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RESUMO
O presente texto tem como objetivo analisar como se configuram no atual contexto de
transformações no mundo do trabalho o “trabalho produtivo e o “trabalho improdutivo”, a
partir das concepções de Karl Marx e autores marxistas, contextualizando essas categorias em
meio a ofensiva do capitalismo em processo crescente de reprodução ampliada de capital.
Dois fatores nos impulsionam a essa tarefa: a centralidade e utilização em grau elevado dos
serviços na produção de mercadorias e a equiparação das condições de trabalho de
trabalhadoras e trabalhadores da base produtiva em grau proporcional com as dos serviços.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, tendo como método de
análise o materialismo histórico e dialético. Para isso, dialogaremos com autores como Karl
Marx (1978 e outras), Harry Braverman (1977); Paul Baran (1972); Paul Singer (1981);
Mészàros (2011) e outros.

Palavras-chave: Capitalismo; Trabalho produtivo; Trabalho improdutivo

INTRODUÇÃO

Trabalho produtivo e trabalho improdutivo são categorias utilizadas por Marx, embora

não tenham sido criados por ele, mas por economistas clássicos, no meio dos quais esses

conceitos já gozavam de certa polêmica. O interesse é analisá-los contextualmente, visto a

importância de ambos em contexto de acirramento da exploração capitalista em busca de

recompor as taxas de lucro ampliando a mais valia. Não há dúvida de que se trata de um dos

temas polêmicos da obra de Marx e que tem provocado muitas discussões e alguns

questionamentos, principalmente por parte de autores que discutem o trabalho na atualidade.

Atenta a esse movimento, seguiremos a mesma dinâmica que vem sendo empreendida pelos

autores que discutem com propriedade essa questão.

Marx trata dessas categorias nos capítulos 5 e 14 do Livro I de O Capital, no Capítulo

VI (Inédito), no Teorias da mais-valia e nos Grundrisse, neste de maneira bastante esparsa.

Segundo a maioria dos autores consultados, nesses textos não se identifica por parte de Marx

um tratamento claro do tema, mas apenas ideias de um momento vivido. Algumas opiniões

dão conta de que alguns escritos nos quais Marx apresenta o tema foram produtos de

anotações pessoais sem intenção de publicação, o que talvez possa justificar a falta de clareza

em algumas passagens. Na verdade, percebemos que a complexidade no tema gerou uma certa

preocupação de alguns marxistas em relação ao que isso poderia provocar politicamente.

O próprio Marx reconhece que a distinção entre trabalho produtivo e trabalho

improdutivo “precisamente por ser um espelho fiel da realidade capitalista, sofreu uma série

de objeções por parte de vários personagens, entre os quais, em primeiro lugar, os próprios

trabalhadores improdutivos, ou pelo menos nos chamados extratos altos dos trabalhadores

improdutivos” (MARX, 1978). Afirma que “a grande massa dos chamados trabalhadores



‘superiores’ – como os funcionários estatais, os militares, os artistas, os médicos, os padres, os

magistrados, os advogados, etc – alguns dos quais não só não são produtivos, mas que sabem

como se apropriar de uma imensa parte da riqueza ‘material’” (MARX, 1978, p. s/n).

O ESTATUTO TEÓRICO DE MARX E OUTRAS ANÁLISES NO CONTEXTO DAS

TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO

Nas discussões contemporâneas sobre as transformações no mundo do trabalho no

capitalismo mundializado e de reprodução ampliada de capital é comum se encontrar

dificuldade em se definir o lugar e o papel do trabalho produtivo e do trabalho improdutivo na

produção. A proeminência dos serviços como grande empregador tem gerado desconforto no

pensamento clássico, uma vez sendo estes considerados tradicionalmente como atividades não

produtiva. Inauguram-se a partir dessa realidade novas compreensões a respeito desses

conceitos. Paul Baran, por exemplo, ao tratar do tema já em 1972, refere-se à identificação de

trabalhadores improdutivos como um assunto complexo e difícil de ser abordado

quantitativamente, daí a dificuldade de mensuração. Segundo o autor “a simples distinção de

trabalhadores produtivos e improdutivos defronta com a firme oposição da Economia

burguesa. Ela sabe – graças à experiência de sua própria juventude – que esta distinção se

pode constituir em poderoso instrumento de crítica social, capaz de ser facilmente orientado

contra a própria ordem capitalista” (1972, p. 84).

Dessa forma, o pensamento dos economistas burgueses expõe uma posição imediata

que não leva em conta o processo histórico. Na perspectiva histórica, impossível definir o que

é produtivo e improdutivo tendo como referência as práticas diárias do capitalismo, “a decisão

tem que ser feita concretamente, do ponto de vista dos requisitos e potencialidades do

processo histórico, à luz da razão objetiva” (BARAN, 1972, p. 85). Compartilhando desse

pensamento, Paul Singer destaca: “estes conceitos só têm sentido quando encarados de um

ângulo histórico. Determinado trabalho só é produtivo dentro de um modo de produção”. Ou

seja, não há como considerar produtivo ou improdutivo fora do contexto histórico e de como

o capitalismo se apresenta em cada época.

