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A obra madura de Marx é um ponto de cisão tanto com a Economia Política 

Clássica quanto com as teorias posteriores que formam a ortodoxia e o mainstream 

econômico. A grande questão que coloca Marx em um patamar distintivo é seu método, 

pois a partir do objeto o autor colhe as determinações do concreto e acolhe suas 

contradições. Assim, o aparente se desvela como ocultamento da essência. Por conta 

disto, Marx apreende seu objeto de estudo, que é a sociedade sob o comando do capital, 

em seus próprios termos: a lógica expansiva do valor é quem determina a dinâmica social 

e põe este como um modo de produção no qual a busca do lucro e não a satisfação humana 

é o fim do capital. 

Os três livros de O Capital se configuram como um todo harmônico, no sentido 

de que se articulam para que, juntos, possam explicar as leis de movimento da economia 

capitalista. O que os distingue é que, seguindo seu método de elevação do concreto ao 

abstrato, Marx conduz a dialética expositiva da relação-capital como sujeito ‘cego e 

automático’ em graus crescentes de complexificação conceitual. Partindo da aparência 

harmônica do mercado onde a mercadoria é a célula individual e os agentes trocam em 

igualdade, pois são possuidores de mercadorias Marx percebe que é preciso adentrar os 

meandros da produção de mercadorias, pois estas são suportes do valor. Ao sair da 

aparência identitária da troca, Marx encontra uma cisão fundante na esfera da produção 

no Livro I, pois para que haja produção é necessário que o capital subsuma formal e 

realmente o capital. Ainda tomando o “capital em geral”, o Livro I apresenta as 

determinações da produção ainda feitas algumas abstrações, que serão retiradas somente 

ao decorrer da obra, a despeito de os traços constitutivos já começarem a comparecer na 

obra desde já: a divisão e luta de classes, a produção de mais-valor e a busca do lucro. 

Porém, ao apresentar as determinações progressivas do capital, Marx, por acolher todas 

as dimensões categoriais de seu objeto, tem de apresentar seu lado negativo também: a 
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negação do capital é a negação do movimento D-M-D’, ou seja, o impedimento da 

valorização e, portanto, a crise. Ao apontar os momentos nos quais a acumulação trava, 

Marx pode explicar endogenamente a crise econômica, como uma possibilidade inscrita 

na própria dinâmica capitalista. Porém, por trabalhar com um nível muito geral, Marx não 

pode expor completamente uma teoria da crise ainda no Livro I, restando que percorramos 

até o fim de sua obra em busca das determinações progressivas do capital, desde aquelas 

que explicam a acumulação até aquelas que implicam na crise. 

Já no Livro II Marx aponta as determinações da circulação daquele capital 

produzido anteriormente, tratando ainda do capital em geral, mas do ponto de vista social. 

Aparecem nesta altura as discussões sobre a desproporção intersetorial e o subconsumo, 

como possibilidade da crise. Todavia, essas possibilidades ainda são colocadas em 

questão como explicação final da crise pelo fato de que é preciso libertar as últimas 

abstrações ainda feitas a fim de aproximar a apresentação do concreto. O que é possível 

dizer é que, por conta da falta das determinações plenas do capital, a desproporção e o 

subconsumo são apenas algumas das formas pelas quais a crise se mostra, mas não 

exprimem a essência mesma da crise enquanto negação plena da lógica expansiva do 

valor. Até esta altura Marx tem as determinações da produção e da circulação como um 

nexo externo entre elas, mas seu relacionamento, seu nexo interno ainda não se mostra 

por conta do grau ainda elevado de abstração.  

Ao seguir para o Livro III Marx apresenta não mais a produção e circulação como 

um nexo externo, mas sim a produção capitalista2, como a unidade entre os 

processos.Para que haja a possibilidade de tratar a produção e a circulação como um nexo 

interno Marx recoloca a concorrência enquanto momento de mediação entre as esferas da 

produção e da circulação. A concorrência é a efetivação da lógica de autovalorização do 

capital, da luta dos distintos capitais por se apropriar de cada vez mais mais-valor. A 

busca por autovalorização por um capital particular quando outros capitais lutam pelo 

mesmo desígnio gera o movimento conflitivo da concorrência. Nas palavras de Grespan, 

