente comprados e portanto como estando dependente do nível do salário.

(13) Como mostra o esquema A.3. (parte inferior), o valor da força de trabalho depende em simultâ-
neo da produtividade geral e das relações de forças: a primeira determina o valor por meio de consumo, as
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Na lógica desta concepção, as diferenças de salários explicam-se por diferen-
ças nas relações de forças com as quais estão confrontados os diversos trabalhado-
res. Isto é verdadeiro para as diferenças de salários entre homens e mulheres, entre
nacionais e imigrados, entre categorias profissionais (engenheiros e trabalhadores não
especializados, por exemplo), entre sectores (têxteis e energia, por exemplo), entre
regiões. Todas estas diferenças se explicam por posições de força ou de fraqueza
relativas no mercado de trabalho. Estas posições estão elas próprias dependentes de
factores tais como o peso político dos grupos abrangidos, o grau de sindicalização,
a raridade ou a abundância da mão-de-obra, a rentabilidade do sector, etc. (14).

5.2.2. Crítica de explicações concorrentes

As diferenças de salários entre trabalhadores qualificados e trabalhadores não
qualificados (por exemplo entre engenheiros e quadros, por um lado, trabalhadores
manuais por outro lado) são geralmente explicadas por considerações «objectivas»,
independentes das relações de forças.

a) Uma primeira explicação «objectiva» foi assinalada anteriormente: consiste
em dizer que o valor da força de trabalho é diferente, que os meios de consumo
socialmente necessários são objectivamente mais importantes para os trabalhadores
qualificados.

Esta explicação não é válida senão para um número limitado de meios de
consumo, a saber, os «meios de qualificação» (estudos, livros, estágios, etc.) que
são necessários para adquirir ou conservar a qualificação desejada e que devem ser
comprados pelo próprio assalariado. A explicação não vale para os meios de quali-
ficação que são fornecidos gratuitamente ou quase gratuitamente ao assalariado, sob
a forma de bens e serviços financiados pela colectividade ou pela própria empresa.
E a explicação é totalmente falsa no que diz respeito aos meios de consumo habi-
tuais: se as «necessidades» dos quadros e engenheiros são mais elevadas que as dos
trabalhadores manuais é unicamente porque a relação de forças de que os primeiros
beneficiam na sociedade lhes permite fazer aceitar esta definição mais ampla das
suas «necessidades».

Na realidade, o salário mais elevado dos quadros e engenheiros explica-se pelo
facto de que dispõem face aos empregadores de uma relação de forças mais favorá-
vel que os trabalhadores não qualificados. Esta relação de forças mais favorável re-
sulta sobretudo da sua posição estratégica na empresa, do facto de que exercem
frequentemente por delegação funções típicas dos chefes da empresa (funções de

segundas determinam o salário monetário dos trabalhadores e portanto o seu salário real, o número de meios
comprados. Ao nível macroeconómico, o salário real depende ele próprio destas duas influências: a produtivi-
dade geral determina a massa total dos bens e serviços produzidos na economia; dada esta massa, é a relação
de forças que determina a parte que corresponde aos assalariados.

(14) Numa sociedade em que as posições dominantes estão praticamente monopolizadas por intelectuais
nacionais e masculinos, é tentador justificar os privilégios salariais dos intelectuais, dos nacionais e dos homens
por considerações supostamente objectivas, que têm a vantagem de passar em silêncio as relações de forças reais.
Se se procurar explicar as diferenças de salários por diferenças objectivas no valor da força de trabalho, corre-se
o risco de negligenciar estas relações de forças ou de não lhes dar toda a importância devida.
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comando, de organização, de inovação, etc.); resulta também da sua raridade relati-
va, que pode aliás ser deliberadamente mantida a fim de manter os privilégios em
vigor.

b) Uma segunda explicação centra a atenção não sobre o valor da força de
trabalho mas sobre o valor criado pela força de trabalho: o trabalho mais qualificado
dos quadros e engenheiros criaria mais valor que o trabalho não qualificado dos tra-
balhadores manuais, o que justificaria os salários mais elevados dos primeiros (15).

Na realidade, o trabalho mais qualificado não cria mais valor do que o traba-
lho menos qualificado: do ponto de vista da criação de valor e de rendimento, todos
os produtores se encontram em igualdade (ver capítulo II, 2.2.2. e 4.1.2., e anexo 7).

c) Entre outras explicações, invoca-se o não ganho devido aos estudos assim
como as diferenças de responsabilidades de uns e de outros.

Mas as responsabilidades não são comparáveis e os diferenças de rendimentos
fazem mais do que compensar a entrada tardia na vida profissional (ver conclusão,
3.2.1.).

(15) Certos economistas explicam as diferenças de salários por diferenças na quantidade de valor criado
e pretendem ao mesmo tempo poder calcular as diferenças na quantidade de valor criado baseando-se nas
diferenças de salários!
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6. A PRODUÇÃO DE VALOR E DE MAIS-VALIA EM TERMOS QUALITATIVOS:
A QUESTÃO DO TRABALHO PRODUTIVO

Viu-se no capítulo VI (5.3.1.) que o trabalho produtivo pode ser entendido em
dois sentidos: num sentido amplo, o trabalho produtivo é o trabalho criador de valor
e de rendimento; num sentido estrito, o trabalho produtivo é o trabalho criador de
sobrevalor e de mais-valia. Quer se considere no sentido amplo ou no sentido estri-
to, o trabalho produtivo é sempre um trabalho de produção de mercadorias. Isto coloca
o problema já abordado no capítulo II (§ 1.2. e 2.1.2.a): os serviços (vendidos) são
mercadorias ao mesmo título que os bens? todas as actividades no sector de produ-
ção mercantil contribuem para a produção de mercadorias?

6.1. A concepção tradicional

6.1.1. A exclusão das actividades de circulação e de vigilância

Na análise do trabalho produtivo, Marx e a maior parte dos autores marxistas
distinguem as actividades de produção por um lado, das actividades de circulação e
de vigilância pelo outro. A produção abrange todas as operações tecnicamente ne-
cessárias para criar um produto dado. Estas operações são entendidas no sentido am-
plo: abrangem não só a fabricação propriamente dita mas também o transporte, a
armazenagem, a conservação, etc. A circulação abrange todas as actividades que
asseguram as transferências de direitos de propriedade ou de uso sobre os produtos
ou sobre o dinheiro, isto é, as actividades tornadas necessárias pela forma mercantil
da produção: compra de meios de produção e de forças de trabalho, venda de produ-
tos, contracção de empréstimos e empréstimos de dinheiro. Estas actividades exer-
cem-se seja no seio de departamentos especializados de empresas de produção
(departamentos de «venda», de «finanças», etc.) seja no seio de empresas especiali-
zadas (no comércio e nos bancos em particular). As actividades de vigilância são
tornadas necessárias pela natureza capitalista da produção, com a sua divisão em
classes: estas actividades visam assegurar a disciplina na empresa (trabalho da hie-
rarquia de direcção, dos contramestres).

Segundo a concepção marxista habitual, unicamente o trabalho de produção
(no sector mercantil) é produtivo: só ele cria mercadorias, valor e rendimento (e
portanto sobrevalor e mais-valia se se trata de trabalho assalariado). As actividades
de circulação e vigilância constituem pelo contrário trabalho improdutivo: não criam
nem mercadorias, nem valor nem rendimento. Por consequência, os rendimentos ob-
tidos no exercício destas actividades implicam, assim como os salários recebidos na
produção não mercantil, uma dedução sobre o rendimento global criado: é assim,
nomeadamente, para os salários e os lucros das empresas comerciais e financeiras,
assim como para os salários pagos aos empregados dos diversos departamentos que
realizam actividades de circulação ou de vigilância nas empresas de produção mer-
cantil.

Esta dedução efectuada para remunerar as actividades de circulação e de vigi-
lância afecta as possibilidades de lucro e de acumulação dos sectores produtivos. Na
medida em que aumenta a proporção dos trabalhadores ligados a estas actividades,
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na medida em que se reduz a proporção dos trabalhadores ligados às actividades
técnicas de produção, a economia no seu conjunto encontra portanto limites ao seu
crescimento.

6.1.2. A exclusão dos serviços imateriais

A análise da mercadoria no princípio do Capital considera unicamente o caso
de bens materiais. Do mesmo modo, a análise ulterior do processo de produção con-
centra-se no fabrico de bens materiais. Se bem que esta limitação se explique pelo
contexto da época (os serviços mercantis estavam muito pouco desenvolvidos no
século XIX), numerosos autores deduziram que o conceito de mercadoria se limita
por natureza aos bens materiais, assim como aos serviços tendo directamente por
objecto os bens materiais. Assim, segundo eles, o transporte e a reparação de objec-
tos podem ser assimilados à produção de mercadorias, mas não o transporte de pes-
soas, os cuidados prestados às pessoas, o ensino, etc.

Segundo esta concepção, as actividades de produção imaterial constituem por-
tanto trabalho improdutivo: elas não criam nem mercadoria, nem valor, nem rendi-
mento. Os rendimentos obtidos no exercício destas actividades implicam uma dedução
sobre o rendimento global criado na produção mercantil material. Na medida em
que aumenta a proporção das actividades imateriais, a economia encontra limites su-
plementares ao seu crescimento.

6.2. Uma concepção alternativa

6.2.1. Princípios

As concepções tradicionais resumidas anteriormente definem a mercadoria, e
portanto o trabalho produtivo, tendo em conta a natureza concreta das actividades
realizadas. Para elas, o critério de trabalho indirectamente social (trabalho humano
validado por uma venda no mercado) não basta para definir a mercadoria: é preciso
ainda que o trabalho seja afectado a actividades técnicas de produção (por oposição
às actividades de circulação e de vigilância), e mesmo a actividades técnicas de pro-
dução material (por oposição aos serviços imateriais).

A concepção alternativa retida neste livro define a mercadoria, e portanto o
trabalho produtivo, a partir unicamente do critério de trabalho indirectamente social.

Desde que uma empresa qualquer vende bens ou serviços, todo o trabalho pres-
tado nesta empresa conta como trabalho indirectamente social, como trabalho que
cria mercadorias, valor e rendimento (e portanto sobrevalor e mais-valia se se trata
de trabalho assalariado).

Por consequência, as actividades de circulação e de vigilância, assim como
todas as actividades de produção imaterial, constituem igualmente trabalho produ-
tivo (na medida em que, como sempre, os bens e serviços produzidos pela empresa
sejam efectivamente vendidos). Contribuem, também elas, para a criação do rendi-
mento global. Em si, o desenvolvimento destas actividades não implica pois dedu-
ção sobre o rendimento global nem travão ao crescimento da economia.
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6.2.2. Resposta a duas objecções

a) A concepção alternativa defendida aqui admite que os serviços mercantis
participam na criação do rendimento global (e da mais-valia global se forem produ-
zidos em empresas capitalistas). Isto quer dizer que actividades como o comércio e
a banca podem desenvolver-se indefinidamente, sem prejuízo para o sistema?

A resposta é negativa, não porque estas actividades sejam improdutivas, mas
porque nenhum sector de actividade se pode desenvolver sem ter em conta as exi-
gências da interdependência geral, sem ter em conta as ligações que ele tem neces-
sariamente com os outros ramos (aos quais deve comprar ou vender meios de
produção) e eventualmente com os consumidores (aos quais deve vender meios de
consumo).

b) A concepção alternativa defendida aqui leva a suprimir a distinção entre
actividades ligadas à «produção» (no sentido estrito) e actividades ligadas à «cir-
culação». Tanto umas como outras são englobadas no conceito de trabalho indirecta-
mente social (se há venda). O que resta então do esquema D  M

0
  P  M

1
+ 

 D+ e da tese marxista segundo a qual o rendimento e a mais-valia são criadas na
produção (P) e não na circulação (D  M

0
 e M

1
+  D+)?

De facto, convém estabelecer uma distinção entre os actos de circulação e as
actividades de circulação.

Os actos de circulação são actos jurídicos (compra-venda, contracção de em-
préstimo e empréstimo, locação) que asseguram transferências de direitos de proprie-
dade ou de uso sobre mercadorias e/ou sobre dinheiro. Os actos D M

0
 transferem

para a empresa a propriedade ou o uso dos meios de produção e das forças de traba-
lho (simultaneamente, os vendedores dos meios de produção e os assalariados tor-
nam-se proprietários da soma de dinheiro paga pela empresa). Os actos M

1
+  D+

transferem para o comprador ou para o utilizador a propriedade ou o uso do produto
acabado (simultaneamente, a empresa torna-se proprietária da soma de dinheiro paga
pelo comprador ou pelo utilizador). Todas estas transferências de direitos são actos
instantâneos: realizam-se num momento preciso do tempo, momento determinado
pelas partes contratantes ou pela lei (por exemplo: no momento da palavra dada, ou
da assinatura do contrato, ou do pagamento do preço, etc.).

Actos instantâneos, as transferências de direitos implicam contudo uma quan-
tidade maior ou menor de trabalho, um número mais ou menos importante de acti-
vidades diversas: assim, a compra da força de trabalho (realizada no momento da
assinatura do contrato de trabalho) implica diversas actividades como a organização
do recrutamento, o estabelecimento dos contratos de trabalho, o pagamento do pes-
soal contratado, etc.; igualmente, a venda de viaturas (realizada por exemplo no
momento da assinatura dos contratos de compra) implica diversas actividades como
a publicidade, o estabelecimento dos contratos de compra, a facturação das vendas,
a concessão de crédito, a cobrança das dívidas, etc. Todas estas actividades consti-
tuem os serviços de circulação ou actividades de circulação: estas podem ser defi-
nidas como o conjunto das actividades efectuadas para realizar as transferências de
direitos, ou ainda como o conjunto das actividades implicadas pelos actos de cir-
culação.
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Uma vez estabelecida a distinção entre actos de circulação e actividades de
circulação, a tese mencionada acima permanece perfeitamente válida. Os actos de
circulação (D  M

0
, M

1
+  D+) não criam nem valor, nem rendimento, nem mais-

-valia: eles apenas transferem direitos jurídicos sobre mercadorias que encarnam um
dado valor, ou sobre dinheiro que simboliza um dado valor. Em contrapartida, as
actividades de circulação contribuem para criar valor, rendimento e mais-valia: estão
compreendidas no processo de produção no sentido amplo (16).

(16) Os lucros do sector financeiro (bancos, seguradoras) têm em nossa opinião uma tripla origem:
1. a mais-valia criada pelos assalariados do sector (que são inteiramente produtivos de valor e de mais-valia na
nossa concepção); 2. as transferências de mais-valia provenientes de outros sectores, na medida em que o
sector financeiro dispõe de um poder de mercado superior à média; 3. as rendas financeiras, devidas à mera
propriedade de activos financeiros (elas são comparáveis às rendas da terra, as quais se explicam pela mera
propriedade do solo, independentemente de todo o trabalho: sobre a renda da terra agrícola, ver Gouverneur,
J.: Valeur, capital et accumulation, ob. citada, pp. 138-143).
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7. A PRODUÇÃO DE VALOR E DE MAIS-VALIA EM TERMOS QUANTITATIVOS:
A QUESTÃO DO TRABALHO MAIS PRODUTIVO, MAIS INTENSO, MAIS QUA-
LIFICADO

O anexo anterior examinou a questão do trabalho produtivo de um ponto de
vista qualitativo: tratava-se de saber se todo trabalho no sector de produção mercan-
til produz valor e rendimento (e portanto sobrevalor e mais-valia se se trata de tra-
balho assalariado). Este anexo examina a questão do trabalho produtivo de um ponto
de vista quantitativo: os trabalhos considerados como produtivos de um ponto de
vista qualitativo criam todos a mesma quantidade de valor e de rendimento (de
sobrevalor e de mais-valia)? Aborda-se aqui o problema das diferenças na produtivi-
dade, na intensidade e na qualificação do trabalho.

7.1. A concepção tradicional

7.1.1. A criação de valor

Na concepção marxista tradicional, o trabalho mais produtivo é aquele que,
sem exigir um dispêndio de energia acrescido por parte dos trabalhadores, produz
mais mercadorias num lapso de tempo dado (numa jornada de 8h, por exemplo).
Segundo esta definição, o trabalho é mais produtivo (ou torna-se) por razões inde-
pendentes do esforço fornecido pelos trabalhadores: a razão principal reside na me-
canização e no progresso técnico, mas outros factores podem intervir (progresso na
organização, por exemplo). O trabalho mais intensivo e o trabalho mais qualificado
exigem, por sua vez, um dispêndio de energia maior por parte dos trabalhadores: no
caso de um trabalho mais intensivo, o trabalhador despende mais energia no próprio
momento do trabalho; no caso de um trabalho mais qualificado, ele despende um
suplemento de energia previamente ao trabalho, no esforço que faz (e para o qual
outros contribuem) por adquirir e conservar a qualificação desejada.

1. As mercadorias intercambiam-se em função do seu valor social, isto é, em
função da quantidade de trabalho requerido em condições médias de produtividade,
de intensidade e de qualificação em vigor numa época dada. As condições médias
de produtividade não podem ser apreciadas senão no interior de cada ramo de pro-
dução (17). Em contrapartida, as condições médias de intensidade e de qualificação
devem ser apreciadas ao mesmo tempo no interior de cada ramo e ao nível do con-
junto da economia.

O que determina o valor social das mercadorias são em primeiro lugar as con-
dições médias de produtividade, de intensidade e de qualificação que prevalecem no
interior de cada ramo. As mercadorias não podem trocar-se em função do tempo de
trabalho decorrente da produtividade em cada empresa particular: se assim fosse,

(17) Pode-se comparar a produtividade do trabalho em duas siderurgias, mas é impossível comparar a
produtividade do sector siderúrgico e a do sector têxtil (ver cap. II, nota 17).
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cada empresa teria interesse em utilizar as técnicas com pior desempenho. Segundo
a concepção tradicional, a hora de trabalho mais produtivo deve pois contar como
um múltiplo da hora de trabalho de produtividade média, e inversamente para a hora
de trabalho menos produtivo: a primeira cria mais valor social, a segunda menos.
O mesmo raciocínio é válido para a intensidade do trabalho: com igual técnica, se as
mercadorias fossem trocadas em função do tempo de trabalho individual, cada pro-
dutor teria interesse em executar o seu trabalho o mais lentamente possível. Na rea-
lidade, uma hora de trabalho mais intenso implica um dispêndio de energia maior e
deve contar como um múltiplo da hora de trabalho de intensidade média: ela cria
mais valor social. Do mesmo modo, um trabalho mais qualificado implica, também
ele, um dispêndio de energia maior (durante o processo de formação): para que os
produtores tenham interesse em adquirir a qualificação desejada é preciso que a hora
de trabalho qualificado (chamado trabalho «complexo») conte como um múltiplo da
hora de trabalho de qualificação média (chamado trabalho «simples»).

