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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo identificar as implicações que as 

transformações atuais no mundo trabalho podem desencadear na trajetória e 

percepção individual do trabalho. Neste sentido, esta pesquisa se circunscreve 

a uma revisão bibliográfica e tem como objeto de investigação uma seleção de 

autores contemporâneos que procuram analisar as transformações atuais no 

mundo do trabalho, quais sejam: David Harvey, Condição Pós-Moderna (2008); 

Manuel Castells, A Sociedade em Rede (2016); Zygmunt Baumann, 

Modernidade Líquida (2001); Richard Sennet, A corrosão do Caráter (2009) e 

Guy Standing, O Precariado (2013). Mesmo considerando diferenças 

significativas entre os diversos segmentos da classe trabalhadora, o capitalismo 

pós-fordista e financeirizado imprime para o conjunto dos trabalhadores os 

mesmos princípios gerais, a saber: o da flexibilidade, instabilidade e 

precariedade constantes. Nesse sentido, nossa hipótese central é que, por parte 

do capital, procura-se construir a concepção e, principalmente, a percepção de 

que não há mais “ponto de chegada”, ou seja, de que a vivência no trabalho seja 

assumida pelo indivíduo como uma fase de transição permanente, um eterno vir 

a ser, mesmo para os setores até então mais protegidos socialmente. 

Palavras Chaves: Trabalho. Flexibilidade. Precariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 The present study aims to identify attitudes as the current 
transformations in the world of work and to trigger the trajectory and individual 
perception of work. In this sense, this research has as its theme a bibliographical 
review and its object of investigation is a selection of contemporary authors that 
approach the current transformations in the world of work, whatever they are: 
David Harvey, Postmodern Condition (2008); Manuel Castells, The Network 
Society (2016); Zygmunt Baumann, Net Modernity (2001); Richard Sennet, The 
Corruption of Character (2009) and Guy Standing, The Precarious (2013). 
Opportunities for registering term quotations, capitalism and post-Fordist and 
financial financing for all of them, are a knowledge of constant flexibility, instability 
and precariousness. In this sense, our central office is, on the part of the capital, 
the attempt is made to construct a sense of consciousness, mainly, the 
perception that there is no more "point of arrival", that is, that a work experience 
is assumed by the individual as a permanent transition phase, an eternal state of 
being, even for its most socially protected countries. 
 

Keywords: Work. Flexibility. Precarious 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Ano após ano, jovens brasileiros ingressam na população economicamente 

ativa. Dentre esses jovens, estão os que concluem seus cursos de graduação e 

esperam ingressar no mercado trabalho ou avançar no emprego que já possuem. 

Para vários destes, este é o momento de finalmente iniciar uma carreira 

profissional. Como será esta transição da juventude para a vida adulta na sua 

relação com o trabalho? 

Qual o mercado de trabalho que encontrarão pela frente? O emprego 

assalariado formal, com seus direitos associados, será ainda o vínculo almejado 

e esperado ou a incerteza diária de trabalho e emprego potencializada pela nova 

legislação trabalhista assumirá finalmente o seu protagonismo tanto no mercado 

de trabalho quanto nos projetos de vida? 

Frente às fortes transformações atuais no mercado de trabalho e nas formas 

de organização da produção, qual a percepção do indivíduo deste processo? 

Prevalece a sensação de insegurança ou a confiança no futuro? 

Estimulados por este quadro mais geral, que nos traz indagações tanto 

acadêmicas quanto pessoais, o presente estudo tem como objetivo identificar as 

implicações que as transformações atuais no mundo trabalho podem 

desencadear na trajetória e percepção individual do trabalho. 

Nosso intento, portanto, é articular dois espaços distintos, mas relacionados: 

de um lado, apropriar-se de parte de uma análise mais ampla sobre o papel e o 

significado que o trabalho assume na sociedade contemporânea empreendida 

por uma grande variedade de estudos no campo das ciências humana e sociais. 

Reconhecendo a validade de se pensar estas transformações a partir de várias 

perspectivas (como a noção de classes sociais, categorias profissionais, faixas 

etárias, diferenças raciais ou de gênero etc), nosso esforço será em pensar tais 

transformações e novas concepções do trabalho a partir da perspectiva do 

indivíduo. 

Existem várias possibilidades de tratar esta questão, desde pesquisas 

qualitativas e/ou quantitativas com fontes primárias, análises estatísticas em 



 

 
 

bancos de dados já consolidados, além de pesquisas bibliográficas. Tendo em 

vista que o presente trabalho pode representar uma fase inicial para uma futura 

vida acadêmica, optamos por fortalecer a discussão teórica acerca da questão 

apresentada. 

Neste sentido, esta pesquisa se circunscreve a uma revisão bibliográfica e 

tem como objeto de investigação uma seleção de autores contemporâneos que 

procuram analisar as transformações atuais no mundo do trabalho. Os autores 

aqui selecionados e suas respectivas obras são: David Harvey, Condição Pós-

Moderna (2008); Manuel Castells, A Sociedade em Rede (2016); Zygmunt 

Baumann, Modernidade Líquida (2001); Richard Sennet, A corrosão do Caráter 

(2009) e Guy Standing, O Precariado (2013). 

Usamos 03 critérios para seleção destas obras e autores: a) todos eles 

apontam que a partir dos anos 1970-1980 há a emergência de uma nova fase 

do capitalismo, fruto de uma reconfiguração na relação capital, trabalho e 

Estado; b) a despeito desta semelhança, cada um destes autores apresenta 

linhas interpretativas diferentes do que seria esta nova fase. Assim, optamos por 

privilegiar a diversidade tanto de matriz teórica quanto de teses abordadas; C) 

Por fim, nossa seleção teve que levar em consideração a possiblidade dos 

autores escolhidos nos fornecerem subsídios teóricos que nos permitam traçar 

uma ponte entre as transformações atuais no mundo do trabalho e como estas 

transformações podem ser percebidas a partir da vivência e trajetória do 

indivíduo, condição requerida pelo objetivo de nossa investigação. 

Devemos destacar que vários outros autores, em particular uma bibliografia 

nacional, poderia ter sido objeto de nossa investigação. Esta era, de fato, nossa 

intenção inicial. No entanto, ao longo do nosso trabalho, optamos por não ampliar 

o escopo da nossa seleção em proveito de maior profundidade de análise. 

Consideramos que 05 perspectivas teóricas, algumas das quais já cristalizadas 

em obras clássicas, nos trazia um amplo espectro de discussão e nos caberia 

agora uma imersão maior nos autores e obras apontados. 

Pode-se mencionar que a sociedade industrial foi o período histórico 

marcado por avanços tecnológicos, alterações geopolíticas e consolidação da 

sociedade de produção e consumo. Esses fatores fundiram-se e num curto 



 

 
 

período de tempo resultaram no surgimento de um novo paradigma social 

baseado principalmente no trabalho assalariado. 

Inseridos em um novo regime de acumulação, os indivíduos deparam-se 

com uma nova percepção do trabalho, profundamente influenciada pela nova 

arquitetura de produção capitalista associada a grandes empresas monopolistas. 

Além da nova relação de tempo e espaço, assim como com novos valores 

relacionados principalmente a gênero, qualificação, faixa etária e localidade, 

evidenciando uma ascensão dos valores que anteriormente não eram 

contemplados pela sociedade pré-industrial. 

O presente estudo fundamenta-se em abordagens teóricas que apontam 

para uma nova concepção de trabalho a partir do declínio do que se 

convencionou chamar de período fordista. 

Fruto da investigação bibliográfica, nossa hipótese é que, mesmo 

considerando diferenças significativas entre os diversos segmentos da classe 

trabalhadora – tais como formais/informais, nacionais/estrangeiros, 

qualificados/não qualificados – o capitalismo pós-fordista e financeirizado 

imprime para o conjunto dos trabalhadores os mesmos princípios gerais, a saber: 

o da flexibilidade, instabilidade e precariedade constantes. 