Estes capitais singulares são todos capital e, assim, perseguem idêntico 

objetivo de autovalorização; e, já por isso, entram em conflito pelas 

oportunidades relativamente escassas de alcançarem seu objetivo 

comum. Este conflito, a concorrência, se estabelece pela oposição entre 
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o que é comum a todo capital e a existência necessariamente 

determinada do capital enquanto capital singular, porque cada um 

destes deve realizar a finalidade geral como se ela fosse apenas sua, até 

em detrimento dos outros.3  

A concorrência, portanto, se manifesta como a efetivação da determinação essencial 

do capital individual4 (a autovalorização), mas agora em nível global, sob luta de distintos 

capitais, cada um tentando se valorizar em disputa com os outros. Desta forma, é sob a 

formação de uma taxa média de lucro que se expressa a luta entre os capitais, pois ela é a 

expressão máxima da concorrência capitalista: os capitais, em busca de lucratividade 

superior, se movem entre os setores e setores com alta lucratividade acabam retornando 

à média. Na verdade, há uma taxa “máxima” e não média de lucro dadas as condições 

sociais de produção vigentes em cada setor e, assim, setores que despontam tecnologias 

novas acumulam lucros extraordinários e com isso os concorrentes precisam adotar a 

nova tecnologia para que possam competir. A adoção dessa nova tecnologia passa a 

mudar a técnica social tão logo ela se socializa e os lucros extraordinários, fruto do 

monopólio tecnológico, desaparecem. Para que haja uma taxa de lucro que expresse a 

concorrência é necessário que as mercadorias tenham um nível individual de preço de 

cada mercadoria, chamado preço de produção. Este preço, “é igual a seu preço de custo 

plus a parte do lucro médio anual que, de acordo com suas condições de rotação, cabe ao 

capital aplicado em sua produção”5. A condição que vigora do ponto de vista da sociedade 

como um todo “a soma dos preços de produção das mercadorias produzidas é igual à 

soma de seus valores.”6 Os preços de produção funcionam como níveis em torno dos 

quais os preços efetivos gravitam, pois estes dependem das condições específicas do 

mercado em cada momento. Com a formação de uma taxa média de lucro o mais-valor 

global se redistribui dos setores com baixa composição orgânica do capital para setores 

                                                           
3 GRESPAN, 2012, p.170-171 
4 “Conceitualmente, a concorrência nada mais é do que a natureza interna do capital, sua 

determinação essencial, que se manifesta e se realiza como ação recíproca dos vários 

capitais uns sobre os outros, a tendência interna como necessidade externa. (O capital 

existe e só pode existir como muitos capitais e, consequentemente, a sua 

autodeterminação aparece como ação recíproca desses capitais uns sobre os outros.)” 

(MARX, 2011, p.338)  
5 C, III, p.124 
6 C, III, p.125 



com alta composição orgânica do capital7. É então, através da disputa dos capitais 

individuais por autovalorização que a taxa de lucro se forma.  

Apesar de toda luta histórica dos trabalhadores, sua organização enquanto classe e a 

atuação do Estado a pretensão do capital é a de sempre aumentar a obtenção de mais-

valor. A acumulação que se dá por conta do desenvolvimento das forças produtivas 

capitalistas causa o aumento da produtividade do trabalho de forma crescente8. Como o 

trabalho se torna mais produtivo, menos trabalhadores relativamente aos meios de 

trabalho são demandados para exercer o trabalho sob o jugo do capital. A acumulação e 

o desenvolvimento da produtividade do trabalho implicam na alteração na composição 

técnica do trabalho (uma alteração relativa entre a quantidade física de trabalhadores e 

máquinas), substituindo, através de tecnologias poupadoras de trabalho, trabalhadores por 

máquinas. Porém, não somente a relação física entre o máquinas e trabalhadores aumenta, 

mas a composição de valor (composição orgânica do capital) entre capital constante e 

capital variável cresce, gerando desemprego e formando o exército industrial de reserva, 

que exerce uma pressão baixista nos salários.  

A taxa média de lucro (em termos agregados) é a relação entre o excedente e o capital 

adiantado, 𝑝 = 
𝑚

(𝑐+𝑣)
 , tem-se dividindo os temos pelo capital variável 𝑝 =

(
𝑚

𝑣
)

(
𝑐

𝑣
)+1

. 

O numerador é taxa de mais-valor (𝑚/𝑣), a relação de apropriação entre as classes, 

uma medida entre a produtividade do trabalho e os salários. O denominador é a 

composição orgânica do capital (𝑐/𝑣) - COC . Assim, a taxa de lucro é função de duas 

variáveis, a taxa de mais-valor e a composição orgânica do capital, 𝑝 =  𝑝(𝑚/𝑣  ;   𝑐/𝑣). 

