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a CertifiCação ambiental e o sobrevalor: 
 a relevânCia do imaterial Para as Comunidades florestais

A simples menção da palavra “valor” é desconcertante para um  economista 
 moderno. A grande maioria apenas se surpreende com a persistência de questões 
tão inúteis. Outros chegam a ficar constrangidos com a mera lembrança do que, 
 provavelmente, consideram o mais grave pecado de juventude da ciência que 
 abraçaram. (Belluzzo, 1998,  p.  93)

resumo  

Este artigo tem o objetivo de apresentar e discutir a importância da 
certificação ambiental para as comunidades florestais, partindo da ideia de 
que ela, como um atributo intangível (ou imaterial), vem a ser uma fonte 
de vantagem competitiva diante da dinâmica capitalista, principalmente na 
atual fase denominada “terceira revolução industrial” ou “revolução tecno-
científica”. Assim, o texto faz uma discussão a respeito do sobrevalor ge-
rado pela certificação, abordando aspectos da função dos ativos intangíveis 
como fonte de vantagens competitivas para os agentes econômicos. Por 
fim, o trabalho faz uma apresentação das transformações da relação 
capital -trabalho, com destaque ao princípio e à finalidade do trabalho ex-
cedente sob a prática da autogestão.  

A certificação ambiental normalmente é representada por um selo que 
atesta que determinada empresa ou comunidade produz seus artigos e/ou 
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Além disso, Harvey (2003) enfatiza o grande impacto da acumulação 
flexível sobre o setor de serviços mediante ampla alteração no movimento 
no emprego, exatamente pelas rápidas mudanças dos padrões de desenvol-
vimento desigual.  Por outro lado, segundo Bolaño (2002, p. 5), 

no que se refere à questão das tecnologias, já são bastante evidentes quais 
serão importantes para a retomada do desenvolvimento, a partir de uma 
eventual saída da crise atual: biotecnologias, microeletrônica, informáti-
ca, telecomunicações, novos materiais. Entre elas, adquirem proeminên-
cia as chamadas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), 
responsáveis por uma mudança de grande envergadura na estrutura da 
esfera pública. Antes de mais nada, é preciso dizer que, do ponto de 
vista da produção de mercadorias, as novas tendências apontam para 
uma preservação do caráter fortemente excludente que o sistema adqui-
riu na última crise.

De acordo com Possas (1998, p. 1), essas grandes transformações per-
mitem vislumbrar uma disjuntiva distinta do capitalismo analisado por 
Marx, em particular na relação capital -trabalho. Nota -se, diante da proe-
minência das TICs, a centralidade das tecnologias do conhecimento e da 
informação na referida revolução tecnológica, denominadas sugestiva-
mente por Pierre Levy apud Bolaño (2002, p. 7) “tecnologias da 
inteligência”.  Nesse sentido, Bolaño afirma a existência de uma tendência 
da “intelectualização geral dos processos de trabalho na indústria e no 
setor de serviços”. Destarte, esses atributos intangíveis ou imateriais 
 dessas tecnologias põem em xeque a centralidade do trabalho como 
 exclusiva medida do valor das mercadorias na teoria de valor de Marx, ou 
seja, na relação capital -trabalho.

Essas mutações trouxeram sérios dilemas para os marxistas, bem como 
sérias dificuldades para todas as teorias de toda espécie. 

Conforme Harvey (2003, p. 163),

serviços de forma ecologicamente correta, especialmente com a garantia 
da manutenção dos fluxos ambientais da floresta (regulação climática, ma-
nutenção dos ciclos biogeoquímicos, entre outros). Esse selo, em última 
instância, expressa uma imagem ou marca que configuram atributos intan-
gíveis ou imateriais daquelas organizações econômicas que podem gerar 
sobrevalores ou sobrelucros. Note -se que esses tipos de atributo estão no 
cerne das transformações ocorridas no final do século passado.

A discussão e a implementação da certificação ambiental surgem justa-
mente no bojo das grandes transformações do capitalismo sucedidas no 
final do século XX, que segundo muitos estudiosos, seriam indícios do 
advento da terceira Revolução Industrial. Conforme Castillo (2001, p. 1), 
“a ideia de que o capitalismo vive, desde os princípios dos anos 70, uma 
nova ‘revolução tecnocientífica’ em grande escala está presente tanto nas 
elaborações da academia burguesa, como entre autores que se reivindicam 
marxistas e de esquerda”. 

As raízes dessas transformações recentes estão no esgotamento do pa-
drão de acumulação anterior – denominado fordismo, baseado na produ-
ção e consumo em massa –, responsável pelos anos dourados da economia 
mundial do pós -guerra, notadamente naqueles setores dinâmicos da eco-
nomia (automotivo, eletroeletrônico e construção civil), combinado ao 
crescente descolamento das órbitas financeira e produtiva, fruto das con-
tradições inerentemente capitalistas. Assim, emerge um novo regime de 
acumulação denominado por Harvey (2003) “acumulação flexível”, que 
marca um confronto direto com a rigidez do fordismo e, dessa forma, se

apoia na flexibilidade dos processos de trabalhos, dos mercados de 
 trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza -se pelo surgi-
mento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 
 taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e orga-
nizacional (ibid., p. 140)3.

3  Para uma explanação detalhada sobre a transformação político -econômica do capitalismo do final do 
século XX, ver Harvey (2003), p. 115 -184.
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 incongruências na relação capital -trabalho. Mas, em virtude de problemas 
conceituais sobre os principais termos utilizados – por exemplo, trabalho 
material e imaterial –, que são centrais para a teoria do valor de Marx, essa 
tese não consegue argumentos suficientes para as devidas explicações 
 sobre as mutações recentes. Assim, a compreensão dos termos citados à 
luz da teoria do valor -trabalho de Marx torna -se primordial para que se 
tenha  melhor entendimento das transformações promovidas pela revolu-
ção tecno científica ora em curso.

