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Queda secular da massa de mais-valor I  
– apenas uma nota explicativa 

 
Eleutério F. S. Prado1 

 
 
De acordo com uma das teses mais bombásticas dos autores da corrente 

“crítica do valor”, o capitalismo contemporâneo está já no caminho inexorável do 
próprio colapso. Como bem sabem aqueles que prestam atenção aos escritos desse 
conjunto de autores marxistas, essa predição foi feita pela primeira vez por Robert 
Kurz num ensaio fundador, intitulado A crise do valor de troca (Kurz, 2014), o qual foi 
escrito e publicado em alemão, em 1986, portanto, há quase trinta anos atrás. Desde 
então, as crises têm se sucedido no curso da história do capitalismo, cada vez mais 
ameaçadoras, mas o colapso propriamente dito teima em não acontecer. Isto, porém, 
não tem impedido que os diversos autores que formam essa corrente continuem 
procurando compreender os desenvolvimentos do modo de produção capitalista sob a 
perspectiva da catástrofe iminente (Lohoff e Trenkle, 2014).  

Nesse ensaio, Kurz sustenta que o sistema produtor de mercadorias encontra-
se no rumo de sua crise final porque, com o advento da terceira revolução tecnológica, 
ocorrida a partir dos anos 60 do século XX, a produção global de mais-valor passou de 
crescente à decrescente. Segundo ele, a revolução da informática e da comunicação 
trouxe consigo um aumento extraordinário da produtividade do trabalho, o qual gerou 
não apenas uma redução muito significativa do valor, mas também do mais-valor, por 
unidade de riqueza material, a qual não pode mais ser compensada pelo aumento da 
produção de mercadorias, ou seja, pelo crescimento da riqueza material. A tese é 
espetacular. Como o sistema capitalista se orienta centralmente pela acumulação da 
capital e se o capital acumulado já não pode mais ser aumentado persistentemente 
por meio da captura de um volume crescente de mais-valor, então o sistema como um 
todo tem de entrar em falência. 

Essa tese é apresentada por Kurz e seus seguidores como uma concretização 
histórica de duas afirmações feitas por Marx nos Grundrisse. Uma delas, a do parágrafo 
582, diz que “o próprio capital é a contradição em processo, pelo fato de que procura 
reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo em que, por outro lado, 
põe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza” (Marx, 2011, p. 588-
589). A outra, a do parágrafo 577, afirma que, com o desenvolvimento da grande 
indústria, reduzindo o trabalho a “elemento subalterno” do ponto de vista qualitativo 
e a “proporção insignificante” do ponto de vista quantitativo, “o capital trabalha, 
assim, pela sua própria dissolução como a forma dominante da produção” (Marx, 
2011, p. 583). 

Para melhor compreender a tese de Kurz e de seus seguidores é preciso 
construir um modelo abstrato de crescimento que respeita certas determinações do 
processo de acumulação capitalista segundo a compreensão desenvolvida por Karl 
Marx. Este modelo, evidentemente, não pretende descrever o curso histórico do 
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processo de acumulação no mundo real; ao contrário, ele pretende tão somente 
examiná-lo em condições ideais e, para tanto, faz uso do recurso teórico que consiste 
em trabalhar com abstrações extremas. Apesar disso – ou melhor, justamente por isso 
–, esse recurso permite destacar certas relações funcionais, sem a compreensão das 
quais não se avança na avaliação da tese central do grupo de pesquisadores da “crítica 
do valor”. 

