
 
 

 

                  

TRABALHO DO MOTOBOY NA CIRCULAÇÃO: improdutivo e necessário ao processo de 

valorização 
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RESUMO 
 
O artigo apresentado tem como objetivo discutir a categoria do 
trabalho improdutivo atrelado ao trabalho dos motoboys no 
Brasil. Para isso, pauta-se na perspectiva marxista. Os 
motoboys, inseridos na circulação, embora desenvolvam um 
trabalho improdutivo (não criador de mais-valia) são 
explorados, vivenciando das estratégias do Capital, que vão 
desde a intensificação do ritmo de trabalho às diversas 
conformações de salário, que muitas vezes os obrigam a pôr 
em risco sua própria vida. Portanto, conclui-se que a 
funcionalidade do motoboy ao sistema é crucial para completar 
o ciclo de reprodução capitalista, cuja rapidez permite a 
realização mais rápida da mais-valia. 
 
Palavras-chave: Rotação do capital. Circulação. Trabalho 
improdutivo. Motoboys.  
 
 
ABSTRACT 
 
The paper presented aims to discuss the category of 
unproductive labor linked to the work of couriers in Brazil. For 
this, and based on the Marxist perspective. The couriers, 
inserted in the circulation, while carrying an unproductive work ( 
not creator of surplus value ) are explored , experiencing the 
strategies of capital, ranging from the intensification of work rate 
to the various conformations of salary , which often require 
them to endanger his own life. Therefore, it is concluded that 
the motorcycle courier functionality of the system is crucial to 
complete the capitalist reproduction cycle whose speed enables 
faster realization of surplus value. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O presente artigo tem como tema o trabalho no modo de produção capitalista, cujo 

objeto de estudo é a categoria do trabalho improdutivo. Para tanto, o objetivo é ressaltar 

nessa construção o movimento de rotação do capital, situando o trabalho improdutivo na 

esfera da circulação, cujo intento é atrelar o referido debate ao trabalho dos motoboys – 

inseridos na circulação e nos serviços – no contexto brasileiro. Dessa forma, firma-se 

enquanto perspectiva teórico-metodológica na teoria social crítica, tomando enquanto 

metodologia a pesquisa bibliográfica. Destarte, a pesquisa, concordando com Gil (1991, p. 

48), “[...] é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos [...]”. 

Assim, o motivo por seguir esse caminho teórico-metodológico se dá pelo 

entendimento de que 

 

[...] o método de Marx [...] é o produto de uma longa elaboração teórico-científica, 

amadurecida no curso de sucessivas aproximações ao seu objeto [...] ele está 

igualmente convencido de que o passo necessário e indispensável para apreender a 

inteira riqueza dessas relações sociais consiste na plena compreensão da produção 

burguesa moderna. (2011. p. 28- 38). 

 

Vale salientar que justifica-se a temática pelo fato de que a mesma faz parte do 

debate presente na proposta de projeto de dissertação intitulado Motoboys, os alfaiates 

móveis: costurando a precarização sobre duas rodas, vinculado a um programa de pós-

graduação em Serviço Social.  

Feitas essas considerações, um outro elemento crucial para o desvelar das análises, 

é compreender que o modo de produção capitalista possui em sua essência uma 

reprodução peculiar, sendo apreendida através da acumulação do capital. Logo, “sem 

acumulação de capital, o MPC não existiria.” (NETTO e BRAZ, 2009, p. 125).  Assim, o 

capital não é apenas produção e reprodução de mercadorias e mais-valia2, é também 

produção e reprodução de relações sociais, “[...] é valor que precisa valorizar-se, expandir-

se – capital é movimento, dinamizado pelas suas contradições. Por essas razões (entre 

outras), o capitalismo não só é história, mas tem sua própria história […]”  (Ibidem, p. 169).  

Portanto, para se valorizar, o capital precisa acumular, e por sua vez, explorar força 

de trabalho. Por isso, é necessário considerar o movimento do capital, que possui três 
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momentos (dois na circulação e um na produção), configurando, assim, a rotação do capital; 

a respeito, Rosdolsky ( 2001, p. 292) diz que “o ponto de partida é o ponto de chegada. Por 

conseguinte, a rotação depende da magnitude do capital ou, mais exatamente, da soma 

total dessas duas partes”.  Destarte, Netto e Braz (2009, p. 129) reafirmam que “o tempo de 

rotação de um dado capital é igual à soma de seu tempo de circulação e de seu tempo de 

produção.”  