O que determina o valor social das mercadorias são em seguida as condições
médias de intensidade e de qualificação prevalecente no conjunto da economia.
Suponhamos que no interior de cada ramo os produtores trabalham com o mesmo
grau de produtividade, de intensidade e de qualificação. Suponhamos que sejam pre-
cisas 15 h para produzir uma mercadoria B e 5 h para produzir uma mercadoria C.
A troca far-se-á na proporção 1B = 3C? Isso não é possível a não ser que o grau de
intensidade e de qualificação do trabalho seja o mesmo nos dois ramos. Se o traba-
lho for mais exigente no ramo B (se for mais intensivo ou exigir qualificações supe-
riores), a proporção de troca 1B = 3C desviaria os produtores do ramo B para o
ramo C. Entre ramos, o trabalho mais intensivo ou mais qualificado deve portanto
contar como um múltiplo do trabalho de intensidade e de qualificação médias à es-
cala do conjunto da sociedade: ele cria mais valor social que o trabalho médio.

2. O que antecede referia-se às diferenças de produtividade, de intensidade ou
de qualificação no interior de um mesmo ramo ou entre ramos. O que se passa com
um aumento do grau médio de produtividade, de intensidade e de qualificação num
ramo e de um aumento do grau médio de intensidade e de qualificação no conjunto
da economia? As respostas fornecidas no Capital dizem respeito ao aumento da pro-
dutividade e da intensidade:

— Um aumento da produtividade média num ramo traduz-se pelo aumento da
quantidade produzida, mas não pelo aumento do valor criado: para uma mesma du-
ração, o trabalho cria mais produtos, mas não mais valor. O aumento da produtivi-
dade traduz-se na realidade por uma diminuição do trabalho presente por unidade e
por uma diminuição do valor unitário das mercadorias (trabalho presente e passado
por unidade).

— Um aumento da intensidade média do trabalho na economia traduz-se igual-
mente por um aumento das quantidades produzidas sem aumento do valor criado (se
bem que haja um dispêndio de energia maior). Assim como o aumento geral da pro-
dutividade, ele traduz-se por uma baixa dos valores unitários.
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7.1.2. O efeito sobre a taxa de mais-valia

1. Se a produtividade ou a intensidade do trabalho aumentam no conjunto da
economia (ou pelo menos nos ramos que produzem, directa ou indirectamente, os
meios de consumo dos assalariados), o valor unitário dos meios de consumo salarial
diminui. Para duração de trabalho e salário real constantes, o trabalho necessário
diminui e a taxa de mais-valia aumenta: trata-se neste caso de produção de «mais-
-valia relativa» (18).

2. Se a produtividade ou a intensidade do trabalho diferem de uma empresa
para outra no interior de um mesmo ramo, o valor individual unitário das mercado-
rias produzidas nas empresas com melhor desempenho é inferior ao valor social
unitário. Ao vender as suas mercadorias a um preço que ultrapassa o valor indivi-
dual unitário, estas empresas beneficiam de uma «mais-valia extra», que é assimila-
da a uma criação de «mais-valia relativa»: para duração do trabalho igual e para
salário igual, estas empresas experimentam uma taxa de mais-valia superior, por via
da redução do «trabalho necessário» dos seus assalariados. Mas esta «mais-valia extra»
está destinada a desaparecer quando os concorrentes imitarem os métodos das em-
presas com melhor desempenho.

7.2. Uma concepção alternativa

7.2.1. Crítica da concepção tradicional

a) Para os partidários da concepção tradicional, o comum denominador das
mercadorias e a substância do valor residem no dispêndio de energia (considerada
de maneira abstracta, isto é, independentemente da sua aplicação a esta ou aquela
produção ou a determinado trabalho específico). Na medida em que o trabalho mais
intensivo e o trabalho mais qualificado implicam um dispêndio de energia maior,
eles criam mais valor que o trabalho menos intensivo e menos qualificado. Três
observações podem ser levantadas a este respeito:

— Se o dispêndio de energia deve servir de denominador comum, é preciso
que a unidade de medida dele seja precisada, pelo menos no plano teórico (a dificul-
dade prática de calcular concretamente o dispêndio de energia não está aqui em causa).
Mas que unidade de medida comum pode haver para comparar, por exemplo, o dis-
pêndio de energia de um trabalhador mais manual e o de um trabalhador mais inte-
lectual? Estes dois dispêndios de energia dependem das características concretas dos
trabalhos e não são comparáveis.

— Se a substância do valor é o dispêndio de energia, parece lógico assimilar
o aumento da intensidade média do trabalho a um prolongamento da duração do tra-

(18) Na concepção marxista tradicional, contudo, o aumento da intensidade, assim como o aumento
do grau de qualificação, faz crescer a quantidade de meios de consumo necessários (ver anexo 5, § 5.1. e nota
9): isto deve logicamente limitar a produção de «mais-valia relativa».
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balho e considerar que tanto um como o outro são fontes de «mais-valia absoluta».
É o que faz a maior parte dos adeptos da concepção tradicional; o Capital, contudo,
considera que um aumento geral da intensidade do trabalho não tem efeito sobre a
quantidade de valor criada (19).

— Se se considera um sistema capitalista em vez de um sistema de pequena
produção mercantil, o dispêndio de energia já não intervém para regular trocas de
mercadorias. Num sistema de pequena produção mercantil, as mercadorias trocam-
-se enquanto produtos do trabalho. O equilíbrio das trocas supõe logicamente que
se tem em conta o dispêndio de energia próprio dos diversos ramos: se o valor social
não tivesse em conta senão a duração do trabalho e omitisse a intensidade e a qua-
lificação do trabalho próprios de cada ramo, os produtores desertariam dos ramos
que implicassem um trabalho mais intensivo ou mais qualificado. Num sistema ca-
pitalista, em contrapartida, as mercadorias trocam-se enquanto produtos do capital.
O equilíbrio das trocas supõe que os diversos ramos obtenham uma mesma taxa de
lucro médio (ver anexo 10, § 10.2): de outro modo, os capitalistas desertariam dos
ramos caracterizados por uma taxa de lucro inferior à média. Mas o equilíbrio das
trocas não supõe que se pondere a duração do trabalho pelo grau de intensidade e de
qualificação próprio de cada ramo: os capitais não desertarão dos ramos em que os
assalariados devem fornecer um trabalho mais intensivo ou mais qualificado (20).

b) Ao assimilar a «mais-valia extra» a uma produção de «mais-valia relativa»,
Marx adopta implicitamente uma definição nova do trabalho necessário, que não
coincide com a sua primeira definição. Segundo a primeira definição, o trabalho
necessário é o tempo de trabalho durante o qual o assalariado cria um valor igual ao
valor dos seus meios de consumo. Segundo a definição nova, o trabalho necessário
torna-se o tempo de trabalho durante o qual o assalariado cria um produto cuja venda
proporciona um rendimento líquido igual ao salário do trabalhador.

Para explicitar este ponto, consideremos o exemplo numérico do Quadro V.1.
e do gráfico V.2. A «mais-valia extra» da empresa 1 é representada pelo rectângulo
marcado com sinais +: ela é de 1000 € (= Lc – Mv).

Segundo a definição habitual, o trabalho necessário é de 4h para os assalaria-
dos das três empresas: supõe-se com efeito que o valor da força de trabalho é igual
a 4h e que o salário monetário é de 4 €.

Segundo a definição nova, o trabalho necessário varia de uma empresa para
outra: sendo dado o preço de venda comum (12 €) e o custo dos meios de produção
por unidade (que se verifica ser de 8 € nas três empresas), é preciso produzir e ven-
der 1 unidade para obter um rendimento líquido de 4 €. Ora, um assalariado produz

(19) Ver Le Capital, Paris, Editions Sociales, livre I, tome 2, pp. 196-197 [Cf. O Capital, Editorial
«Avante!», Lisboa, 1992, livro primeiro, tomo II, p. 596. — Nota da edição portuguesa.]: só as diferenças de
intensidade entre países afectam a quantidade de valor criado.

(20) O problema consistirá eventualmente em lançar os assalariados para os ramos (e os empregos)
que implicam um trabalho mais intensivo e mais qualificado: em função das relações de forças, é possível —
mas não é certo — que salários mais elevados devam ser concedidos. Mas trata-se de um problema de salário
e de valor da força de trabalho e não de um problema de valor social das mercadorias produzidas nos diversos
ramos.
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1 unidade em 0,222 dia na empresa 1, em ½ dia na empresa 2, em 1 dia na empresa
3: para uma mesma jornada de 8h, resulta que o «trabalho necessário» é de 1,78h
(= 8h × 0,222) na empresa 1, de 4h (= 8h × ½) na empresa 2 e de 8h na empresa 3;
as «taxas de sobretrabalho» ou «taxa de mais-valia» respectivas são de 350% (6,22h/
/1,78h), de 100% (4h/4h) e de 0% (0h/8h). Como se vê, o «trabalho necessário» assim
definido depende da produtividade do trabalho presente nas três empresas. Mas
depende também do preço de venda do produto: se a empresa 1 vendesse o seu pro-
duto ao preço de 11 € (em vez de 12 €), cada unidade não lhe proporcionaria senão
3 € de rendimento líquido (em vez de 4 €), igual ao salário: o «trabalho necessário»
seria então de 2,37h (em vez de 1,78h). Na realidade, estas diversas «taxas de sobre-
trabalho» ou «taxas de mais-valia», que variam segundo a produtividade das empre-
sas e segundo o preço de venda, representam simples relações lucro/capital variável
(na empresa 1, 1400 €/400 € = 350%; na empresa 2, 600 €/600 € = 100%; na em-
presa 4, 0 €/1000 € = 0%).

Para evitar esta justaposição de duas definições contraditórias do trabalho neces-
sário é preciso antes assimilar a «mais-valia extra» a uma produção de «mais-valia
absoluta»: o trabalho necessário permanece fixado em 4h nas três empresas, mas o
trabalho mais produtivo da empresa 1 é assimilado a um trabalho mais longo (8h de
trabalho e criam nela um valor de 14h), ao passo que o trabalho menos produtivo da
empresa 3 é assimilado a um trabalho menos longo (8h de trabalho criam um valor
de 4h). Encontram-se as mesmas «taxas de sobretrabalho» ou «taxas de mais-valia»
que anteriormente (na empresa 1: 14h/4h = 350%; na empresa 2: 4h/4h = 100%; na
empresa 3: 0h/4h = 0%). Mas estas taxas correspondem de novo à relação lucro/
/capital variável.

c) Quer se assimile a «mais-valia extra» a uma produção de «mais-valia rela-
tiva» ou de «mais-valia absoluta», subsiste uma outra contradição. A distinção entre
mais-valia e lucro, que desempenha um papel essencial ao nível dos ramos de produ-
ção, desaparece completamente ao nível das empresas; a mais-valia criada na em-
presa é considerada como sendo igual ao lucro obtido. Simultaneamente, a «taxa de
mais-valia» varia conforme as empresas em função do lucro obtido: mesmo se todas
as condições de trabalho forem idênticas nas diversas empresas (mesmo salário, dura-
ção, intensidade, qualificação), os assalariados são tanto mais explorados quanto a
sua empresa realiza mais lucro; no caso limite de empresas que não realizam nenhum
lucro (como a empresa 3 no exemplo numérico, assim como as empresas marginais
que sobrevivem graças a subsídios), os assalariados não seriam de todo explorados! (21)

(21) a) Quando analisa a «mais-valia extra» (Capital, livre I, tome 2, cap. XII, pp. 11-12 [Cf. O Capi-
tal, Editorial «Avante!», Lisboa, 1992, livro primeiro, tomo II, pp. 364-366. — Nota da edição portuguesa.]),
Marx não considera a situação das empresas marginais: todas as empresas do ramo estão em pé de igualdade,
salvo a empresa com melhor desempenho (onde o valor individual unitário é inferior ao valor social unitário).
Quando analisa toda a hierarquia dos valores individuais unitários (Capital, livre III, tome 1, cap. X, pp. 194-
-200), ele já não considera o problema da «mais-valia extra» e diferenças de «taxa de mais-valia» conforme as
empresas.

b) Os autores geralmente hesitam em utilizar o conceito de valor individual e empregam de preferên-
cia a expressão «tempo de trabalho individual» (por oposição ao «tempo de trabalho socialmente necessário»
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7.2.2. Princípios alternativos

a) Na nossa opinião, o comum denominador das mercadorias (o trabalho abs-
tracto, o valor) deve fazer abstracção de todas as características concretas do traba-
lho incluindo o seu grau de tecnicidade, de qualificação ou de intensidade (ver capítulo
II, 2.2.2.). Estas características concretas não podem ser objecto de comparação entre
as diversas mercadorias nem entre os diversos produtores.

A única coisa que permanece comparável em todos os casos é a duração do
trabalho, ou mais exactamente o tempo de trabalho durante o qual os trabalhadores
põem a sua força de trabalho à disposição da empresa. Se dois trabalhadores estão à
disposição de uma empresa durante 8h e se os produtos que contribuíram para fabri-
car encontram comprador no mercado, os dois trabalhadores criaram 8h de valor.
A quantidade de valor criada é portanto independente da produtividade, da intensi-
dade e da qualificação do trabalho. Depende unicamente de dois factos de natureza
puramente social: a duração da sujeição do trabalhador à empresa e a validação do
produto pelo mercado. A duração igual, um trabalho mais produtivo, mais intensivo
ou mais qualificado cria tanto valor quanto um trabalho menos produtivo, menos
intensivo ou menos qualificado. A duração igual e salário igual, os dois criam a mesma
quantidade de mais-valia (22).

b) O aumento da intensidade do trabalho (e eventualmente da sua qualifica-
ção) constitui um dos meios de aumentar a produtividade do trabalho e de baixar
assim o valor das mercadorias. Ele deve portanto ser tratado do mesmo modo que
qualquer outra causa de aumento da produtividade (desenvolvimento da mecaniza-
ção em particular) (23).

que determina o valor social). O conceito de valor individual é contudo inteiramente justificado: se uma em-
presa consegue vender as suas mercadorias, o trabalho consagrado a produzi-las constitui trabalho indirecta-
mente social (portanto valor), pouco importa o grau de produtividade da empresa. O conceito de valor individual
surge de maneira explícita na passagem em causa do livro III do Capital (em que é oposto ao «valor de mer-
cado» ou «valor social»).

(22) Estes princípios aplicam-se claramente à produção de serviços, onde a simples espera de clientes
pode durar um tempo mais ou menos longo. A título de exemplo, consideremos o caso dos salões de cabelei-
reiro. Suponhamos que o processo de produção é idêntico em todos os salões, que cada salão emprega um
único assalariado durante 8 horas por dia e que este assalariado consagra uma hora de trabalho presente por
cliente (para simplificar, não se leva em conta o trabalho passado). Suponhamos igualmente que os salões
recebem em média 6 clientes por dia: o valor social unitário dos serviços de cabeleireiro é portanto igual a
1,33h (= 8h/6). Suponhamos agora que um salão mais frequentado trata 8 clientes por dia, ao passo que um
salão marginal trata apenas 4: o valor criado diariamente por trabalhador é igual a 8h em todas as empresas,
mas o valor individual unitário (por mercadoria) é inferior à média no salão mais frequentado (8h : 8 = 1h) e
superior à média no salão marginal (8h : 4 = 2h). (Na medida em que o preço é o mesmo para todas as empre-
sas concorrentes, a transferência da mais-valia habitual produz-se necessariamente: o primeiro salão obtém
um lucro superior à mais-valia que ali é criada, em detrimento do salão marginal, que recebe um lucro inferior
à mais-valia criada).

(23) As diferenças no grau de mecanização combinam-se na prática com diferenças na qualificação e
na intensidade do trabalho: ver cap. V, nota 7.b.
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— Se a intensidade aumenta no conjunto da economia (ou pelo menos nos
ramos que contribuem para a produção dos meios de consumo salarial), ela dá lugar
a uma produção de «mais-valia relativa».

— Se a intensidade do trabalho aumenta numa empresa particular, ela está na
origem de uma «mais-valia extra» em favor da empresa em causa. Mas esta «mais-
-valia extra» não é criada pelos assalariados da empresa com melhor desempenho:
ela provém de uma redistribuição da mais-valia criada nas empresas com pior de-
sempenho.

Uma tal concepção não põe de modo nenhum em causa o interesse das empre-
sas em intensificar o trabalho. Em contrapartida, apresenta a vantagem de evitar as
contradições denunciadas anteriormente: assegura a unicidade do conceito de traba-
lho necessário; mantém a distinção essencial entre lucro e mais-valia, tanto ao nível
de cada empresa como ao nível dos diversos ramos; e reconhece a existência da explo-
ração em todas as empresas, incluindo nas empresas que não realizam lucro.

7.2.3. Exploração física e exploração económica

Na nossa opinião, os assalariados submetidos a um trabalho mais intensivo
não fornecem mais trabalho que os assalariados que trabalham menos intensivamen-
te; no sector mercantil, os primeiros não criam mais valor e rendimento que os se-
gundos; a duração igual e salário igual, a taxa de sobretrabalho ou de mais-valia será
a mesma para uns e outros. Não é contudo «evidente» que os assalariados submeti-
dos a um trabalho mais intensivo são mais explorados, que a taxa de sobretrabalho
ou de mais-valia é superior no seu caso?

Para responder a esta objecção — baseada no bom senso imediato — importa
recordar a distinção entre exploração física e exploração económica (24). Em termos
físicos, o assalariado é tanto mais explorado quanto o seu trabalho for longo, penoso
e intensivo e quanto o seu nível de consumo for baixo: no limite, é esgotado no
trabalho e reduzido a um salário de fome. Em termos económicos, o assalariado é
tanto mais explorado quando a taxa de sobretrabalho ou de mais-valia for elevada.

