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RESUMO 

A proposta deste projeto é desenvolver no âmbito teórico a mais-valia, descrever 

suas características e pressupostos, tentando analisar sua atualidade na atual fase 

do capitalismo. Com base na teoria estudada será feita uma análise do setor 

automobilístico da região do ABC Paulista, utilizando-se das categorias taxa de 

lucro, salários e produtividade, estabelecendo uma relação entre elas e tentando 

chegar a uma conclusão da situação dos trabalhadores. A busca de dados 

referentes aos lucros será através de balaços patrimoniais, os salários e 

a produtividade, serão obtidos através dos sistemas RAIS, CAGED, DIEESE e de 

informações em sindicatos e estudos acadêmicos. 

Palavras-chave: mais-valia, indústria automobilística do ABC Paulista, taxa de 

lucro, salários, produtividade. 

INTRODUÇÃO 

O trabalho realizado até o momento buscou perceber o debate no seio da 

Sociedade Brasileira de Economia Política sobre a atualidade da teoria da mais-

valia, como os pesquisadores tem discutido sua importância teórica de forma a 

colaborar para a compreensão da dinâmica atual do capitalismo. A pesquisa 

prossegue através do estudo do livro I de O Capital, buscando compreender como 

Marx entende a mais-valia como fundamento do modo de produção capitalista. 

Após o estudo teórico haverá a tentativa de perceber a situação dos 

trabalhadores da indústria automobilística do ABC Paulista sobre uma perspectiva 

crítica, observando esta situação a partir da compreensão da mais-valia como uma 

relação social. Para efeito de “simplificação”, buscará essa compreensão através 

das categorias, lucro, salários e produtividade. 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo uma definição clara da teoria da mais- valia, 

partindo do pensamento de Karl Marx. Tenta-se fazer uma avaliação da 

importância da mais-valia como uma relação social, e como esta o debate sobre 

sua atualidade no seio da Sociedade Brasileira de Economia Política, se esta 

teoria pode ser válida para explicar a atual fase do capitalismo. Após o estudo 

teórico será feito u m a  análise mais “ restrita” sobre a atual situação da 

indústria automobilística no Grande ABC, focando em como se encontra a 

situação dos trabalhadores a partir do estudo realizado. Serão analisadas as 

categorias, taxa de lucro, salários e produtividade. 



METODOLOGIA 

O estudo tem se desenvolvido a partir dos textos de Marx, conjuntamente 

com artigos complementares para maior clareza da problemática. No referente às 

variáveis a serem discutidas (taxa de lucro, salários e produtividade) essas serão 

pesquisadas nas bases de dados disponíveis, como DIESSE (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), RAIS (Relação Anual de 

Informações Sociais) e a base CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados), também haverá a busca de informações em sindicatos e estudos 

acadêmicos que possam facilitar o cruzamento dos dados obtidos nas bases de 

dados e a teoria estudada. 

DESENVOLVIMENTO  

O trabalho inicia-se com uma pesquisa no site da Sociedade Brasileira de 

Economia Política (http://www.sep.org.br/), o objetivo era de tentar investigar o que 

estava sendo discutida sobre o pensamento de Marx, mais propriamente sobre a 

mais-valia, nos diversos congressos em que a instituição promove. De forma geral 

posso dizer que a preocupação dos autores que estão discutindo a mais-valia não é 

de medi-la, quantificá-la, como se fosse um índice da medição do grau de 

exploração da força de trabalho. Este tipo de concepção foi trabalhado em apenas 

um dos artigos encontrados, cujo título é “A exploração da força de trabalho no 

Brasil na atual fase atual do capitalismo”, Elizeu Serra de Araujo. O autor tenta medir 

através de uma metodologia construída sobre as contas nacionais a taxa de mais-

valia. 

Além desse artigo, posso dividir os outros autores em duas partes, que 

correspondem discussões diferentes. Primeiro os artigos cujos nomes são: O 

mecanismo da mais-valia relativa (Francisco Paulo Cipolla). Valor, preço e o 

dinheiro: a categoria do trabalho socialmente necessário na teoria do valor-trabalho 

(Victor Hugo KLAGSBRUNN), Exploração e superexploração da força de trabalho 

em Marx (Carlos Alves do Nascimento Marini, Fernando frota Fabio Maia Sobral), 

trabalho homogêneo ou heterogêneo e valor em Smith, Ricardo e Marx (Luiz 

Macedo), Marx e a economia Política crítica (Elivan Rosas Ribeiro), Mercadoria, 

valor e trabalho como relações necessárias em O Capital (Wellington Trotta). Os 

artigos citados apesar de não seguirem uma única linha de pesquisa têm em comum 

(segundo minha interpretação) todos estarem tratando da mais-valia a partir da 

análise do valor de Marx e a partir de suas interpretações de O capital não 

http://www.sep.org.br/


extrapolando o que o próprio Marx já havia demonstrado. A segunda parte dos 

artigos pesquisados é: Mais valia extra, produção e transferência de valor (João 

machado Borges neto), Sobre o conceito de mais-valia extra em Marx (Reinaldo 

Carcanholo), Valor, essência e aparência e o conceito da mais-valia-extraordinária 

(Rogério Antônio Lagoeiro de Magalhães). Esses artigos tratam mais 

especificamente dos lucros extraordinários obtidos pelos capitalistas. A uma 

discussão entre Reinaldo Carcanholo e João Machado Borges Neto a respeito da 

produção e da transferência de valor no pensamento de Marx e como estes 

mecanismos poderiam gerar uma mais-valia extraordinária.  

Após a pesquisa realizada no site da Sociedade Brasileira de Economia 

Política, foram feitos apontamentos gerais sobre a teoria do valor trabalho, tracei de 

forma breve a polêmica entre Smith, Ricardo e Marx sobre o valor das mercadorias. 

Este caminho foi percorrido porque é exatamente por ele que Marx passa no livro I 

de O Capital. A mais-valia entendida como a apropriação do tempo de trabalho 

alheio só faz sentido dentro das investigações que Marx chega sobre o valor das 

mercadorias. Estabelecida as concepções sobre o valor, o caminho percorrido foi o 

mesmo feito por Marx no livro I de O Capital, para a compreensão da mais-valia. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao iniciar o estudo do livro I de O Capital, notei um questionamento de Marx 

sobre de onde surge o mais-dinheiro, ou seja, a diferença entre o valor adiantado 

por seu possuidor e o valor acrescido que ele adquire no final do processo de 

produção. Marx chega à conclusão que o valor acrescido é produzido na esfera da 

produção. É através da valorização do valor, processo este que apenas acontece 

através do consumo da força de trabalho sobre condições capitalista de produção, 

que o capitalista pode ver seu valor adiantado se transformar em mais-valor. 

FONTES CONSUTADAS 

HARVEY, David.Para entender O Capital.São Paulo: Boitempo, 2013. Livro I,365 p. 

KARL, Marx.  O Capital: Crítica da economia política, processo de produção do  

capital. 3. ed. São Paulo: Nova cultural, 1988. Livro primeiro, vol I. 

MATTEI, Lauro. Teoria do valor-trabalho: do ideário clássico aos postulados 

marxistas. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 24, n. 1, p. 271-294, 2003. Disponível em: 

http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/610/856. Acesso em: 

21/03/2014.TEIXEIRA, Francisco José Soares. Pensando com Marx: uma leitura 

crítico-comentada de O Capita. São Paulo: editora ensaio, 1995. 537p. 

http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/610/856