A tendência dos economistas clássicos burgueses de ignorar o processo histórico

prevalece como forma de desviar os olhares de algo que poderia gerar desconforto para o

próprio sistema capitalista. Marx, por outro lado, não estava preocupado com o que poderia

causar nesse sentido, mas, e simplesmente, em fazer uma distinção que pudesse contribuir



com o seu estudo na formulação de uma teoria para uma prática que pudesse não só causar

desconforto, mas produzir a desarticulação e superação do próprio sistema capitalista. A

intenção era identificar o trabalho e o trabalhadores enquanto classe que, inseridos nesse

sistema, colocavam toda sua força de trabalho a serviço da autovalorização do capital em

detrimento da própria vida. Mészàros (2011) analisa a situação do ponto de vista do que os

detratores de Marx poderiam pensar ao saber do seu interesse pela noção de “produção

intelectual livre”, ao tratar no Teoria da mais-valia do desinteresse dos economistas clássicos

sobre o tema, o que nos leva a crer que ele, Marx, tinha total interesse de esclarecê-lo, como

diz o próprio.

A distinção entre trabalhos produtivos e trabalhos improdutivos é de
importância decisiva para o que Smith examina: a produção da riqueza
material e mais precisamente determinada forma dessa produção, o modo
capitalista de produção. Na produção intelectual outra espécie de trabalho se
revela produtivo. Mas Smith não o considera. Por fim, a interação e conexão
interna de ambas as produções tampouco entram no âmbito da sua análise, e
o exame delas só pode ultrapassar o palavrório quando se observa a
produção material segundo a própria forma [...]. Para observar a conexão
entre a produção intelectual e a material, é mister, antes de tudo, apreender
esta não como categoria geral, mas em forma histórica definida (MARX,
1980, p. 267).

Ao visualizarmos o contexto em que Marx apresenta a sua concepção sobre o que é

trabalho produtivo e o que é trabalho improdutivo, deparamo-nos com o que é produção

material e produção intelectual e o que caracteriza ambos. Sabemos que o seu contexto era a

Europa, especialmente a Inglaterra do século XIX e o seu foco eram os operários

incorporados ao sistema capitalista em expansão com a crescente utilização das máquinas na

indústria, que favorecia a reunião de muitos trabalhadores em um mesmo espaço para a

produção de mercadorias, fato singular que provoca o surgimento de uma classe, a classe

operária.

Importante ressaltar que as reflexões aqui expressas de nossa parte longe de serem

conclusivas, uma vez que são apenas interpretações a partir das leituras dos autores acima

citados. Mesmo porque muitos teóricos já se debruçaram sobre o tema de forma aprofundada

buscando compreender essas categorias, relacionando-as ao movimento atual do trabalho,

contudo, os debates continuam, pelo menos no que diz respeito a essa parte da obra, e como

consenso entre os autores está o fato de ser um debate que continua inconcluso e gerando

interpretações. Vale dizer que, logo no início do capítulo VI (inédito) de O Capital, Marx

mostra-se bastante categórico ao dizer “como o fim imediato e o produto por excelência da



produção capitalista é a mais-valia, temos que só é produtivo aquele trabalho – e só é

trabalhador produtivo aquele que emprega a força de trabalho – que diretamente produza

mais-valia” (MARX, 1975, p. 70/80).

Não há dúvida de que, para Marx, somente o trabalho que se objetiva em um produto,

mais precisamente, em mercadoria, com valor de uso e com valor de troca, que por isso gera

mais-valia é considerado trabalho produtivo. Fica claro também que o seu contrário, aquele

trabalho que não cria valor, ou seja, que não valoriza o capital é trabalho improdutivo. Bom

lembrar que Marx não está fazendo juízo de valor. Para ele, é “improdutivo” o trabalho que

não resulta em um produto não porque é inferior, mas porque não produz mercadoria no

âmbito do capitalismo, que, para ele, constitui o principal mecanismo de produção e

reprodução da riqueza do ponto de vista do processo capitalista. Da mesma forma, é produtivo

o trabalhador que com o seu trabalho participa do processo de valorização do capital

produzindo mercadorias. Deste o capitalista extrai a mais-valia contida no produto pelas horas

trabalhadas na sua produção e não pagas. Marx critica a burguesia por esta absolutizar o

trabalho não fazendo a distinção entre trabalho em geral e trabalho que se realiza no âmbito

do capitalismo. Para ele, os burgueses contentam-se com a redundância de que é produtivo

todo trabalho que produz produto, tudo que resulta em um produto, mesmo que seja só de

valor de uso.

Marx faz ainda duas considerações que acrescentam mais dados sobre o trabalho

coletivo, o que acaba gerando expectativas em relação aos trabalhos que, mesmo não

produzindo diretamente um produto como resultado do trabalho social, contribuem para a

valorização do capital, sendo, portanto, trabalho produtivo. Como diz,

Como, com o desenvolvimento da subsunção real do trabalho ou do modo de
produção especificamente capitalista, não é o operário individual, mas uma
crescente capacidade de trabalho socialmente combinada que converte no
agente real do processo de trabalho total, e como as diversas capacidades de
trabalho que cooperam e formam a máquina produtiva total participam de
maneira muito diferente do processo imediato da formação de mercadorias,
ou melhor, de produtos – este trabalha mais com as mãos, aquele trabalha
mais com a cabeça, um como diretor, engenheiro ou técnico etc., outro como
capataz, um outro como operário manual direto, ou inclusive como simples
ajudante -, temos que mais e mais funções da capacidade de trabalho se
incluem no conceito imediato de trabalho produtivo, e seus agentes no
conceito de trabalhadores produtivos diretamente explorados pelo capital e
subordinados em geral a seu processo de valorização e de produção (MARX,
2004, p. 127).