Os dois tipos de exploração devem ser dissociados: um aumento da taxa de
mais-valia pode ser acompanhado por uma subida do consumo (ver capítulo VIII,
secção 2) e/ou por uma descida da intensidade do trabalho; inversamente, e ao con-
trário do senso comum, uma exploração física mais forte — no caso um trabalho
mais intensivo — não implica uma exploração económica mais elevada.

(24) Ver cap. IV, § 1.1. (incluindo a nota 3).
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8. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE AS RELAÇÕES ECONÓMICAS
FUNDAMENTAIS

8.1. As influências que afectam as três relações

A análise das relações económicas fundamentais, no capítulo IV, faz ressaltar
três tipos de conceitos: conceitos expressos em termos de trabalho (duração do tra-
balho, valor dos meios de consumo, etc), conceitos expressos em termos monetários
(salário, preço dos meios de consumo, etc.) e grandezas expressas em termos de quan-
tidades físicas (salário real, número de trabalhadores, etc.). Este parágrafo começa
por simbolizar as influências que actuam sobre mv', c' e lc', distinguindo os três
tipos de conceitos. A seguir avança os princípios que permitem medir as diversas
grandezas retidas. Finalmente, reformula as três relações com a ajuda dos símbolos
adoptados e ressalta as influências de base que afectam a taxa de lucro macroeconó-
mica.

8.1.1. Simbolização das influências que afectam mv', c' e lc'

a) Grandezas em termos físicos:
M = número de meios de produção (MP)
x = número de meios de consumo (MC) por assalariado = salário real

por trabalhador (= w/p
x
)

L = número de assalariados

b) Grandezas em termos monetários:
p

m
= preço médio por MP

p
x

= preço médio por MC
w = salário médio por trabalhador (= x.p

x
)

c) Grandezas em termos de trabalho:
p

m
= valor por MP (= p

m
/E)

p
x

= valor por MC (= p
x
/E)

w = valor da FT por assalariado (= valor dos MC comprados por assa-
lariado = trabalho necessário por assalariado) (= w/E = x.p

x
)

t = tempo de trabalho presente por assalariado (= valor novo criado
por assalariado)

8.1.2. Medida das influências que afectam mv', c' e lc'

As variáveis L, t e w não apresentam problemas de princípio.
A grandeza de w calcula-se dividindo w por E (capítulo III, § 1.4.).
As variáveis p

x
 e p

m
 estão disponíveis sob a forma de índices: o índice dos

preços no consumidor dá a evolução do preço médio dos MC, outros índices dão a
evolução dos preços médios dos MP.
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Dividindo-se os índices p
x
 e p

m
 por E (ele próprio posto em índice), obtém-se

a evolução de p
x
 e p

m
 igualmente sob a forma de índices (ver quadro A.2. no que se

refere a p
x
).

Não sendo os MC adicionáveis entre si, nem tã-pouco os MP, é impossível
quantificar x e M. Em contrapartida, é possível quantificar a evolução de x e M sob
a forma de índices:

índice x = índice w / índice p
x

índice M = índice capital constante / índice p
m

8.1.3. Explicitação das influências que afectam mv', c' e l'

a) A taxa de mais-valia (mv' = Mv/V)

t – w t
mv' = = – 1

w w

t
mv'= – 1

x.p
x

b) A composição do capital (c' = C/V)

M p
m

M p
m

1
c'= . = . .

L w L p
x

x

M p
m

1
c'= . .

L p
x

x

c) A taxa de lucro (lc' = Lc/K)

Ao nível macroeconómico (em que Lc = Mv), pode-se desenvolver a fórmula
do seguinte modo:

t t – x.p
x– 1mv' x.p

x
x.p

xlc'= = =
c'+ 1 M p

m
1 (M/L)p

m
+ x.p

x. . +1
L p

x
x x.p

x

t – x.p
xlc'=

(M/L) p
m
 + x.p

x
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Esta última fórmula de lu' será utilizada no anexo 9 para esclarecer e apreciar
a «lei da baixa tendencial da taxa de lucro (geral)».

Ao nível microeconómico (em que Lu ≠ Mv), não se dispõe de uma fórmula
simples para exprimir as influências que afectam lu'. Mas para uma taxa de mais-
-valia dada, sabem-se as razões pelas quais lu' difere segundo as empresas e con-
forme os ramos. Entre empresas, a taxa de lucro individual é tanto mais elevada
(baixa) quanto o valor individual unitário é reduzido (elevado) em relação ao valor
social unitário (ver capítulo V, § 1.1.). Entre ramos, a taxa de lucro médio é tanto
mais elevada (baixa) quanto o ramo disponha de um poder de mercado elevado (fraco)
(ver capítulo V; § 1.2.); na ausência de poderes de mercado diferenciados, as taxas
de lucro médias são iguais (ver anexo 10).

8.2. Fórmulas alternativas da taxa de mais-valia

8.2.1. Uma precisão sobre a fórmula de base

As fórmulas acima apresentadas referem-se a uma economia exclusivamente
capitalista e ignoram a existência de um sector de produção não mercantil. Na rea-
lidade, os assalariados dividem-se em duas categorias económicas: os que trabalham
no sector de produção mercantil (L

v
) e os que trabalham no sector de produção não

mercantil (L
u
). Para levar em conta esta distinção, convém substituir os símbolos L,

t, w, w e x pelos símbolos mais precisos L
v
, t

v
, w

v
, w

v
 e x

v
, em que o subscrito v

designa apenas os assalariados do sector de produção mercantil (referindo-se v ao
capital variável dispendido para a compra destas forças de trabalho). Portanto tem-
-se:

t
vmv'= – 1 [1]

w
v

t
vmv'= – 1 [2]

x
v
 – p

x

8.2.2. A relação produtividade/salário horário real

A fórmula [2] pode ser escrita sob uma forma ligeiramente diferente. Dividindo-
-se o numerador e o denominador por t

v
 . p

x
, obtém-se:

1 / p
xmv'= – 1 [3]

x
v
 / t

v

O numerador agora é o inverso do valor por meio de consumo (MC): repre-
senta portanto o número de MC produzidos por hora de trabalho (presente e pas-
sado), ou seja, a produtividade global na produção dos MC (a qual constitui uma
boa aproximação da produtividade macroeconómica: ver anexo 4, 4.3.2.). Quanto ao
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denominador, ele representa o salário horário real dos assalariados do sector mer-
cantil. Vê-se novamente que a taxa de mais-valia pode permanecer estável, e mesmo
aumentar, apesar de um aumento do nível de vida dos assalariados: basta para isso
que o salário horário real aumente menos que a produtividade global na produção
dos MC.

A fórmula [3] sugere que se pode abordar a evolução da taxa de mais-valia
pela comparação de séries estatísticas que descrevem respectivamente a evolução do
salário horário real (x

v
/t

v
) e a da produtividade horária real na produção dos MC (1/p

x
).

A evolução de x
v
/t

v
 obtém-se facilmente dividindo-se as estatísticas do salário horá-

rio nominal (w
v
/t

v
) pelo índice dos preços no consumidor (p

x
). Em contrapartida, não

se obtém tão facilmente a evolução de 1/px. Com efeito, as estatísticas habituais de
produtividade são obtidas dividindo-se por um índice de preços apropriado o «valor
acrescentado» monetário por trabalhador (ou por hora de trabalho) na indústria. Estas
estatísticas apresentam vários defeitos: por um lado, não se referem senão à indús-
tria, ao passo que um número crescente de MC consiste em serviços; por outro lado,
não exprimem no melhor dos casos senão a produtividade por hora de trabalho pre-
sente; finalmente, o «valor acrescentado a preços constantes» é um mau indicador
do volume físico de produção (acerca destes últimos dois pontos, ver anexo 4, 4.3.1).
O cálculo de p

x
 = p

x
/E evita o cálculo do volume físico de produção e escapa aos

outros dois defeitos: o índice dos preços no consumidor (p
x
) abarca tanto os bens

industriais como os serviços; e 1/p
x
 representa a produtividade por hora de trabalho

passado e presente na produção destes bens e serviços.

8.2.3. A relação E/salário horário monetário

A fórmula [2] explicita as influências que actuam sobre mv', mas ela não per-
mite calcular a grandeza absoluta de mv': as variáveis x

v
 e p

x
 não podem efectiva-

mente ser expressas senão sob a forma de índices. Para calcular mv', substitui-se w
v

por w
v
/E na fórmula [1]:

t
vmv'= – 1

w
v
 / E

A taxa de mais-valia pode então ser expressa como uma função de E e do
salário horário médio no sector de produção mercantil:

E
mv'= – 1 [4]

w
v
 / t

v

Esta fórmula permite calcular facilmente a taxa de mais-valia tanto ao nível
macroeconómico como aos níveis microeconómicos (ramo, empresa, categoria par-
ticular de assalariados). Para conhecer a taxa de mais-valia média da economia tem-
-se em conta o salário horário médio no conjunto do sector de produção mercantil
salarial (rectângulo A do quadro I.3.). Para conhecer a taxa de mais-valia num ramo
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ou empresa particular, ou para uma categoria dada de assalariados (torneiros, infor-
máticos, etc.), tem-se em conta o salário horário médio ao nível considerado.

Pode-se do mesmo modo calcular a taxa de sobretrabalho dos assalariados do
sector de produção não mercantil (rectângulo C do quadro I.3.): substitui-se w

v
/t

v

por w
u
/t

u
, que representa o salário horário médio dos assalariados que trabalham no

sector de produção não mercantil.
Por outro lado, a fórmula [4] faz sobressair igualmente o alcance das lutas em

torno do salário horário: quando reivindicam aumentos de salário, os trabalhadores
reivindicam, mais fundamentalmente, uma baixa do seu grau de exploração económica.

8.2.4. A relação macroeconómica lucros/salários

Apresentou-se no anexo 3 (§ 3.1.) a maneira como calcular E. Vimos aí que
E = R/(L

v
 . t

v
 + L

n
 – t

n
), em que R representa o rendimento total criado por ano no

sector de produção mercantil, L
v
 e t

v
 representam o número de assalariados neste

sector e a duração anual média do seu trabalho, L
n
 e t

n
 representam o número de

trabalhadores não assalariados (independentes e capitalistas) e a duração anual do
seu trabalho. A fórmula [4] pode portanto ser apresentada da seguinte maneira:

R / (L
v
.t

v
 + L

n
.t

n
)

mv'= – 1
w

v
 / t

v

R . t
v= – 1

W
v
 (L

v
.t

v
 + L

n
.t

n
)

R
= – 1

L
v
.w

v
 + L

n
.w

v
 (t

n
 / t

v
)

R
= – 1

W
v
 + W

n

O termo W
v
 (= L

v
.w

v
) representa a massa salarial paga aos assalariados do

sector mercantil: é o capital variável V. O termo W
n
 (= L

n
.w

v
 . t

n
/t

v
) pode ser consi-

derado como a massa salarial imputada aos trabalhadores não assalariados, supondo
para estes últimos um salário horário igual ao dos trabalhadores assalariados mas
uma duração de trabalho eventualmente diferente.

Quando ao rendimento criado (R), ele é igual à soma dos rendimentos no sec-
tor de produção mercantil, considerando estes rendimentos antes de impostos (os
impostos constituem deduções sobre o rendimento criado no sector mercantil
e permitem financiar o sector não mercantil: ver capítulo VI, § 3.1 e 5.2, e anexo 2,
§ 2.2.). Se Lc e B representam o lucro total dos capitalistas e o rendimento total dos
produtores independentes, tem-se: R = W

v
 + Lc + B.
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Pode-se portanto escrever:

W
v
 + Lc + B W

v
 + Lc + B – (W

v
 + W

n
)

mv'= – 1 =
W

v
 + W

n
W

v
 + W

n

Lc + B – W
nmv'= [5]

W
v
 + W

n

Quanto mais fraca a importância numérica dos capitalistas e dos independen-
tes no conjunto da população activa do sector mercantil, mais reduzidas são as gran-
dezas B e W

n
. Tem-se então:

Lc
mv'≅ [6]

W
v

A fórmula [6] mostra que a taxa de mais-valia macroeconómica pode ser cal-
culada a partir da relação entre a massa dos lucros e a massa salarial no conjunto do
sector mercantil (o qual abrange a produção de todos os bens e serviços destinados
ao mercado, incluindo os serviços de circulação: ver anexos 6, § 6.2.). Na fórmula
[5], os salários imputados aos trabalhadores não assalariados são deduzidos da massa
dos lucros e acrescentados à massa salarial.

As fórmulas [5] e [6] mostram que a taxa de mais-valia macroeconómica pode
ser calculada sem recorrer ao cálculo de E. O cálculo de E permanece contudo ne-
cessário para duas finalidades. É necessário, por um lado, para calcular as taxas de
mais-valia ou de sobretrabalho ao nível macroeconómico ou, mais precisamente, a
todo o nível que não o conjunto do sector mercantil. Deve-se utilizá-lo, por exem-
plo, para calcular a taxa de mais-valia ao nível de uma empressa ou ramo particular
(em que Lc ≠ Mv: ver capítulo V, § 1.1. e 1.2.) ou para calcular a taxa de sobretra-
balho de categorias particulares de assalariados (nomeadamente os assalariados do
sector de produção não mercantil, que não criam qualquer mais-valia): em todos estes
casos o único método de cálculo adequado — e possível — é dado pela fórmula [4]
(substituindo W

v
/t

v
, por w

u
/t

u
 no que se refere aos assalariados não mercantis). Por

outro lado, o cálculo de E impõe-se para analisar a evolução do valor por meio de
consumo (p

x
 = p

x
/E), que exerce uma influência essencial sobre a taxa de mais-valia

(ver fórmula [2]).

8.3. Os efeitos do paralelismo entre a evolução dos salários e a
da produtividade

8.3.1. Salários reais e produtividade

Viu-se (fórmula [3] atrás) que a taxa de mais-valia permanece constante quando
os salários horários reais no sector mercantil (x

v
/t

v
) aumentam na mesma proporção
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que a produtividade global na produção dos MC (1/p
x
). Ora, a evolução da produti-

vidade global na produção dos MC reflecte a evolução da produtividade macroe-
conómica Q

MC
/L.t ou Q/L.t (ver anexo 4, 4.3.2.). Em consequência, mv' permanece

constante quando o salário horário real no sector mercantil evolui paralelamente à
produtividade macroeconómica.

De um outro ponto de vista, se o salário horário real médio no conjunto da
economia evolui paralelamente à produtividade macroeconómica, as empresas bene-
ficiam de mercados aumentados para escoar uma produção aumentada: a uma pro-
dução crescente de MC (por hora de trabalho: Q

MC
/L.t; por trabalhador: Q

MC
/L)

correspondem possibilidades de compra igualmente crescentes (por hora de trabalho:
x/t; por assalariado: x). Por consequência, se os salários horários reais aumentam
paralelamente à produtividade macroeconómica, as empresas beneficiam de merca-
dos aumentados, salvaguardando ao mesmo tempo a taxa de mais-valia.

8.3.2. Salários monetários e produtividade

Se os preços no consumidor aumentam (Δp
x
), os salários reais aumentam neces-

sariamente menos que os salários monetários (Δx = Δw/Δp
x
 < Δw). Por consequên-

cia, se os salários monetários evoluem paralelamente à produtividade macroeconómica
(Δw = ΔQ/L ou Δw/t = ΔQ/L.t), os salários reais aumentam necessariamente menos
que a produtividade. Neste caso, a taxa de mais-valia aumenta, mas os mercados
não acompanham: a produção de MC ultrapassa as possibilidades de compra por
parte dos assalariados.

De um outro ponto de vista, um aumento paralelo do salário monetário e da
produtividade (por trabalhador ou por hora) assegura uma estabilidade do custo sa-
larial por unidade produzida (L.w/Q). Isto é verdadeiro tanto ao nível macroeconó-
mico como ao nível microeconómico. Em ambos os casos, pode-se com efeito
escrever:

L.w w w / t
= =

Q Q / L Q / L.t

Ao nível macroeconómico, esta estabilidade do custo salarial por unidade vai
de par, como se acaba de assinalar, com uma subida de mv' e com uma contracção
dos mercados. Estes fenómenos são agravados se o custo salarial por unidade dimi-
nui (isto é, se os salários monetários aumentam menos que a produtividade).

Ao nível microeconómico, um menor custo salarial por unidade produzida (um
menor capital variável por unidade) não implica uma taxa de mais-valia superior nas
empresas consideradas (ver capítulo IV, 2.1.3. e capítulo V, 1.1.1.). Mas isto contri-
bui para melhorar a posição competitiva das empresas em causa: estas podem baixar
os seus preços e aumentar os mercados para as suas próprias mercadorias, em detri-
mento dos concorrentes (ver capítulo V, nota 6, e capítulo VII, 1.2.1.).
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9. UMA «LEI DA BAIXA TENDENCIAL DA TAXA DE LUCRO»?

Ouve-se falar muitas vezes de uma «lei da baixa tendencial da taxa de lucro».
Para apreciar a validade desta lei, principiemos por recordar a fórmula da taxa de
lucro geral (ver anexo 8, 8.1.3.c.):

mv' t – x.p
xlc'= =

c' + 1 (M / L)p
m
 + x.p

x

9.1. A abordagem tradicional

O desenvolvimento do capitalismo é acompanhado pelo desenvolvimento da
mecanização. Isto significa que a massa dos meios de produção aumenta mais que o
número de trabalhadores (subida da relação M/L). Uma vez que o lucro é criado
pela força de trabalho e não pelos meios de produção, daí resulta logicamente uma
tendência para a baixa da taxa de lucro geral.

Existem contudo contratendências que pressionam a taxa de lucro em sentido
contrário.

Uma contra-tendência essencial resulta do próprio desenvolvimento da meca-
nização. Esta traduz-se por subidas de produtividade e portanto por uma baixa do
valor por meio de produção (p

m
) e por meio de consumo (p

x
). Esta dupla baixa tem

um efeito favorável sobre a taxa de lucro: a redução de p
x
 aumenta o numerador de

lc' e diminui o denominador; a redução de p
m
 diminui igualmente o denominador.

Outras contratendências resultam da expansão do capitalismo, tanto sectorial
como geográfica. Retomando e actualizando a análise do Capital, pode-se nomeada-
mente citar as seguintes influências:

— os investimentos em ramos novos, onde o volume dos meios de produção
é menos importante (como o terciário de produção mercantil), têm como efeito di-
minuir M/L à escala global;

— o comércio internacional permite obter matérias-primas e meios de con-
sumo produzidos mais baratos (donde redução de p

m
 e de p

x
);

— os investimentos nos países dominados, onde os salários são muito mais
baixos, têm como efeito elevar mv' à escala mundial (ver capítulo VIII, 3.2.1.).