É claro que estes princípios assumem os cenários mais diversos e com 

quadros muito mais agudos conforme as características de gênero, raciais, 

etárias, qualificação, nacionalidade, experiência profissional, etc. 

No entanto, no que se refere ao ideário de engajamento e sobre a percepção 

individual do trabalho, nossa hipótese central é que, por parte do capital, procura-

se construir a concepção e, principalmente, a percepção de que não há mais 

“ponto de chegada”, ou seja, de que a vivência no trabalho seja assumida pelo 

indivíduo como uma fase de transição permanente, um eterno vir a ser, mesmo 

para os setores até então mais protegidos socialmente. 

Aquilo que antes poderia ser considerado como problemas de uma fase 

inicial da trajetória profissional e que seriam superadas ao longo dos anos, agora 

encontra-se como características de tudo e de todos, a todo o momento. 



 

 
 

No nosso entender, como sinalizado anteriormente, tais características 

podem ser sintetizadas em três aspectos principais: um trabalho flexível, instável 

e precário. 

Frente a um trabalho como este, é claro que a vida pessoal, as relações 

sociais, os vínculos de amizade e os projetos políticos coletivos também são 

afetados pelo mesmo cenário. Não é apenas o trabalho que muda, mas nós 

também estamos cada vez mais nos tornado indivíduos flexíveis, instáveis e 

precários. 

É o vínculo entre estas duas vivências que esperamos poder contribuir com 

este estudo. Queremos iluminar o “eu” no mundo do trabalho para evocar um 

outro sujeito e podermos falar em “nós”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Capitulo 1 – Crise e Ruptura  

 

As recorrentes crises econômicas do capital e os conflitos políticos e sociais 

a elas relacionados implicaram uma alteração constante das vias de 

acumulação, das relações de trabalho e das formas de organização da produção. 

No entanto, qual o significado destas transformações? Elas expressam 

mudanças históricas de fundo ou a simples renovação dos mesmos 

fundamentos? 

Todos os autores aqui estudados, apresentam leituras de que o capitalismo 

viveu um processo de crise e ruptura a partir dos anos 1970-1980 e, com isso, 

sustentam a tese de que estaríamos vivenciando a emergência de uma nova 

fase do capitalismo. 

Cada um a seu modo, esta nova fase seria caracterizada por um capitalismo 

de tipo informacional e empresas redes (CASTELLS, 2016), um regime de 

acumulação flexível (HARVEY, 2008), um capitalismo líquido (BAUMAN, 2001) 

ou a emergência de uma nova classe social (o precariado) assumindo o papel 

de sujeito histórico (STANDING, 2013), em que os indivíduos são incapazes de 

fazer uma narrativa histórica da própria vida (SENNETT, 2009). 

Mesmo com interpretações diversas, todos os autores concordam em pelo 

menos um aspecto: para os jovens que estão atualmente se formando em seus 

cursos de graduação e esperam ingressar no mercado de trabalho, o capitalismo 

atual não é o mesmo daquele de seus pais. E o que encontrarão? Saberão (ou 

saberemos) decifrá-lo? 

Este capítulo tem como objetivo compreender como os autores selecionados 

compreendem a crise capitalista de fins do século XX, seus elementos de ruptura 

e a emergência de uma nova fase do capitalismo. 

Esta análise prévia é essencial para podermos avançar para as etapas 

seguintes da nossa investigação, a saber: quais as implicações que tais 

alterações podem vir desencadear na trajetória e percepção individual do 

trabalho. 

 



 

 
 

3.1 Engajamento Mútuo 
 

Para uma melhor compreensão da relação capital e trabalho nos países 

centrais do capitalismo, podemos partir do ponto de que, um contrato social unia 

as três grandes entidades sociais (Estado, capital e trabalho), em uma relação 

tensa e conflituosa, mas ao mesmo tempo sólida, robusta e concreta. 

Zygmunt Bauman (2001) refere-se a esse período histórico como sendo a 

era do engajamento mútuo, pois exigia-se que as partes empreendessem 

esforços para alcançar objetivos individuais mas, ao mesmo tempo, fossem 

capazes de conceder “ganhos” às demais partes envolvidas. Esse período, 

compreendido a partir de 1914 até meados de 1970, foi marcado por conflitos e 

lutas, mas a relação de interdependência garantia a perpetuação desse contrato 

social.  

Conforme entendimento de David Harvey (2008), nesse contexto, 

utilizava-se o grande poder coorporativo para assegurar o crescimento de 

investimentos que aumentassem a produtividade, garantissem o crescimento 

econômico e elevassem o padrão de vida da maior parte da sociedade nos 

países centrais, enquanto mantinham uma base estável para a maximização de 

lucros. As deliberações do capital tornaram-se progressivamente hegemônicas 

na definição dos caminhos do crescimento do consumo de massa, presumindo-

se que os outros dois integrantes da grande coalizão (trabalho e Estado), 

fizessem tudo o que fosse possível para manter a demanda em níveis capazes 

de absorver o crescimento sustentado do produto capitalista.  

Essa relação foi solapada principalmente pelas crises financeiras cíclicas e 

pelo ímpeto da concorrência capitalista na busca de maximização dos lucros. 

Para evidenciar a profunda mudança do contrato social existente, entre capital, 

trabalho e estado, Harvey (2008) retorna ao movimento fordista para demonstrar 

como as bases capitalistas foram constituídas e como as mesmas bases foram 

reorganizadas ou destruídas, para dar início ao que foi batizado por ele como 

Regime de Acumulação Flexível, que surge das ruinas do Fordismo. Na 

perspectiva deste autor, o que havia de especial em Ford, era seu 

reconhecimento explícito de que, produção em massa significava consumo em 

massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política 



 

 
 

de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, 

em suma, um novo tipo de sociedade racionalizada, modernista e populista.  

Contudo, não podemos concluir que essa sociedade estruturada e 

fundamentada em princípios democráticos surgiu da benevolência dos 

detentores do capital.  Ford acreditava que esse novo tipo de sociedade poderia 

ser constituída a partir da implementação adequada de poder corporativo. 

Entretanto, a grande depressão de 1929 deixou claro a incapacidade do capital 

em conter a natureza anárquica do próprio sistema capitalista, sendo necessária 

a intervenção do Estado para conter ou resolver as anomalias frutos do próprio 

sistema e além da institucionalização do trabalho organizado, como forma de 

garantir a capacidade de diálogo com a massa de trabalhadores.  

Logo, vale destacar que: 

“Mas o crescimento fenomenal da expansão de pós-guerra dependeu 
de uma série de compromissos e reposicionamentos por parte dos 
principais atores dos processos de desenvolvimento capitalista. O 
estado teve de assumir novos (Keynesianos) papéis e construir novos 
poderes institucionais; o capital corporativo teve de ajustar velas em 
certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da 
lucratividade segura; e o trabalho organizado teve de assumir novos 
papéis e funções relativos ao desempenho nos mercados de trabalho 
e nos processos de produção. O equilíbrio de poder, tenso mas mesmo 
assim firme, que prevalecia entre o trabalho organizado, o grande 
capital corporativo e a nação-Estado, e que formou a base de poder da 
expansão de pós-guerra, não foi alcançado por acaso – resultou de 
anos de luta”. (HARVEY, 2008, p. 125) 

 
 O sistema de produção fordista, representou até meados da década 1970 

e início de 1980, a consolidação do que Bauman (2001) descreveu como sendo 

o “mundo sólido”, que seria basicamente uma sociedade de produtores, e isso 

explica o entendimento generalizado na época de que o futuro era algo a ser 

produzido, como todas as outras coisas, o futuro era a criação do trabalho e o 

trabalho era a fonte de toda criação. 