 Marx (1982) parte da mercadoria, ou seja, um produto do trabalho, 
para desvendar os mecanismos do funcionamento do modo de produção 
capitalista. A mercadoria encerra dois valores contraditórios: o valor de 
uso, materializado na mercadoria pelo trabalho concreto, e o valor, expres-
so pelo trabalho abstrato (dispêndio de força de trabalho), que é sua subs-
tância. Como parte de um processo social, o valor é medido pelo tempo 
de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso. A 
forma do valor5 ou valor de troca expressa uma relação de medida entre 
diferentes mercadorias. 

Por outro lado, o trabalho concreto é definido por Marx (1982, p. 51) 
como “dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos, etc.”. 
Portanto, pode -se afirmar que o trabalho concreto pode ser material (cor-
porificação do uso das habilidades corporais) e imaterial (corporificação 
do uso das capacidades mentais). Ademais, o trabalho concreto pode ser 
tanto simples (sem muitas qualificações) como  complexo (com qualifica-
ções diferenciais e funções específicas na sociedade), que não haverá pro-
blemas em sua quantificação, uma vez que este último “vale como trabalho 
simples potenciado ou, antes, multiplicado, de modo que uma quantidade dada 
de trabalho qualificado é igual a uma quantidade maior de trabalho sim-
ples” (ibid.) (Grifo do autor)

O trabalho enquanto medida de valor torna -se, na sociedade capitalista, 
um meio de criar riqueza em geral. Dessa forma, a exploração do trabalho 
assalariado é a chave para a valorização do capital, visto que nesse  processo 

5  A forma mais comum do valor é o dinheiro. Ademais, também “é a primeira forma em que aparece o 
capital” (Marx, 1982, p. 166).

diante desses problemas, muitos comentadores abandonaram qualquer  
pretensão de teoria e simplesmente recorreram à caça de dados para dar 
conta das rápidas mudanças. Mas também aqui há dúvidas – que dados 
são indicadores vitais, e não séries contingentes? O único ponto geral de 
acordo é que alguma coisa significativa mudou no modo de funciona-
mento do capitalismo a partir de mais ou menos 1970.

Não obstante, constata -se a existência de uma extensa literatura, de dife-
rentes matizes teóricos, que busca explicar todo esse processo de transforma-
ção da sociedade capitalista, como se “estivesse no auge de uma ruptura radi-
cal em todas as dimensões da vida socioeconômica e política a que nenhum  
dos velhos modos de pensar e de fazer se aplica” (Harvey, 2003, p. 178).

O “fim do trabalho” foi uma tese4 bastante popularizada, especialmente 
na década de 1990, cujo cerne da argumentação seria a suposta perda da 
centralidade do trabalho – os avanços tecnológicos levariam a uma inevitá-
vel substituição (completa) do “trabalho vivo” (assalariado) pelo “trabalho 
morto” (máquinas) – como medida de valor mediante a hegemonia do 
“trabalho imaterial” (conhecimento, inteligência etc.), principal responsável 
pelo desenvolvimento tecnológico.  Desse modo, essas transformações 
 redundariam em uma nova forma de capitalismo, o “capitalismo cognitivo” 
– cuja “atividade cognitiva advém no fator essencial de criação de valor” 
(Castillo, 2001, p. 2). Essa definição fica ainda mais clara nas palavras de 
rifkin apud Prado (2004, p. 4, nota de rodapé): “Conceitos, ideias e imagens 
– e não as coisas – são os componentes verdadeiros do valor na nova 
 economia. A riqueza não se origina mais do capital físico, mas sim da 
 imaginação e da criatividade humana”. Portanto, consequência inevitável 
dessas mutações seria a passagem da  “sociedade industrial” à “sociedade 
pós -industrial”.

Alguns críticos dessa tese afirmam que foram detectadas mutações 
 importantes no sistema econômico capitalista, bem como algumas 

4  Os autores considerados mais expressivos são: Jeremy Rifkin, Dominique Méda, Habermas, Claus Offe, 
Robert Kurz, Antonio Negri, André Gorz e a escola italiana dos teóricos da “intelectualidade das massas”. 
Conforme Antunes (2004); Castillo (2001); Prado (2003a, 2003b, 2004).
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Ora, tendo como referência a lei do valor, não se pode falar em elimi-
nação do trabalhador assalariado do processo produtivo, como preconizado  
pela tese do “fim do trabalho”. As novas tecnologias podem desempregar 
muitos trabalhadores, mas não todos. Para os teóricos do “fim do traba-
lho”, o desemprego em massa na maioria dos países seria a manifestação 
da referida tese na sociedade, fruto das mudanças promovidas pelas novas 
tecnologias e do aumento da produtividade. No entanto, Castillo (2001) 
evidencia que, em termos mundiais, ao invés de diminuir, a quantidade de 
assalariados tem aumentado. Na realidade, em face das transformações 
recentes verificadas no sistema econômico, o que houve foi uma profunda 
e drástica reconfiguração no mundo do trabalho, em especial sobre o 
 trabalho regular e estável (Harvey, 2003; Antunes, 2000 e 2004).