Dessa feita, 

 

[...] o interesse do capitalista consiste em reduzir ao máximo o tempo de rotação do 
seu capital: quanto menor o tempo de rotação, mais reinvestimentos podem ser 
feitos; interessa ao capitalista o maior número de rotações no menor espaço de 
tempo – o que ele obtém através de meios os mais variados (desde a intensificação 
dos ritmos e cadências no trabalho à incorporação de inovações tecnológicas). 
(IBIDEM). 
 

 
O que importa ressaltar é que esse processo ocorre tanto na produção quanto na 

circulação, e é nesse momento que pontua-se a relevância do trabalho dos motoboys no 

processo de valorização do capital, pois através do seu trabalho, por estarem no momento 

da circulação, conseguem reduzir o tempo de desvalorização do capital. 

 
 
2 O TRABALHO DOS MOTOBOYS NO PROCESSO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL 

 

A respeito dos sujeitos-motoboys, Oliveira (2003, p. 38) afirma que 

 

A ocupação surgiu no Brasil, no início da década de 80, mais precisamente no ano 
de 1984. O primeiro empresário de serviços de moto-entrega de que se tem notícia 
foi Arturo Filosof, um argentino que, em 1984, trouxe a idéia de Buenos Aires para 
São Paulo, onde fundou a Diskboy. Sua empresa levou alguns meses para receber 
a primeira encomenda, mas em 1985 já era amplamente conhecida na cidade, 
sendo noticiada em vários jornais e revistas nacionais. 
 

 

Logo, conjectura-se que essa atividade faz parte do cenário urbano contemporâneo, 

sendo produto e requisição do próprio movimento do capital em seu modelo de acumulação 

flexível. Portanto, o trabalho dos motoboys já nasce ancorado no cenário de reestruturação 

produtiva à brasileira, que tem em sua gênese a flexibilização e precarização do trabalho. 

Nesse processo, o homem deve ser o detentor do seu instrumento de trabalho – a 

moto, para exercer a sua labuta. Segundo Silva (2008, p. 80), é 

 

Uma atividade caracterizada pela circulação rápida de um grande volume de 
mercadorias das lojas, dos shoppings centers, do setor varejista, de séries 
infindáveis de mercadorias vendidas pelo telefone ou pela internet; ou mesmo, pela 
realização de entregas de toda ordem vinculadas ao setor financeiro. Como também, 
entregas para cartórios, de exames médico-laboratoriais, sem contar as redes de 



 
 

 

                  

alimentação e fast-food, das mais sofisticadas às mais simples, as floriculturas, 
joalherias e, até mesmo, objetos diversos que remetem a valores sentimentais. 

 
 

 Cujos trabalhadores, conforme Abílio (2014) observa, são corriqueiramente 

caracterizados enquanto jovens de baixa renda, o que os conduz a se submeter mais 

facilmente aos riscos, velocidade e precarização das condições de trabalho. É nessa trilha 

que – embora seja uma consideração que não é objeto do presente artigo, faz-se necessário 

ressaltar – “a discriminação da categoria está ligada aos estigmas que os indivíduos e 

grupos atribuem aos motoboys, imputando-lhes um caráter criminoso e contraventor”. 

(OLIVEIRA, 2003, p. 107). 

Sendo assim, enquanto trabalhadores modernos, vivenciando arcaicas maneiras de 

exploração do trabalho, 

  

Os motoboys têm uma ocupação que deixa evidente algumas conexões por meio 
das relações entre modernização da cidade e precariedade do trabalho, entre 
consolidação da cidade como espaço de valorização financeira e a necessidade 
material do exército de trabalhadores que garantam a circulação de documentos e 
muitos outros bens. (ABILIO, 2014, p. 17). 
 

 

Sendo trabalhadores “livres”, garantindo a circulação de mercadorias, documentos, 

etc, permanecem subordinados ao capital, entretanto, agora regulados por si mesmos, 

através das diversas modalidades de salário. 