É importante compreender a posição ocupada pelos trabalhadores em 

relação ao Contrato Social durante o regime fordista. Neste sentido, Richard 

Sennett (2009) realiza um enfoque na utilização da “Administração Científica”, 

com seus estudos sobre tempos e movimentos, para o estabelecimento de uma 

relação direta entre produção e tempo, que foi prontamente imposta aos 

trabalhadores. Dessa forma, o processo produtivo deixou de ser artesanalmente 



 

 
 

livre e passou a ser rotineiro, ou seja, caracterizando-se por um alto grau de 

especialização das atividades de trabalho e um distanciamento entre processo 

produtivo e a consciência produtiva. Na visão desse autor, até o próprio Adam 

Smith, um dos principais expoentes do liberalismo econômico, foi capaz de 

reconhecer que a rotina torna-se autodestrutiva, a partir do momento em que os 

trabalhadores individuais passam dia-a-dia executando uma mesma atividade 

em um serviço mesquinho, perdendo assim, o controle sobre os seus próprios 

esforços.  

O cenário das fábricas fordistas é formado por um grande capital 

imobilizado (vasto maquinário e parques industriais gigantescos), uma massa de 

trabalhadores especializados e alienados (mas representados por grandes 

sindicatos com algum poder de voz) e o Estado, capaz de promover políticas 

sociais ao mesmo tempo em que buscava assegurar um ambiente propício à 

atividade empresarial. 

Para Sennett (2009), o principal produto do período fordista é a classe 

trabalhadora (proletariado), que apesar de inserida em uma rotina degradante e 

embrutecedora, ainda assim era capaz de estabelecer uma narrativa histórica 

através da relação de trabalho fortalecida e pautada no tempo. Para o autor, (p. 

49), a rotina pode degradar, mas também proteger; pode decompor o trabalho, 

mas também pode compor uma vida.  

  Nessa visão, o trabalhador industrial no antigo capitalismo era capaz de 

estabelecer uma narrativa histórica, a partir da sua experiência, e projetar 

realidade simples para o futuro (período de férias, aposentadoria, melhor idade 

para casar, ter filhos etc). Entretanto, não era capaz de estabelecer uma visão 

ampla do futuro ou de um futuro alternativo (o futuro era previsível), muito menos 

tinham conhecimento necessário de como fazer uma mudança profunda ou 

estrutural no enredo da sua própria vida. 

O trabalho assim compreendido era atividade que colocaria a humanidade 

no comando do seu próprio destino. O capitalismo sólido – retornando à visão 

de Bauman (2001) – estava baseado na ideia de progresso. Sendo assim, os 

indivíduos deveriam somar esforços em uma atividade coletiva que permitiriam 

a construção de um futuro possível. O progresso era um “lugar futuro” a ser 



 

 
 

conquistado, uma posição onde seria possível desfrutar de todo o esforço 

empreendido e onde a identidade seria produto do esforço rotineiro de uma vida. 

A partir de então, é possível compreender que: 

Quaisquer que tenham sido as virtudes que fizeram o trabalho ser 
elevado ao posto de principal valor dos tempos modernos, sua 
maravilhosa, quase mágica, capacidade de dar forma ao informe e 
duração ao transitório certamente está entre elas. Graças a essa 
capacidade, foi atribuído ao trabalho um papel principal, mesmo 
decisivo, na moderna ambição de submeter, encilhar e colonizar o 
futuro, a fim de substituir o caos pela ordem e a contingência pela 
previsível (e portanto controlável) sequência de eventos. Ao trabalho 
foram atribuídas muitas virtudes e efeitos benéficos, como por 
exemplo, o aumento da riqueza e a eliminação da miséria; mas 
subjacente a todos os méritos atribuídos estava a suposta contribuição 
para o estabelecimento da ordem, paro o ato histórico de colocar a 
espécie humana no comando de seu próprio destino. (BAUMAN, 2001, 
p. 172) 

  

Contudo, não é necessário muito esforço para constatarmos que não 

estamos no “lugar futuro” almejado pelo proletariado fordista e tão pouco 

estamos no comando do nosso próprio destino. A fé no progresso, ascendeu e 

caiu juntamente com a mutualidade de dependência existente no contrato social. 

A esta altura, cabem os seguintes questionamentos: O trabalho perdeu as 

virtudes que lhe eram atribuídas? E, caso não tenha perdido, onde reside o poder 

da espécie humana capaz de comandar seu próprio destino?      

3.2 Desengajamento unilateral 
 

Não tardou muito para que as tensões e conflitos do grande Contrato 

Social se tornassem insustentáveis. Como abordado por Harvey (2008), mesmo 

nos países centrais, nem todos eram atingidos pelos benefícios do fordismo, 

havendo na verdade sinais abundantes de insatisfação ainda no apogeu do 

sistema. As desigualdades resultantes do sistema fordista, produziram sérias 

tensões e fortes movimentos sociais por parte dos excluídos. Os grandes 

sindicatos passaram a ser atacados pelos trabalhadores excluídos e se viram 

pressionados frente à opinião pública pela própria classe trabalhadora. Logo, se 

tornaram grupos de interesses fragmentados e perderam a capacidade de lutar 

por objetivos gerais.  

O Estado, por sua vez, tentava garantir alguma espécie de salário social 

adequado para todos, além disso, propor políticas redistributivas ou ações legais 



 

 
 

que remediassem ativamente as desigualdades, combatessem o relativo 

empobrecimento e a exclusão das minorias. No entanto, foi pressionado pela 

hegemonia adquirida pelo capital, sendo impotente frente ao alargamento das 

disparidades sociais e tornando-se ferramenta de viabilidade econômica para 

expansão da atividade industrial.  

Ainda na visão de Harvey (2008), o principal empecilho para a 

perpetuação do modelo fordista poderia ser resumido na palavra rigidez. 

Segundo ele, haviam problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo 

de larga escala e de longo prazo, em sistemas de produção em massa que 

impediam em muito a flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento 

estável em mercados de consumo invariantes. E toda tentativa de superar esses 

problemas de rigidez encontrava a força, aparentemente invencível, do poder 

entrincheirado da classe trabalhadora.  

A compreensão do papel do Estado na “superação” do modelo de 

produção fordista, pode ser melhor analisado, levando em consideração a 

atuação dos governos, americano e inglês, na adoção de políticas econômicas 

neoliberais. Como abordado por Guy Standing (2013), em meados da década de 

1970, o fordismo já havia dado sinais suficientes do desgaste e da necessidade 

do surgimento de um novo sistema de acumulação. Para ele, foi nesse momento 

que os economistas e estudiosos que desenvolveram o modelo "neoliberal" 

apresentaram à classe política o que seria o novo propulsor do desenvolvimento 

econômico. O discurso neoliberal defendia que o crescimento e o 

desenvolvimento dependiam da competitividade do mercado, e que tudo deveria 

ser feito para maximizar a concorrência e a competitividade e permitir que os 

princípios de mercado permeassem em todos os aspectos da vida. Importa 

mencionar então que: 

Eles não gostavam do Estado, que comparavam a governo 
centralizado, com seu planejamento e seu aparato regulatório. Viam o 
mundo como um lugar cada vez mais aberto, onde o investimento, o 
emprego e a renda fluiriam para onde as condições fossem mais 
receptivas. Argumentavam que a menos que os países europeus, em 
particular, reduzissem os títulos de credito, que haviam se acumulado 
desde a Segunda Guerra Mundial para a classe operaria industrial e o 
setor público burocrático, e a menos que os sindicatos fossem 
“domados”, a desindustrialização (conceito novo na época) se 
aceleraria, o desemprego aumentaria, o crescimento econômico seria 
mais lento, o investimento escória e a pobreza se agravaria. Foi uma 
avaliação moderada. Eles queriam medidas drásticas e encontravam, 



 

 
 

em políticos como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, o tipo de 
líderes dispostos a concordar com sua análise. (STANDING, 2013, p. 
21) 

 

A crise do fordismo e o surgimento de um novo sistema de relação entre 

capital, trabalho e estado, também são abordados por Manuel Castells (2016). 