9.2. Alguns comentários

A «lei da baixa da taxa de lucro» foi avançada pelos economistas clássicos,
em particular por Ricardo. Este autor explicava que a taxa de lucro devia necessa-
riamente baixar, e isto devido a circunstâncias exteriores ao funcionamento do capi-
talismo (diminuição dos rendimentos na agricultura, donde o encarecimento dos bens
de subsistência e a subida dos salários).

Marx retomou a problemática dos seus antecessores mais ultrapassou-a em dois
aspectos. Por um lado, ele explica a evolução da taxa de lucro não por factores exó-
genos (a diminuição dos rendimentos agrícolas) mas sim por factores endógenos,
ligados ao próprio funcionamento do capitalismo (em particular o desenvolvimento
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da mecanização). Por outro lado, ele mostra que a evolução da taxa de lucro sofre
influências contraditórias (tendências e contratendências), de que as mais fundamen-
tais estão ligadas ao próprio desenvolvimento da mecanização.

Tendo em conta estas influências contraditórias, o Capital evoca, não pura e
simplesmente uma «lei da baixa da taxa de lucro», mas, mais precisamente, uma
«lei da baixa tendencial da taxa de lucro». Esta expressão, contudo, tem o defeito de
sugerir que a «tendência» seria mais fundamental ou mais forte que as «contraten-
dências». Ora, a influência endógena fundamental, a saber, o desenvolvimento da
mecanização, actua em simultâneo como «tendência» e como «contra-tendência».
Nestas condições, parece inadequado falar de uma «lei», mesmo qualificando a baixa
de «tendencial». É preciso antes considerar a baixa da taxa de lucro como o escolho
a evitar pelo sistema, e ver na taxa de lucro o indicador sintético do «estado de saúde»
do sistema. Nesta perspectiva, mais que procurar verificar nos números uma lei hi-
potética, convém estudar sem a priori a evolução da taxa de lucro: o importante é
analisar o conjunto das influências que afectam contraditoriamente mv', c' e lc'.

A evolução da taxa de lucro é igualmente influenciada pela evolução da dura-
ção do trabalho (t) e do salário real (x). O desenvolvimento do capitalismo não tem
efeito automático sobre t: a duração do trabalho alonga-se durante o período manu-
factureiro, mas tende a diminuir no decurso do século XX. Em contrapartida, os pro-
gressos da produtividade tornam necessário, em período longo, uma subida dos
salários reais.

A baixa (eventual) de t e a subida (necessária) de x reforçam a tendência para
o recuo da taxa de lucro devida à subida de M/L: a baixa de t reduz o numerador de
lc'; a alta de x reduz igualmente o numerador e além disso aumenta o denominador.
Mas as três influências negativas exercidas pela subida de M/L, a baixa de t e a
subida de x podem ser compensadas por um aumento suficiente da produtividade
(que reduz p

m
 e p

x
): a evolução da taxa de lucro permanece pois indeterminada.
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10. A REPARTIÇÃO DA MAIS-VALIA ENTRE RAMOS DESIGUALMENTE
MECANIZADOS: A LEI DA «PEREQUAÇÃO DA TAXA DE LUCRO»

O capítulo V (§ 1.1.) examinou a repartição da mais-valia entre empresas de-
sigualmente mecanizadas (valores individuais unitários diferentes) no seio de um
mesmo ramo de produção: a repartição faz-se em detrimento das empresas menos
mecanizadas (que obtêm um lucro inferior à mais-valia criada) e em benefício das
empresas mais mecanizadas (que obtêm um lucro superior à mais-valia criada); esta
redistribuição tem como efeito diferenciar as taxas de lucro individuais no interior
de cada ramo. Princípios análogos aplicam-se no caso de ramos desigualmente meca-
nizados (relações C/V diferentes): a redistribuição da mais-valia faz-se no mesmo
sentido, isto é, em detrimento dos ramos menos mecanizados e em benefício dos
mais mecanizados; mas a mecanização tem aqui como efeito uniformizar a taxa de
lucro médio dos diferentes ramos.

Para explicar esta redistribuição da mais-valia entre ramos, começar-se-á por
mostrar que os preços simples, que asseguram a troca de valores iguais num sistema
de pequena produção mercantil (capítulo II, 3.2.2.a), não podem constituir preços de
equilíbrio num sistema capitalista.

10.1. Os preços de equilíbrio num sistema de pequena produção
mercantil: os preços simples

Chamamos preço de equilíbrio aos preços que asseguram uma estabilidade na
repartição do trabalho, no sentido de que nenhum produtor tem interesse em mudar
de ramo de produção.

Num sistema (teórico) de pequena produção mercantil, os preços simples cons-
tituem preços de equilíbrio, porque asseguram um mesmo rendimento (para uma
mesma duração de trabalho) aos produtores dos diferentes ramos.

Suponhamos por exemplo três ramos (I, II, III) cada um deles constituído por
um único produtor. Cada produtor trabalha 2000 h por ano e cria um rendimento de
2000 € (E = 1 €/h). Os três ramos estão desigualmente mecanizados, no sentido de
que para uma mesma quantidade de trabalho presente (2000 h) o valor dos meios de
produção difere de um ramo para o outro (6000 > 4000 > 2000). A situação dos três
ramos é resumida no quadro A.4., em que os números de produção são arbitrários
(sendo diferente a natureza das produções, não se podem nem adicionar nem compa-
rar as quantidades produzidas e os preços ou valores unitários).
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Quadro A.4.: Os preços simples num sistema de pequena produção mercantil

preço rendimento volume quantidade preço rendimento
dos MP criado  de negócios  produzida simples obtido

(trabalho (trabalho (valor total) (valor
passado)  presente) unitário)

Ramo I 6000 2000 8000 1000 8 2000
Ramo II 4000 2000 6000 500 12 2000
Ramo III 2000 2000 4000 250 16 2000

Total 12 000 6000 18 000 6000

A troca das mercadorias em função do seu preço simples (por exemplo 1
mercadoria III = 2 mercadorias I = 16 €) é uma troca de valores iguais (1 mercado-
ria III = 2 mercadorias I = 16 €), que assegura aos produtores dos três ramos um
mesmo rendimento de 2000 €: os produtores portanto não têm interesse em deslo-
car-se, e os preços simples constituem na verdade preços de equilíbrio (os produto-
res não serão incitados a deslocar-se senão se os preços efectivos se afastarem dos
preços simples, ocasionando trocas desiguais e disparidades nos rendimentos efecti-
vamente obtidos).

10.2. Os preços de equilíbrio num sistema capitalista: os preços
de produção

10.2.1. O conceito de preço de produção

Num sistema capitalista, o rendimento criado subdivide-se em V + Mv e uma
taxa de lucro deve ser calculada sobre a soma C + V. Num tal sistema, os preços
simples não podem constituir preços de equilíbrio, pois implicam disparidades nas
taxas de lucro médias dos diferentes ramos. Para uma taxa de mais-valia de 100%
(V = Mv), os dados do quadro anterior transformar-se-iam efectivamente do modo
indicado no quadro A.5.

Quadro A.5.: Os preços simples num sistema capitalista

C V Mv C + V + Mv Q c + v + mv Mv/K

Ramo I 6000 1000 1000 8000 1000 8 14%
Ramo II 4000 1000 1000 6000 500 12 20%
Ramo III 2000 1000 1000 4000 250 16 33%

Total 12000 3000 3000 18000 20%

Vê-se que o ramo I, o mais mecanizado (C/V superior à média), obteria uma taxa
de lucro (Mv/K) inferior à média e inversamente para o ramo III, o menos mecaniza-
do. Uma tal situação provocaria deslocamentos de capitais do ramo I para o ramo III.
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A estabilidade na repartição dos capitais e do trabalho implica que os três ramos
obtenham uma mesma taxa de lucro, igual à taxa de lucro macroeconómica (3000/15 000 =
= 20%). Isto supõe que o lucro obtido em cada ramo seja a maior parte das vezes
diferente da mais-valia que nele ali é criada (Lc ≠ Mv). Isto implica, por sua vez,
que C + V + Lc ≠ C + V + Mv e portanto que c + v + lc ≠ c + v + mv. Os preços
c + v + lc que asseguram a igualdade das taxas de lucro médias nos diferentes ramos
são chamados «preços de produção». A situação de equilíbrio é dada no quadro A.6.

Quadro A.6.: Os preços de produção num sistema capitalista

C V Mv Lc C+V+Lc Q c+v+lc Lc/K Lc–Mv

Ramo I 6000 1000 1000 1400 8400 1000 8,4 20% + 400
Ramo II 4000 1000 1000 1000 1000 500 12 20% 0
Ramo III 2000 1000 1000 600 3600 250 14,4 20% – 400

Total 12 000 3000 3000 3000 18 000 20% 0

10.2.2. Algumas conclusões

a) Quando a composição do capital (C/V) varia de um ramo para o outro, os
ramos em que C/V é inferior à média social obtêm um lucro inferior à mais-valia
criada (Lc<Mv); aqueles em que C/V é superior à média social obtêm um lucro supe-
rior à mais-valia criada (Lc>Mv); aqueles em que C/V é igual à média social, um
lucro igual à mais-valia (Lc=Mv). O lucro global permanece igual à mais-valia glo-
bal, produzida pelo sobretrabalho do conjunto dos assalariados. Mas esta mais-valia
global reparte-se entre os diversos ramos de produção em função do seu grau de
mecanização, da sua composição do capital. A mais-valia total é repartida propor-
cionalmente aos capitais investidos em cada ramo, de modo que a taxa de lucro média
seja a mesma de um para o outro. Este processo tendente a equalizar as taxas de
lucro médias é designado pela expressão «perequação da taxa de lucro». Na medida
em que se trata de um processo necessário (em situação de livre concorrência), fala-
-se de uma «lei da perequação da taxa de lucro».

O facto de a taxa de lucro média ser idêntica de um ramo para o outro não
implica que no seio de um mesmo ramo as diversas taxas de lucro particulares sejam
idênticas. No seio de cada ramo, as empresas mais eficientes (em que o valor unitá-
rio é mais baixo) beneficiam de uma taxa de lucro superior à média, as menos efi-
cientes devem contentar-se com uma taxa de lucro inferior.

O mecanismo de transferência de mais-valia e de perequação da taxa de lucro
permite explicar o lucro de um ramo de produção que fosse inteiramente automatizado
(Lc = 0, C/V = infinito). Numa tal hipótese, nenhuma mais-valia seria criada no
ramo (Mv = 0) e todo o lucro proviria de uma transferência de mais-valia provenien-
te dos outros ramos, tecnicamente menos avançados (25).

(25) De onde proviria o lucro na hipótese de todos os ramos de produção estarem todos inteiramente
automatizados? Manifestamente não há sobretrabalho dos assalariados, uma vez que a hipótese exclui todo
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b) Quando a composição do capital (C/V) varia de um ramo para outro, o preço
de equilíbrio já não é o preço simples (c + v + mv) correspondente ao valor social,
mas o preço de produção (c + v + lc) que assegura a igualização das taxas de lucro
médias. O preço de produção é superior, igual ou inferior ao preço simples con-
forme o ramo tenha uma relação C/V superior, igual ou inferior à média geral (26).
Ao nível global, as diferenças entre preço simples e preço de produção compensam-
-se: a soma dos preços de produção é igual à soma dos preços simples (no exemplo:
∑ [C + V + Lc] = ∑ [C + V + Mv] = 18 000 €) (27).

c) A troca das mercadorias em função do seu preço de produção (1 mercado-
ria III = 1,2 mercadorias II = 14,40 €) provoca uma troca de valores desiguais (1
mercadoria III = 16h ; 1,2 mercadorias II = 14,4h). Esta troca desigual é devida ao
facto de que, no sistema capitalista, as mercadorias não se trocam simplesmente como
produtos do trabalho de produtores diferentes: elas trocam-se enquanto produtos de
capitais diferentes, capitais que exigem taxas de lucro médias idênticas. Esta troca
desigual realiza-se independentemente de qualquer diferença nos poderes de mer-
cado dos diversos ramos: deve-se unicamente às diferenças nas composições do capital
(C/V) e à exigência de uma taxa de lucro média uniforme.

d) Os preços de produção – assim como os preços simples — não constituem
senão preços teóricos. Os preços efectivos afastam-se dos preços de produção em
função dos poderes de mercado diferenciados dos diversos ramos: os ramos dispondo
de um poder de mercado positivo vendem as suas mercadorias a um preço efectivo
superior ao preço de produção e obtêm um taxa de lucro média superior à taxa de
lucro macroeconómica; e inversamente para os ramos confrontados com um poder
de mercado negativo.

trabalho. A teoria do valor-trabalho, concebida para a análise da sociedade capitalista, já não encontraria apli-
cação neste caso extremo.

(26) Na medida em que as diferenças nas relações C/V reflectem diferenças no grau de mecanização,
pode-se dizer que as divergências entre preços de produção e preço simples se explicam pelo desenvolvimento
desigual das forças produtivas conforme os ramos.

(27) A maior parte dos autores considera que é impossível ter simultaneamente uma igualdade entre a
soma dos preços de produção e a soma dos preços simples (∑ [C + V + Lc] = ∑ [C + V + Mv]) e uma igualdade
entre a soma dos lucros e a soma das mais-valias (∑Lc = ∑Mv). Esta dupla igualdade não seria possível senão
devido a um «erro» de Marx: este teria transformado os preços simples em preços de produção a fim de igualizar
a taxa de lucro entre ramos, mas teria omitido ajustar a grandeza de C e de V em cada ramo para ter em conta
mudanças nos preços dos meios de produção e dos meios de consumo salarial; o «problema da transformação
dos valores em preço de produção» não teria portanto sido resolvido até ao fim. Na realidade, as grandezas de
C e de V que aparecem nos esquemas dos preços de produção já foram ajustadas: elas têm em conta o preço
efectivamente pago pela compra dos meios de produção e das forças de trabalho. As duas igualdades são por-
tanto compatíveis entre si e estão em perfeita coerência com a concepção geral do valor presente no Capital.
Ver a este respeito Rodríguez-Herrera, A., Le travail et la formation des prix, Louvain-la-Neuve, CIACO,
1994 (este livro apresenta igualmente uma análise crítica das posições defendidas pelos participantes no de-
bate sobre o «problema da transformação» desde o princípio do século XX).
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e) Pode-se distinguir um duplo problema na passagem dos valores (expressos
em horas de trabalho) aos preços efectivos (os únicos preços observáveis no mercado).
O primeiro problema é o da necessária expressão dos valores num certo preço, numa
certa quantidade de euros: este problema foi examinado no capítulo II (§ 3.1).
O segundo problema, examinado aqui, é o da passagem de certos preços a outros
preços, mais exactamente dos preços simples aos preços efectivos passando pelos
preços de produção (28). O quadro A.7. sintetiza as diferentes etapas na transição dos
valores aos preços efectivos. A cada etapa, o equivalente monetário dos valores (E)
assegura a ligação entre os conceitos expressos em horas de trabalho e os conceitos
expressos em termos monetários.

Quadro A.7.: A passagem dos valores aos preços de mercado

Expressão Ao nível
dos valores das empresas

Ao nível de cada ramo de produção

Em horas
Valores Valor (Equivalente- (Equivalente-

de trabalho
unitários unitário social -trabalho -trabalho

individuais do preço do preço
de produção) efectivo)

(Equivalente
monetário

Em preço dos valores Preço simples Preço Preço efectivo
unitários de produção

individuais)

(28) A literatura habitual sobre os preços de produção fala do «problema da transformação dos valores
em preços de produção» e confunde assim as duas ordens de problemas.
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11. OS ESQUEMAS DE REPRODUÇÃO

11.1. Posição do problema

Do ponto de vista do chefe de empresa individual, toda actividade é boa desde
que ela lhe proporcione um lucro. Do ponto de vista do sistema no seu conjunto, não
se passa o mesmo. Todas as produções são interdependentes, nenhuma existe e pode
desenvolver-se independentemente das outras. Assim, por exemplo, um desenvolvi-
mento da indústria automóvel supõe um desenvolvimento concomitante da siderur-
gia (que fornece as chapas) e da construção de estradas; o desenvolvimento da
siderurgia supõe por sua vez um aumento da produção de minério de ferro, de ener-
gia, etc., ao passo que a extensão da rede rodoviária implica a abertura de novos
percursos, etc.

Este necessário equilíbrio no desenvolvimento dos diversos ramos de produ-
ção não é pensado a priori nem organizado conscientemente. A repartição do capi-
tal, dos meios de produção e das forças de trabalho entre os diversos ramos assenta
na livre iniciativa dos chefes de empresa e na validação das suas decisões pelo mer-
cado. É o mercado que assegura o «reconhecimento social» do trabalho e a interde-
pendência das produções (ver capítulo I, 2.1.1.a.). Mais concretamente, são as
flutuações dos preços efectivos — e portanto das taxas de lucro — que asseguram as
necessárias recolocações de trabalho entre os diferentes ramos: se por exemplo a
produção das chapas não segue a dos automóveis, o preço das chapas aumentará, o
que incitará os chefes de empresa a desenvolver esta produção conforme às exigên-
cias da interdependência geral. Por consequência, as exigências da interdependência
geral não se manifestam senão indirectamente, pela intermediação do mercado; e o
equilíbrio na repartição do trabalho social não se realiza senão por tentativas, em
resposta às indicações do mercado.

Os esquemas de reprodução visam explicitar a priori as exigências da interde-
pendência geral, as condições de equilíbrio da produção global. Estas exigências ou
condições são explicitadas fazendo abstracção das realidades concretas nas quais se
desenrola a produção: faz-se nomeadamente abstracção da incerteza que implica toda
a iniciativa mercantil (os bens e serviços produzidos serão comprados?), ignora-se a
concorrência entre as empresas, os fenómenos de poderes de mercado, etc. Os es-
quemas de reprodução podem portanto ser definidos como esquemas que expõem de
maneira formal as condições teóricas de equilíbrio da produção capitalista tomada
no seu conjunto (29).