Conforme Antunes (2000), “vários experimentos, dos quais o projeto 
Saturno, da General Motors, foi exemplar, fracassaram quando procuraram 
automatizar o processo produtivo, desconsiderando os trabalhadores”. 
Antunes (2004) destaca o equívoco da tese do “fim do trabalho” em des-
considerar o novo processo de interação entre o “trabalho vivo” e o 
 “trabalho morto”:

O capital necessita, hoje, cada vez menos do trabalho estável e cada vez 
mais das diversificadas formas de trabalho parcial ou part ‑time, terceiri-
zado, os “trabalhadores hifenizados”, que se encontram em explosiva 
 expansão em todo o mundo. Como o capital não pode eliminar o tra‑
balho vivo do processo de mercadorias, sejam elas materiais ou imateriais, ele 
deve, além de incrementar sem limites o trabalho morto corporificado 
no maquinário tecnocientífico, aumentar a produtividade do trabalho 
de modo a intensificar as formas de extração do sobretrabalho em 
tempo cada vez mais reduzido. A redução do proletariado taylorizado, 
a ampliação do trabalho intelectual abstrato nas plantas produtivas de 
 ponta e a ampliação generalizada dos novos proletários precarizados e 
 terceirizados da “era da empresa enxuta” são fortes exemplos do que 
acima aludimos. (Grifos no original)

o trabalhador – que vende sua força de trabalho (mercadoria) – recebe 
apenas o necessário para a reprodução de sua força de trabalho, embora 
trabalhe por período maior. O trabalho excedente, denominado “mais-
-valia”, é expropriado pelo capitalista. Assim, o trabalho acumulado e 
 corporificado nos meios de produção (trabalho morto), transformado em 
capital, na sua relação com o trabalho assalariado (trabalho vivo), torna -se 
valor que se valoriza exatamente pela exploração do trabalho vivo, eviden-
ciando, assim, a “lei do valor”6.

Acrescenta -se que a revolução tecnocientífica responsável pelas transfor-
mações recentes ocorre sob a égide do modo de produção capitalista e sua 
lógica subjacente, genialmente apreendida por Marx. Assim, pode -se esperar 
que algumas proposições básicas feitas por Marx ainda se mantenham. 

Nesse sentido, Harvey (2003) enfatiza três características essenciais do 
capitalismo: o capitalismo é orientado para o crescimento; o crescimento 
em valores reais se apoia na exploração do trabalho vivo na produção; o 
capitalismo é por necessidade tecnológica e organizacionalmente dinâmico. 
O autor conclui que,

muito embora as atuais condições sejam muito diferentes em inúmeros 
aspectos, não há dificuldade em perceber que os elementos e relações 
invariantes que Marx definiu como peças fundamentais de todo modo 
capitalista de produção ainda estão bem vivos e, em muitos casos, com 
uma vivacidade ainda maior que a de antes, por entre a agitação e 
 evanescência superficiais tão características da acumulação flexível  
(p. 175 -176).

Diante do exposto, volta -se à tese do “fim do trabalho” e sua negação 
da teoria do valor. As conclusões de Harvey, na citação acima, já indicam 
que não se pode rejeitar tão prontamente a teoria do valor de Marx, em 
virtude de se tornar uma equivocada desconstrução teórica (Antunes, 2004). 

6  Para mais discussões sobre valor e capitalismo, ver Belluzzo (1998).
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tipo de distinção – “na verdade, ele é sempre objetividade social semo-
vente que sempre se apropria de corpos para neles imprimir as suas 
formas” (p. 8).7 

A capacidade do capital de se apropriar dos conhecimentos e do saber 
científico é fundamental na análise de Marx sobre o capitalismo, visto que, 
nos Grundrisse, ele aponta que “a acumulação do saber, da habilidade, assim 
como de todas as forças produtivas gerais da inteligência social, são agora 
absorvidas pelo capital que se opõe ao trabalho: elas aparentam ser uma 
propriedade do capital ou, mais exatamente, capital fixo” (apud Castillo, 
2001, p. 4). Essa absorção representa a subordinação completa do trabalho 
ao capital, pois a transferência da subjetividade do trabalhador para as 
máquinas representa que ele fica completamente subordinado à lógica ob-
jetiva do capital, transformando -se, nas palavras de Marx, em meros “apên-
dices das máquinas”.

Assim, segundo Lojkine apud Antunes (2000), essa transferência “é um 
processo de objetivação das atividades cerebrais junto à maquinaria, de 
transferência do saber intelectual e cognitivo da classe trabalhadora para a 
maquinaria informatizada”. 

Contudo, destaca -se que essa transferência dos atributos intelectuais é 
feita apenas em parte, pois “o saber tem uma dimensão tácita incontorná-
vel” (Bolaño, 2002, p. 13). É precisamente esse tipo de saber que os teóri-
cos do “fim do trabalho” julgam central no processo de produção de mer-
cadorias atualmente. Conforme Lazzarato & Negri, 

hoje “é a alma do operário o que deve prevalecer na fábrica”. É sua per-
sonalidade, sua subjetividade o que deve ser organizado e dirigido. 
Qualidade e quantidade de trabalho são reorganizados ao redor de sua 
imaterialidade. Esta transformação do trabalho operário em trabalho de 
controle, de gestão de informação, de capacidade de decisão que reque-
rem o concurso da subjetividade atinge aos operários de maneira  diferente 

7  Segundo Prado (2004, p. 8), “para fazer sem confusão a distinção visada por Gorz, é preciso, 
simplesmente, falar em meios de produção tangíveis ou materiais e em meios de produção intangíveis ou 
imateriais”.

Por outro lado, para os defensores do “capitalismo cognitivo” o traba-
lho intelectual abstrato (trabalho imaterial) – que absorve os progressos da 
ciência e do conhecimento – seria a principal força produtiva dessa nova 
forma de capitalismo, em substituição ao valor -trabalho. Nas palavras de 
Hardt & Negri,  no livro Império, da autoria deles,

a característica fundamental do novo modo de produção parece consistir 
no fato de que a principal força produtiva vem a ser o trabalho técnico e 
científico, na medida mesmo em que este é uma forma mais compreensi-
va e qualitativamente superior de trabalho social. Em outras palavras, o 
trabalho vivo se manifesta acima de tudo como trabalho abstrato e ima-
terial (com relação à qualidade), como trabalho complexo e cooperativo 
(com relação à quantidade) e como trabalho continuamente mais cientí-
fico e mais intelectual (com relação à forma) (apud Prado, 2003a, p. 4).