Ou seja, com ou sem o contributo de outros trabalhos que se realizados isoladamente



não produzem mais-valia, o que necessariamente deve estar presente para que o trabalho

possa ser considerado produtivo é a existência de um produto, de uma mercadoria como a

cristalização do trabalho social, uma vez que “a grandeza do seu valor, ou seu valor relativo,

depende da maior ou menor quantidade dessa substância social que ela encerra, quer dizer, da

quantidade relativa de trabalho necessária para sua produção” (MARX, 2010, p. 100) e não da

sua natureza. E para tornar mais compreensível seu pensamento, Marx divide o trabalho

produtivo em duas modalidades: trabalho produtivo em geral ou trabalho em geral produtivo e

trabalho produtivo social realizado no âmbito da sociedade capitalista. O primeiro está na raiz

de todas as formas de sociabilidade, o trabalho como atividade inerentemente humana,

consciente, no sentido ontológico do trabalho, planejado para dali resultar um produto, um

produto com valor de uso para atender necessidades humanas. Neste formato de trabalho

referido “atividade do homem, com a ajuda dos meios de trabalho, opera uma transformação

do objeto do trabalho segundo uma finalidade concebida desde o início. O processo se

extingue no produto” (MARX, Capítulo I, Capital, p. 330, s/d). Há neste uma independência

qualitativa das determinações histórico-sociais particulares. É produtivo apenas no sentido de

que atende às necessidades de indivíduos. É o trabalho que ocorre pela “apropriação do

elemento natural para a satisfação de necessidades humanas, condição universal do

metabolismo entre homem e natureza, perpétua condição natural da vida humana” (MARX, L.

I, 334, Cap. I, s/d).

Já o trabalho produtivo no capitalismo, enquanto categoria econômica, é o trabalho

socialmente realizado que tem por objetivo a produção de mercadoria com valor de uso e

valor de troca, sendo o valor de troca responsável pelo excedente, a mais-valia que

autovaloriza o capital, fazendo mover a máquina que reproduz continuamente o valor para a

acumulação de riqueza. Na medida do desenvolvimento das forças produtivas sob controle do

modo capitalista de produção, o trabalho produtivo em geral ou trabalho em geral produtivo

vai desaparecendo e em seu lugar surge o trabalho social e as formas diferenciadas de

produção. Estabelece-se o trabalho do ponto de vista do capital, aquele que produz

mercadoria, consequentemente mais-valia. Marx vê esse tipo de trabalho como caso

específico do modo de produção capitalista, e uma vez sendo este o seu interesse de estudo e

foco da sua atenção, o que interessava era conhecer as interconexões desse trabalho social

com o modo de produção capitalista visando a superação das contradições que estas encerram.

No modo de produção capitalista o grande interesse do proprietário dos meios de produção é a

produção de mercadorias não pelo seu valor de uso, mas pelo seu valor de troca. Senão,



vejamos,

Na produção de mercadorias, o valor de uso não é, de modo algum, a coisa
qu’on aime que se ama por ela mesma. Aqui, os valores de uso só são
produzidos porque e na medida em que são o substrato material, os suportes
do valor de troca. E, para nosso capitalista, trata-se de duas coisas.
Primeiramente, ele quer produzir um valor de uso que tenha um valor de
troca, isto é, um artigo destinado à venda, uma mercadoria. Em segundo
lugar, quer produzir (MARX, Capital. V. I Liv. I, p.337).

Sobre o assalariamento diz que o trabalho coletivo que autovaloriza o capital,

característica intrínseca do modo de produção capitalista, pressupõe o trabalhador assalariado.

Porém, faz uma ressalva: “todo trabalhador produtivo é assalariado, mas nem todo assalariado

é trabalhador produtivo” (MARX, 2010, p. 128) e dá o exemplo do jornaleiro. Faz

diferenciação também em relação ao consumo: se o capitalista compra um produto resultado

de trabalho, ou serviço, para consumo imediato, esse trabalho não é produtivo, nem é

produtivo o trabalhador responsável pela produção ou o serviço, pois “seu trabalho é

consumido por causa do seu valor de uso, não como trabalho que gera valores de troca;

consome-se-o improdutiva, não produtivamente” (MARX, 2010, p. 129). Isso ocorre também

com os serviços estatais, quando quem os compra, para consumo por vontade própria ou

forçado, compra pelo seu valor de uso, mas estes serviços não são convertidos em valor para o

capital. Infere-se que aqui se incluem os serviços estatais de educação, saúde e outros.

No entanto, mais uma vez, Marx nos apresenta uma outra análise que levanta

expectativas quanto à natureza dos serviços no atual estágio do movimento do capital. No

capítulo 14 de O Capital, Livro I, (p. 706), no qual trata do mais-valor relativo e mais-valor

absoluto, ao escrever sobre a divisão do trabalho, Marx nos oferece a seguinte explicação:

[...] a ampliação do caráter cooperativo do próprio processo de trabalho é
necessariamente acompanhada da ampliação do conceito de trabalho
produtivo e de seu portador, o trabalhador produtivo. Para trabalhar
produtivamente, já não é mais necessário fazê-lo com suas próprias mãos;
basta, agora, ser um órgão do trabalhador coletivo, executar qualquer uma
de suas subfunções. A definição original do trabalho produtivo citada mais
acima, derivada da própria natureza da produção material, continua válida
para o trabalhador coletivo, considerado em seu conjunto. Mas já não é
válida para cada um de seus membros, tomados isoladamente. Por outro
lado, o conceito de trabalho produtivo se estreita. A produção capitalista não
é apenas produção de mercadoria, mas essencialmente produção de mais-
valor. O trabalhador produz não para si, mas para o capital. Não basta, por
isso, que ele produza em geral. Ele tem de produzir mais-valor. Só é
produtivo o trabalhador que produz mais-valor para o capitalista ou serve à
autovalorização do capital (MARX, cap. I do Capital, p. 706, s/d, grifo



nosso).