Os esquemas mais habituais examinam as relações de interdependência, não
entre a multidão dos ramos de produção particulares, mas entre dois grandes secto-
res: o sector que produz os meios de produção (sector 1) e a sector que produz os

(29) Como os esquemas de reprodução fazem abstracção das condições concretas nas quais decorre a
produção, não podem por si mesmos explicar as tendências e características reais da economia: eles não podem,
por exemplo, explicar a mecanização crescente dos processos de produção, a concentração do capital, as lutas
em torno da taxa de mais-valia, as relações contraditórias entre empresas, etc.
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meios de consumo (sector 2). Estes dois sectores são forçosamente interdependen-
tes: o primeiro deve produzir meios de produção para os dois sectores e o segundo
deve produzir meios de consumo para os assalariados e capitalistas também dos dois
sectores.

O problemas das relações necessárias entre os dois sectores é examinado pri-
meiro no caso (irrealista) de uma reprodução simples, isto é, na hipótese em que toda
a mais-valia seria consumida e em que, consequentemente, o ciclo D  M

0
  P 

 M
1
+  D+ se reproduziria constantemente na mesma escala. É em seguida examinado

no caso (realista) de uma reprodução alargada, em que uma parte somenete da mais-
-valia é consumida e em que, graças à acumulação, o ciclo D  M

0
  P  M+

1 
 D+

se reproduz numa escala sempre maior.
Em ambos os casos, os esquemas assentam além disso nas seguintes hipóteses

simplificadoras:
— considera-se um sistema exclusivamente capitalista: ignoram-se as produ-

ções não mercantis, assim como as produções mercantis não capitalistas;
— a taxa de mais-valia e a composição orgânica do capital são idênticas em

ambos os sectores;
— em cada sector, os meios de produção e as forças de trabalho devem ser

renovados em bloco no princípio de cada ano;
— o equivalente monetário dos valores é de 1 €/h, de modo que os símbolos

e números utilizados representam indiferentemente valores (em horas de trabalho)
ou preços (em euros).

11.2. Os esquemas de reprodução simples

11.2.1. Princípios

Na hipótese da reprodução simples, toda a mais-valia é consumida, não há
acumulação. A reprodução simples apresenta-se portanto como uma sucessão de ciclos
de produção idênticos, que asseguram a manutenção da riqueza social, sem aumento.

O que devem ser, em tal hipótese, as produções respectivas dos dois sectores?

a) O sector 1 deve produzir meios de produção num valor total (C
1
 + V

1
 + Mv

1
)

exactamente igual ao valor dos meios de produção utilizados anualmente nos dois
sectores (C

1
 + C

2
).

b) O sector 2, ele, deve produzir meios de consumo num valor total (C
2

+ V
2
+

+ Mv
2
) exactamente igual ao consumo dos assalariados e dos capitalistas dos dois

sectores igualmente (V
1
 + Mv

1 + 
V

2
 + Mv

2
).

Em termos algébricos, deve-se pois ter as duas equações seguintes, que ex-
pressam a necessária igualdade entre a oferta (a produção) e a procura, tanto para os
meios de produção como para os meios de consumo:

a) meios de produção: C
1
 + V

1
 + Mv

1 = 
C

1
 + C

2

b) meios de consumo : C
2
 + V

2
 + Mv

2 = 
V

1
 + Mv

1 + 
V

2
 + Mv

2
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Cada uma destas equações, por simplificação, dá:

C
2 
= V

1
 + Mv

1

Esta equação exprime a relação necessária que deve haver entre os dois secto-
res para que a reprodução simples possa decorrer. Pode ler-se a equação da seguinte
maneira: a procura de meios de produção proveniente do sector que produz os meios
de consumo deve ser igual à procura de meios de consumo proveniente do sector
que produz os meios de produção.

11.2.2. Ilustração

Podem-se ilustrar estas diversas relações com o exemplo da quadro A.8, em
que os números correspondem a dados anuais.

Quadro A.8: Exemplo de reprodução simples

Ano t
0
 = ano t

1
 = anos seguintes

Sector 1 4000 C
1

+ 1000 V
1

+ 1000 Mv
1

= 6000
Sector 2 2000 C2 + 500 V

2
+ 500 Mv

2
= 3000

Total 6000 C + 1500 V + 1500 Mv = 9000

Vê-se que o valor da oferta e o da procura são iguais tanto para os meios de
produção (6000 = 4000 C

1
 + 2000 C

2
) como para os meios de consumo (3000 =

= 1000 V
1
 + 1000 Mv

1
 + 500 Mv

2
). A equação simplificada (C

2
 = V

1
 + Mv

1
) dá:

2000 C
2
 = 1000 V

1
 + 1000 Mv

1
. Tratando-se de reprodução simples, os mesmos

dados repetem-se de ano para ano.

11.3. Os esquemas de reprodução alargada

11.3.1. Princípios

No caso da reprodução alargada, somente uma parte da mais-valia é consu-
mida, sendo a outra parte destinada à acumulação, isto é, à compra de meios de pro-
dução e de forças de trabalho suplementares. Os ciclos de produção sucessivos
começarão portanto com um capital (C + V) cada vez mais elevado; eles permitirão
um aumento da riqueza social.

O que devem ser as produções respectivas dos dois sectores no caso da repro-
dução alargada?

a) O sector 1 deve produzir, no decurso de um ciclo anual dado, meios de produ-
ção num valor total (C

1
 + V

1
 + Mv

1
) que deve corresponder a uma dupla procura:

— por um lado, uma procura de substituição, correspondente ao valor dos meios
de produção usados no curso do ano em ambos os sectores (C

1
 + C

2
): estes meios de
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produção devem ser substituídos para que o ciclo seguinte possa começar no mí-
nimo à mesma escala;

— por outro lado, uma procura de extensão, correspondente à proporção (c*)
da mais-valia que as empresas dos dois sectores decidem investir em meios de pro-
dução adicionais (c*

1
Mv

1
 + c*

2
Mv

2
): estes meios de produção devem ser produzidos

materialmente para que o ciclo seguinte possa começar numa escala alargada (30).
b) O sector 2 deve produzir, no decorrer de um dado ciclo anual, meios de

consumo num valor total (C
2

+ V
2

+ Mv
2
) que deve corresponder, também aqui, a

uma dupla procura:
— por um lado, uma procura «de substituição» correspondente ao valor dos

meios de consumo comprados anualmente pelos assalariados e os capitalistas dos
dois sectores. Se se representar por k* a fracção da mais-valia consagrada ao con-
sumo, esta primeira parte é igual a V

1
+ V

2
+ k*

1
Mv

1
+ k*

2
Mv

2
 (31).

— por outro lado, uma procura «de extensão», correspondente à proporção
(v*) da mais-valia que as empresas de ambos os sectores decidem investir em forças
de trabalho suplementares: estas entrarão em acção no ciclo seguinte e é preciso prever
para elas meios de consumo adicionais (que serão comprados pelos salários adicio-
nais pagos). Esta segunda parte é igual a v*

1
Mv

1
+ v*

2
Mv

2
.

Em termos algébricos, as duas igualdades necessárias entre a oferta e procura
apresentam-se da seguinte maneira:

a) meios de produção: C
1
 + V

1
 + Mv

1 
=

 
C

1 
+

 
c*

1
Mv

1 
+

 
C

2
 + c*

2
Mv

2

b) meios de consumo: C
2

+ V
2

+ Mv
2 
=

 
V

1
+ v*

1
Mv

1
+ k*

1
Mv

1
+ V

2
+ v*

2
Mv

2
+

+ k*
2
Mv

2

Cada uma destas equações, por simplificação, dá (32):

C
2

+ c*
2
Mv

2
= V

1
+ Mv

1
(v*

1
+ k*

1
)

(30) Uma vez que a produção do sector 1 deve corresponder a uma procura ultrapassando a  simples
substituição, tem-se (ao contrário dos esquemas de reprodução simples): C

1
 + V

1
 + Mv

1
 > C

1
 + C

2
 (de onde se

extrai: C
2
 < V

1
 + Mv

1
).

(31) Uma vez que uma parte de (Mv
1
 + Mv

2
) não é consumida, tem-se (ao contrário dos esquemas de

reprodução simples): C
2
 + V

2
 + Mv

2
 < V

1
 + V

2
 + Mv

1
 + Mv

2
 (de onde se extrai também: C

2
 < V

1
 + Mv

1
)

(32) Sabe-se que a mais-valia de cada sector se reparte em três fracções: c* para a acumulação em
meios de produção, v* para a acumulação em forças de trabalho, k* para o consumo capitalista. Tem-se evi-
dentemente: c*

1
 + v*

1
 + k*

1
 = 1 e c*

2
 + v*

2
 + k*

2
 = 1. Então obtém-se:

— para a primeira equação:  C
2
 + c*

2
Mv

2
= C

1
 + V

1
 + Mv

1
 – C

1
 – c*

1
Mv

1

= V
1
 + Mv

1
(1–c*

1
)

= V
1
 + Mv

1
(v*

1
 + k*

1
)

— para a segunda equação: C2 + V2 + Mv2 – V2 – v*2Mv2 – k*2Mv2 = V1 + v*1Mv1 + k*1Mv1

C2 + Mv2(1 – v*2 – k*2) = V1 + Mv1(v*1 + k*1)
C

2
 + c*

2
Mv

2
 = V

1
 + Mv

1
(v*

1
 + k*

1
)
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Também aqui, verifica-se que a procura total de meios de produção prove-
niente do sector que produz os meios de consumo deve ser igual à procura total de
meios de consumo proveniente do sector que produz os meios de produção.

11.3.2. Ilustração

A sucessão dos ciclos de produção pode ser ilustrada pelo exemplo numérico
do quadro A.9., em que se supõe que k*

1
 = k*

2
 = 50%, c*

1
 = c*

2
 = 40%, v*

1
 = v*

2

= 10% (a proporção de 40% para 10% reflectindo a composição do capital, que se
supõe igual nos dois sectores e constante no tempo).

Tabela A.9.: Exemplo de reprodução alargada

Ano t
0

Sector 1 4400 C
1

+ 1100 V
1

+ 1100 Mv = 6600
Sector 2 1600 C

2
+ 400 V

2
+ 400 Mv

2
= 2400

Total 6000 C + 1500 V + 1500 Mv = 9000

Ano t
1

Sector 1 4840 C
1

+ 1210 V
1

+ 1210 Mv
1

= 7260
Sector 2 1760 C

2
+ 440 V

2
+ 440 Mv

2
= 2640

Total 6600 C + 1650 V  + 1650 Mv = 9900

Em t
0
, o valor da oferta dos meios de produção ultrapassa a procura de sim-

ples substituição (6600 > 4400 C
1
 + 1600 C

2
) e o valor da oferta dos meios de con-

sumo é inferior à massa dos salários e da mais-valia (2400 < 1500 V + 1500 Mv).

Dos 1500 de mais-valia, apenas uma metade é consumida (ou seja, 750, dos
quais 550 = k*

1
Mv

1
 e 200 = k*

2
Mv

2
). O resto serve, por um lado, para a compra de

meios de produção suplementares (+600, dos quais 440 = c*
1
Mv

1
 e 160 = c*

2
Mv

2
),

por outro lado, para a compra de forças de trabalho suplementares (+150, dos quais
110 = v*

1
Mv

1
 e 40 = v*

2
Mv

2
). Tem-se assim a dupla igualdade entre a oferta e a

procura:

— para o sector 1 : 6600 = (4400 C
1
 + 440 c*

1
Mv

1
) + (1600 C

2
 + 160 c*

2
Mv

2
);

— para o sector 2 : 2400 = (1100 V
1
 + 110 v*

1
Mv

1
) + 550 k*

1
Mv

1
 +

                                   (400 V
2
 + 40 v*

2
Mv

2
) + 200 k*

2
Mv

2
.

Em t
1
, o ciclo de produção apresenta-se portanto com as variáveis (C

1
, C

2
, etc.)

reproduzidas a uma escala alargada (ver tabela A.9.). Este processo de expansão do
conjunto das variáveis prossegue de ano para ano.
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12. A PROBLEMÁRICA DAS CLASSES SOCIAIS

Indicou-se no fim do capítulo VI que a questão do trabalho produtivo ou im-
produtivo não está ligada à questão das classes sociais. Se bem que a problemática
das classes sociais ultrapasse amplamente o quadro de uma análise económica, pode
ser interessante fornecer aqui algumas indicações gerais sobre o assunto.

12.1. O problema da situação de classe

Este problema consiste em definir as classes sociais e em determinar a per-
tença de classe (a situação de classe) das diferentes categorias sociais. O critério
essencial a utilizar aqui é o da relação dos trabalhadores com os meios de produ-
ção. Este critério tradicional não deve contudo ser utilizado de maneira estreita. Dois
tipos de extensão devem ser considerados.

Em primeiro lugar, os meios de produção não se limitam àqueles que se em-
pregam na esfera da «produção material». É preciso considerar todos os tipos de
produção e incluindo as produções «imateriais», os serviços: é preciso portanto consi-
derar igualmente as produções de carácter ideológico (arte, ensino...) e as de carácter
jurídico-político (defesa, manutenção da ordem...). O que distingue as classes so-
ciais é menos os sectores de actividade diferentes do que as relações diferentes com
os meios de produção utilizados.

A seguir, estas relações dos trabalhadores com os meios de produção não se
limitam à propriedade ou à não-propriedade jurídica. É preciso distinguir pelo menos
as três relações seguintes: a «propriedade real» ou poder de disposição sobre os meios
de produção e as forças de trabalho (políticas de investimento, de localização, de
repartição, de mão-de-obra...); a «posse», ou capacidade de actuar sobre as condi-
ções técnicas do processo de trabalho (o pôr em funcionamento o processo de traba-
lho, a coordenação do trabalhador colectivo...); a «detenção», ou simples manipulação
dos instrumentos de trabalho. (33)

Nesta perspectiva, a classe operária poderia ser definida como a classe de todos
os assalariados reduzidos a puros trabalho de execução, sob o controlo dos agentes
da posse e da propriedade. Uma tal classe abrange tanto os operários propriamente
ditos como os empregados subalternos da indústria, do comércio e das finanças, bem
como os funcionários subalternos das instituições públicas e privadas: o critério deste
reagrupamento, repitamo-lo, sendo a submissão completa aos agentes da posse e da
propriedade e portanto a ausência total de autonomia (a alienação total) do seu tra-
balho. Ao lado da classe operária distingue-se uma «pequena burguesia assalariada»,
que reagrupa todos os assalariados que combinam detenção e posse, embora estando
submetidos aos agentes da propriedade: trata-se de assalariados (quadros técnicos,
professores, médicos, artistas...) dispondo de uma autonomia relativa no exercício
do seu trabalho, mas sob o controlo dos agentes da propriedade. A pequena burgue-

(33) Para um princípio de análise destes diversos tipos de relações, ver Bettelheim, C.: Calcul
économique et formes de proprieté, Paris, Maspero, 1970, pp. 57-64, 98-99, 122-124.
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sia tradicional é constituída por produtores independentes, que combinam detenção,
posse e — em princípio — propriedade real. A classe capitalista abrange aqueles
que dispõem da propriedade real sobre os meios de produção e que os põem em
acção recorrendo à força de trabalho dos assalariados. (Embora tendo o estatuto jurí-
dico de assalariados, alguns quadros altamente colocados fazem parte da classe ca-
pitalista na medida em que participam da propriedade real: é tipicamente o caso dos
«managers»).

12.2. Os problemas ligados à luta de classes

— Trata-se em primeiro lugar de saber que grupos ocupam uma posição es-
tratégica determinante: de uma maneira mais precisa, o problema é assinalar os grupos
cujas lutas são mais susceptíveis de impedir a reprodução do sistema.

A este respeito, o critério a reter é sem dúvida a situação mais ou menos cen-
tral que os trabalhadores ocupam na divisão do trabalho social (ver capítulo VII,
2.1.1.b). Quanto mais os meios de produção e os produtos de um sector de activi-
dade têm uma origem e um destino diversificados, mais uma paragem de trabalho
neste sector pode provocar reacções em cadeia, susceptíveis de comprometer a repro-
dução da sociedade no seu conjunto. Neste sentido, os trabalhadores da siderurgia
têm uma posição estratégica mais determinante, por exemplo, do que os trabalhado-
res das lavandarias.  Neste sentido igualmente, os empregados da banca têm uma
posição estratégica mais determinante do que os trabalhadores de qualquer outra
indústria particular, uma vez que os produtos da actividade financeira são consu-
midos pelo conjunto dos sectores. E os assalariados afectados à manutenção da or-
dem (guardas, polícias, militares) ocupam sem dúvida a posição estratégica por
excelência, pois trabalham igualmente para todos os sectores e dispõem além disso
da força material. (A posição estratégica dos assalariados dos aparelhos ideológicos
é menos forte, no sentido de que uma paragem de trabalho ou uma revolta da sua
parte não pode comprometer, a não ser a muito longo prazo, a reprodução da ideo-
logia assimilada pelo conjunto dos trabalhadores.)

— Um outro problema consiste em saber que grupos participam de facto nas
lutas e neles manifestam a maior combatividade. Esta questão depende essencial-
mente da conjuntura política, ao passo que a questão da posição estratégica é mais
um problema de estrutura: um grupo pode ocupar uma posição estratégica determi-
nante permanecendo apático, assim como um grupo muito combativo pode não ter
nenhum peso estrutural.

No que se refere ao grau de participação efectiva, os critérios são claramente
menos evidentes: há que ter em conta factores subjectivos, tradições de luta, cons-
ciência de classe, impacto da crise, etc.

Cada um dos problemas evocados exigiria uma análise aprofundada. As refle-
xões aqui avançadas visavam simplesmente mostrar que esta análise deve ser feita
independentemente do critério do trabalho produtivo, e sugerir critérios alternativos
adaptados a cada problema.
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APOIOS PEDAGÓGICOS RELATIVOS AOS ANEXOS

CONCEITOS A ASSIMILAR (ver léxico)

Preço de produção Produtividade do trabalho presente
Produtividade aparente do trabalho Produtividade global do trabalho

EXERCÍCIOS (aprofundamento) (respostas no fim do livro)

A.1. Em que é que os princípios e métodos da contabilidade nacional são diferentes
dos princípios e métodos subjacentes aos quadros I.3. e VI.3 (classificação do
trabalho) e ao esquema VI.4. (criação e repartição do rendimento global)?