É evidente que de um ponto de vista matemático, temos: 
𝜕𝑝

𝜕[𝑚/𝑣]
> 0 ; 

𝜕𝑝

𝜕[𝑐/𝑣]
< 0, todavia, 

a teoria de Marx não se assenta metodologicamente na ciência positiva para poder utilizar 

a cláusula coeteris paribus9. Como é imanente no modo de produção capitalista tanto o 

aumento da COC como a expansão da taxa de mais-valor, é impossível dizer que há uma 

determinação estrita para que ela caia ou suba: o ponto de Marx é que a composição 

orgânica cresce em um ritmo acelerado, mesmo com o crescimento da taxa de mais-valor 

                                                           
7 Sobre isso, Foley (1986), Carchedi (1991) 
8 “Uma vez dados os fundamentos gerais do sistema capitalista, no transcurso da 

acumulação surge sempre um ponto em que o desenvolvimento da produtividade do 

trabalho social se torna a mais poderosa alavanca da acumulação.” (C, I, 194) 
9 Cf. PRADO, 2014 



e com isso ele gera enunciado da Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro (LQTTL) 

que se expressa na queda tendencial da taxa de lucro pelo aumento da composição 

orgânica do capital, fruto do trabalho mais produtivo. 

A LQTTL expressa a essência10 do modo de produção capitalista: se mostra como 

a síntese das múltiplas determinações derivadas da produção e circulação sob influência 

da concorrência. Ela deriva diretamente das tendências internas do capital e é a passagem 

do nível particular (privado) para o geral (social) da lógica expansiva do valor, dos 

distintos capitais em luta para aumentar sua cota-parte na apropriação do mais-valor.  

Contudo, a legalidade em Marx é tendencial pois expressa trajetórias e não 

equilíbrios: existem causas contrariantes nascidas no seio da própria acumulação que 

mostram que a lei tem um caráter tendencial e não determinista. Como aponta Prado, em 

Marx, “[h]á, pois, uma diferença profunda entre leis concebidas como nexos externos, 

supostamente constantes, que vinculam fenômenos e leis pensadas como revelação de 

nexos internos que se manifestam nos fenômenos. Se as primeiras são necessariamente 

tidas como deterministas, as segundas apenas podem ser tomadas como possibilistas.”11   

Como a lucratividade é a expressão da concorrência, é nos marcos da discussão 

da taxa de lucro que de fato devemos apresentar os determinantes da acumulação e da 

teoria da crise de Marx, pois agora a produção e a circulação se apresentam imbricadas 

através da concorrência. Queremos, porém, apresentar a discussão não no campo teórico, 

mas levá-la aos dados para buscar a compatibilidade, ou não, da dinâmica da taxa de 

lucro: uma tendência secular à queda, mas com picos e vales no curto prazo que podem 

explicar os resultados e as decisões de política econômica em um determinado país.  

O maior problema enfrentado é sair do campo da teoria, onde as categorias de 

Marx se movem para o reino da empiria, sob a coleta e sistematização de dados nas 

categorias burguesas. Os economistas trabalham com taxa de lucro como a relação do 

fluxo de lucros gerados em um determinado intervalo de tempo dividido pelo estoque de 

                                                           
10 “A tendência progressiva da taxa geral de lucro a cair é, portanto, apenas uma expressão 

peculiar ao modo de produção capitalista para o desenvolvimento progressivo da força 

produtiva social de trabalho. Com isso não está dito que a taxa de lucro não possa cair 

transitoriamente por outras razões, mas está provado, a partir da essência do modo de 

produção capitalista, como uma necessidade óbvia, que em seu progresso a taxa média 

geral de mais-valia tem de expressar-se numa taxa geral de lucro em queda.” (C, III, 

p.164) 
11 PRADO, 2014, p.131, grifos nossos 



capital adiantado para colocar em funcionamento tal processo produtivo. Em Marx a taxa 

de lucro é apresentada sob seus dois determinantes, tecnologia (COC) e a taxa de mais-

valor tem a ver com a produtividade do trabalho, sendo uma variável distributiva. 

Weisskopf (1979) tem um trabalho seminal neste campo, pois decompõe a taxa de lucro 

calculável empiricamente através de seus componentes distributivos e tecnológicos. 

Seguindo Marquetti, Hoff e Miebach (2017), a taxa de lucro r pode ser decomposta em: 

𝑟 =
𝑍

𝐾
= (

𝑍

𝑌
) (

𝑌𝑃

𝐾
) (

𝑌

𝑌𝑃
) = 𝜋𝜌𝑢  

Onde 𝑟 é a taxa de lucro líquida, 𝑍 é o montante de lucro líquido, 𝐾 é o estoque líquido 

de capital fixo não residencial, 𝑌 é o produto líquido e 𝑌𝑃 é o produto líquido potencial,  𝜋 

é a parcela dos lucros na renda, 𝜌 a produtividade potencial do capital de pleno emprego 

e 𝑢 o grau de utilização da capacidade. Estes fatores que compõem a taxa de lucro dizem 

respeito a determinantes de oferta (profit-share e produtividade do capital) e o último 

(grau de utilização da capacidade instalada) de demanda. O autor apresenta as teorias da 

crise de Marx através da seguinte ideia:  

The three variants focus attention, respectively, on (1) technological 

change and the behaviour of the 'organic composition of capital'; (2) class 

struggle and the distribution of income between labour and capital; and (3) the 

problem of 'realisation' of the full value of commodities produced. 