Podemos inferir que há trabalhos incluídos na produção, cujos produtos são imateriais,

que são produtivos, pois estão a serviço da autovalorização do capital? Outra referência sobre

trabalho produtivo é feita no Capítulo 5 do Livro 1 de O Capital. Neste Marx mostra outro

aspecto do trabalho produtivo,

Se consideramos o processo inteiro do ponto de vista de seu resultado, do
produto, tanto o meio como o objeto do trabalho aparecem como meios de
produção, e o próprio trabalho aparece como trabalho produtivo. Quando
um valor de uso resulta do processo de trabalho como produto, nele estão
incorporados, como meios de produção, outros valores de uso, produtos de
processos de trabalho anteriores (MARX, 330, O Capital, L. I, s/d)

Ou seja, há que levar em conta na identificação do trabalho produtivo que o produto

que tem valor de uso contém produtos de processos de trabalho anteriores. Uma vez que nele

estão incorporados outros valores, ou seja, “o mesmo valor de uso que é produto desse

trabalho constitui o meio de produção de um trabalho ulterior, de modo que os produtos são

não apenas resultado, mas também condição do processo de trabalho” (MARX, 330, C 1. L.

I), são valores encrustados nas matérias-primas, já manipuladas por mãos humanas, e que

passam para os produtos que terão valor de uso. Da mesma forma, como o valor de uso é a

própria utilidade da mercadoria, constituindo uma relação entre consumidor e objeto

consumido, a mercadoria apresenta-se como “um objeto externo, uma coisa, a qual, pelas suas

propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas

necessidades, se elas se originam do estômago ou da fantasia, não altera em nada na coisa”

(MARX, 1978 s/p).

A afirmação sobre a natureza das necessidades provoca interrogações, entendemos que

há espaço para complementações, considerando realidades mais recentes e o fato de Marx ter

deixado razoavelmente aberta a discussão. Ao tratar da crescente diversificação da classe

trabalhadora, Braverman (1977, pp. 247-358) apresenta várias nuances dessa diversificação, a

começar pelas mudanças que se operam gradativamente no âmbito da administração dos

negócios provocadas pelo desenvolvimento das forças produtivas. Aqueles poucos

funcionários, ou trabalhadores de escritório, que existiam nas primeiras empresas industriais,

“menos de meia dúzia deles mesmo nas empresas maiores” (BRAVERMAN, p.247, 1977),

que, via de regra, aproximavam-se muito mais do empregador do que dos operários, aos

poucos foram agregando novas funções às quais a empresa capitalista ia ficando cada vez

mais dependente.



Esses primeiros serviços estavam ligados física e administrativamente a uma empresa

produtora. Nessas, as mercadorias, sob a forma de produtos ou de serviços, eram feitas e

vendidas e os escritórios funcionavam como subsidiários e complementares do processo de

produção. “Mas com o desenvolvimento do capitalismo monopolista veio o considerável

ampliamento daqueles tipos de empresas que, totalmente separados dos processos de

produção, executam suas atividades principalmente ou inteiramente através do trabalho em

escritório” (BRAVERMAN, 1977, p. 254). Esses trabalhadores, embora não produzam

materialmente, ocupam-se de atividades que subsidiam as indústrias produtoras de

mercadorias. Surgem com isso as indústrias puramente escritoriais, como é o caso dos bancos,

agencias de crédito, cartórios, escritórios de profissões institucionalizadas, repartições

públicas etc. Como explica Braverman, “em todas essas atividades, o desenvolvimento do

capital transformou a função operante do capitalista de uma atividade pessoal a um trabalho

de uma multidão de pessoas” (BRAVERMAN, 1977, p. 255).

Ou seja, nada está de fora do controle e usufruto do modo de produção capitalista, uma

vez que para se desenvolver a contento precisou da complementação de inumeráveis funções,

as quais vão sendo apropriadas pelo capitalista na medida em que delas precisa. Seja um

capitalista industrial ou um fabricante de mercadorias, seja o banqueiro, funcionário privado

ou funcionário público, “são controlados pelo capital do mesmo modo como ele executa os

processos de trabalho da produção; com trabalho assalariado comprado em larga escala no

mercado de trabalho e organizado em imensas máquinas de produção” (BRAVERMAN,

1977, p. 256). Seguem-se os mesmos princípios de organização e gerenciamento de uma

fábrica e para isso surgem teorias e práticas apresentadas como inovadoras, mas que na

essência mantêm a mesma lógica, que é a reprodução do capital. E para atender a essa

demanda, surgem verdadeiras indústrias de contabilização, armazenamento e reserva de

capitais, lavagens de capitais ou transferências de valores para outros setores e para outros