Para o autor, devem ser destacados os seguintes aspectos:  

- O governo americano como primeiro incentivador e financiador das pesquisas 

voltadas à tecnologia da informação, o que possibilitou o pioneirismo dos EUA 

na operacionalização dos mercados financeiros no cenário Mundial, e 

contrapondo algumas teses que apontavam o desenvolvimento de novas 

tecnologias como esforço exclusivo da atividade empresarial;  

- O surgimento de centros urbanos voltados ao desenvolvimento de tecnologia 

através de parcerias entre universidades, empresas de tecnologia e governos, a 

exemplo do Vale do Silício;   

- O estabelecimento de patentes em pesquisas e produtos de tecnologia, o que 

permitiu que as grandes corporações passassem a controlar os produtos 

resultantes das pesquisas de tecnologia e estabelecessem redes de 

disseminação e produção ao redor do globo;  

- E, fundamentalmente, o surgimento da internet, que tornou possível a 

fragmentação de quase todos os aspectos da vida moderna e consolidou o 

surgimento das diversas "redes" abordadas por Castells (2016), dentre as quais, 

destaca-se o sistema financeiro mundial como principal produto da "empresa em 

rede" e das novas políticas econômicas, promovidas pelos países centrais e 

impostas aos países periféricos.  

Em concordância com as ideias mencionadas, Harvey (2008) aponta que as 

mudanças tecnológicas, a automação, a busca de novas linhas de produtos e 

nichos de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho 

mais fácil, bem como, as fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do 

capital passaram ao primeiro plano das estratégias corporativas de 

sobrevivência. Essas experiências podem representar os primeiros sinais da 

passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, associado com 

um sistema de regulamentação política e social bem distintas. 

 É importante também conceituar a nova configuração de produção e 

consumo baseados na "Empresa em Rede". A disseminação das ferramentas de 



 

 
 

tecnologia da informação e o acesso ao pulverizado ambiente da internet 

possibilitaram a fragmentação geográfica do processo produtivo pela primeira 

vez na história. Castells (2016) aborda o surgimento da empresa em rede como 

uma resposta do capitalismo ao declínio do sistema de produção fordista. As 

fortes crises financeiras evidenciaram a necessidade de implementação de 

novas políticas econômicas e o surgimento de um novo método de gestão que 

substituísse a “Administração Científica”. É nesse momento que os avanços 

tecnológicos e informacionais aparecem como “fuga para frente” do sistema 

capitalista, mas, não se deve categorizar as chamadas “redes empresariais” 

apenas como um novo modelo de gestão. Na visão do autor, trata-se de uma 

nova configuração do capital, que exige dos demais atores sociais a capacidade 

de adaptação constante.  

Levando em consideração o caráter cíclico das crises do capital, 

(evidenciado sobretudo na Grande Depressão de 1929, na Crise do Petróleo da 

década de 1970 e na Recessão de 2008), pode-se sugerir também, que é uma 

característica estrutural do capitalismo, a necessidade de intervenção do estado 

para solucionar os problemas causados pela própria superprodução. Fato é, que 

os ideais neoliberais encontraram abrigo nos governos de Ronald Reagan (EUA) 

e Margaret Thatcher (Inglaterra), significando que, os avanços tecnológicos 

somados a uma política econômica liberal, culminaram na abertura dos 

mercados financeiros americano e inglês, e que, devido a importância 

econômica desses países, possibilitou que os países centrais e periféricos, 

fossem arrastados ou pressionados para um mercado financeiro global. 

Na visão de Standing (2013), dentre as reivindicações neoliberais 

consolidadas na década de 1980, destaca-se aqui, a de que os países deveriam 

perseguir a flexibilidade do mercado de trabalho. Pois, a menos que os mercados 

de trabalho se flexibilizassem, os custos trabalhistas aumentariam, e as 

corporações transferiram a produção e os investimentos para locais onde os 

esses custos fossem mais baixos, e dessa forma, o capital financeiro seria 

investido nesses países, em vez de ser investido "em casa". No entanto, é 

interessante perceber que, a flexibilização dos mercados de trabalho surge como 

uma das principais respostas à fuga de capital para investimento em países 

estrangeiros, mas, é justamente essa flexibilidade que permite que os processos 



 

 
 

produtivos passem a ser readequados conforme as especulações e 

necessidades do mercado financeiro, não sendo facilmente limitado às barreiras 

geográficas ou barreiras governamentais. Dessa forma, chega-se a uma 

questão: A flexibilidade do mercado de trabalho é capaz de conter a fuga 

eminente do capital? Ou é condição necessária para atrair o capital que busca 

melhores perspectivas de lucro? 

 Esse momento histórico representa o rompimento do grande Contrato 

Social existente no período fordista. Acredita-se que não deve haver um 

saudosismo nostálgico com relação ao fordismo, principalmente no tocante à 

posição ocupada pela massa de trabalhadores (proletariado). Conforme 

pontuado por Harvey (2008), a produção de mercadorias durante o fordismo 

direcionava a maior parte do conhecimento, das decisões técnicas, bem como, 

do aparelho disciplinar, fora do controle do indivíduo que executava a atividade. 

  Ainda na visão desse autor, a “disciplinação” da força de trabalho 

envolvia, em primeiro lugar, alguma mistura de repressão através de uma 

estrutura piramidal e profundamente autoritária, que fosse capaz de impelir os 

indivíduos na realização do máximo de esforço; também, a familiarização da 

força de trabalho, que é um processo complexo e de longo prazo, pois exigia-se 

a incorporação de cada nova geração na força de trabalho; e, a cooperação, que 

aqui é empregada como a capacidade de fazer com que os indivíduos fossem 

capazes de empreender esforços em prol de um objetivo coletivo. Esses 

elementos, de maneira geral, faziam parte da sistematização do controle sobre 

a força de trabalho, e todos eles deveriam ser organizados não somente no local 

de trabalho, mas na sociedade como um todo. 

A respeito do processo de disciplinação dos trabalhadores industriais, 

ressalta-se que: 

Os cultivadores da terra tinham primeiro que ficar ociosos, vagando e 
“sem senhores”, para que pudessem ser visto como portadores de 
“força de trabalho” pronta para ser usada; e para que essa força 
pudesse ser considerada como potencial “fonte de riqueza” por si 
mesma. [...] Mas a emancipação do trabalho de suas “limitações 
naturais” não manteve o trabalho flutuando, desvinculado e “sem 
senhores” por muito tempo; nem o tornou autônomo, autodeterminado 
e livre para fixar e seguir seus próprios desígnios. O desmantelado 
“modo tradicional de vida” de que o trabalho era parte antes de sua 
emancipação estava para ser substituído por uma nova ordem; desta 
vez, porém, uma ordem pré-projetada, uma ordem “construída”, não 



 

 
 

mais o sentimento do vagar sem objetivo do destino e dos azares da 
história, mas produto de pensamento e ação racionais. Ao descobrir 
que o trabalho era fonte da riqueza, a razão tinha que buscar, utilizar e 
explorar essa fonte de modo mais eficiente que nunca.  (BAUMAN, 
2001, p. 172) 

  
Dessa forma, compreensão de que o trabalho sólido permitia que os 

indivíduos conseguissem ter uma narrativa histórica “legível”, não deve anular o 

fato de que essa narrativa está longe de ser almejada pelos trabalhadores de 

hoje. Não existem motivos para comemorar a leitura de uma vida que revela a 

incapacidade de alcançar o futuro almejado, talvez porque esse futuro nunca 

tenha existido. No entanto, como constatado por Bauman (2001), manter-se 

junto era uma questão de acordo recíproco baseado na dependência mútua, 

mas, o desengajamento foi e continua sendo unilateral, pois apenas um dos 

lados da configuração adquiriu autonomia. O capital ainda não se tornou 

independente completamente, mas se tornou extraterritorial, leve, 

desembaraçado e solto numa medida sem precedentes.  