A questão em exame exige que se possa pensar a evolução da massa de mais-
valor ao longo do tempo; para tanto, considere-se uma economia ideal que tenha as 
seguintes características: é puramente capitalista, está fechada às transações com o 
exterior e tem apenas duas classes sociais (trabalhadores e capitalistas). Suponha-se 
que seja possível medir o montante de riqueza material aí produzido como um 
múltiplo de uma cesta fixa de mercadorias, a qual supostamente representa 
adequadamente a composição da produção normalmente realizada. Admita-se, 
também, que todas as atividades nessa economia sejam produtivas no sentido 
capitalista, ou seja, que em todas elas sejam produzidos não só valor, como também, 
mais-valor.2 Nessa economia, por definição, a massa de mais-valor (S) é igual ao mais-
valor por unidade de riqueza material (s) multiplicado pela quantidade de riqueza 
material (Q), ou seja, S = s.Q. Ora, como se sabe, essa mesma relação em que as 
variáveis estão expressas como grandezas absolutas pode também ser expressa como 
relação entre taxas de variação temporal; ao fazê-lo, tem-se: 

 

�̇�   =  �̇� +  �̇�  
 
Ao escrever essa equação está se supondo que o mais-valor por unidade de 

riqueza material (s) varia com a elevação da produtividade do trabalho e que a 
quantidade de riqueza material (Q) varia com o esforço da produção, o qual aumenta 
ou cai conforme se eleva ou se reduz o ritmo da acumulação de capital.  

Com base nessa formulação, é possível reapresentar a tese central da “critica 
do valor” sobre a evolução do capitalismo contemporâneo também de uma forma 
pura – e talvez mesmo ingênua. Ela diz simplesmente que a taxa de variação de “s” 
tornou-se expressivamente negativa como o desenvolvimento do capitalismo e que a 
taxa de variação de “Q”, mesmo sendo positiva no médio e no longo prazo, tornou-se 
insuficiente para compensar a queda da variável anterior, de tal modo que a taxa de 
crescimento da massa de mais-valor, “S”, tornou-se também negativa. É evidente que, 
sendo essa tese está correta, também está correta a previsão do colapso. Ficam, no 
entanto, duas questões para serem examinadas:  

 
a) admitindo que possa ter sido negativa já no passado, a taxa de variação do 

mais-valor por unidade de riqueza material tornou-se agora fortemente negativa?  
 b) a taxa de crescimento da riqueza material tornou-se muito baixa – tão baixa 

que deixou de ser capaz de atuar compensatoriamente e, assim, de fazer crescer a 
massa global de mais-valor? 

 
Para discutir a plausibilidade dessas teses, emprega-se um modelo analítico que 

já utilizado por Claus Ortlieb, um integrante qualificado do grupo de pesquisadores 
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que formam o núcleo da “crítica do valor” (Ortlieb, 2013). Por meio dele é possível 
discutir as duas questões acima mencionadas em condições ideais, sem as 
perturbações advindas da complexidade das circunstâncias e das relações de 
causalidade, algo que é inerente ao modo de ser e de devir dos processos históricos 
reais. 

Continua-se, portanto, pensando com base em uma economia capitalista pura. 
Admita-se então que, num certo momento inicial, o valor adicionado posto pelo 
trabalho ao produzir uma unidade de riqueza material seja “VA0”. Admita-se, também, 
que esse valor se reparta em valor pago (devido ao trabalho necessário), ou seja, “V0” 
e em mais-valor (devido ao trabalho excedente), ou seja, “S0”.  Matematicamente, 
tem-se: 

 
𝑉𝐴0 = 𝑉0 + 𝑆0 

 
Como se sabe, é condição necessária para o desenvolvimento da economia 

capitalista que haja constantemente elevação da produtividade do trabalho. Também 
se sabe que essa elevação ocorre constantemente como consequência necessária da 
concorrência dos capitais particulares que lutam diuturnamente para se apropriar 
privadamente da maior parcela possível do mais-valor produzido socialmente – o qual, 
por isso mesmo, aparece para cada capitalista em particular, sob o “véu” do dinheiro, 
como um montante de lucro – lucro este, aliás, que é a expressão fenomênica do mais-
valor, mas parece que é parcela originada da contribuição do próprio capital para a 
formação da riqueza.  