países. A subsunção que antes aglutinava apenas os considerados trabalhos produtivos

ampliou seus tentáculos a todos os trabalhos, todos complementam a propriedade de quem

deles precisa, pois constituem valor. Ademais, surgem outras necessidades que não apenas as

de coordenar e controlar; pois o capital precisa ser qualitativamente contabilizado para

multiplicar excedentes e prevenir os desperdícios,

A forma fantasmagórica do processo de produção assume uma importância
cada vez maior na sociedade capitalista, não apenas devido às exigências do
novo modo como a produção é organizada, e não apenas por causa da
crescente necessidade de coordenação e controle, mas por outra e mais



significativa razão também. Nas formas sociais do capitalismo todos os
produtos do trabalho carregam as marcas invisíveis da propriedade, ademais
de suas características físicas. À parte sua forma física, há sua forma social
como valor. Do ponto de vista do capital, a representação do valor é mais
importante que a forma física ou propriedades úteis do produto do trabalho.
Uma parcela do trabalho da sociedade deve, portanto, ser dedicada à
contabilidade desse valor (BRAVERMAN, 1977, p. 256).

Além dessas características no campo organizativo do trabalho, Braverman identifica

uma crescente aproximação do trabalhador do escritório com o da fábrica inseridos no

mercado de trabalho, não só em termos de controle destes por parte do capitalista, mas de

condições de salário, consequentemente, de condições, materiais, em relação a estratificação

social, instrução, etc, “as duas principais variedades de trabalhadores, escritório e fábrica,

começam a perder algumas de suas distinções de estratificação social, instrução, família e

coisas semelhantes. Não apenas os funcionários provêm cada vez mais de famílias operárias, e

vice-versa, como cada vez mais misturam-se na mesma família” (BRAVERMAN, 1977, p.

298). Fala de um processo de horizontalização das condições que tende a equiparar não os

trabalhadores da fábrica aos do escritório, mas os do escritório aos da fábrica, rebaixando

aqueles que até então ganhavam algum privilégio em relação aos trabalhadores diretamente

envolvidos na produção. Isso acontece porque a preocupação do capitalista não é com a

forma, mas em produzir valor de troca e resguardar o excedente para novos investimentos, o

que faz Braverman chegar à conclusão que “a existência de uma classe trabalhadora como tal

não depende das diversas formas concretas de trabalho que lhe cabe desempenhar, mas, isso

sim, de sua forma social” (p. 343).

Para o autor, as várias formas de trabalho que produzem mercadoria para o capital

devem ser consideradas como trabalho produtor de mercadoria. Mercadoria aqui entendida

como um produto cuja produção envolve uma variedade de formas de trabalho. Estas,

segundo o autor, “pode influir na consciência, coesão ou atividade econômica e política da

classe trabalhadora, mas não afeta a existência dela como classe” (BRAVERMAN, 1977, p.

343). Indica como exemplo o caso do operário que constrói um edifício de escritórios e o

servente que faz a limpeza do mesmo. Para ele, ambos produzem do mesmo modo valor e

mais-valor, uma vez que os seus salários não correspondem às horas trabalhadas,

considerando os baixos salários que recebem. A mais-valia está incrustada na força de

trabalho despendida mesmo na ausência de um produto material final.

Com o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, e Braverman (p. 304) fala

de um “inexorável crescimento das necessidades de serviços à medida que a nova forma de



sociedade destrói as antigas formas de cooperação mutua social, comunitária e familiar”,

surgem no interior das firmas as funções comerciais como um movimento natural de

finalização da produção. O capitalista que está preocupado em produzir valores de troca e

assim ampliar cada vez mais o excedente, volta a sua atenção ao problema da concretização e

apropriação. E para isso vai precisar de funcionários. Levando-se em conta o que diz Marx,

esses trabalhadores incluem-se na categoria dos improdutivos em contraposição aos

produtivos, que são aqueles envolvidos diretamente na produção de mercadorias.

Braverman esclarece que falar em improdutividade não implicava para Marx “em

julgamento quanto à natureza dos processos de trabalho em discussão ou quanto a sua

utilidade” (BRAVERMAN, 1977, p. 348-349). Ao fazer a distinção, Marx estava colocando

em evidência as formas de trabalho atreladas diretamente ao modo de produção capitalista,

sendo este modo o seu foco de estudo, permitindo sobremaneira compreender como e em que

dimensão as formas sociais de cada época dominam e transformam as coisas a partir da

materialidade. O trabalho pode ser improdutivo pelo simples fato de ocorrer fora do modo

capitalista de produção, ou seja, por não produzir mercadoria, e mesmo ocorrendo no interior

do processo “é utilizado pelo capitalista, em seu impulso para acumulação, para funções

improdutivas mais que produtivas. E fica agora claro que enquanto o trabalho improdutivo

declinou fora do alcance do capital, aumentou dentro do seu âmbito” (BRAVERMAN, 1977,

p. 351, grifo do autor).