 De maneira geral, devemos considerar o fordismo como um marco no 

amadurecimento da sociedade capitalista, principalmente na estruturação da 

relação entre capital e trabalho, uma vez que buscou estabelecer-se em um 

conjunto de relações extremamente racionalizadas, com uma regulamentação 

ampla das políticas sociais e do mercado de trabalho, bem como, com um forte 

entendimento dos papeis sociais. A literatura já reuniu evidências suficientes de 

que, as crises fazem parte do regime de acumulação capitalista em qualquer 

altura, e nesse sentido, não se pode considerar pertinente basear-se na 

intensificação das crises como indicativo de uma completa ruptura da arquitetura 

capitalista e o surgimento de um chamado pós-capitalismo. Principalmente 

porque, o capital ainda carece, em alguma medida, da colaboração do estado e 

do esforço coletivo da força de trabalho.  

 É importante considerar que o sistema de superprodução do capital reuniu 

uma gigantesca capacidade de gerar informação ainda no período fordista e, 

através das crises, passaram à buscar uma maior eficácia para compreender os 

inputs e outputs do sistema.  É então, que a partir da apropriação tecnológica e 

o estabelecimento das redes informacionais, que o capital alcançou a incrível 

capacidade de processamento de dados. É essa capacidade que aqui se 



 

 
 

apresenta como sendo algo singularmente novo -  a habilidade de antever, 

provocar ou impedir os fatos.  

A classe trabalhadora movia-se em direção a um futuro criado na labuta do 

trabalho, mas o capital informacional parece ter a capacidade de criar, alterar ou 

destruir as perspectivas de futuro a qualquer momento. Uma empresa pode ser 

vendida no mesmo dia em que um governo altera as leis trabalhistas, os 

mercados reagem minuto a minuto aos apertos de mão e acenos dos 

governantes, mas, a classe trabalhadora não acompanhou essa mesma 

capacidade de leitura, principalmente porque a história de sua própria vida 

tornou-se ilegível.  

  É evidente que o desengajamento unilateral produz uma situação de 

desequilíbrio profundo entre capital, trabalho e estado. Essa pesquisa não se 

propõe a esclarecer todos os aspectos dessa relação, mas se debruça sobre os 

aspectos relacionados a posição ocupada pelos trabalhadores contemporâneos 

nesse regime de acumulação. Os questionamentos aqui propostos, têm como 

objetivo iniciar a compreensão do papel do trabalho na subjetividade e 

individualidade humana, preocupando-se em estabelecer uma relação entre as 

profundas transformações contemporâneas do cenário econômico, tecnológico 

e social e os reflexos dessas mudanças na trajetória e percepção individual do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

4 Capítulo 2 - Trajetória e percepção individual do trabalho 

 

O período fordista, por tudo que representou em relação a constituição 

social, a riqueza de fatos históricos, a multiplicidade de descoberta cientificas e 

avanços tecnológicos, reúne um extenso acervo bibliográfico, entretanto, as 

mudanças desencadeadas nesse período ainda não parecem tão 

profundamente compreendidas pela maior parte da sociedade.  

A quantidade e a velocidade das mudanças ocorridas, principalmente do 

início da década de 1990 até hoje, parecem ser de difícil assimilação, mas 

fornecem indícios do surgimento de uma nova arquitetura social, onde os 

mesmos atores sociais continuam como protagonistas, mas, apenas um parece 

ter a capacidade de definir o enredo da história. Tendo adquirido o acesso a 

informação e capacidade de processamento quase instantânea, o capitalismo 

financeiro sagrou-se como instancia máxima da definição dos rumos dos 

mercados. O objetivo geral deste capitulo é relacionar as profundas 

transformações contemporâneas do cenário econômico, tecnológico e social e 

os reflexos dessas mudanças na trajetória e percepção individual do trabalho.  

O capital financeiro parece ter poderes ilimitados, sendo capaz de possuir 

todo o conhecimento e informação de maneira instantânea e estando presente 

em toda parte, talvez por isso, hoje é cultuado de forma impetuosa por 

investidores e governos no mundo todo. O que talvez não seja digno de adoração 

é o surgimento de uma sociedade onde a constituição dos indivíduos é guiada 

pela flexibilidade, instabilidade e precariedade, que juntos formam a santíssima 

trindade do capitalismo pós-fordista financeirizado.  

4.1 Flexibilidade 

4.1.1   

A flexibilidade tornou-se objeto de desejo do capital, ao permitir que novas 

formas de trabalho precário fossem implementadas, e ao mesmo tempo, 

apresentadas para uma força de trabalho que não se mostra completamente 



 

 
 

capaz de compreender os impactos das transformações ocasionadas por formas 

de trabalho flexíveis. Este item tem como objetivo demonstrar como a 

flexibilidade do capital e a sua capacidade em criar conexões, garante a fluidez 

e fortalece a sua estrutura, mas é inversamente proporcional à capacidade de 

organização da força de trabalho, que agora espera encontrar na flexibilidade 

uma liberdade impossível na antiga rotina fordista.  

4.1.2 Dois pesos e duas medidas? 

 

Conforme Castells (2016), a inédita capacidade de analisar as informações 

em um cenário global, permitiu que as organizações desenvolvessem novas 

estratégias de produção, levando em consideração o conhecimento local e 

global. As ferramentas de tecnologia permitiram a implementação e 

potencialização do modelo de gestão descentralizada e fragmentada, cujo o 

Toyotismo japonês poderia ser apontado como um modelo embrionário, mas que 

não alcançou a mesma representatividade global.  

De forma muito simplificada, a Sociedade em Rede seria uma configuração 

social que possui como espinha dorsal a atividade empresarial, CEO’s de grupos 

empresariais, grupos políticos de grande países desenvolvidos, centros de 

pesquisa e desenvolvimento e bolsas de valores de qualquer lugar no mundo. 

Essa elite global concentrou a capacidade de tomada de decisão e realiza as 

principais deliberações sobre os rumos das políticas econômicas e 

desenvolvimento tecnológico ao redor do mundo.  

A produção em massa continuou sendo característica do processo produtivo, 

mesmo havendo demandas específicas para cada região. A esse processo de 

configuração de produção e consumo, Castells (2016) dá o nome de Sociedade 

em Rede. Para ele, a sociedade em rede estaria baseada na nova configuração 

do capital estabelecido na “empresa em rede”.   

A partir do desenvolvimento tecnológico, da adoção das políticas neoliberais 

e da abertura dos mercados financeiros, o capital conquistou a capacidade de 

mover-se velozmente para qualquer parte do globo em busca de novas 

oportunidade de negócios. Pela primeira vez na história, quase todos os nichos 

de mercado poderiam ser atendidos com uma produção em escala. O conceito 



 

 
 

de empresa em rede é importante para compreender a necessidade do capital 

em exigir uma flexibilidade das políticas relacionadas aos trabalhadores e de 

como a relação entre capital e trabalho necessitou de estruturas maleáveis para 

que esse novo modelo conseguisse se perpetuar. É a partir da compreensão da 

dinâmica global na configuração dessa sociedade informacional, fundamentada 

nessa inédita arquitetura do capitalismo, que se dará o aprofundamento nas 

novas variáveis da relação entre capital e trabalho. 

Pode-se, então, compreender mais facilmente a proposição de empresa em 

rede, idealizando uma teia de aranha com vários pontos de interseção. Na visão 

de Castells (2016), essas interseções poderiam ser chamadas “nós” e são neles 

que as principais deliberações são tomadas. Um conjunto de “nós” compõe as 

diversas redes existentes na sociedade informacional (Sistemas financeiros, 

grupos educacionais, centros de pesquisas, blocos econômicos, entre outros).  

Aplicando este conceito ao processo produtivo, tem-se a fragmentação da 

produção, a nível global, pela primeira vez na história.  

Um Iphone, da marca americana Apple, símbolo da capacidade de 

conectividade em tempo real em qualquer lugar do mundo, tem seu principal 

processador fabricado pela Samsung na Coreia do Sul, a sua tela fabricada por 

uma empresa na Alemanha, a Toshiba juntamente com um grupo de empresas 

japonesas fabricam o seu sistema de sensibilidade ao toque, uma empresa 

britânica é quem produz o seu processador de áudio e uma série de outros 

componentes minúsculos, são fabricados em outras partes do mundo. Isso 

exemplifica a capacidade de fragmentação geográfica que o capital adquiriu para 

o processo produtivo.  