Assim, a hegemonia do imaterial justificaria a emergência de expressões 
cunhadas por André Gorz – “capital -humano”, “capital -conhecimento” 
ou “capital -inteligência” – como as principais fontes de valor das merca-
dorias em detrimento do valor -trabalho. 

Não obstante, Prado (2003a, 2003b e 2004) observa que os teóricos do 
“fim do trabalho”, como Negri e Gorz, apreendem de forma significativa 
as mutações recentes do capitalismo. Todavia, não conseguem explicar de 
forma consistente e completa os fenômenos atuais em virtude de 
 problemas conceituais relacionados aos termos e definições de Marx – por 
exemplo, os termos frisados acima, além de trabalho material e imaterial –, 
que são partes fundamentais de sua análise da lógica subjacente ao modo 
de produção capitalista.

De acordo com Prado (2004), quando Gorz fala de “capital -humano” 
ou “capital -conhecimento”, significa que ele cai na ilusão do fetichismo 
da mercadoria, uma vez que o capital aparece sob as formas mais inima-
gináveis possíveis – vide as máquinas “inteligentes” –, ocultando a rela-
ção social (capital -trabalho) que lhe dá suporte. Como está claro na lei 
do valor, o capital é valor que se valoriza e, portanto, não cabe nenhum 
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Entretanto, o próprio Marx, nos Grundrisse, anteviu a perda de impor-
tância do quantum de trabalho como única medida do valor:

A troca de trabalho vivo por trabalho objetivado, ou seja, a posição do 
trabalho social na forma de contradição entre o capital e o trabalho as-
salariado, é o último desenvolvimento da relação de valor e da produção 
baseada no valor. O pressuposto dessa produção é, e segue sendo, a 
massa de tempo de trabalho imediato, a quantidade de trabalho empre-
gada como fator determinante na produção de riqueza. Todavia, à medi-
da que a grande indústria se desenvolve, a criação de riqueza real se 
torna menos dependente do tempo de trabalho e da quantidade de tra-
balho empregada, passando a depender mais da capacidade conjunta dos 
agentes postos em ação durante o tempo de trabalho, capacidade cuja 
eficácia (powerful effectiveness) não mantém nenhuma relação como o tem-
po de trabalho imediato que sua produção exige; depende do estado 
geral da ciência e do progresso técnico, ou da aplicação da ciência à pro-
dução (apud Prado, 2004, p. 9 -10).

Assim, percebe -se claramente que as mutações no modo de produção 
capitalista contemporâneo são resultado da transição da etapa da grande 
indústria8 (paradigma fordista) para uma nova etapa denominada por 
ruy Fausto apud Prado (2004)  “pós -grande indústria” (regime de 
 acumulação flexível)9. 

A forma de subsunção do trabalho ao capital está no cerne da lógica 
subjacente ao processo de desenvolvimento capitalista e suas transforma-
ções, já que, segundo Prado (2003a, p. 9), 

o motor desse processo vem a ser a luta constante entre o capital e o 
trabalho, numa polarização em que o primeiro busca constantemente 
 aumentar a taxa de valia absoluta e relativa e o segundo, individual e co-
letivamente, procura resistir à exploração. Sob o impulso do movimento  

8  Marx, em O capital, assinalou apenas duas fases do capitalismo: a manufatura e a grande indústria.
9  Ver Harvey (2003).

segundo suas funções na hierarquia da fábrica, mas ela se apresenta dora-
vante como um processo irreversível (apud Castillo, 2001, p. 5).

Assim, conforme Antunes (2004), “a nova fase dos capitais globais re-
transfere, em alguma medida, o savoir ‑faire para o trabalho, mas o faz 
apropriando -se crescentemente da sua dimensão intelectual, das suas capaci-
dades cognitivas, procurando envolver mais forte e intensamente a subjetivida-
de operária” (grifo do autor). 

Como se faz isso? Por intermédio de constante treinamento e especiali-
zação do trabalhador – aprimoramento de suas intelectualidades profissio-
nais –, obviamente que tudo devidamente pago pelos capitalistas numa for-
ma de subsunção intelectual. Pois, dessa forma, segundo Prado (2004, p. 8),

o assalariado é investido do caráter de não assalariado, tornando -se 
 alguém que deve estar sempre disposto a se lançar no melhoramento de 
sua própria força de trabalho, correr todos os riscos inerentes à manu-
tenção dessa força em boas condições de uso, como condição necessária 
para poder se tornar explorável pela empresa capitalista. Tem -se aqui, no 
fundo, um modo de subordinação que ultrapassa aquele dos sistemas de 
máquinas porque estes sistemas, até certo ponto, foram ultrapassados 
historicamente. A produção está centrada hoje, de modo importante, em 
sistemas cibernéticos, informáticos e inteligentes.

A evidência da ascensão da dimensão intelectual (imaterial) e, mais pre-
cisamente, da importância da subjetividade do trabalhador em detrimento 
da objetivação no processo de produção de mercadorias dá razão – mesmo 
com todas as inconsistências conceituais – aos teóricos do “fim do traba-
lho”, que afirmam que atualmente “o valor não pode ser reduzido a uma 
medida objetiva” (Negri apud Prado, 2003a, p. 5).

Essa afirmação tende, em última instância, a demonstrar que as limitações 
das análises de Marx não permitiriam entender as mutações recentes do ca-
pitalismo contemporâneo, uma vez que sua teoria do valor conteria “fraque-
zas, ambiguidades, furos fenomenológicos e plasticidade limitada” (ibid). 
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produção, já que a repartição da massa global de mais -valia entre essas 
esferas não se dá mais em condições de concorrência entre os capitais. 
Pois uma das condições para que a concorrência possa gerar uma taxa 
geral de lucro é que os valores de uso produzidos por vários capitais 
expressem o tempo de trabalho necessário para produzi -los. Como essa 
condição não se encontra mais satisfeita, os preços de produção passam 
a depender do poder de mercado dos capitais particulares. Eis que isto 
ocorre porque eles se apropriam privadamente do intelecto geral (ciên-
cia, tecnologia, valores culturais, etc.), com vistas à obtenção de poder de 
monopólio e superlucros.