Conforme ocorre um aumento da produtividade média do trabalho entre o 
momento inicial e um momento qualquer no futuro, diminui o tempo de trabalho 
socialmente necessário para produzir a cesta de mercadorias em consideração. Em 
consequência, cai também, em certo montante, o valor adicionado “contido” em uma 
unidade de riqueza material.  Supondo que esse aumento médio da produtividade foi 
positivo e que é igual a “Xt” em porcentagem, então, o fator que permite calcular esse 
montante pode ser assim expresso: 

 

𝑓𝑡 = (1 + 𝑥𝑡),     𝑐𝑜𝑚 𝑥𝑡 =
𝑋𝑡

100
  

 
Admita-se, agora, que o valor adicionado num momento “t” qualquer do futuro 

seja indicado pela variável VAt; como é óbvio, “t” mede o tempo decorrido entre o 
momento que ele indica e o momento inicial considerado. É evidente, então, que o 
valor adicionado no momento “t” genérico pode ser escrito em função do valor 
adicionado no momento inicial: 

 

𝑉𝐴𝑡 =
𝑉𝐴0

(1 + 𝑥𝑡)
 

 
 Para calcular o valor pago e o novo mais-valor depois que ocorreu o aumento 

médio da produtividade do trabalho, faz-se aqui a suposição de que a duração da 
jornada de trabalho está fixa. Pois, nesse caso, pode-se passar a investigar de maneira 
restrita o impacto desse aumento na repartição do valor adicionado entre a força de 
trabalho e o capital. Dito de outro modo, pode-se focar estritamente as consequências 
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desse aumento no que Marx denomina de mais-valor relativo. Desprezam-se, assim, 
eventuais mudanças que possam ocorrer no mais-valor absoluto como reação às 
mudanças nas condições de produção do valor. Ora, o aumento da produtividade do 
trabalho pode influir na repartição do valor adicionado porque pode alterar o salário 
real recebido pela força de trabalho.  

Conforme aumenta a produtividade média do trabalho, menos trabalho é 
necessário para produzir uma unidade de riqueza material. Dado que a jornada de 
trabalho está fixa, isto implica que menos trabalhadores são necessários para alcançar 
um determinado nível de produção. Duas suposições polares, então, podem aqui 
serem feitas: pode-se supor que o salário real permaneça constante ou pode-se 
admitir que o salário real aumente proporcionalmente com o crescimento da 
produtividade do trabalho. Nesse segundo caso, a taxa de exploração permanece 
inalterada, mas no primeiro ela aumenta necessariamente. A expectativa decorrente 
da teoria marxiana como um todo é que algo mais próximo dessa última alternativa 
venha a se realizar no real desenvolvimento do capitalismo.  

Se essa segunda possibilidade é admitida, têm-se as seguintes duas equações 
que descrevem os comportamentos das variáveis “valor pago” e “mais-valor” ao longo 
do tempo: 

𝑉𝑡 =
𝑉0

(1 + 𝑥𝑡)
 

 

𝑆𝑡 =
𝑆0

(1 + 𝑥𝑡)
 

 
Note-se que, nessa suposição específica, o mais-valor relativo se mantém 

constante. É evidente, se o salário real cresce na mesma proporção em que aumenta a 
produtividade do trabalho, isto implica que a repartição do tempo de trabalho 
socialmente necessário entre o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho 
excedente não se modifica. É precisamente isto que as duas equações acima 
explicitam algebricamente. Mas é possível mostrar essa mesma informação 
graficamente. Mantida, assim, essa primeira suposição, apresenta-se na figura em 
sequência os comportamentos temporais típicos das três variáveis de interesse – do 
valor adicionado, do valor pago e do mais-valor –, a partir de uma condição inicial 
conveniente:  
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Note-se, agora, também, que a constância do mais-valor relativo verifica-se 
tanto no caso de uma unidade quanto para um montante qualquer de riqueza 
material. E isto, apesar de trivial, é importante para o que segue. 