A.2. O equivalente monetário dos valores (E):
a) Explique o método seguido para calcular E; explique porque é que E assim
calculado não pode constituir senão uma aproximação da verdadeira grandeza
de E.
b) Quais são as influências que actuam sobre E: em caso de moeda convertível?
em caso de moeda inconvertível?

A.3. Comente as proposições seguintes referentes à medida da evolução da produti-
vidade do trabalho (π):
a) Ao nível de um ramo de produção, a evolução de π:
— não é medida adequadamente pela evolução da relação: «valor acrescentado
monetário» (a preços constantes) / hora de trabalho;
— é medida adequadamente pela evolução do valor social unitário da mercado-
ria considerada.
b) Ao nível macroeconómico, a evolução de π:
— é medida adequadamente pela evolução do valor social unitário dos meios
de consumo;
— é medida adequadamente pela evolução da relação: (índice de preços no
consumidor) / E.

A.4. O debate respeitante às relações entre salário e valor da força de trabalho:
a) Qual é a posição tradicional na matéria, tal como está resumida no anexo?
b) Que crítica(s) são dirigidas à posição tradicional?
c) Qual é a concepção alternativa apresentada e defendida?
d) Que crítica(s) deseja formular a respeito do resumo feito da posição tradicio-
nal e/ou a respeito da argumentação alternativa que é desenvolvida?
e) Qual é a importância do debate sobre o assunto (para a análise da fonte do
lucro, para a análise das tendências gerais do sistema, para a análise de proble-
mas específicos...)?

A.5. As mesmas perguntas a respeito do debate em torno do trabalho produtivo (de
valor e de rendimento).
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A.6. As mesmas perguntas a respeito do debate em torno da quantidade de valor criado
pelo trabalho mais produtivo, mais intensivo, mais qualificado.

A.7. As mesmas perguntas a respeito do debate em torno da «lei da baixa tendencial
da taxa de lucro».

A.8. Valor da força de trabalho e valor criado pela força de trabalho:
a) O trabalho mais qualificado ou mais intensivo cria mais valor do que um
trabalho menos qualificado ou menos intensivo?
b) A força de trabalho que fornece o trabalho mais qualificado ou mais intensi-
vo tem um valor mais elevado?

A.9. As influências exercidas pela intensidade, pela qualificação e pela tecnicidade
(grau de mecanização) do trabalho. Explique como e em que medida estas va-
riáveis afectam (ou não afectam):
a) a produtividade do trabalho presente (a quantidade de valores de uso produ-
zidos);
b) o valor presente criado;
c) o valor antigo transferido;
d) o valor da força de trabalho e o salário;
e) a repartição da mais-valia.

A.10. Os lucros do sector financeiro:
a) Quais são, na concepção alternativa deste livro, as fontes do lucro do sector
financeiro?
b) O facto de ser criada mais-valia no sector financeiro significa que este sec-
tor possa desenvolver-se sem limites?
c) O facto de ser criada mais-valia no sector financeiro põe em causa a posi-
ção tradicional segundo a qual a «circulação» não cria valor?

A.11. Os assalariados submetidos a um trabalho mais intensivo são mais explorados?

A.12. As fórmulas alternativas da taxa de mais-valia:
a) Qual é o interesse da relação E/salário horário?
b) Em que medida a taxa de mais-valia pode ser abordada pela relação lucros/
/salários: ao nível macroeconómico? ao nível microeconómico?

A.13. Quais são os efeitos do paralelismo entre a evolução da produtividade e a
evolução:
a) dos salários reais?
b) dos salários monetários?

A.14. Explique porque é que a repartição do trabalho pode ser considerada como
estável quando os preços efectivos das mercadorias são iguais:
a) aos preços simples numa sociedade (hipotética) de pequenos produtores
mercantis;
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b) aos preços de produção numa economia capitalista.

A.15. Os preços de produção são inferiores, iguais ou superiores:
a) aos custos de produção?
b) aos preços simples?

A.16. As transferências de mais-valia conforme o grau de mecanização têm como
efeito diferenciar ou igualizar as taxas de lucro?

A.17. Se a fonte do lucro é o sobretrabalho (parte integrante do trabalho presente),
como explicar o lucro no caso em que o trabalho é reduzido a zero:
a) no caso de uma empresa inteiramente automatizada?
b) no caso de um ramo inteiramente automatizado?

A.18. O efeito da mecanização sobre a taxa de lucro:
a) Uma empresa mais mecanizada do que outra tem uma taxa de lucro parti-
cular mais elevada? Porquê?
b) Um ramo mais mecanizado do que outro (num sistema de livre concorrên-
cia) tem uma taxa de lucro média mais elevada? Porquê?
c) Se o conjunto da economia se mecaniza cada vez mais (supondo uma eco-
nomia fechada e a manutenção do pleno emprego), como evolui a taxa de lucro
geral? Porquê?

A.19. Os esquemas de reprodução:
a) Qual é o problema considerado pelos esquemas de reprodução?
b) Distinga reprodução simples e reprodução alargada.
c) Explique, no caso da reprodução alargada, as igualdades necessárias entre a
oferta e a procura dos dois sectores (meios de produção e meios de consumo).
d) Em que medida os esquemas de reprodução são interessantes para a análise
das tendências reais da economia?

A.20. O critério de trabalho produtivo é pertinente para a análise das classes so-
ciais?
Que critérios alternativos se podem avançar?





ACUMULAÇÃO: Investimento de uma parte do lucro em meios de produção e forças
de trabalho suplementares (além da simples renovação) (III, 2.2.2.).

ASSALARIADO: trabalhador que vende a sua força de trabalho em troca de um salá-
rio monetário (I, 2.1.2.a).

CAPITAL:
— CAPITAL CIRCULANTE: parte do capital-dinheiro que serve para a compra

das forças de trabalho e dos objectos de trabalho (III, nota 16).
— CAPITAL CONSTANTE: parte do capital-dinheiro que serve para a compra

dos meios de produção (III, 2.2.1.a).
— CAPITAL-DINHEIRO: soma de dinheiro investida por um capitalista tendo

em vista obter um lucro (III, 2.2.1.a).
— CAPITAL FIXO: parte do capital-dinheiro que serve para a compra dos meios

de trabalho (III, nota 16).
— CAPITAL-MERCADORIAS: mercadorias que resultam do processo de produ-

ção capitalista e cuja venda deve permitir recuperar o capital-dinheiro acres-
cido de um lucro (III, 2.2.1.a).

— CAPITAL PRODUTIVO: conjunto dos meios de produção e das forças de tra-
balho reunidos num processo de produção capitalista (III, 2.2.1.a).

— CAPITAL VARIÁVEL: parte do capital-dinheiro que serve para a compra das
forças de trabalho (dos assalariados produtivos) (III, 2.2.1.a).

CAPITALISTA: proprietário privado de meios de produção que utilizam a força de
trabalho de assalariados para produzir mercadorias (I, 2.1.2.b).

CIRCULAÇÃO: transferência de direitos de propriedade ou de uso (por actos de com-
pra e venda, empréstimo-concessão de empréstimo, locação, etc.) (A, 6.1.1.).

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL: relação entre o capital constante e o capital variável (IV,
1.2.).

LÉXICO

(PRINCIPAIS CONCEITOS TEÓRICOS UTILIZADOS) (1)

(1) Os termos em itálico remetem para conceitos definidos no léxico. Os números e letras entre parên-
teses remetem para a passagem do livro onde o conceito é explicado.
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COMPOSIÇÃO TÉCNICA DO CAPITAL: relação entre o número de meios de produção e
o número de trabalhadores assalariados (IV, nota 9).

CONCENTRAÇÃO DO CAPITAL: controlo de uma parte crescente do capital global por
uma minoria de capitalistas (VII, 2.2.).

CUSTO DE PRODUÇÃO: soma do capital constante transferido e do capital variável
(IV, nota 1; V, 1.1.1.).

CRISE:
— CRISE CONJUNTURAL: situação de sobreprodução global temporária (IX, prin-

cípio).
— CRISE ESTRUTURAL: situação em que problemas fundamentais afectam a

reprodução do sistema (IX, princípio).

DIVISÃO DO TRABALHO:
— DIVISÃO DA PRODUÇÃO SOCIAL = divisão do trabalho social
— DIVISÃO DO TRABALHO SOCIAL: repartição do conjunto do trabalho entre

diferentes ramos especializados e interdependentes (VII, 2.1.1.b).
— DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO: divisão do trabalho social entre

países, repartição da produção mundial entre diferentes países relativamente
especializados e interdependentes (VII, 2.1.2).

— DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO: repartição do trabalho entre classes ou
grupos sociais distintos (VII, nota 8).

— DIVISÃO TÉCNICA DO TRABALHO: repartição do trabalho entre diferentes
categorias de trabalhadores especializados e interdependentes (VII, 2.1.1.a).

DOMINAÇÃO:
— DOMINAÇÃO FORMAL: dominação exercida sobre os assalariados pelos capi-

talistas, pelo simples facto de que estes controlam a propriedade dos meios
de produção (VII, 1.2.2.a).

— DOMINAÇÃO REAL: dominação exercida sobre os assalariados pelos capita-
listas, pelo facto de que estes controlam em simultâneo a propriedade e o
funcionamento dos meios de produção (VII, 1.2.2.a).

EMPRESA: unidade de produção que produz mercadorias (I, 2.1.1.a).

ENCOMENDAS PÚBLICAS: compras de mercadorias pelas instituições de interesse
público (VI, nota 15).

EQUIVALENTE MONETÁRIO DOS VALORES: relação entre os valores expressos em uni-
dades monetárias e os mesmos valores expressos em horas de trabalho (II,
3.2.1.b).

FORÇA DE TRABALHO: conjunto das faculdades físicas e intelectuais que tornam o ser
humano apto para o trabalho (I, 1.2.2.a).
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INDEPENDENTE: proprietário privado de meios de produção, produzindo mercadorias
sem recorrer à utilização da força de trabalho de assalariados (I, 2.1.2.c).

INSTITUIÇÃO (de interesse público): unidade de produção da esfera profissional, que
produz bens ou serviços colectivos não mercantis (I, 2.1.1.b).

LUCRO: diferença entre o capital-dinheiro recuperado e o capital-dinheiro investido
(III, 2.2.2.); mais-valia criada pelos assalariados, aumentada ou diminuída da
mais-valia obtida ou cedida por transferência (V, 1.1. e 1.2.; A, 10.2.).

MACROECONOMIA E MICROECONOMIA:
— MACROECONOMIA: estudo dos fenómenos económicos considerados de um

ponto de vista global (país ou conjunto de países) (I, nota 2).
— MICROECONOMIA: estudo dos fenómenos económicos considerados de um

ponto de vista particular (indivíduo, empresa, ramo, eventualmente país) (I,
nota 2).

MAIS-VALIA: sobrevalor expresso em termos monetários (III, 1.3.1.).
— MAIS-VALIA ABSOLUTA: suplemento de mais-valia resultante do prolonga-

mento do trabalho presente (VIII, 1.1. e nota 2).
— MAIS-VALIA RELATIVA: suplemento de mais-valia resultante da redução do

trabalho necessário (VIII, 1.2. e nota 2).

MEIOS DE CONSUMO: bens e serviços destinados a satisfazer as necessidades e aspi-
rações dos indivíduos (I, 1.2.1.b).

MEIOS DE PRODUÇÃO: bens e serviços destinados a produzir outros bens e serviços
(I, 1.2.1.b); conjunto dos meios de trabalho e dos objectos de trabalho (I,
1.2.2.b).

MEIOS DE TRABALHO: meios técnicos (ferramentas, máquinas...) utilizados para rea-
lizar um trabalho (I, 1.1.2.b).

MERCADORIA: produto do trabalho humano vendido no mercado (II, 1.); produto do
trabalho indirectamente social (II, 2.1.1.b).

MOEDA: ligação social concreta utilizada na troca das mercadorias (II, 3.1.).

OBJECTOS DE TRABALHO: objectos (matérias brutas ou matérias-primas) transforma-
das pelo trabalho (I, 1.2.2.b).

OBSOLESCÊNCIA: envelhecimento tecnológico dos meios de trabalho, por oposição
ao seu desgaste físico (VII, 3.2.2.a).

PEQUENO PRODUTOR MERCANTIL = independente (I, 2.1.2.c).
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PODER DE MERCADO: capacidade de fixar ou de obter preços efectivos que assegurem
um rendimento (obtido) ou uma taxa de lucro superiores à média (II, 3.2.2.b;
V, 1.2.1.).

POLÍTICAS KEYNESIANAS E NEOLIBERAIS

— POLÍTICAS KEYNESIANAS: políticas de aumento dos salários e das despesas
públicas (IX, 2.2.2.).

— POLÍTICAS NEOLIBERAIS: políticas de limitação dos salários e das despesas
públicas (IX, 3.1.2.).

PREÇO: expressão do valor de uma mercadoria em moeda; quantidade de moeda
contra a qual se troca uma mercadoria (II, 3.1.).
— NÍVEL GERAL DOS PREÇOS: preço unitário médio das mercadorias (II, 3.2.1.b).
— PREÇO DE LIVRE CONCORRÊNCIA: preço efectivo que flutua conforme as re-

lações entre a oferta e a procura (V, 1.2.1.).
— PREÇO DE MONOPÓLIO: preço efectivo fixado pelas empresas num nível que

lhes assegura uma taxa de lucro superior à média (V, 1.2.1.).
— PREÇO DE PRODUÇÃO: preço teórico que assegura a igualdade entre a taxa

de lucro média do ramo considerado e a taxa de lucro média geral (A,
10.2.1.).

— PREÇO EFECTIVO (ou PREÇO DE MERCADO): preço efectivamente em vigor
no mercado (II, 3.2.1.).

— PREÇO REGULAMENTADO: preço fixado pelos poderes públicos (V, 1.2.1.).
— PREÇO SIMPLES: preço teórico igual ao valor social unitário multiplicado

pelo equivalente monetário dos valores (II, 3.2.1).

PRODUÇÃO:
— PEQUENA PRODUÇÃO MERCANTIL: produção mercantil efectuada por inde-

pendentes.
— PRODUÇÃO CAPITALISTA: produção mercantil dirigida por capitalistas.
— PRODUÇÃO MERCANTIL: produção de bens e serviços destinados ao mercado

(I, 2.1.1.a).
— PRODUÇÃO NÃO MERCANTIL: produção de bens e serviços não destinados ao

mercado (I, 2.1.1.b).

PRODUTIVIDADE (DO TRABALHO):
— PRODUTIVIDADE APARENTE DO TRABALHO: relação entre a quantidade pro-

duzida e o número de trabalhadores (A, 4.1.1.).
— PRODUTIVIDADE DO TRABALHO PRESENTE: relação entre a quantidade produ-

zida e o número de horas de trabalho presente (A, 4.1.1.).
— PRODUTIVIDADE GLOBAL DO TRABALHO: relação entre a quantidade produ-

zida e número de horas de trabalho presente e de trabalho passado neces-
sárias para a produzir (A, 4.1.1.).

PRODUTIVO: ver trabalho produtivo, ver capital produtivo.
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PROPRIEDADE REAL: poder de decisão efectivo (por oposição à simples propriedade
jurídica) (I, nota 13).

RAMO (ou RAMO DE PRODUÇÃO): conjunto das empresas que produzem um mesmo
tipo de mercadoria (II, nota 13).

REALIZAÇÃO DO VALOR: o facto de que o valor, de simples potencialidade, se torna
uma realidade (pela venda da mercadoria) (II, 2.1.2.b).

RENDIMENTO:
— RENDIMENTO CRIADO: equivalente monetário do valor novo (II, 4.1.1.)
— RENDIMENTO OBTIDO: rendimento efectivamente obtido (por um trabalha-

dor, ou uma empresa, ou um ramo, etc.) (II, 4.2.2.).

REPRODUÇÃO:
— REPRODUÇÃO ALARGADA: crescimento da produção (uma parte do lucro

sendo acumulada) (III, 2.2.2.; IX, nota 1).
— REPRODUÇÃO SIMPLES: reprodução da produção à mesma escala (todo o

lucro sendo consumido) (III, 2.2.2.).

SALÁRIO MONETÁRIO (ou SALÁRIO NOMINAL, ou salário em euros correntes):
1. num sistema exclusivamente capitalista: soma de dinheiro obtida com a venda

da força de trabalho (III, 1.3.3.a).
2. num sistema com sector institucional, há que distinguir (ver VI, 3.3.1.):
— SALÁRIO BRUTO: soma do salário directo e do salário colectivizado.
— SALÁRIO COLECTIVIZADO: parte do salário-custo que consiste em impostos

directos paga pelo assalariado.
— SALÁRIO-CUSTO: preço a pagar para a compra da força de trabalho.
— SALÁRIO DIRECTO (ou salário líquido, ou salário individualizado): soma de

dinheiro obtida directamente da venda da força de trabalho.
— SALÁRIO INDIRECTO: prestações de segurança social (financiadas em prin-

cípio pelo salário solidarizado).
— SALÁRIO SOCIALIZADO: soma do salário solidarizado e do salário colecti-

vizado.
— SALÁRIO SOLIDARIZADO: parte do salário-custo que consiste em quotiza-

ções sociais (salariais e patronais).

SALÁRIO REAL (ou em euros constantes):
1. num sistema exclusivamente capitalista: quantidade de mercadorias com-

pradas com o salário monetário, ou poder de compra do salário monetário
(III, 1.3.3.a).

2. num sistema com sector institucional, há que distinguir (ver VI, 3.3.2.):
— SALÁRIO REAL COLECTIVO: número de produtos colectivos não mercantis

acessíveis ao assalariado.
— SALÁRIO REAL DIRECTO: número de mercadorias compradas com o salário

directo, ou poder de compra do salário directo.



LÉXICO346

— SALÁRIO REAL INDIRECTO: número de mercadorias compradas com o salá-
rio indirecto, ou poder de compra do salário indirecto.

— SALÁRIO REAL SOCIALIZADO: soma do salário real colectivo e do salário
real indirecto.

— SALÁRIO REAL TOTAL: soma do salário real directo e do salário real socia-
lizado.

SOBRETRABALHO: diferença entre a duração do trabalho presente de um assalariado
e o trabalho necessário (III, 1.1.).

SOBREVALOR: diferença entre o valor novo criado por um assalariado e o valor
correspondente (III, 1.1.)

SOCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO: interdependência crescente entre os produtores (VII, 2.1.).

TAXA DE MAIS-VALIA: relação entre a mais-valia criada (ou o sobrevalor criado) e o
capital variável despendido (ou o valor da força de trabalho) (IV, 1.1.).

TAXA DE LUCRO: relação entre o lucro obtido e o capital-dinheiro investido (capital
constante + capital variável) (IV, 1.3.).

TAXA DE SOBRETRABALHO: relação entre o sobretrabalho e o trabalho necessário (IV,
1.1.).

TRABALHO: produção de bens ou serviços (por oposição ao consumo) (I, 1.1.); utili-
zação da força de trabalho (I, 1.2.2.a).
— TRABALHO ABSTRACTO: trabalho consagrado à produção de mercadorias e

considerado unicamente no seu aspecto de trabalho indirectamente social
(II, 2.1.1.b).

— TRABALHO AUTÓNOMO: trabalho cuja reprodução está submetida a normas
próprias (I, 2.2.1.).

— TRABALHO COMPLEXO: trabalho de qualificação superior à média (A, 7.1.1.).
— TRABALHO CONCRETO: trabalho considerado nos seus diversos aspectos

materiais concretos, perceptíveis (II, 2.1.1.b).
— TRABALHO DIRECTAMENTE SOCIAL: trabalho cuja utilidade social é reconhe-

cida de maneira directa pela autoridade pública, independentemente de uma
venda no mercado (I, 2.1.1.b)

— TRABALHO DOMÉSTICO: trabalho realizado sem contrapartida monetária por
e para membros de famílias (I, 2.2.).

— TRABALHO HETERÓNOMO: trabalho cuja reprodução está submetida a nor-
mas externas (I, 2.1.1.a e b).

— TRABALHO INDIRECTAMENTE SOCIAL: trabalho cuja utilidade social é re-
conhecida de maneira indirecta, por meio da venda do produto no mercado
(I, 2.1.1.a).

— TRABALHO NECESSÁRIO: parte do trabalho presente do assalariado que cria
o valor correspondente (III, 1.1.).
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— TRABALHO PASSADO: trabalho incorporado nos meios de produção utiliza-
dos (II, 2.2.1.a).

— TRABALHO PRESENTE: trabalho prestado pelo trabalhador considerado (II,
2.2.1.a).

— TRABALHO PRIVADO: trabalho útil apenas para o seu produtor (I, 2.2.1).
— TRABALHO PRODUTIVO:

a) sentido amplo: trabalho criador de valor e de rendimento = trabalho
consagrado à produção de mercadorias (VI, 5.3.1.a).
b) sentido estrito: trabalho criador de sobrevalor e de mais-valia = traba-
lho de um assalariado consagrado à produção de mercadorias (VI, 5.3.1.b).

— TRABALHO PROFISSIONAL: trabalho realizado tendo em vista obter um ren-
dimento (II, princípio da secção 2.).

— TRABALHO SIMPLES: trabalho de qualificação média (A, 7.1.1.).
— TRABALHO SOCIAL: trabalho útil para outros que não o próprio produtor (I,

2.1.1.).

TRABALHADOR: individuo considerado enquanto produtor de bens ou serviços (por
oposição ao consumidor) (I, 1.1.).

UNIDADE DE PRODUÇÃO: entidade social no seio da qual se realiza o trabalho (I,
1.2.3.).

VALOR:
1. sentido qualitativo: trabalho indirectamente social (II, 2.1.1.b).
2. sentido quantitativo: número de horas de trabalho necessárias para a produ-

ção de uma mercadoria = tempo de trabalho passado e presente requerido
para a produção de uma mercadoria = soma do valor antigo transferido e
do valor novo criado pelo trabalho (II. 2.2.1.a).

— VALOR ACRESCENTADO = valor novo (II, nota 29).
— VALOR ANTIGO (ou VALOR PASSADO): valor dos meios de produção com-

prados (II. 2.2.1.a).
— VALOR CORRESPONDENTE: parte do valor novo criado por um assalariado

igual ao valor da força de trabalho (III, 1.1.).
— VALOR INDIVIDUAL: quantidade de trabalho requerida por uma empresa

particular para produzir uma mercadoria (II, 2.2.1.b).
— VALOR NOVO (ou VALOR PRESENTE): valor acrescentado pelo trabalho pre-

sente consagrado à produção de mercadorias (II, 2.2.1.a).
— VALOR SOCIAL: quantidade de trabalho requerido em média para produzir

uma mercadoria (II. 2.2.1.b).
— VALOR TOTAL: valor de um conjunto de mercadorias (II, 2.2.1.c).
— VALOR UNITÁRIO: valor de uma unidade de mercadoria (II, 2.2.1.c)

VALOR DA FORÇA DE TRABALHO: valor dos meios do consumo comprados por um
assalariado (III, 1.1.).

VALOR DE TROCA: proporção de troca entre mercadorias (ou entre mercadorias e
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moeda) (II, nota 22).

VALOR DE USO:
— 1.o sentido: bem ou serviço útil (I, 1.1.).
— 2.o sentido: carácter útil de uma mercadoria (para o comprador) ou de um

produto não mercantil (para o utilizador) (I, nota 1).
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Capítulo 1

A. Princípios de base

1.1. Ver nota 2 (+ léxico)
1.2. Ver §1.1. (+ léxico)
1.3. Ver pontos 1.2.1. e 1.2.2. (+ léxico)
1.4. Ver §1.2.
1.5. (a e b) Ver §1.3.
1.6. Ver léxico (+ as passagens pertinentes da secção 2).
1.7. Ver ponto 2.1.2.c.
1.8. a) Ver princípio do ponto 2.3.1.

b) — As empresas produzem para o mercado, não as outras unidades de
produção;
— as empresas capitalistas e as empresas públicas produzem mercadorias re-
correndo ao trabalho assalariado, mas as primeiras pertencem a capitalistas,
ao passo que as segundas pertencem a poderes públicos;
— as instituições públicas e as instituições privadas produzem bens ou ser-
viços colectivos não mercantis recorrendo ao trabalho assalariado, mas as
primeiras pertencem a poderes públicos, ao passo que as segundas perten-
cem a pessoas privadas;
— as empresas públicas e as instituições públicas pertencem a poderes pú-
blicos, mas as primeiras produzem mercadorias, ao passo que as segundas
produzem bens ou serviços colectivos não mercantis.
c) Para as empresas e as instituições: ver ponto 2.1.1.; para a esfera não pro-
fissional: ver ponto 2.2.1. (Para todas as unidades de produção, ver igual-
mente léxico + exemplo hipotético em resposta à pergunta 1.15.).

B. Aprofundamento

1.9. Ver nota 4a.
1.10. Ver nota 3.
1.11. Ver nota 6.
1.12. a) Ver nota 13 para os capitalistas; a mesma observação aplica-se aos inde-

pendentes para os meios de produção e o dinheiro.

RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS
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b) O arrendamento pode bastar (caso dos imóveis, dos veículos, etc.): o im-
portante é que a empresa consiga ceder o direito de uso sobre o produto contra
o pagamento de um preço (o aluguer, etc.).
c) Ver nota 11.

C. Aplicações

1.13. —
1.14. a) A produção dos cuidados de saúde, tal como a produção de não importa

qual outro bem ou serviço, pode ser encontrada em vários dos rectângulos e
até mesmo em todos eles. (Ver os exemplos referentes ao ensino na 2.a alí-
nea do ponto 2.3.1.; desenvolva exemplos análogos no que se refere aos cui-
dados de saúde.)
b) O trabalho clandestino é trabalho profissional oculto (não declarado, não
oficial, escapando ao fisco). Pode-se portanto encontrá-lo em todos os rec-
tângulos onde se realiza trabalho profissional, isto é, nos rectângulos A, B e
C. (Pode-se eventualmente encontrá-lo nas associações voluntárias, na me-
dida em que estas empreguem alguns assalariados. Mas não se encontra tra-
balho clandestino nas famílias, pois os trabalhadores profissionais que ali
exercem actividades pertencem de facto a outras unidades de produção que
não as famílias: ver nota 15).
c) Tudo depende da definição do sector formal e do sector informal. Alguns
assimilam o sector informal à economia subterrânea, isto é, ao conjunto das
unidades de produção ocultas (não declaradas, não oficiais, que escapam
nomeadamente ao fisco): neste caso, o sector informal inclui certas empresas
capitalistas (A1), empresas independentes (B1 e B2), associações voluntárias
(D1) (não pode incluir as empresas públicas e as instituições públicas, que
dependem directamente dos poderes públicos, nem as instituições privadas,
que são financiadas pelos poderes públicos). Outros assimilam o sector for-
mal às unidades de produção «clássicas» no sistema capitalista, isto é, unida-
des de produção declaradas (mercantis ou não mercantis) recorrendo a trabalho
assalariado: neste caso, o sector informal inclui todas as empresas indepen-
dentes e as associações voluntárias, assim como as empresas capitalistas «sub-
terrâneas».
d) O trabalho do estudante é uma preparação para a vida profissional mas
não corresponde à definição do trabalho enunciada no §1.1.: trabalho = acti-
vidade de produção. O trabalho do estudante constitui de facto uma activi-
dade de consumo. Uma excepção, contudo: pelas suas investigações (tese), o
estudante pode participar na produção de conhecimentos novos; tal trabalho
(que corresponde à definição acima) insere-se numa unidade de produção (a
universidade) que se situa normalmente na rubrica C1 ou C2, eventualmente
A1.

1.15. (Exemplo hipotético)
a) As minhas actividades profissionais são de dois tipos. 1) Por um lado,
ensino matemática numa escola privada subvencionada (portanto numa «ins-
tituição privada de interesse público»). Realizo ali um trabalho directamente
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social: a minha actividade é com efeito reconhecida como socialmente útil
pelos poderes públicos (que asseguram o seu financiamento), sem que eu tenha
de vender as minhas aulas aos alunos. Realizo ali um trabalho heterónomo,
pois estou submetido às normas ditadas pelos poderes públicos (número de
alunos por docente, conteúdo dos programas, etc.). 2) Por outro lado, tam-
bém ganho a vida dando aulas particulares (por vezes «clandestinas», con-
fesso: não declaro todos os meus ganhos ao fisco; mas isto não tem
importância para responder à pergunta colocada). Aqui, posso ser assimilado
a uma «empresa independente individual». Trata-se de um trabalho indirec-
tamente social, pois a utilidade social do meu trabalho não é reconhecida
senão na medida em que encontro compradores dispostos a pagar estas aulas
particulares. Trata-se igualmente de um trabalho heterónomo, mas por outras
razões: aqui estou submetido às leis do mercado (há uma procura disposta a
pagar aulas particulares?) e às leis da concorrência (serei eu competitivo em
relação aos meus concorrentes quanto à qualidade, quanto ao preço pedido,
quanto à localização, etc.?).
b) As minhas actividades não profissionais são muito diversas. 1) Preparo as
refeições familiares dois dias por semana. Este trabalho doméstico na uni-
dade de produção «família» é um trabalho autónomo: ainda que eu me sub-
meta inteiramente às determinações do meu cônjuge, o facto importante é
que este trabalho não está submetido nem às determinações dos poderes
públicos nem às leis do mercado. Trata-se de um trabalho social (e não pri-
vado), uma vez que as refeições produzidas são destinadas a todos os mem-
bros da família e não somente para mim. 2) Exerço ocasionalmente actividades
voluntárias numa clínica privada. Não sei se esta é uma «empresa capita-
lista» ou uma «empresa privada sem fins lucrativos»; o que é certo é que ela
utiliza trabalhadores assalariados (ou assimilados) e que os cuidados são ven-
didos aos doentes (pouco importa aqui que os doentes sejam mais ou menos
reembolsados pela segurança social). O trabalho realizado na clínica consti-
tui trabalho indirectamente social (reconhecido socialmente útil pelo facto
de que os doentes compram ali cuidados de saúde) e trabalho heterónomo
(submetido às leis do mercado e da concorrência); passa-se o mesmo com o
trabalho voluntário que ali exerço (se por exemplo a clínica em causa tiver
de fechar as portas por falta de clientes, o trabalho voluntário que ali exerço
é – também ele – sancionado pelo mercado). 3) Exerço ocasionalmente acti-
vidades gratuitas de bricolage na casa dos meus vizinhos. Posso considerar
que estas actividades constituem igualmente trabalho doméstico (trabalho gra-
tuito realizado por e para membros de famílias), mesmo que aqui o trabalho
seja para os membros de uma outra família. Trata-se aqui, tal como para o
trabalho doméstico dentro da minha casa, de um trabalho autónomo e de um
trabalho social (pelas mesmas razões mencionadas anteriormente).

1.16. —
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Capítulo II

A. Princípios de base

2.1. Ver secção 1 (+ resumo)
2.2. Ver ponto 2.1.1.b (+ léxico)
2.3. a) Ver introdução do ponto 2.1.1.

b) Ver ponto 2.1.1.b.
2.4. a) Ver ponto 2.2.1.a. (+ léxico)

b) Ver ponto 2.2.1.b e c (+ léxico)
2.5. a) Ver ponto 2.2.3.b.

b) Ver ponto 2.2.3.c.
2.6. Ver ponto 3.2.1.b (+ resumo)
2.7. a) Ver ponto 3.2.1.a e b (+ resumo e léxico)

b) Ver ponto 3.2.2.a.
c) Ver ponto 3.2.2.b
d) Ver ponto 3.2.3.

2.8. a) Ver ponto 4.1.1.
b) Ver ponto 4.1.2.a.

2.9. a) Ver ponto 4.1.2.b.
b) Ver ponto 4.1.2.c
c) No sector de produção não mercantil, não há criação de valor (ver ponto
2.1.2.a) e portanto não há criação de rendimento.

B. Aprofundamento

2.10. Ver ponto 2.1.1.a.
2.11. Ver nota 12.
2.12. Ver § 3.1.
2.13. Ver nota 22 (+ léxico)
2.14. a) Ver ponto 3.2.2.c e nota 25.

b) Ver nota 26.
2.15. O estoque de não vendidos incorpora trabalho, mas este trabalho não é (ainda)

reconhecido como trabalho indirectamente social, como valor (ver nota 9).
2.16. O produto da natureza tem sempre um valor de uso, uma utilidade (ver cap.

I, § 1.1.); pode haver um preço se ele é apropriado privativamente e vendido
(ver cap. II, nota 3); mesmo que seja vendido, não é uma mercadoria e não
tem valor (ver cap. II, § 1.1. e ponto 2.1.2.a).

2.17. Ver ponto 4.2.2.

C. Aplicações

2.18. Há criação de valor (trabalho indirectamente social) no sector de produção
mercantil, não no sector de produção não mercantil. Há portanto criação de
valor por parte do motorista de táxi e do agricultor (a não ser que este viva
em auto-subsistência) e eventualmente do professor (aulas particulares, ou
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escola financiada essencialmente pela venda dos serviços de ensino). Não há
criação de valor por parte do homem ou da mulher no lar (membro de uma
família), do funcionário (membro de uma instituição), do delegado sindical
(membro de uma associação voluntária).

2.19. a) Valor antigo transferido anualmente = 30 000h. Com efeito:
1. matérias-primas: 1 000 000 €/E = 10 000h
2. máquinas: (20 000 000 € : 10)/E = 20 000h

Valor novo criado anualmente = 20 000h (= 8h/dia × 250 dias/ano × 10).
Valor total do produto anual = 50 000h.
b) Valor antigo transferido por unidade = 30h (= 30 000 : 1000 unidades).
Valor novo acrescentado por unidade = 20h (= 20 000h : 1000 unidades).
Valor (antigo + novo) por unidade = 50h.

2.20. a) As diferenças de preço entre viaturas e bicicletas explicam-se sobretudo
pelas diferenças nos seus valores sociais unitários respectivos.
b) As diferenças de preço entre diversos modelos de uma mesma marca podem
ser explicadas por diferenças na quantidade de valor (um modelo maior e/ou
mais aperfeiçoado incorpora mais trabalho) assim como por diferenças nas
relações de forças (concorrência mais ou menos intensa, diferenciação mais
ou menos apreciada do produto: ver ponto 3.2.2.b).
c) A evolução do preço médio das viaturas ou das bicicletas depende dos
progressos da produtividade no ramo (que fazem baixar o valor social unitá-
rio) e da evolução do equivalente monetário dos valores (que tende a au-
mentar): preço médio = valor social unitário × E. Uma alta do preço médio
das viaturas ou das bicicletas significa que os progressos da produtividade
no ramo são menos importantes que a subida de E.

2.21. —

Capítulo III

A. Princípios de base

3.1. Ver § 1.1. (+ resumo)
3.2. Ver ponto 1.3.1. (+ resumo)
3.3. Ver ponto 1.3.3.a (+ léxico)
3.4. O esquema III.4. em nada contradiz o esquema II.5.; ele retoma-o e com-

pleta-o acrescentando a divisão do trabalho presente (em trabalho necessário
e sobretrabalho) e a do rendimento criado (em salário e mais-valia).

3.5. a) Ver ponto 2.2.1.a e b.
b) Ver ponto 2.2.2., últimas alíneas.
c) Ver ponto 2.2.3.

3.6. Ver ponto 2.2.2., incluindo as notas 18 e 20.

B. Aprofundamento

3.7. Ver nota 3 (+ léxico)
3.8. Ver nota 8.
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3.9. — No sector de produção mercantil, todos os assalariados criam mais-valia
(ver ponto 1.3.2.b), excepto nos casos excepcionais em que o salário é igual
ou superior ao equivalente monetário dos valores (ver nota 9).
— No sector de produção não mercantil, nenhum assalariado cria valor e
rendimento, portanto nenhum pode criar sobrevalor e mais-valia (que fazem
parte integrante do valor e do rendimento criados). Em contrapartida, os assa-
lariados do sector não mercantil fornecem trabalho e sobretrabalho: a dura-
ção do seu trabalho é normalmente superior ao valor dos seus meios de
consumo (salvo os mesmos casos excepcionais de salários iguais ou superio-
res a E) (ver cap. VI, § 5.1. e ponto 5.3.2.).

3.10. Ver nota 16.
3.11. A compra de meios de produção de substituição (quando os meios de produ-

ção iniciais são consumidos, fisicamente usados ou tecnologicamente ultra-
passados) faz-se em princípio com o capital constante recuperado pela venda
das mercadorias produzidas. A compra de meios de produção suplementares
(o investimento líquido) faz-se com o lucro.