Empresas comerciais e, cada vez mais, organizações e instituições são 
estabelecidas em redes de geometria variável cujo entrelaçamento 
suplanta a distinção tradicional entre empresas e pequenos negócios, 
atravessando setores e espalhando-se por diferentes agrupamentos 
geográficos de unidades econômicas. Assim, o processo de trabalho é 
cada vez individualizado e a mão de obra está desagregada no 
desempenho e reintegrada no resultado através de uma multiplicidade 
de tarefas interconectada em diferentes locais, introduzindo uma nova 
divisão do trabalho mais baseada nos atributos/ capacidades de cada 
trabalhador que na organização da tarefa. (CASTELLS, 2016, p. 555) 
 

Sob esse olhar, é fácil identificarmos a capacidade de flexibilidade adquirida 

pelo capital. Os “nós” de uma rede possuem a capacidade de criar novas 



 

 
 

configurações, adequando-se facilmente às mudanças no consumo, às 

prováveis crises econômicas e, principalmente, buscando formas mais 

vantajosas de relação com a massa de trabalhadores em qualquer lugar do 

globo. É essa compreensão sobre a flexibilidade que permite o entendimento da 

busca do capital pela flexibilidade das relações trabalhistas.   

A implementação de um processo produtivo fragmentado e flexível depende 

de trabalhadores também capazes de se adequar a mudanças abruptas. Porém, 

os trabalhadores não possuem a mesma capacidade de movimentação que o 

capital, e isso impede que também tenham a mesma capacidade de adaptação 

a mudanças, principalmente, se essas não levarem em consideração os 

impactos causados na classe trabalhadora. O fato é que, o desengajamento 

unilateral resultou em mudanças muito mais profundas que a configuração das 

fábricas ou modelos de gestão.  

Assim, destaca-se que: 

O mercado de trabalho, por exemplo, passou por uma radical 
reestruturação. Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da 
competição e do estreitamento das margens de lucro, os patrões 
tiraram proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande 
quantidade de mão-de-obra excedente (desempregados ou 
subempregados) para impor regimes e contratos de trabalho mais 
flexíveis. [...] Mais importante do que isso é a aparente redução do 
emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em tempo 
parcial, temporário ou subcontratado. (HARVEY, 2008, p. 143) 
 

 

O desengajamento do capital, como denominado por Bauman (2001), foi 

progressivamente ágil e profundo nas alterações da configuração social. Sabe-

se que essa alteração deu início a um novo tipo de relação entre capital e 

trabalho, mas as implicações práticas ainda parecem ser poucos 

compreendidas. Grande parte da dificuldade em compreender como se dão as 

novas relações de trabalho e em que estão pautadas, vem da capacidade de 

mutação adquirida pelo capital. Isso foi possível porque a sociedade pós-fordista 

surge com o paradigma da flexibilidade.   

Apropriando-se da definição de sólidos e líquidos, Bauman (2001) constrói e 

evidencia os antagonismos existentes entre as duas fases do capitalismo 

moderno. Para entendimento das diferenças existentes entre esses dois 

períodos, Bauman denomina-os também de forma antagônica. Para ele, o 



 

 
 

“mundo sólido” estava pautado na mutualidade da dependência dos principais 

atores sociais, mas o mundo moderno líquido descrito por ele, é o lugar onde os 

fluidos se movem facilmente, onde a inconstância é a única certeza e a rapidez 

é o atributo fundamental. Para o autor, nasce a Sociedade Líquida, 

progressivamente, a partir dos derretimentos de estruturas sólidas, como a 

economia, política, ética e cultura. Importa mencionar que: 

A modernidade sólida era, de fato, também o tempo do capitalismo 
pesado – do engajamento entre capital e trabalho fortificado pela 
mutualidade de sua dependência. Os trabalhadores dependiam do 
emprego para sua sobrevivência; o capital dependia de emprega-los 
para sua reprodução e crescimento. Seu lugar de encontro tinha 
endereço fixo; nenhum dos dois poderia mudar-se com facilidade para 
outra parte – os muros da grande fábrica abrigavam e mantinham os 
parceiros numa prisão compartilhada. Capital e trabalhadores estavam 
unidos, pode-se dizer, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, 
até que a morte os separasse. A fábrica era seu habitat comum – 
simultaneamente o campo de batalha para a guerra de trincheiras e lar 
natural para esperanças e sonhos. (BAUMAN, 2001, p. 182). 

 
 

 

Mais à frente, tratando sobre a nova condição das relações de trabalho, 

Bauman acrescenta: 

Casamentos “até que a morte nos separe” estão decididamente fora 
de moda e se tornaram uma raridade. [...] “Flexibilidade” é o slogan do 
dia, e quando aplicado ao mercado de trabalho augura um fim do 
“emprego como conhecemos”, anunciando em seu lugar o advento do 
trabalho por contratos de curto prazo, ou sem contratos, posições sem 
cobertura previdenciária, mas com clausulas “até nova ordem”. A vida 
de trabalho está saturada de incertezas. (BAUMAN, 2001, p. 185) 

 

O emprego da palavra flexibilidade não tem o mesmo peso para o capital e 

para o trabalho. A princípio, a flexibilidade para o capital é a possibilidade de 

estar um passo à frente dos acontecimentos sempre que possível, e mesmo 

quando os acontecimentos parecem não seguir uma agenda previamente 

estabelecida, o processamento instantâneo, de informações variadas e 

privilegiadas, permite uma análise profunda e uma resposta imediata. Entretanto, 

a flexibilidade para os trabalhadores é a capacidade de estar disposto a adequar-

se à flutuação de fatores alheios a sua vontade. Mas, neste caso, não existe a 

mesma capacidade de compreensão das tendências, muito menos a capacidade 

de processar tantas informações imediatamente. Na verdade, é possível que o 

indivíduo passe a vida inteira sem ser capaz de se apropriar de sua narrativa 

histórica vinculada ao trabalho.  



 

 
 

É possível compreender isso, a partir das considerações de Sennett (2009), 

pois para ele a sociedade atual vive em busca de destruir os males da rotina com 

a criação de instituições mais flexíveis, porém estas mudanças estão 

concentradas nas forças capazes de fragmentar as pessoas. Isso acontece 

porque, de maneira geral, os indivíduos estão dispostos a imaginar que estar 

aberto à mudanças e ser adaptável como qualidade de caráter necessárias para 

liberdade, tornando-os um ser humano livre, porque é capaz de mudar. 

Entretanto, a nova política econômica que incita o desejo pessoal por liberdade, 

a busca pela extinção da rotina burocrática e o estabelecimento da flexibilidade 

produziram novas estruturas de poder e controle, ao invés de criarem as 

condições de liberdade necessárias para o acompanhamento da nova dinâmica 

do capital. 

Ainda que questionado, o fordismo estabeleceu uma premissa fundamental 

para o estabelecimento de uma sociedade de consumo. Para que haja produção 

em massa é necessário haver a constituição de indivíduos capazes de consumir 

em massa. Partindo desse ponto, é possível compreender que, uma nova 

dinâmica de produção implica necessariamente em uma nova constituição de 

indivíduos com demandas que estejam alinhadas ao processo produtivo.  

Se a administração cientifica aplicada por Ford produziu indivíduos que 

construíram suas próprias identidades através da relação entre rotina e tempo, 

para Sennett (2009), os trabalhadores da administração moderna devem ser 

capazes de pautar suas narrativas históricas em uma vida de impulsos 

momentâneos, de ação a curto prazo, sem rotina sustentáveis ou hábitos, o que 

resultaria em uma existência completamente irracional.  