Muito embora o trabalho do motoboy seja essencial no processo de valorização do 

capital, ele é improdutivo, pois não produz mais-valia, e essa distinção é importante porque 

“[...] se o conceito de trabalho produtivo/improdutivo é relevante para se entender a 

economia capitalista em geral, ganha ainda maior importância na atual etapa do capitalismo 

mundial, caracterizada pelo predomínio do capital especulativo parasitário.” 

(CARCANHOLO, 2007, p. 1).  

 

3 BREVES NOTAS SOBRE OS TRABALHOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO  

 

Sendo subcategorias do trabalho abstrato, os trabalhos produtivo e improdutivo são 

particularidades da sociabilidade guiada pelo capital (LESSA, 2007), onde Marx define 

trabalho produtivo nos moldes do modo de produção capitalista como trabalho que produz 

mais-valia. Como Marx afirma, a (sub)categoria do trabalho produtivo “[...] não compreende 

apenas uma relação entre atividade e efeito útil, [...] mas também uma relação de produção 

especificamente social, de origem histórica, que faz do trabalhador o instrumento direto de 

criar mais-valia.” (MARX, 2006 a,  p. 578).  



 
 

 

                  

Com isso, compreende-se que existe trabalho assalariado que mesmo sem criar 

mais-valia, é necessário para a reprodução do capital, a esse tipo de trabalho, denominado 

improdutivo, se encontram duas classes, “[...] os que são trocados por renda e aqueles que, 

embora trocados por capital, implicam custo para o capital produtivo, na medida em que não 

criam mais-valia ou não fazem do capital variável “uma magnitude de fato variável”. 

(COTRIM, 2012, p. 74). 

Cotrim continua, argumentando que 

 
 
O trabalho improdutivo propriamente dito abarca todas as atividades subsumidas ao 
capital pelo assalariamento, mas que se situam fora do trabalho coletivo da esfera 
produtiva. São improdutivas para o capital, constituindo custo, porque seu tempo de 
trabalho não é despendido na transformação das mercadorias, e por essa razão, 
não é incorporado como valor a nenhum produto. São desta classe de improdutivos 
os trabalhos necessários a realização das mercadorias, na esfera da circulação, e os 
que são necessários a circulação de valor em geral; abrangem, portanto, toda força 
de trabalho utilizada pelo capital mercantil. (IBIDEM, p. 80). 
 
 

 
A autora (2012) ainda assinala que o trabalho improdutivo se comporta como capital 

constante, pois não contribui no aumento do capital, apenas corrobora para que ele 

complete seu ciclo de reprodução. A respeito, há uma distinção entre a compra da força de 

trabalho consumida pelo processo de criação de valor e a sua compra enquanto serviço, 

cujo resultado será individualmente consumido. Logo, “o trabalho é sempre improdutivo para 

quem o compra como serviço.” (IBIDEM, p.78). 

 

Compro o trabalho do alfaiate em virtude do serviço que presta como trabalho de 
alfaiate, para satisfazer minha necessidade de vestuário, ou seja, uma das minhas 
necessidades. O dono da alfaiataria compra-o para fazer 2 taleres com 1. Compro-o 
por produzir determinado valor-de-uso, por prestar determinado serviço. Ele o 
compra por fornecer mais valor-de-troca do que custa, como simples meio de 
permutar menos trabalho por mais trabalho (MARX, 1980, p. 397-8).  

 

O que Marx (1980) considera é que uma mesma atividade, a depender das relações 

de compra e venda da força de trabalho, pode ser produtiva ou improdutiva, em que o 

trabalho improdutivo se configura enquanto custo para o capital, porque como já foi 

explanado, ele não produz a mais-valia; aqui, considera-se então que o salário dos 

motoboys é um falso custo da produção. Como explica Marx (2006 b), o capital despendido 

nesses custos (inclusive o trabalho que ele comanda) faz parte dos custos improdutivos 

necessários à produção capitalista.  