Ademais, conforme Possas (1998), destaca -se a mutação do papel da 
ciência na busca por superlucros por parte dos agentes econômicos, uma 
vez que no período fordista a busca centrava -se essencialmente em econo-
mias de escala e escopo, além da padronização de produtos e atividades; na 
pós -grande indústria, a busca por superlucros volta -se fundamentalmente 
para vantagens cada vez mais dependentes de ativos intangíveis ou imate-
riais, como conhecimento tácito (tecnológico, organizacional etc.), confian-
ça, imagem etc. “Não se trata simplesmente de incorporar a ciência aos 
agentes materiais da produção, mas de utilizar cada vez mais aspectos sub-
jetivos e formas não incorporadas de conhecimento, formas presentes ape-
nas nas pessoas” (op. cit., p. 6).

A busca de superlucros torna -se central na dinâmica do processo concor-
rencial intercapitalista, pois percebe -se que sobreviverão apenas aquelas em-
presas que investem em produtos e/ou serviços diferenciados11, com as qua-
lidades especiais dos ativos intangíveis, que geram mais -valia extraordinária ou 
lucros extraordinários, ou seja, fontes de vantagens competitivas sustentáveis.

Neste momento, pode -se enquadrar novamente a discussão sobre a 
certificação ambiental. Ora, a certificação ambiental, a princípio, nada mais 
é do que um atributo, uma qualidade ou imagem que é repassada por um 
agente econômico – empresa ou comunidade – ecologicamente correto. 

11  Para Schumpeter (1984) esse é o motor do capitalismo.

de autovalorização do capital, por intermédio da concorrência entre capi-
tais particulares, é pela via da penetração da ciência e da tecnologia nos 
processos de produção que se definem as transformações e a trajetória 
histórica do modo de produção.

Destarte, no período manufatureiro a subsunção do trabalho ao capital 
era apenas formal (mediante contrato de trabalho), visto que o processo 
de trabalho, ainda artesanal, dependia da subjetividade (habilidades, conhe-
cimentos etc.) do trabalhador. 

Na fase da grande indústria a subsunção do trabalho ao capital é for-
mal e material, pois tanto as habilidades corporais quanto as cerebrais 
(subjetividade) são objetivadas nas maquinarias. Já na pós -grande indús-
tria a subsunção do trabalho ao capital é formal e intelectual, visto que o 
processo produtivo subordina -se essencialmente aos atributos intelectuais 
do trabalhador10.

Na pós -grande indústria, o valor das mercadorias já não depende exclu-
sivamente da quantidade de tempo de trabalho (atributo material) empre-
gada no processo produtivo, mas cada vez mais dos atributos intelectuais 
(imateriais) – conhecimentos tecnocientíficos – dos trabalhadores. Segundo 
Prado (2003a, p. 11), “esses conhecimentos que se encontram em parte 
dentro das cabeças dos trabalhadores e em parte nas próprias máquinas são 
distribuições descentralizadas de um todo altamente complexo de saberes 
científicos, tecnológicos e produtivos que Marx chama de intelecto geral”.

Conforme Prado (op. cit., p. 14),

persiste a produção capitalista, mas o tempo de trabalho não determina 
mais integralmente o valor, pois este se torna qualitativo. Como regra 
desregrada ou como regra corrompida, a lei do valor continua subjacen-
te à formação dos preços de mercado: o capital, pois, ainda se alimenta 
de mais -valia. Na pós -grande indústria, em consequência, não pode ha-
ver mais tendência à equalização das taxas de lucro entre as esferas da 

10  Conforme Prado (2003a, 2003b e 2004).
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relações estabelecidas com o tempo. Conhecimento da tecnologia, das 
rotinas, da organização, dos mercados, dos fornecedores, dos clientes, 
confiança estabelecida, etc. 

Ora, esse ponto levantado é central no tocante às comunidades florestais, 
em particular da Amazônia, pois são detentores de conhecimentos tácitos 
essenciais para a busca de vantagens competitivas. Assim, as parcerias entre os 
agentes econômicos em torno da exploração florestal tornam -se primordiais 
para a obtenção e manutenção de vantagens competitivas sustentáveis não 
apenas do ponto de vista econômico, mas também do socioambiental.  

Aliás, na pós -grande indústria, os ativos intangíveis das comunidades 
florestais tornam -se de difícil apropriação privada12, visto que, segundo 
Prado (2003a, p. 15), “o intelecto geral é espírito objetivo, desenvolve -se 
de modo relativamente autônomo”, ou seja, o processo produtivo depende 
da subjetividade das pessoas. “Isto dá ao trabalhador uma condição  
de sujeito no processo de trabalho, ainda que não lhe garanta a mesma 
condição no processo de produção como um todo”. Portanto, conforme 
Foray apud Bolaño (2002, p. 14), “a dimensão tácita do conhecimento per-
mite àquele que o detém exercer um certo controle, pois só a demonstra-
ção voluntária e a aprendizagem sur place permitem a aquisição”.

Eis que no capitalismo contemporâneo, pós -grande indústria, num 
 período de negação da teoria do valor – ou, como disse Prado (2004), do 
valor desmedido –, abrem -se amplas perspectivas para o fortalecimento 
das comunidades florestais, justamente pelos atributos intangíveis ineren-
tes a essa população, mediante obtenção de rendas extraídas daquilo que 
Marx chamou de “intelecto coletivo” e que se tornou um dos principais 
meios de produção de mercadorias da atualidade, fonte de vantagens 
 competitivas sustentáveis.