Para esclarecer melhor a situação que ainda está sendo examinada, considere-
se de início uma jornada de trabalho completa. Se durante esse período de tempo, na 
condição inicial, produzia-se uma quantidade Y0 de riqueza material, como o aumento 
da produtividade, passou-se a produzir um montante maior, qual seja ele, Yt = Y0 (1 + 
xt). A repartição não se alterou e, por isso mesmo, com o aumento da produtividade, 
elevou-se o quantum de riqueza material apropriada pelo possuidor da força de 
trabalho. Como se afirmou anteriormente, o salário real aumentou na mesma 
proporção em que se elevou a produtividade do trabalho.  

Esse esclarecimento ajuda a examinar a outra suposição: aquela em que o 
salário real se mantém constante conforme se eleva a produtividade do trabalho. 
Nesse caso, a proporção de valor recebida pelo trabalhador deve diminuir. Na verdade, 
como essa diminuição está numa relação de proporção inversa com o aumento da 
produtividade, têm-se a seguinte expressão para o montante de trabalho pago:  

 

𝑉𝑡 =
𝑉0 

(1 + 𝑥𝑡)2
 

 
Conhecendo já as expressões para as variáveis VAt e Vt fica fácil obter uma 

expressão para St: 

𝑆𝑡 =
𝑉𝐴0 

(1 + 𝑥𝑡)
−

𝑉0 

(1 + 𝑥𝑡)2
 

 
Sem perda de generalidade, pode-se assumir então que S0 = 0, ou seja, que o 

mais-valor é nulo no começo do tempo medido.  Ao fazê-lo, a expressão de St acima 
apresentada pode ser simplificada:  

𝑆𝑡 =
𝑉0  𝑥𝑡

(1 + 𝑥𝑡)2
 

 
Tal como foi feito anteriormente, tendo agora por referência essa segunda 

suposição, também se afigura possível apresentar graficamente o comportamento das 
três variáveis de interesse. Obtém-se, assim, um gráfico que difere em certa medida do 
anterior, em especial, no que se refere ao comportamento da variável St:  
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Como, nos dois casos examinados, o mais-valor por unidade de riqueza 

material (ou seja, St) diminui conforme o tempo passa – e o faz, aliás, a taxas 
decrescentes (algo que é notório pela simples observação dos gráficos apresentados) –
, é evidente que se obteve de fato uma prova lógica da primeira parte da tese central 
sustentada pelos teóricos da “crítica do valor”. Foi verificado, portanto, que é verdade 
que �̇� < 0, ou seja, que o mais-valor por unidade de riqueza material tende a cair 
conforme aumenta inexoravelmente a força produtiva do trabalho. Este resultado foi 
obtido observando o desempenho de uma economia capitalista ideal. Entretanto, é 
claro que essa tendência se manifesta também no sistema real, ainda que o faça 
apresentando inexoravelmente oscilações para cima e para baixo, recuos e avanços 
circunstanciais. Um dos gráficos (aquele em que o salário real é mantido constante) 
mostra claramente que essa afirmação vem a ser verdadeira em definitivo quando este 
sistema de produção atinge um estado mais avançado de desenvolvimento.3 

A questão que se apresenta agora é saber se a tese do colapso sustentada 
pelos teóricos da “crítica do valor”, após as considerações anteriores, ficou 
verdadeiramente justificada. Não, é evidente que não. Pois, ela ainda depende de 
saber se o ritmo de crescimento da acumulação e, assim, do montante total de riqueza 
material produzida, não pode mais (ou ainda pode) compensar e mesmo mais do que 
compensar o ritmo de queda da massa de mais-valor por unidade de riqueza material.  