Dessa maneira, 

 
A força de trabalho consumida nas funções de circulação produz, pois, o lucro do 
capital, realizando as tarefas necessárias a apropriação de parcelas da mais-valia 
social. Seu próprio salário é uma apropriação da mais-valia gerada na esfera 



 
 

 

                  

produtiva, uma vez que seu trabalho não produz valor algum e com isso não repõe o 
valor de sua força de trabalho. Este valor é determinado, como já mencionamos, 
pelo mesmo princípio que rege o valor da força de trabalho produtiva – soma do 
valor dos objetos necessários para a manutenção da vida do trabalhador como 
trabalhador, independente da magnitude do valor que produza ou do produto 
concreto de seu trabalho. (COTRIM, 2012, p. 89). 

 
 

Então, fica claro que – a depender da relação – trabalho na circulação, pelo fato de 

gerar lucro, é produtivo para o capital singular; todavia, conforme o capital social, na lógica 

da acumulação capitalista ele é improdutivo, pois não cria valor. Nessa trilha, Cotrim (2012) 

afirma que conceber o lucro como a transfiguração da mais-valia, é considerar que sua 

apropriação se realiza pela mediação do mercado. 

Nesse sentido, “O processo de valorização do capital comercial se dá por meio da 

compra e venda de mercadorias: capital-dinheiro converte-se em capital-mercadoria e 

novamente em capital-dinheiro acrescido.” (IBIDEM, p. 97). E Rosdolsky (2001, p. 266) 

acrescenta que, “como produto, como mercadoria, a valorização depende da circulação [...]”.   

Nesse movimento, 

 

O acréscimo, ou lucro comercial, consiste na diferença entre o preço de compra e 
preço de venda da mercadoria, e portanto advém da atividade da troca. O capital 
nessas formas, embora não seja empregado para a produção de mais-valia, 
apropria-se da mais-valia social sob a forma de lucro comercial ou juro, e apenas por 
isso pode funcionar como capital, valor que se expande. (COTRIM, 2012, p. 97). 

 

Portanto, concordando com Tavares (2002, p. 60), “O que se quer tornar claro é que, 

sejam quais forem os mecanismos utilizados para obscurecer os contornos da relação 

capital, „apenas o tempo de trabalho socialmente necessário conta como formando valor‟ ”. 

Denota-se, dessa maneira, que o trabalho do motoboy, embora gere lucro para o 

capitalista, é improdutivo. Entende-se que sua função na circulação é reduzir o tempo de 

desvalorização do capital, o que contribui para que, no movimento de rotação, o processo 

de produção ocorra de maneira mais rápida, proporcionando a criação de mais-valia e a 

acumulação. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Independente do trabalho estar na esfera da produção ou da circulação, de criar 

mais-valia, ou de auxiliar no ciclo de reprodução do capital, há contribuições significativas 

para a valorização. O fato é que, sob os ditames do capital, o trabalho e as suas mais 

variadas configurações permanece sendo explorado, e, conforme a reestruturação produtiva 

atrelada ao ideário neoliberal, que traz consigo flexibilização e precarização do processo de 



 
 

 

                  

trabalho e dos direitos trabalhistas, a classe trabalhadora tende a vivenciar a intensificação 

da exploração. 

No caso dos motoboys, inseridos na circulação e prestando serviços, embora 

desenvolvam um trabalho improdutivo, assinala-se que também são explorados, e 

vivenciam das estratégias do Capital, que vão desde a intensificação do ritmo de trabalho às 

diversas conformações de salário (por entrega, produtividade, contrato, etc), que muitas 

vezes os obrigam a pôr em risco sua própria vida. 

 Dessa maneira, constatamos que, ao ser motoboy, o trabalhador percorrer um 

caminho de “mão dupla”, pois, o mesmo trabalho que possibilita o seu salário e assim, o 

meio de garantir a reprodução de si e sua família, é o mesmo que não lhe oferta proteção, 

pois, em nome do lucro, há o estímulo a “costurar” os carros e andar em alta velocidade, 

para assim, “fazer mais em menor tempo”, reduzindo de desvalorização do capital.  

Portanto, a funcionalidade do motoboy ao sistema é crucial para completar o ciclo de 

reprodução capitalista, cuja rapidez permite a realização mais rápida da mais-valia. E 

sabemos, na sociabilidade capitalista, “tempo é dinheiro”.  
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