No entanto, o fortalecimento e o desenvolvimento das comunidades 
florestais dependem de ampla negociação (muitas vezes ingrata) com os 

12  Conforme Bolaño (2002, p. 13), “o grande problema econômico do nosso tempo reside em transformar 
o conhecimento tácito em conhecimento codificado, convertendo -o em mensagem que possa ser manipulada 
como informação”.

Dessa forma, o aludido sobrevalor é uma forma de renda extraída dos 
lucros extraordinários provenientes desse ativo intangível, que é uma fon-
te de vantagens competitivas. 

Note -se que as mutações recentes no capitalismo contemporâneo des-
nudam a face oculta do capitalismo, ou seja, na pós -grande indústria o 
capitalismo se vê como capitalismo. Conforme Prado (2003b, p. 14),  
“o capital, que agora perdeu grande parte de sua aparência como força 
produtiva material, revela a sua essência, pois se afigura como uma forma 
de sugar a riqueza gerada pela atividade social – uma atividade que une 
indissoluvelmente o trabalho social com o saber sobre os processos de 
produção”. Desse modo, conforme Prado (2004, p. 16),

é assim que a produção capitalista em estágio avançado repõe o fetiche 
da mercadoria, fazendo com que o caráter social do trabalho deixe de se 
apresentar como naturalidade de coisas, para passar a figurar como arti-
ficialidade de um mundo de criações “intelectuais” e “artísticas” da pró-
pria indústria cultural.

Não obstante, de acordo com Possas (1998, p. 8), destaca -se que 

o trabalho com qualificações especiais pode ser uma, entre outras, das 
fontes de diferença e superlucro. Nesse caso, ao capital não necessaria-
mente interessa apenas intensificar sua exploração, se é que cabe o 
termo. Para tirar melhor proveito de sua potencialidade, pode ser mais 
vantajoso deixar mais amplo espaço para a criatividade dessas profis-
sionais. Provavelmente será mais profícuo torná -los aliados [sic], de 
modo a não perder a oportunidade de usar seus préstimos. Isso abre 
espaço para um outro tipo de relação entre capital e “trabalho”, que é 
acessível a quem pode exercer atividade criativa percebida como de alta 
qualidade. É preciso mencionar aqui que essa última não depende 
 apenas de diferenças de inteligência ou habilidade inatas, mas também, 
e talvez principalmente, de diferenças nos conhecimentos adquiridos, 
muitas vezes no próprio curso do processo de trabalho, bem como nas 
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“a autogestão dos processos de produção pelos próprios trabalhadores 
começa a se mostrar como uma opção efetiva, mais produtiva inclusive 
do que a opção gerencial, e que permite um maior grau de autorrealiza-
ção” (Prado, 2003b, p. 15).

capitais privados para ver quem se apropria da renda proveniente dos 
 fluxos dos lucros extraordinários (fontes dos ganhos monopólicos) origi-
nados pelos ativos intangíveis no processo produtivo. Essa negociação é 
importante, uma vez que na relação capital -trabalho no capitalismo 
 contemporâneo a subsunção intelectual torna -se preponderante para o 
capitalista. “A dominação do capital, justamente por ter perdido a sua base 
material anterior, precisa agora se basear, como nunca, em adesão ideoló-
gica e compromisso político. As empresas capitalistas, por exemplo, em 
consequência, precisam agora adotar formas de gerência que se afiguram 
como democráticas” (Prado, 2003a, p. 15). Ora, percebe -se que na região 
amazônica é bastante comum essa prática, na qual empresas buscam 
 subordinar de forma completa (no tocante aos atributos materiais e ima-
teriais) as comunidades florestais.

De acordo com Possas (1998, p. 9),

o agente inovador, por sua vez, vai se apropriar de quantidades muito 
variáveis de poder de compra, de acordo com a sua capacidade de convencer seus 
patrões, seus parceiros, ou ainda seus clientes, de que seu trabalho é de qualida-
de particularmente boa (o que pode ou não ocorrer de fato), quer dizer, 
no caso em que for comprado pelo capital, que é especialmente capaz de 
gerar superlucros. Sua remuneração [sobrevalor, no caso da certificação 
ambiental] será parte desse superlucro […] em nada depende da explo-
ração de trabalho simples, embora possa eventualmente se ampliar pela coopera‑
ção com outros agentes inovadores. (Destaque do autor)

Na citação acima encontra -se a hipótese de investigação do presente 
trabalho, ou seja, em decorrência da vantagem competitiva auferida, a 
certificação ambiental bem -sucedida gera sobrevalor (poder de compra) 
apropriado pelos produtores, que participam da melhoria da sua manu-
tenção e da floresta, se estes participarem de sua gestão e se encontrarem nichos de 
mercados sustentáveis. Desse modo, a chave do processo de negociação com 
os capitais privados é a gestão participativa ou, mais precisamente, a autoges‑
tão, pois, tendo em vista a perda de expressão da relação capital -trabalho, 
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 organizações coletivas, constituídas sob forma de autogestão, que realizam 
atividades de produção de bens e de serviços, crédito e finanças solidárias, 
trocas, comércio e consumo solidário.”

Assim, a economia solidária pode ser compreendida como um movi-
mento que surge com base nas iniciativas populares, em oposição às práti-
cas capitalistas, principalmente as neoliberais, com vistas em combater a 
exclusão social, não somente com a geração de emprego e renda. É o re-
sultado da organização de trabalhadores que buscam e constroem novas 
relações econômicas e sociais em práticas fundadas nas relações de cola-
boração solidária, inspiradas em valores culturais que colocam o ser huma-
no como sujeito e finalidade da atividade econômica, em vez da acumulação  
privada de riqueza de capital em particular. Essa prática de produção e 
consumo se dá através do trabalho coletivo, da autogestão, do cuidado 
com o meio ambiente e da responsabilidade com as relações futuras, con-
siderando a interação, o autoconhecimento e a autovalorização, a constru-
ção de um ponto de vista que valoriza a cooperação e a solidariedade.