Neste momento, para um melhor exame dos fundamentos da tese do colapso, 
é preciso superar a análise formal até agora desenvolvida. Dela se tira que o mais-valor 
por unidade de riqueza material tende a cair historicamente ao mesmo tempo em que 
cresce a produtividade do trabalho e, possivelmente, a taxa de exploração. E que, 
nessas condições, a massa de mais-valor só pode aumentar como exige o modo de 
produção capitalista se a expansão da produção material crescer suficientemente. Para 
superá-la sem perdê-la, é preciso passar a pensar o modo de produção capitalista em 
sua configuração histórica contemporânea. Nesse sentido será preciso ter presente 
que, no capitalismo realmente existente, há atividades produtivas e atividades 
improdutivas, o que demandará que se venha a fazer uma distinção importante entre 
a massa bruta de mais-valor e a massa líquida de mais-valor.  

Ortlieb também põe para si a questão crucial acima delineada: a produção 
material tem crescido suficientemente para manter crescente a massa de mais-valor? 
“Conforme aumenta a produtividade” – convém ele ainda raciocinando no plano 
teórico –, “cresce por sua vez, exponencialmente, a compulsão para fazer crescer a 
riqueza material: se a produção de mais e mais riqueza material se torna necessária 
para a realização da mesma massa de mais-valor, [caso essa massa deva crescer ao 
longo do tempo], o produto material do capital também deve crescer ainda mais 
rapidamente do que a própria massa de mais-valor” (Ortlieb, 2014, p. 106). Passando 
em sequência para o plano da história real, procurando agora responder a pergunta 
que abre este parágrafo de um modo concreto, ele convém abruptamente que a 

possibilidade de manter �̇� >  �̇�  já chegou aos seus limites. Segundo ele, o capitalismo 
contemporâneo não é mais capaz de fazer crescer a produção material no nível 
necessário para fazer ainda crescer a massa de mais-valor. Em suma: a contradição do 
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depois passa a diminuir a taxas decrescentes.  
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processo de produção capitalista apontada por Marx nos Grundrisse já fez o seu 
trabalho histórico e está em vias de completá-lo... 

Ora, uma declaração como essa não se afirma apenas porque é simplesmente 
afirmada. Ela requer algum tipo de prova. Ora, nesse ponto, Ortlieb não tem a oferecer 
aos seus leitores senão um miserável argumento circular: “a riqueza material 
perpetuamente crescente não pode ser apenas produzida, mas tem de ser comprada; 
assim, uma dinâmica de crise irreversível é desencadeada: um produto material que se 
mantém constante ou mesmo que cresce, mas menos do que a produtividade, resulta 
permanentemente num encolhimento permanente da produção de mais-valor, o que 
mina assim as oportunidades de venda da produção material” (Ortlieb, 2014, p. 106). É 
evidente, assim, que ele explica a queda da massa de mais-valor pela queda da massa 
de mais-valor.  

Para salvar pelo menos parte dessa tese, para apresentar um argumento 
plausível – e mesmo aceitável – sobre o futuro bem problemático do capitalismo em 
sua configuração contemporânea seria necessário estabelecer com rigor as conexões 
entre a terceira revolução tecnológica e a transformação estrutural do sistema, assim 
como as conexões entre ambas e a tendência para que exista uma persistente 
deficiência de demanda efetiva no capitalismo contemporâneo. Para tanto, seria 
necessário mostrar que o desenrolar da terceira revolução tecnológica, caracterizadora 
do atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, tem sido acompanhado de uma 
mudança significativa na dinâmica da acumulação e de uma queda de longo prazo das 
oportunidades rentáveis de investimento. Não se pode esquecer que o mesmo 
componente da demanda efetiva que produz o aumento da produtividade do trabalho, 
o investimento, engendra também o crescimento da riqueza material.  