Ainda de acordo as ideias levantadas por Sennett (2009), a pedra angular 

da administração moderna é a premissa de que as redes elásticas são mais 

abertas à reinvenção que as antigas hierarquias piramidais. As interseções entre 

os “nós” (empresas, países, governos, parcerias e etc) de uma mesma rede é 

mais frouxa, de forma que se pode tirar uma parte sem causar destruição de 

outras. O sistema administrativo e econômico é fragmentado e aí está a 

oportunidade de intervenção. O autor se refere a essa prática de intervenção na 

rede como “reengenharia” e, para ele, o fato que mais merece destaque na 

reengenharia é a redução de empregos. Por outro lado, administradores 



 

 
 

modernos se referem à reengenharia como a possibilidade de “fazer mais com 

menos”, o que sugere eficiência, ou seja, uma melhoria de produtividade 

conseguida graças a um decisivo rompimento com o passado. 

Standing (2013) defende diferentes ideias, são elas: - a proposição de 

flexibilidade apresentada pelas políticas econômicas neoliberais para a classe 

trabalhadora tem muitas dimensões, entre elas estão a flexibilidade salarial, que 

significa acelerar ajustes de rendimentos conforme a mudança na demanda, 

especialmente para baixo; - flexibilidade de vínculo empregatício, que significa a 

facilidade das empresas para alterarem os níveis de emprego, especialmente 

para baixo, implicando uma redução na segurança e na proteção de emprego; - 

flexibilidade do emprego que significa ser capaz de mover continuamente 

funcionários dentro da empresa, ou da rede, e modificar as estruturas de trabalho 

com custos mínimos; - flexibilidade de habilidade que significa ser capaz de 

ajustar facilmente as competências dos trabalhadores. Em um processo 

produtivo altamente automatizado, a força de trabalho pode ser capacitada para 

executar comandos simples e assim ser facilmente substituída. Destaca-se 

então que: 

Essa é a realidade de um sistema que exalta e promove uma forma de 
vida baseada em competitividade, meritocracia e flexibilidade. A 
sociedade humana não se construiu ao longo dos séculos sobre uma 
mudança incessante e permanente, ela foi baseada na lenta 
construção de identidades estáveis e esferas de segurança bem 
“rígidas”. Uma lição do Iluminismo é que o ser humano deveria 
controlar seu destino, não Deus ou as forças da natureza. Diz-se ao 
precariado que ele deve responder as forças do mercado e ser 
infinitamente adaptável.  (STANDING, 2013, p. 47) 

 
O que se torna evidente é que a mobilidade adquirida pelo capital fortaleceu-

se com o gradativo enfraquecimento da capacidade de articulação da força de 

trabalho. Os grandes sindicatos exerciam algum poder de voz e, durante algum 

tempo, foram capazes de garantir uma estabilidade do emprego. Harvey (2008), 

defende a ideia de que os empregos flexíveis não sejam suficientes para criar 

por si mesmos uma grande insatisfação trabalhista, uma vez que podem ser uma 

relação mutuamente benéfica.  

4.1.3 Estado regulamentador ou desregulamentado? Um olhar para o Brasil. 

 



 

 
 

Uma pesquisa realizada em 2014 pela PwC Saratoga e a fundação Getúlio 

Vargas buscou compreender através dos trabalhadores quais tipos de 

flexibilidade encontram impeditivos na legislação brasileira na época. Segue 

resultado da questão na imagem destacada abaixo:  

  

 
Figura 1.  O Futuro do Trabalho, 2014  
(Fonte: PwC Saratoga e FGV.)   

Como já mencionado, a percepção de flexibilidade para o capital e o trabalho 

não é a mesma. O resultado da questão apresentada é interessante para que 

seja estabelecido um paralelo com o mercado de trabalho brasileiro, pois parece 

indicar uma expectativa de medidas que possibilitem um aumento na qualidade 

de vida, principalmente através de horários flexíveis, possibilidade de home 

office e uma sistematização da vida pessoal e profissional. 

No entanto, o capital não se sente mais pressionado a promover políticas 

que possam garantir o aumento da melhoria de qualidade de vida, a menos, é 

claro, que isso signifique a maximização da competitividade ou dos lucros. Com 

o enfraquecimento dos sindicatos, o estado assumiu, em grande parte, o 

processo de regulamentação do trabalho, mas isso não significa que também 

tenha assumido o papel de “Voz” anteriormente atribuído aos sindicatos. Na 

verdade, o que ocorre é uma intensificação da necessidade de intervenção do 

estado, não só para reduzir as anomalias provocadas pelo sistema de 

acumulação, mas para atrair a atenção dos capitais financeiros.  

A ideia de um estado regulamentador do trabalho e disposto a buscar formas 

de atrair investimentos financeiros, torna-se excepcionalmente delicada quando 

atribuído o caráter político nas definições dos rumos das políticas do mercado 

de trabalho. O atual governo brasileiro parece dar indícios do interesse em atrair 

a atenção de investidores, uma vez que, recentemente aprovou um pacote de 



 

 
 

emendas afim de flexibilizar as leis trabalhistas. Este estudo não tem como 

finalidade uma análise política, mas, considera-se importante destacar que a 

existência de uma configuração partidária sombria e por diversas vezes 

envolvidas em escândalos de corrupção, principalmente através de ilegalidades 

com empresas privadas, tornam ainda mais difíceis a capacidade dos 

trabalhadores em identificar o seu posicionamento em relação à exigência de 

flexibilidade e os empurram para um contexto de profunda vulnerabilidade.  

Os trabalhadores fordistas assistiram os sindicatos sucumbirem e os novos 

trabalhadores flexíveis não se sentem representados pelas organizações 

sindicais, principalmente porque não almejam as mesmas configurações do 

labor. Mas a trajetória e a percepção do trabalho tornam-se agudamente 

individualizadas sob condições de vulnerabilidade, principalmente quando um 

político (estado regulamentador) é beneficiado para aprovar regulamentos mais 

flexíveis (ou desregulamentar).  Nesse sentido, a flexibilidade do capital é 

fortalecida proporcionalmente ao enfraquecimento do espirito de comunidade. 

Logo,  

Eles estão flutuando, à deriva e potencialmente furiosos, capazes de 
se desviar politicamente para a extrema direita ou para extrema 
esquerda e de apoiar a demagogia populista que tira proveito de seus 
medos ou fobias. (STANDING, 2013, p. 19)  

 

No Brasil, isso tem desencadeado um processo de polarização que invade 

todos os aspectos da vida do indivíduo. Posicionados à esquerda ou à direita, os 

trabalhadores buscam desesperadamente por uma política que lhe devolva a fé 

no progresso. Porém, incapazes de ler a situação de forma abrangente, 

procuram encontrar no grupo político rival os responsáveis pela situação de 

vulnerabilidade em que se encontram. O processo de corrupção e descrédito da 

política brasileira não ocasiona apenas uma maior vulnerabilidade para os 

trabalhadores, mas principalmente desconstrói a capacidade de empreender um 

esforço coletivo em prol de uma mudança profunda. É importante destacar as 

movimentações de 2013, que deixaram claro que existe um gigante adormecido 

na força de trabalho brasileira. 

4.1.4 Faça você mesmo e a Reengenharia.  
 



 

 
 

Uma força de trabalho polarizada e individualizada será composta por 

milhões de indivíduos dispostos a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 

aumentar as possibilidades em garantir a permanência nesse cenário caótico. 