Em se tratando da economia solidária  e, portanto, do cooperativismo 
no Acre, já na década de 1970 a população acriana começou a organizar -se 
para combater as diversas formas de violência infligidas aos trabalhadores 
pelos grandes latifundiários que lá  chegaram para pôr em prática a substi-
tuição da economia monoextrativista da borracha pela economia agropecu-
ária. O objetivo, então, era resistir e combater o autoritarismo exacerbado 
exercido pelos novos fazendeiros e empresários. A princípio, destacam -se 
as lutas organizadas para garantir a permanência dos trabalhadores no cam-
po, concretizada nos denominados empates13, atualmente considerados a 

13  Os empates foram manifestações pacíficas que os seringueiros realizaram a partir de 1976 – a primeira, no 
Seringal Carmen, no município de Brasileia – para proteger seu modo de vida. Os empates ocorriam quando os 
seringueiros, as suas famílias, a comunidade inteira protestavam contra a derrubada da floresta, colocando -se na 
frente dos peões operadores de motosserras. Os seringueiros, sempre em número bem maior, chegavam e 
conversavam com os peões, alguns ex -seringueiros. Mostravam que a destruição estava tirando o meio de vida 
dos seringueiros, num discurso de convencimento. Num primeiro momento, a destruição parava. Mas o 
proprietário conseguia proteção da polícia via ordem judicial e aí os peões tinham que continuar.  O fazendeiro 
contratava um “gato”, que era o empreiteiro que, por sua vez, contratava os peões. Grande número de empates 
foram vitoriosos, e até algumas empresas grandes desistiram de  desmatar para plantar ou criar gado. Um último 
empate realizou -se ainda em 2003. Cf. <http://www.agirazul.com.br/fsm4/_fsm/000001f8.htm>.

a autogestão e as Comunidades florestais  

O cooperativismo surge no final do século XVIII, na Inglaterra, quan-
do os trabalhadores se organizaram e viram no trabalho associado uma 
forma viável de enfrentar os problemas de subordinação gerados pelo 
avanço do sistema capitalista. E é também assim, como uma forma adota-
da pela resistência dos artesãos e operários contras os efeitos avassaladores 
do capitalismo industrial, que tem origem a economia solidária.

Segundo registros históricos, no ano de 1844, diante do desemprego e 
dos baixos salários, em rochdale, 28 tecelões se reuniram para comprar 
produtos de primeira necessidade, incluindo alimentos. Formaram, então, 
a Sociedade dos Probos Pioneiros de rochdale, conhecida como a primei-
ra cooperativa da história. A experiência dos trabalhadores da Inglaterra 
difundiu -se para outros países e passou a influenciar a organização de 
 cooperativas de trabalho na França e de cooperativas de crédito na 
Alemanha. Mais tarde, essas experiências foram difundidas pelo mundo 
inteiro e, atualmente, as cooperativas são reconhecidas legalmente como 
uma forma de organização no Brasil (Andrioli, 2002). 

No Brasil, a primeira cooperativa criada nos moldes da de rochdale foi 
fundada em 1847, sob a liderança do médico francês Jean -Maurice Faivre, 
com inspiração nos ideais humanistas de Charles Fourier. Essa organização, 
composta por europeus, serviu de referencial aos novos empreendimentos 
coletivos no Brasil. Atualmente, as cooperativas são reconhecidas, no Brasil, 
legalmente como uma forma de organização e os diversos segmentos coo-
perativos desempenham papel importante na economia do país. 

ressaltando que o capitalismo funda -se numa relação social entre indi-
víduos desigualmente posicionados diante dos meios de produção e das 
condições de valorização de sua capacidade de trabalho, a economia soli-
dária é marcada pela contradição a esses fatores. 

Conforme a Senaes (2006, p.7), a economia solidária tem sido uma 
resposta importante dos trabalhadores e das comunidades às 
transformações  ocorridas no mundo do trabalho. “São milhares de 
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empreendimentos econômicos solidários são distintas da forma assalaria-
da, e as práticas de autogestão e cooperação dão a esses empreendimentos 
uma natureza singular, pois modificam o princípio e a finalidade da extra-
ção do trabalho excedente. Eis os motivos, assinalados por Gaiger (2005):

a) funcionam com base na propriedade social dos meios de produção, 
vedando a apropriação individual desses meios ou sua alienação particu-
lar; b) o controle do empreendimento e o poder de decisão pertencem à 
sociedade de trabalhadores, em regime de paridade de direitos; c) a 
gestão  do empreendimento está presa à comunidade de trabalho, que 
organiza o processo produtivo, opera as estratégias econômicas e dispõe 
sobre o destino do excedente produzido. Em suma, há uma unidade 
entre a posse e o uso dos meios de produção.

Também é levado em conta que a autogestão mostra -se capaz de 
converter -se no elemento básico de uma nova racionalidade econômica, 
apta a sustentar os empreendimentos através de resultados materiais efeti-
vos e de ganhos extraeconômicos. 

Pesquisas empíricas vêm apontando que a cooperação na gestão e no 
trabalho, no lugar de contrapor -se aos imperativos de eficiência, atua 
como vetor de racionalização do processo produtivo, com efeitos 
 tangíveis e vantagens reais, comparativamente ao trabalho individual e à 
cooperação, entre os assalariados, induzida pela empresa capitalista. O 
trabalho consorciado age em favor dos próprios produtores e confere à 
noção de eficiência uma conotação bem mais ampla, referida igualmente 
à qualidade de vida dos trabalhadores e à satisfação de objetivos culturais 
e ético -morais (Gaiger, 2005). 