Um esforço nesse sentido parece necessário e mesmo promissor. Afinal, a 
estagnação secular aparece atualmente como uma possibilidade firme quando se 
perscruta o futuro do modo de produção capitalista, especialmente nos países 
desenvolvidos. Entretanto, nem mesmo por meio de um esboço, ele não será 
empreendido aqui.4 Ao invés disso, para finalizar essa nota, comenta-se brevemente 
um resultado de uma pesquisa empírica muito importante, a qual foi elaborada com 
base nas estatísticas da economia norte-americana. Paitaridis e Tsoulfidis investigaram 
o comportamento da taxa de lucro bruto e líquida, da massa de mais-valor bruta e 
líquida, assim como da proporção entre o volume de trabalho dedicado às atividades 
produtivas vis-à-vis daquele voltado às atividades improdutivas (no sentido de Marx5), 
na economia desse país, entre 1963 e 2008. Os seus resultados são esclarecedores. 

 
Dos resultados do artigo dos dois últimos autores mencionados, que é muito 

rico, tirou-se apenas a figura que se segue. Ela apresenta os comportamentos do mais-
valor bruto e do mais-valor líquido, ou seja, aquele que se obtém quando se deduz do 
primeiro os gastos improdutivos – em especial daqueles necessários para remunerar o 
trabalho que não produz – ao contrário, consome – valor. Admitindo que esse estudo 
seja bem confiável – eis que os seus resultados são convergentes com os obtidos por 
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(2014). 
5
 Como se sabe, segundo Marx, duas condições precisam ser preenchidas para que o trabalho seja 

considerado produtivo no capitalismo, ou seja, gerador de mais-valor para o capital: a) ele tem de  
produzir mercadorias; b) ele deve ser trocado por capital. 
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mostra que a tese central dos pesquisadores da “crítica do valor” não parece 
comprovar-se empiricamente, pelo menos quando se tem por referência a economia 
norte-americana – que é uma daquelas em que o capitalismo mais avançou 
historicamente.  

 

 
 

Entretanto, o julgamento contido no último parágrafo não pode ser tomado 
como conclusivo. É possível argumentar que o resultado empírico exposto no gráfico 
acima mostra já, também, a influência positiva da expansão financeira no ritmo de 
crescimento da produção e, assim, na expansão do mais-valor. Nesse sentido, poder-
se-ia pensar, indo além do que dizem os fatos, que a variação da massa de mais-valor, 
sem esse impulso, senão enquanto montante bruto, mas pelo menos enquanto 
montante líquido, teria se mostrado negativa. Essa consideração tem o seu peso, mas, 
apesar disso, não parece ser ainda decisiva; ela parece exigir o apoio de outras 
evidências.  

Isto, porém, é certo: o gráfico mostra que a seguinte relação tem sido 

observada: �̇� > |�̇�|. Dito de outro modo, a taxa de variação do mais-valor, isto é, �̇�, 
tem se mantido positiva nas últimas décadas porque a variação positiva do montante 
de riqueza material tem superado a queda do mais-valor por unidade dessa riqueza, 
mesmo se a economia norte-americana vem sofrendo intensamente o impacto da 
terceira revolução industrial. A ausência de uma evidência convincente de que o 
colapso do sistema é iminente não implica, porém, que o capitalismo contemporâneo 
não esteja experimentando dificuldades crescentes para continuar sendo o modo de 
produção dominante no século XXI. É fato notório que os países do centro do sistema 
capitalista mundial tem tido dificuldade crescente para manter o aumento da riqueza 
material em níveis elevados. Há mesmo uma percepção de que o núcleo do sistema 
encontra-se atualmente em estado de estagnação secular.   

Antes de terminar, é preciso deixar uma mensagem de estímulo aos estudiosos 
do capitalismo contemporâneo. A crítica aqui apresentada, apesar de apontar uma 
franqueza central da tese dos teóricos da “crítica do valor”, não pretende ter tratado 
com justiça toda a riqueza das investigações que eles desenvolveram nos últimos anos. 
Os inúmeros textos que produziram são interessantes e, por isso, devem continuar a 
serem lidos e discutidos por todos aqueles que se interessam sobre o futuro da 
humanidade – um futuro, aliás, que se apresenta atualmente como muito tormentoso.  
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