Do que vimos até aqui, podemos dizer que se o valor de uso que a atividade do

trabalho ou a força de trabalho tem para o capital não é a produção de objetos úteis, mas a sua

capacidade de objetivar quantidade de trabalho superior ao que contém ou que é necessário

para reproduzir mais e mais, o critério da determinação do trabalho produtivo é a geração de

mais-valia e não o objeto útil, e esta está inserida na força de trabalho, mesmo na ausência de

um produto material final, como vimos anteriormente. Como explica Marx, no Teorias do

Mais-valor, Livro I, “o valor de uso da força de trabalho para o capital é justamente o excesso

da quantidade de trabalho que ele fornece além da quantidade de trabalho que nela mesma se

materializa e por isso é necessária para reproduzi-la” (p. 395), significa dizer que é produtivo

e produz mais-valia aquele trabalho que produz excedente pelo excesso da quantidade de

trabalho que fornece além do que é necessário para se autoproduzir. A diferença que faz o

excedente trabalhado, independente do que é produzido, seja produto material ou imaterial é

visível. O que importa para o capitalista é a quantidade de trabalho excedente de que ele se

apropria para dele fazer uso extraindo dali mais-valia. O excedente do trabalho tem valor de



uso para o capitalista, seja do trabalho que finaliza em um produto, seja do trabalho que tem

por finalidade um serviço, desde que gere excedente para que a máquina da acumulação de

valores para o capital não perca o movimento progressivo. Sobre isso, Paul Singer explica,

O que interessa ao capitalista é vender suas mercadorias com a maior rapidez
para recomeçar o ciclo produtivo pondo novamente “em movimento uma
quantidade de trabalho igual à que originalmente produziu” aquelas
mercadorias. Mas, para que o capital possa assumir a forma mercadoria não
há necessidade de que esta se materialize num objeto. O capital pode assumir
a forma mercadoria sendo esta um serviço (SINGER, 1981, p. 114, destaque
do autor).

Assim, a força de trabalho comprada pelo capitalista imediatamente se transforma em

capital, que assim é metamorfoseado de forma encurtada. Para o autor, isso não se constitui

defeito, mas uma vantagem para o capital que tem seus ciclos encurtados, aumentando, com

isso, sua valorização no tempo. Singer ainda esclarece

basta observar-se o funcionamento de empresas capitalistas que se dedicam
ao ensino, à promoção de espetáculos ou à prestação de serviços de controle
(auditoria p. ex.) para se verificar que a ausência de um objeto material, onde
se fixa o valor produzido pelo trabalho, de modo algum constitui obstáculo
ao seu pleno funcionamento capitalista (SINGER, 1981, p. 114, grifo nosso).

Este é um assunto que ainda hoje permite longas discussões, principalmente porque

Marx em alguns momentos adere ao pensamento de Smith com quem dialoga e, “em sua

análise do pensamento smithiano, está o tempo todo preocupado com a inadequação dos

serviços como atividades que possam produzir mercadorias e que, portanto, podem ser

exploradas pelo capital” (SINGER, 1981, p. 115). Esta preocupação, segundo Singer, tem

origem no conceito de mercadoria proposto por Marx, assim como diz o próprio, “mercadoria

– ao contrário da força de trabalho – é um objeto material que se antepõe ao homem tendo

certa utilidade para ele e onde certa quantidade de trabalho está fixada, materializada”

(MARX, s/d, p. 127 apud SINGER, 1981, p. 115). Mas, por outro lado, esclarece Singer,

Marx reafirma constantemente que a determinação da mercadoria é social e não decorre da

forma material ou imaterial que ela assume. Valendo-se do que diz o próprio Marx, o autor

esclarece

A materialização etc. do trabalho não é, porém, para ser tomada de forma
escocesa [isto é, estrita (P.S.)] como o faz A. Smith. Quando falamos da
mercadoria como materialização do trabalho – no sentido do seu valor de



troca – esta só é uma forma pensada (“eingebildete”) de existência da
mercadoria, isto é, uma forma apenas social, que nada tem a ver com sua
realidade corpórea; ela é representada como determinado “quantum” de
trabalho social ou dinheiro” (MARX, s/d, p. 134 apud SINGER, 1981, p.
115, grifo nosso).

Marx retoma a posição, segundo Singer, quando diz, “porém, continua certo que a

mercadoria aparece como trabalho passado, objetivado; portanto, quando ela não aparece sob

a forma de objeto, ela só pode aparecer sob a forma de força de trabalho” (MARX, s/d, p. 135

apud SINGER, 1981, p. 115). Em outra passagem, Marx fala de alguns tipos de serviços,

como do médico, do professor

A compra de tais serviços, que criam, conservam, modificam etc. a
capacidade de trabalho, que em resumo lhe dão uma especialidade ou apenas
a mantêm, por exemplo o serviço do professor, na medida em que ele é
“industrialmente” necessário ou útil, o serviço do médico, na medida em
que conserva a saúde, portanto a fonte de todos os valores, a própria
capacidade de trabalho etc., são portanto serviços que põem em seu lugar
‘uma mercadoria que se pode comprar etc’., isto é, a capacidade de trabalho
mesma, em cujos custos de produção ou reprodução estes serviços entram
(MARX, V. I, p. 138, s/d apud SINGER, 1981, p. 119, grifo nosso).