Analisando as vantagens de que objetivamente dispõem os empreen-
dimentos autogestionários, uma de suas características tangíveis é a 
 eliminação da parcela do excedente, antes apropriada pelo estamento 
 patronal para fins privados, pois sua destinação, agora, fica ao arbítrio dos 

primeira ação da economia solidária no Acre. A partir dos empates, foram 
se fortalecendo os sindicatos e os trabalhadores, se organizando em asso-
ciações e em cooperativas, com princípios de autogestão e solidariedade.

recentemente, junto com o aumento das mudanças estruturais que fra-
gilizam a relação capitalista do trabalho, como vem ocorrendo em toda a 
história do capitalismo, em que cada vez mais os trabalhadores perdem 
seus direitos e são obrigados a se submeter a condições precárias de traba-
lho para garantir sua sobrevivência, a economia solidária vem ganhando 
impulso por meio da organização dos próprios trabalhadores e também 
pelos bons resultados que eles vêm alcançando nas experiências com o 
trabalho cooperado e autogestionário.

A prática da autogestão marca uma série de experiências dentro do capita-
lismo, principalmente atividades que propiciam bons resultados econômicos, 

uma economia onde não há capitalismo, só há trabalhadores, onde os 
trabalhadores associados são seus empresários, é o trabalhador sendo não 
apenas operário coletivo, mas também empresário coletivo, e que consegue 
de uma forma democrática gerir as suas próprias necessidades de produ-
ção e permitir que elas se ampliem, progridam, cresçam (Singer, 1999).

Também Bernardo (1999) afirma que “o desenvolvimento do capitalismo, 
em termos marxistas, é o desenvolvimento da mais -valia relativa. O capitalis-
mo vive não somente de hetero -organizar os trabalhadores como também de 
hierarquizar uns em relação aos outros”. Contrapondo -se a esse austero cará-
ter capitalista, a economia solidária tem como princípio a autogestão e eman-
cipação, democracia, cooperação, valorização da diversidade, do saber local, 
da aprendizagem, justiça social, cuidado com o meio ambiente.

Sendo a autogestão um dos mais importantes princípios da economia soli-
dária, ela não pode ser considerada apenas como uma busca do aumento da 
produtividade ou rentabilidade do capital, mas também como a descentraliza-
ção das decisões, a participação direta dos agentes envol vidos na produção. 

 O fenômeno da economia solidária guarda semelhanças com a econo-
mia camponesa, pois as relações sociais de produção desenvolvidas nos 
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Observa -se, além disso, que os referidos atributos relacionados às 
 comunidades florestais, em particular na Amazônia, tornam -se um soma-
tório de fontes geradoras de vantagens competitivas para os agentes eco-
nômicos: para os consumidores, porque lhes serão oferecidos produtos (ou 
serviços) com qualidade garantida; para as empresas (ou empreendimen-
tos), porque potencializam sua capacidade de gestão, ampliam as chances 
de alcance dos objetivos sobre vendas e produtividade com qualidade e, 
sobretudo, porque realizam a geração do sobrevalor. O impacto diferencial 
é que o sobrevalor não é expropriado do trabalhador, ao contrário do que 
ocorre no modo de produção capitalista. 

No final das contas, além da viabilidade econômica, pode -se verificar, 
por um lado, que há a possibilidade de eliminação do que Marx chamou 
de  “dupla jornada de trabalho simultânea” (uma, paga, e outra, expro-
priada pelo capitalista), o que contribui para a justiça social, e, por outro, 
levando -se em consideração os atributos ambientais, que há muito mais 
prudência ecológica, a que se pode atribuir a atual utopia do efetivo 
 desenvolvimento sustentável.

trabalhadores,  quer somando -se à remuneração do trabalho, quer sendo 
reinvertida na produção. “A coexistência de proprietários abastados, 
 empresas insolventes e folhas de pagamento irrisórias deixa de ter lugar” 
(Gaiger, 2005).

A afirmação de que a certificação gera agregação de valor aos produtos 
representa uma via através da qual se pode incrementar o nível de valora-
ção na produção, e ela torna -se mais intensa se analisada juntamente com 
a assertiva de que a autogestão também é um ativo intangível dos agentes 
econômicos. Dessa forma, a certificação é para os empreendimentos eco-
nômicos autogestionários uma grande ferramenta por meio da qual se abre 
aos produtores um caminho para enfrentar os desafios impostos pela fase 
contemporânea, ou fase de acumulação flexiva do capitalismo.

A certificação provê agregação de valor aos produtos, aumenta sua 
competitividade e a qualidade percebida pelos clientes, por apresentar re-
quisitos de qualidade e segurança alimentar, além de demonstrar o com-
promisso do produtor com questões ambientais e responsabilidade social, 
o que é naturalmente próprio dos empreendimentos autogestionários. Esse 
diferencial positivo facilita as decisões de compra dos consumidores e a 
entrada  dos produtos certificados em mercados mais exigentes.

Considerando -se a área da microeconomia a responsável pelo estudo das 
decisões sobre a melhor forma de se realizar a produção,  que considera a 
empresa  de melhor capacidade empresarial como aquela que apresentará 
melhor desempenho, podemos considerar que as mercadorias produzidas 
pelos empreendimentos autogestionários correspondem, simultaneamente, 
aos dois quesitos apontados para a obtenção de bons resultados econômicos. 

Não obstante, cabe destacar a argumentação de Singer (1999) quando 
cita a existência de empresas capitalistas que tentam apreender tais atribu-
tos num processo de descentralização empresarial, delegando maior influ-
ência aos trabalhadores no que diz respeito à gestão da empresa. 

Assim, pode -se reforçar a ideia de que a autogestão, juntamente com 
outros ativos intangíveis, tais como a perspicácia política e a ação proativa 
ambiental, encerrados na certificação, são fatores indiscutivelmente vanta-
josos tanto na geração quanto na apropriação do sobrevalor. 
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