3.12. Ver ponto 1.3.3.c.
3.13. Ver nota 21.

C. Aplicações

3.14. Para que haja criação de mais-valia é preciso que haja produção mercantil
(donde criação de valor e de rendimento) realizada por trabalho assalariado
(donde criação de sobrevalor e de mais-valia). Portanto há criação de mais-
valia por parte do agricultor e do motorista de táxi, na medida em que estes
sejam assalariados e não independentes; os professores assalariados no sec-
tor mercantil também criam mais-valia. Em contrapartida, não há criação de
valor e de rendimento, e portanto não há criação de sobretrabalho e de mais-
valia, por parte do homem ou da mulher no lar (membro de uma família),
por parte do funcionário (membro de uma instituição), por parte do delegado
sindical (membro de uma associação voluntária).

3.15. Ver quadro III.3. (+ nota 12.b).
3.16. —

Capítulo IV

A. Princípios de base

4.1. Ver ponto 2.1.1. para a fórmula, depois:
a) Ver ponto 2.1.2.
b) Ver pontos 2.1.2 e 2.1.3.
c) Ver ponto 2.1.2.

4.2. Ver nota 3.
4.3. Ver ponto 2.2.1. para a fórmula, depois:

a) Ver ponto 2.2.2.
b) Ver pontos 2.2.2. e 2.2.3.
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4.4. (a e b) Ver ponto 2.3.1.

B. Aprofundamento

4.5. A subida do nível de vida (= diminuição da exploração física) não suprime o
sobretrabalho, a exploração económica (que pode mesmo aumentar). Esta
exploração económica não é um postulado, é uma realidade demonstrável
(pela teoria, pelas estatísticas, pela abordagem empírica: ver cap. III, ponto
1.2.3.).

4.6. Ver nota 9.

C. Aplicações

4.7. a) A ligação dos salários nominais ao índice dos preços no consumidor asse-
gura a estabilidade dos salários reais (ver a fórmula do salário real no cap.
III, ponto 1.3.3.a). Uma vez que os progressos da produtividade fazem bai-
xar o valor por meio de consumo, esta política contribui para aumentar a
taxa de mais-valia (ver a fórmula desenvolvida da taxa de mais-valia).
b) Se os salários nominais aumentam menos que o índice dos preços no con-
sumidor, os salários reais diminuem, o que reforça o aumento da taxa de mais-
-valia.
c) Se os salários reais aumentam tanto quanto a produtividade geral (+ 10%
por exemplo), a taxa de mais-valia tende a permanecer constante: com efeito,
a subida dos salários reais é compensada por uma baixa equivalente do valor
por meio de consumo.
d) Em período de subida de preços, os salários reais aumentam necessaria-
mente menos que os salários nominais (ver a fórmula do salário real no cap.
III, ponto 1.3.3.a). Se aumentarem os salários nominais tanto quanto a pro-
dutividade geral (+ 10% por exemplo), os salários reais aumentarão menos
que a produtividade geral: aumentarão por exemplo em 6%, ao passo que o
valor por meio de consumo baixa em 10%. Isto tende a aumentar a taxa de
mais-valia.
e) Se a duração do trabalho diminui paralelamente aos progressos da produ-
tividade geral (paralelamente à baixa do valor por meio de consumo), a taxa
de mais-valia tende a permanecer constante.

4.8. 4.9. —

Capítulo V

A. Princípios de base

5.1 a) Ver §1.1. (+ resumo)
b) Ver pontos 1.1.2. e 1.3.1. (+ resumo)

5.2. a) Ver ponto 1.2.1. (+ resumo)
b) Ver pontos 1.2.2. e 1.3.1. (+ resumo)
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5.3. Ver princípio da secção 1 (+ resumo)
5.4. Ver ponto 1.3.2.
5.5. Ver pontos 2.1.1. e 2.2.1. (+ resumo)
5.6. Ver ponto 2.2.2.
5.7. Ver ponto 2.3.2.

B. Aprofundamento

5.8. O lucro mais elevado das empresas mais mecanizadas (ou automatizadas)
provém de uma redistribuição da mais-valia total, a qual é criada pelo sobre-
trabalho do conjunto dos assalariados do sector mercantil (ver resposta às
perguntas 5.1. e 5.3.). O sobretrabalho como fonte de lucro não é um postu-
lado, mas sim uma realidade demonstrável.

5.9. a) A mais-valia global é criada pelo sobretrabalho dos assalariados nas em-
presas. (É preciso além disso que as mercadorias produzidas sejam efectiva-
mente vendidas: senão, o sobretrabalho não cria valor e rendimento, o
sobretrabalho não cria sobrevalor e mais-valia.)
b) A mais-valia global é repartida pelos mecanismos do mercado, pelos pre-
ços em vigor no mercado: pela existência de um preço uniforme igual ao
preço simples no primeiro caso (repartição da mais-valia entre empresas
desigualmente mecanizadas no seio de um ramo «médio»), pela existência
de preços efectivos diferentes dos preços simples no segundo caso (reparti-
ção da mais-valia entre ramos mais ou menos «fortes»).

5.10. a) Diminuir os salários permite reconstituir uma margem de lucro (o rectân-
gulo V diminui de altura); mas esta solução não é válida senão a curto prazo
(a mais ou menos longo prazo, novos progressos técnicos dos concorrentes
fazem baixar o valor social unitário e fazem desaparecer a margem de lucro
da empresa 3).
b) A introdução de progressos técnicos suficientes é a solução a longo prazo
por excelência (o valor individual unitário torna-se igual ou inferior ao valor
unitário social); mas a empresa 3 deve poder obter por empréstimo o capital-
-dinheiro necessário...
c) A absorção faz desaparecer a empresa 3 como sociedade juridicamente
distinta; a empresa 1 dispõe do capital-dinheiro necessário para manter o esta-
belecimento absorvido... se ela o quiser.
d) Os subsídios permitem à empresa 3 que se mantenha a curto prazo; a longo
prazo, a baixa do valor social unitário obriga a recorrer a subsídios cada vez
mais importantes... até ao momento em que estes são julgados «excessivos»
e são abandonados.
e) A empresa subcontratante pode manter-se a longo prazo... na medida em
que for capaz de respeitar as condições fixadas pela grande empresa.
f) O acordo monopolista permite que a empresa 3 se mantenha a longo prazo...
enquanto durar o acordo (os ramos lesados podem procurar romper o acordo;
por outro lado, as empresas mais eficientes podem ter interesse em denun-
ciar o acordo, em crescerem reduzindo os preços, eliminando assim empre-
sas marginais).
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g) A diferenciação do produto é uma solução a longo prazo, mas que perma-
nece aleatória (os concorrentes podem imitar o produto, os consumidores
podem considerar que o preço a pagar é demasiado elevado, etc.).
h) A cooperativa operária marginal pode subsistir sem fazer lucro, ela por-
tanto é viável nas condições descritas no gráfico V.2.; a longo prazo, os pro-
gressos técnicos dos concorrentes fazem baixar o valor social unitário e
obrigam os cooperadores a contentarem-se com rendimentos cada vez mais
reduzidos... até o seu desaparecimento (ver cap. VI, ponto 1.3.1.).
i) A empresa pública marginal pode subsistir sem fazer lucro, ela portanto é
viável nas condições descritas no gráfico V.2.; a longo prazo, os progressos
técnicos dos concorrentes fazem baixar o valor social unitário e obrigam os
poderes públicos a pagar subsídios cada vez mais importantes... até que estes
sejam julgados excessivos (ver cap. VI, ponto 2.3.1.).

5.11. As medidas selectivas (destinadas unicamente às pequenas empresas) bene-
ficiam evidentemente as pequenas empresas e apresentam aspectos contradi-
tórios para as grandes empresas: o aspecto negativo está nas contribuições e
impostos; o positivo, na manutenção de transferências de mais-valia (ver ponto
2.1.1.). As medidas gerais beneficiam sobretudo as grandes empresas (ver
ponto 2.1.2.).

C. Aplicações

5.12 e 5.13. —

Capítulo VI

A. Princípios de base

6.1. As três empresas produzem mercadorias. A empresa capitalista e a empresa
pública (ao contrário da empresa independente) utilizam trabalho assalariado.
A empresa capitalista (ao contrário da empresa independente e da empresa
pública) produz para o lucro e só subsiste se fizer lucro. (Ver §1.1. e 2.1.).

6.2. (a, b) Ver § 1.1. e ponto 1.3.2.a.
6.3. a) Ver § 1.1. e ponto 1.3.1. (+ resumo)

b) Ver § 2.1. e ponto 2.3.1. (+ resumo)
6.4. (a, b) Ver § 3.1. (+ resumo)
6.5. a) Ver ponto 1.3.2.b.

b) Ver ponto 2.3.2.
c) Ver § 3.2. (+ resumo)

6.6. (a, b) Ver pontos 3.3.1.a e 3.3.2. (+ resumo)
6.7. Ver ponto 5.2.3. (+ resumo)
6.8. a) Ver ponto 5.3.1. (+ resumo)

b) Ver ponto 5.3.2.
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B. Aprofundamento

6.9. a) Tendo em conta as transferências de rendimento provenientes dos produ-
tores independentes, o lucro é superior à mais-valia criada pelos assalaria-
dos (ver ponto 1.3.2.a.).
b) Tendo em conta as contribuições e impostos necessários para financiar o
sector institucional, o lucro disponível é inferior à mais-valia criada (ver ponto
3.3.1.b, observação 5).

6.10. Ver respostas às perguntas 6.5.b e 6.5.c (para os subsídios, ver igualmente a
resposta à pergunta 5.5. do capítulo V).

6.11. Ver § 4.2. (+ resumo).

C. Aplicações

6.12. Um mesmo trabalho, definido pela natureza do produto (ensino, cuidados de
saúde, agricultura, etc.), pode ser encontrado em qualquer rubrica do quadro
I.3. ou em qualquer coluna do quadro VI.3. Pode portanto ser improdutivo
nos dois sentidos (exemplo: ensino e cuidados de saúde numa instituição de
interesse público ou no interior do lar); pode ser produtivo de rendimento
mas não de mais-valia (aulas particulares, trabalho de médico independente);
e pode ser produtivo de rendimento e de mais-valia (ensino numa escola de
condução automóvel, médico assalariado de uma clínica privada).

6.13. a) Os funcionários fornecem sobretrabalho mas não mais-valia;
b) os assalariados das empresas públicas fornecem sobretrabalho e mais-va-
lia;
c) os assalariados das empresas privadas fornecem sobretrabalho e mais-va-
lia desde que o seu salário horário seja igual ou superior a E (ver cap. III,
nota 9: a mesma observação vale para os funcionários e os assalariados das
empresas públicas);
d) os independentes fornecem «sobretrabalho» e «mais-valia», desde que as
relações no mercado lhes sejam desfavoráveis (empresa marginal, empresa
subcontratante);
e) os capitalistas criam rendimento, mas não mais-valia (ver cap. III, nota 8).

6.14. O desenvolvimento de um sector terciário mercantil pode compensar o recuo
do sector secundário como fonte de rendimento e de mais-valia (ver ponto
5.3.1.b).

6.15. Os capitalistas agrícolas têm interesse a curto prazo em defender os campo-
neses marginais, sobretudo se esta defesa for assegurada por medidas gerais
(como a manutenção de preços relativamente elevados); os industriais, em
contrapartida, têm interesses opostos. (Ver ponto1.2.1., incluindo a nota 4).

6.16. a) A redução das quotizações patronais reduz o salário-custo, aumenta a taxa
de mais-valia e o lucro. Mas ela tem como efeito reduzir o salário indirecto,
em detrimento tanto dos assalariados (diminuição do nível de vida) como
das empresas (diminuição do mercado).
b) A redução das quotizações salariais e dos impostos sobre o rendimento
permite aumentar o salário líquido e o salário real directo; mas isto faz-se
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em detrimento do salário real indirecto (solidarizado) e do salário real colec-
tivo (acessível gratuitamente). Para as empresas, a taxa de mais-valia perma-
nece inalterada, assim como o mercado global.
(Para a. e b. ver ponto 3.3.1.b, primeira observação).

Capítulo VII

A. Princípios de base

7.1. a) Ver § 1.1.
b) Ver ponto 1.2.2. (+ resumo).

7.2. (a, b) Ver § 1.3. (+ resumo)
7.3. (a, b, c) Ver § 2.1. (+ resumo)
7.4. (a, b, c) Ver § 2.2. (+ resumo)
7.5. Ver ponto 2.2.1.a (sociedades anónimas, empréstimos, subcontratação).
7.6. Ver § 3.2.
7.7. Ver ponto 3.3.1.
7.8. Ver ponto 3.3.1.b.
7.9. Ver ponto 3.3.2.
7.10. Ver § 4.1. e § 4.2. (+ cap. I, § 1.3.).
7.11. Ver ponto 4.1.2., 2.a alínea, incluindo a nota 33.

B. Aprofundamento

7.12. a) Ver ponto 1.2.2.a e nota 4.
b) Para os efeitos positivos, inspirar-se na nota 5.a; para os efeitos negativos,
ver ponto 4.1.1.

7.13. Ver as notas 18 e 21.a.
7.14. (a, b) Ver pontos 3.3.1.c e 3.3.2.a.
7.15. Ver ponto 3.3.2.a.

C. Aplicações

7.16 a 7.22. —

Capítulo VIII

A. Princípios de base

8.1. a) Ver §1.1. e §1.2. (+ resumo)
b) A diminuição do trabalho necessário pode resultar quer de uma baixa si-
multânea do salário real e do valor por meio de consumo, quer de uma su-
bida do salário real mais que compensada pela baixa do valor por meio de
consumo.

8.2. (a, b, c) Ver ponto 2.1.1. (+ resumo)
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8.3. (a, b, c) Ver ponto 2.1.2. (+ resumo)
8.4. Ver ponto 3.2.1.

B. Aprofundamento

8.5. Ver ponto 2.2.1.
8.6. Para as empresas orientadas para o mercado interno, os salários constituem

ao mesmo tempo custos de produção e mercados. Para as empresas orienta-
das para a exportação, os salários nacionais constituem unicamente custos
de produção; os mercados são constituídos pelos salários pagos no estran-
geiro.

C. Aplicações

8.7. e 8.8. —
8.9. Exemplos:

a) Enquanto produtor: risco de perda de emprego, devido ao recurso a mão-
-de-obra imigrada (oficial ou clandestina), à deslocalização, à concorrência
de produtos estrangeiros; os salários mais baixos dos imigrados (sobretudo
clandestinos) pressionam para a baixa o conjunto dos salários; a divisão dos
assalariados (estrangeiros/nacionais) enfraquece o conjunto da classe operá-
ria.
b) Enquanto consumidor: a importação de matérias-primas ou de produtos
acabados baratos baixa o custo de vida, aumenta o poder de compra; a utili-
zação de mão-de-obra imigrada diminui o custo dos bens e serviços produzi-
dos localmente.

Capítulo IX

A. Princípios de base

9.1. a) Ver § 1.1.
b) Ver § 2.1.

9.2. a) Ver ponto 1.2.1.
b) Ver ponto 1.2.2.

9.3. a) Ver ponto 2.2.1.
b) Ver ponto 2.2.2.

9.4. Ver ponto 2.2.2. e § 3.1.
9.5. a) e b) Ver pontos 3.1.2. e 3.1.3.

c) Ver ponto 3.1.3.
9.6. a) Ver ponto 3.1.2.

b) Ver introdução do § 3.2.
c) Ver pontos 3.2.1 e 3.2.2.
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B. Aprofundamento

9.7. Ver § 2.3. (incluindo a nota 11).
9.8. a) Correcto ao nível microeconómico e a curto prazo.

b) Ver nota 16.

C. Aplicações

9.9. e 9.10. —

Conclusão

A. Princípios de base

C.1. Ver secção 1.
C.2. Ver secção 2.
C.3. Ver secção 3.

B. Aprofundamento

C.4. Ver ponto 2.2.2.
C.5. a) Ver cap. V, ponto 1.1.2. (última alínea).

b) Ver cap. IV, fim do ponto 2.1.2. e cap. VIII, secção 2.

C. Aplicações

C.6. e C.7. —

Anexos teóricos

A.1. Ver anexo 2.
A.2. a) Ver anexo 3, § 3.1.

b) Ver anexo 3, § 3.2.
A.3. a) Ver anexo 4, ponto 4.1.1. e § 4.3.

b) Ver anexo 4, pontos 4.1.2. e 4.3.2.
A.4. Ver anexo 5.
A.5. Ver anexo 6.
A.6. Ver anexo 7.
A.7. Ver anexo 9.
A.8. a) Ver cap. II, ponto 2.2.2.

b) Ver anexo 5 (§ 5.1., incluindo a nota 9, para a concepção tradicional;
§ 5.2. para a concepção alternativa).

A.9. a) Ver cap. II, ponto 2.2.3.
b) Ver cap. II, ponto 2.2.2.
c) Ver cap. II, nota 15.a
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d) Ver anexo 5.
e) Ver cap. V, nota 7b.

A.10. a) Ver anexo 6, nota 16.
b) Ver anexo 6, ponto 6.2.2.a.
c) Ver anexo 6, ponto 6.2.2.b.

A.11. Ver anexo 7, ponto 7.2.3.
A.12. a) Ver anexo 8, ponto 8.2.3.

b) Ver anexo 8, ponto 8.2.4.
A.13. a) Ver anexo 8, ponto 8.3.1.

b) Ver anexo 8, ponto 8.3.2.
A.14. a) Ver anexo 10, § 10.1.

b) Ver anexo 10, § 10.2.
A.15. (a, b) Ver anexo 10, § 10.2.
A.16. Ver cap. V, § 1.1., e anexo 10, § 10.2.
A.17. a) Ver cap. V, fim do ponto 1.1.2.

b) Ver anexo 10, fim do ponto 10.2.2.a.
A.18. a) Ver cap. V, § 1.1.

b) Ver anexo 10, §10.2.
c) Ver capítulo IV, ponto 2.3.1. e anexo 9.

A.19. a) e b) Ver anexo 11, § 11.1.
c) Ver anexo 11, ponto 11.3.1.
d) Ver anexo 11, nota 30.

A.20. Ver anexo 12.
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