Embora não negue a importância desses serviços, Marx não os tem na categoria dos

produtivos, mas também não sistematiza seu pensamento nesse sentido, deixando espaço para

interpretações que ainda hoje povoam as mentes dos marxistas. Um dos grandes problemas

apontados por ele é a dificuldade de mensuração da produtividade e do valor criado pelos

serviços, assim como fazemos com o valor criado pelos objetos, chegando inclusive a se

contrapor àqueles que tentam medir o valor criado pelos serviços através dos seus custos. Não

obstante, diz Singer “ainda hoje a contribuição para o Produto da maior parte dos serviços

(sobretudo dos que não são vendidos) é medida desta maneira (SINGER, 1981, p. 122). O

manual das Nações Unidas ensina que “o valor do produto bruto dos produtores de outros

bens e serviços – os produtores de serviços governamentais e de serviços privados não-

lucrativos para domicílios e de serviços domésticos realizados por domicílio – é considerado

equivalente aos custos de produção destes serviços” (SINGER, 1981, p. 122).

Não foi somente na época de Marx que o assunto preocupou economistas e estudiosos

da economia. O próprio Marx se preocupou, embora tenha deixado em aberto o assunto,

quando nos seus escritos, como o primeiro volume das Teorias sobre Mais-valia “está longe

de ser um trabalho terminado, não passando de uma reunião de uma série de notas sobre

autores que abordaram o tema” (SINGER, 1981, 124). Embora tenha lutado no sentido de



definir algo sobre o assunto, no conjunto geral ele deixou apenas muitas citações que no

máximo permitem digressões e interpretações outras. Em uma dessas passagens Marx afirma

que só é produtivo o trabalho que produz mercadoria que gera mais-valia; em outras, afirma

que para ser produtivo basta que o produtor trabalhe para um capitalista, socialmente, não

importando que o resultado do trabalho seja material ou imaterial. No exemplo que Marx dá

do mestre escola como trabalhador produtivo, no entanto, mostrando-o apenas em relação ao

proprietário que o contratou (Volume 1 de O Capital, cap. 14), percebe-se que ele optou pela

forma que define como produtivo “os serviços organizados capitalisticamente” (SINGER,

1981, 124). Podemos ver com Marx ainda,

O trabalhador comercial não produz diretamente mais-valia. Mas, o preço do
seu trabalho é determinado pelo valor de sua força de trabalho, portanto,
pelos seus custos de produção, enquanto a utilização desta força de trabalho
como esforço, exteriorização de atividade e desgaste de maneira nenhuma é
limitada, da mesma forma que no caso de qualquer outro assalariado, pelo
valor de sua força de trabalho. Seu salário não guarda, portanto, qualquer
relação necessária com a massa de lucro que ele ajuda o capitalista realizar.
O que ele custa ao capitalista e o que ele lhe rende são magnitudes
diferentes. Ele lhe rende não ao criar diretamente mais-valia, mas ao ajudar
a diminuir os custos de realização da mais-valia, na medida em que ele
executa trabalho em parte não pago (MARX, s/d, p. 331, grifos nossos).

Ou seja, embora o trabalho do trabalhador em serviços seja medido pelo valor de sua

força de trabalho e ele ajude a diminuir os custos de realização da mais-valia pelo trabalho

excedente que realiza, mesmo assim ele não é considerado um trabalhador produtivo, do

ponto de vista da autovalorização do capital, porque não produz diretamente mais-valia. O

trabalho realizado como serviço não é produtivo porque não altera o valor de uso do produto,

no máximo pode alterar a forma, ou seja, “são apenas custos para a realização do valor ou

para sua transposição de uma forma ou de outra”, ao contrário do que ocorre com os

transportes. Como o valor de uso das coisas só se realiza com o consumo, o produto precisa

chegar até o consumidor, daí que os serviços de transportes acrescentam valor aos produtos,

portanto, são produtivos. Ambos são subordinados e explorados pelo capital, atendem a

necessidades do capital, apenas atendem de formas diferentes, sendo que o comercial nada

pode acrescentar ao valor do produto, já o de transporte acrescenta. Chegamos a um ponto

crucial da nossa análise. Podemos concluir que há serviços produtivos e serviços não

produtivos. E serviço, para ser produtivo no âmbito do capitalismo, precisa atender a dois

critérios: produzir valor de uso (critério geral) e mais valia (critério específico).



Fica claro que só o trabalho que produz valor de uso pode produzir mais-valia, embora

nem todo trabalho que produza valor de uso produz mais-valia. Isso deixa uma margem para

que consideremos produtivos os produtos imateriais, uma vez que nem os serviços de

transportes, nem os de armazenagem e outros do gênero são trabalhos objetivados

materialmente, mas são produtivos. Sobre isso, Singer esclarece que a produção dos

transportes e outros envolvidos na circulação “é irrecusavelmente imaterial, pois não se

objetiva num bem, mas num serviço. Nem por isso o capital empregado nesta atividade, assim

como o trabalho que o põe em movimento deixam de ser considerados produtivos por Marx”

(1981, p. 126). Para ele, são casos já detidamente analisados em boa parte da obra de Marx e

que não deixam dúvida de que esses serviços são produtivos “por contribuírem com a

realização do valor de uso, produzem valor e contribuem para a mais-valia em geral, ao passo

que outros serviços que contribuem apenas para a realização da mais-valia já produzida e sua

reconversão em meios de produção, não participam de produção de valor e, portanto, de mais-

valia” (SINGER, 1981, p. 126, grifos do autor).