Assim, tendo em mente 𝑟 =  𝜋𝜌𝑢, o aumento da COC pode ser visto como um 

aumento em 𝜌, o aumento da força dos trabalhadores como um aumento em 1 − 𝜋, o 

wage-share (portanto queda em 𝜋) e problemas de realização através da queda em 𝑢. Para 

isto ele coleta os dados e conduz uma investigação empírica para os EUA no pós-guerra, 

mostrando que os maiores impactos para a queda da taxa de lucro vinham da versão do 

aumento da força dos trabalhadores em relação às outras versões. 

O trabalho Marquetti, Hoff e Miebach (2017) apresenta a ideia de seguir a 

decomposição da taxa de lucro como exposta por Weisskopf para entender a crise 

brasileira. Eles concluem que entre 2003 e 2007 em média 3.5% a.a., puxada pelo 

aumento no grau de utilização e na produtividade potencial do capital. Já de 2007 até 

2010 houve uma reversão da lucratividade, caindo a taxa de lucro em média 2.3% a.a., 

fortemente puxada pela produtividade potencial do capital (2.54% a.a.) e um pouco menos 

pela queda do profit-share (queda de 1.4% a.a.). A partir de 2010, quando a taxa de lucro 



alcançou seu pico, ela cai vertiginosamente a uma taxa de 7% a.a. entre 2010 e 2014, 

puxada por todos os fatores, profit-share 4.1% a.a., produtividade potencial do capital 

1.5% a.a. e 1.4% a.a. de queda no grau de utilização. Concluem, assim, que a “redução 

simultânea da taxa de lucro e da rentabilidade financeira está na origem do fim da 

composição de classes que havia sido constituída no governo Lula” (Marquetti et al 2016, 

p. 15). O que podemos extrair dos autores é que utilizando a decomposição à la Weisskopf 

é possível estudar a dinâmica da economia brasileira recente, desde seu boom até sua crise 

recente tendo raízes no movimento dos componentes da taxa de lucro. 

Já o eminente economista Michael Roberts (2015), que trabalha o tema da Grande 

Recessão e da Longa Depressão utiliza os dados do US Bureau of Economic Analysis 

(NIPA) para calcular a taxa de lucro nos EUA entre 1946 – 2014. Roberts utiliza os 

seguintes dados a fim de tentar conseguir proxies para as variáveis marxistas: 

(A) Gross value added of corporate business: NIPA Table 1.14 Line 1 

(B) Compensation of employees: NIPA Table 1.14 line 4 

(C) Consumption of fixed capital: NIPA Table 1.14, line 2 or Table 4.4, line 17  

(D) Current-cost of corporate fixed assets: NIPA Table 4.1, line 17 

 

 A taxa de lucro a custos correntes é 𝑟 =  100 ∗
(𝐴−𝐵−𝐶)

𝐷(𝑑𝑒𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 1 𝑎𝑛𝑜)
 

 

Fonte: BEA, elaboração própria 

Andrew Kliman (2012) conduz o mesmo tipo de estudo, também utilizando os 

mesmos dados do BEA (NIPA), mas calculando não a custos correntes e sim a custos 

históricos. Ele calcula da seguinte forma:  

(A) Gross value added of corporate business: NIPA Table 1.14 Line 1 

(B) Compensation of employees: NIPA Table 1.14 line 4 

(C) Historic cost depreciation of corporate assets: NIPA Table 4.6, line 17 
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(D) Historic cost of corporate fixed assets: NIPA Table 6.3, line 2 

 

A taxa de lucro a custos históricos é 𝑟 =  100 ∗
(𝐴−𝐵−𝐶)

𝐷(𝑑𝑒𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 1 𝑎𝑛𝑜)
 

 

Fonte: BEA, elaboração própria 

O que ambos autores mostram é que de fato há uma tendência secular à queda, 

mesmo utilizando categorias não especificamente marxistas para calcular a taxa de lucro 

e que, independente do cálculo a custos correntes ou custos históricos, a LQTTL tem 

amparo empírico. 
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