Está declarado que não se pode é aceitar as duas mais frequentes interpretações, para o

autor, opostas à visão de Marx. Estas, para ele, dão conta da questão de forma bastante

simplista, “nem a de que só o trabalho que se objetiva em bens é produtivo, nem a de que

qualquer trabalho, desde que seja assalariado pelo capital, seja trabalho produtivo” (SINGER,

idem), pois para ele, “a única interpretação coerente de Marx a esse respeito é de que, no

conjunto da produção organizada capitalisticamente, só é produtivo o trabalho que contribui

para a criação ou a realização de valores de uso, ou seja, o trabalho imaterial ou material que

satisfaz necessidades humanas” (SINGER, 1981, p. 126, grifos nosso). Se aqui há trabalho

imaterial que satisfaz necessidade humana, este é considerado produtivo.

Fica claro também que, embora os serviços não participem diretamente da produção, a

organização geral do mercado não pode prescindir de nenhum, pois deles dependem em boa

medida os trabalhos produtivos, seja influenciando na forma ou no valor. Trata-se de um

consumo produtivo necessário. O fato de produzirem excedentes, de serem controlados e

explorados pelo capital já coloca em lugar de desvantagem quem os produz para sobreviver.

Como as categorias precisam ser analisadas no contexto histórico em que ocorrem, pois, como

diz Marx, “Dom Quixote já pagou pelo erro de presumir que a cavalaria andante seria

igualmente compatível com todas as formas econômicas da sociedade”, consideramos

importante conhecer a análise de Baran sobre o excedente,

O trabalho improdutivo [...] não se relaciona diretamente ao processo de



produção indispensável e é mantido por uma parte do excedente econômico
da sociedade. Participa também desta característica outro grupo de
trabalhadores que se não inclui dentro da nossa definição de trabalho
improdutivo. Cientistas, médicos, artistas, professores e pessoas com
profissões semelhantes às indicadas vivem do excedente econômico, mas
exercem uma atividade cuja procura, em uma sociedade racionalmente
organizada, longe de desaparecer, seria multiplicada e intensificada de
maneira sem precedente (BARAN, 1972, p. 87, grifo nosso).

Trata-se de uma distinção útil no campo das possibilidades do crescimento econômico,

mas também quando se pensa a transição do capitalismo para o socialismo e deste para o

comunismo, que é quando aquele trabalho realmente improdutivo mesmo tende a desaparecer

gradualmente pela satisfação de necessidades incompatíveis com a nova organização social,

como no caso do exército e da igreja, lembrando o pensamento de Marx e Engels, quando

estes se referem a uma nova sociedade: a parte do produto global “[...] que é destinada à

satisfação de necessidades sociais, tais como escolas, serviços de saúde, etc... é... desde o

início..., consideravelmente aumentada em comparação com a sociedade atual e cresce à

medida que a nova sociedade de desenvolve [...]” (MARX e ENGELS apud BARAN, 1972,

p. 88).

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO

O desenvolvimento capitalista engendra novas realidades, novas estruturas de poder e

de produção. O espaço produtivo é ocupado em sua variedade por uma massa de

trabalhadores indiferenciada e nesse espaço a questão da produtividade ou improdutividade

perdeu o grande interesse que provocava no seio dos economistas burgueses clássicos. A

medida da produtividade é aplicada a todos os trabalhos, mesmo porque todos produzem

excedentes, seja de serviços objetivado no produto, seja de trabalho excedente utilizado em

mais serviços. Diferente das primeiras empresas capitalistas, quando o trabalho improdutivo

era empregado em pequenas quantidades e destinado a um extrato privilegiado geralmente a

pessoas próximas do empregador, na empresa capitalista atual o trabalho antes considerado

improdutivo ganha espaço crescente chegando ao ponto de o trabalho produtivo não ser mais

possível sem o trabalho antes considerado improdutivo. Acontece o mesmo com aquele

trabalho que se dá no nível da superestrutura, uma vez que mantem forte intercâmbio com a

base material, notadamente em momentos de crise e de reestruturação das bases produtivas. O

trabalho produtivo tornou-se mais do que nunca um processo coletivo e o trabalhador



produtivo só é reconhecido como tal no interior do coletivo e é nesse coletivo que atua em

parceria com o trabalho antes considerado improdutivo, que adquire a “mesma estrutura

dúplice como trabalho produtivo pela divisão capitalista do trabalho” (1977, p. 353). A

opinião de Braverman em relação ao pensamento de Marx nos ajuda a compreender mais,

quando diz “o que é claro, contudo, é que Marx não previu nem pretendeu prever a extensão

do aumento de um estrato de assalariados no comércio e sua transformação num proletariado

comercial” (BRAVERMAN, 1977, p. 357). E hoje, diferentemente da situação analisada por

Marx, existe uma massa de empregos e de especializações, que tem em comum o fato de

contribuir, no coletivo, para a reprodução do capital. E nesse coletivo interagem elementos do

conjunto da estrutura capitalista, seja da base ou da super. O mundo se transformou numa

grande indústria na qual a palavra de ordem é a produção de artigos para consumo imediato e

com tempo de uso determinado já com intenção de criar novas necessidades. E isso requer

pesquisa e conhecimentos para a criação de novos produtos. Outra questão que a esta está

entrelaçada é sobre a natureza do produto que, seja material ou imaterial, no nosso momento

ambos alcançam a mesma dimensão no que diz respeito a importância na autorreprodução do

capital, uma vez que com o desenvolvimento das forças produtivas há momentos inclusive em

que o trabalho imaterial se impõe com muito mais clareza e força como maior impulsionador

da reprodução ampliada do capital, como é o caso do capital financeiro e dos instrumentos de

comunicação de massa.
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