Destaca-se para isso a ideia de que: 

 A nova condição não é muito diferente daquela que, segundo a bíblia, 
levou à rebelião dos israelitas e ao êxodo do Egito.  “O faraó ordenou 
aos inspetores e seus capatazes que deixassem de suprir o povo com 
a palha utilizada para fazer tijolos... ’que eles vão e colham sua própria 
palha, mas cuidem para que atinjam a mesma quota de tijolos de 
antes.’” Quando os capatazes argumentaram que não se pode fazer 
tijolos eficientemente a menos que a palha seja devidamente fornecida 
e acusaram o faraó de ordenar o impossível, ele inverteu a 
responsabilidade pelo fracasso: “Vocês são preguiçosos, vocês são 
preguiçosos”. Hoje não há faraós dando ordens aos capatazes para 
que açoitem os displicentes. (Até o açoite se tornou um trabalho “faça 
você mesmo” e foi substituído pela autoflagelação.) Mas a tarefa de 
providenciar a palha foi igualmente abandonada pelas autoridades do 
momento, que dizem aos produtores de tijolos que só sua preguiça os 
impede de fazer o trabalho adequadamente – e acima de tudo que o 
façam para sua própria satisfação. (BAUMAN, 2001, p. 65)     

 

 Castells (2016) retrata o movimento de polarização da força de trabalho 

como resultado das exigências de qualificação educacional cada vez maiores, 

requeridas para os cargos, geralmente administrativos, requalificados na nova 

estrutura. No outro pólo, tem-se os trabalhadores jovens, idosos, imigrantes, 

mulheres e minorias étnicas, que geralmente não tiveram acesso à educação. 

Entretanto, o autor é categórico ao afirmar que a polarização da força de trabalho 

não é resultado do progresso tecnológico, mas sim projetado 

administrativamente, no processo de reestruturação do capitalismo, e 

determinado socialmente.  

A abordagem de Castells (2016) poderia nos levar ao entendimento de que 

existe uma proporcionalidade no antagonismo existente entre trabalhadores 

altamente qualificados e uma massa pouco especializada, mas é evidente que a 

substituição de uma organização piramidal para um modelo de gestão 

coordenado por informações em qualquer parte do mundo, afunilou ainda mais 

a oferta de cargos administrativos altamente qualificados. De forma que o 

processo de intensificação na busca por qualificação não representa diretamente 

um aumento na quantidade de vagas para trabalhadores tão bem qualificados.  



 

 
 

Para Sennett (2009), o processo de reengenharia adotado pelas empresas 

é sempre caótico, mas para operação dos mercados financeiros a demolição de 

organizações se tornou bastante lucrativa, como se qualquer mudança fosse 

melhor do que permanecer como antes. Esses abandonos e as implosões de 

empresas em mercados de ações, não são justificáveis em termos de 

produtividade, mas há motivos mais profundos para buscar uma mudança 

irreversível, por mais desorganizada ou improdutiva que seja.  

Essa volatilidade está relacionada com uma demanda também volátil de 

consumo, ou seja, uma característica do capitalismo flexível seria a também 

especialização flexível da produção. Especialização flexível, em termos simples, 

é a capacidade de pôr cada vez mais rápido produtos mais variados no mercado. 

Isso foi possível a partir da dissolução das antigas fábricas fordistas, que foram 

substituídas por ilhas de produção especializadas ao redor do mundo, afirma 

Sennett (2009).  

Na visão de Standing (2013), a empresa está se tornando mais portátil do 

que o empregados, em termos de sua capacidade de trocar de atividades. Muitos 

empregados não podem se realocar facilmente, em virtude de aspectos 

relacionados a vida cotidiana, por exemplo, possuir um parceiro que recebe uma 

renda, filhos presos a uma trajetória escolar, parentes idosos para cuidar. Para 

ele, é dessa relação que surge uma outra característica da flexibilidade, o uso 

crescente do emprego temporário, que permite às empresas mudarem 

rapidamente as contratações, de modo que elas possam adaptar e alterar sua 

divisão de emprego. O emprego temporário tem vantagens de custos: os salários 

são mais baixos, evita-se o pagamento com base na experiência, o direito aos 

benefícios da empresa é menor, e a menor risco, pois contratar alguém 

temporariamente significa não assumir um compromisso que possa ser 

lamentado. 

Para Standing (2013), um aspecto da globalização que tem atraído menos 

atenção, mas que tem contribuído para o crescimento da massa de 

trabalhadores em situação de instabilidade é a maneira como as próprias 

companhias têm se tornado mercadoria para serem compradas e vendidas 

mediante fusões e aquisições.  



 

 
 

A mercadorização das empresas significa que os compromissos feitos pelos 

atuais proprietários não valem tanto quanto valiam antes. Os proprietários 

poderiam “estar fora” da empresa no dia seguinte, juntamente com suas equipes 

de gerenciamento e com os acenos e aperto de mão que compõem os negócios 

informais sobre como o trabalho é feito, como os pagamentos devem ser 

honrados e como as pessoas são tratadas em momento de necessidade. A 

mercadorização da empresa também tornou mais fluida a divisão do trabalho 

dentro das mesmas, pois, se as atividades podem ser feitas de forma mais barata 

em determinado local, elas são realocadas para outro ponto da rede. Isso 

fragmenta o processo de trabalho, fazendo com que a estrutura organizacional 

interna e as carreiras burocráticas sejam interrompidas, devido à incerteza sobre 

se os empregos que as pessoas esperariam realizar serão realocados ou 

terceirizados. 

Dessa forma, Standing (2013) defende que a essência da flexibilidade 

imposta aos trabalhadores é possibilitar que as empresas mudem a divisão do 

trabalho rapidamente, sem custos, e realize a troca de trabalhadores entre 

tarefas, posições e locais de trabalho. Com a competição global e uma continua 

revolução tecnológica, é compreensível que as companhias queiram isso e que 

os governos queiram ajudar, contudo, essa flexibilidade trouxe mudanças cujo 

os impactos ainda são pouco evidenciados. Uma outra tendência relacionada a 

essa flexibilização é a expansão dos contratos individuais, pois eles permitem 

que as empresas forneçam diferentes tratamentos, graus de segurança e status, 

de modo a canalizar alguns trabalhadores dentro dos assalariados, alguns 

empregos estáveis, alguns status de precariado, aumentando as divisões e 

hierarquias. 

Para Sennett (2009), o surgimento da especialização flexível foi possível 

graças ao computador (tecnologia informacional), já que a computação tornou 

fácil a capacidade de reprogramar e configurar as máquinas industriais e o 

processo produtivo como um todo, além disso, a forma e a configuração das 

organizações modernas exigem a rápida tomada de decisões. Mas, para ele, o 

ingrediente de mais forte sabor nesse novo processo produtivo é a disposição 

de deixar que as mutantes demandas do “mundo externo” (mercados 



 

 
 

financeiros, governos, consumidores, entre outros.) determinem a estrutura 

interna das instituições. 

O autor também destaca como característica do capitalismo flexível, e seu 

sistema de produção, a concentração sem centralização, que significa a 

completa capacidade de reorganizar uma instituição de alto a baixo em 

fragmentos e transformá-los em “nós” de uma mesma rede. A transformação da 

antiga organização piramidal na concentração sem centralização, tornou a 

estrutura institucional mais complexa, por isso a ideia de desburocratização pode 

ser enganadora nas modernas organizações. A dominação do alto é mais forte 

e mais informe. 

Assim, com base nas análises de Sennett (2009), percebe-se três aspectos 

da nova configuração capitalista flexível que resultam na fragmentação das 

pessoas, são elas: 1- A reinvenção da burocracia através da substituição do 

modelo piramidal por uma empresa em rede; 2- A especialização flexível da 

produção; e 3- A concentração sem centralização. Ou seja, o sentimento de 

aprisionamento e o desejo pela fuga eminente da rotina degradante das 

indústrias não levaram a classe trabalhadora ao estado de liberdade, mas sim 

de desordem profunda e generalizada, de modo que a classe trabalhadora deve 

estar sempre disposta a mudança, ainda que não seja capaz de identificar qual 

o tipo de mudança necessita e os resultado dessa, a qual se submete.  

Para Standing (2013), no final da era da globalização, o pacto entre capital 

e trabalho foi rompido de uma vez por todas. Do lado dos empregadores, deseja-

se mais "viajar com pouca bagagem". Do lado dos trabalhadores, impera mais 

stress, insegurança e distanciamento psicológico. Verifica-se então que: 

Reler o que ele diz em O Capital nos traz um certo choque de 
familiaridade. Conhecemos ali as maneiras pelas quais o sistema fabril 
pode formar intersecções com sistemas de manufatura domésticos, de 
oficina e artesanais, como um exército de reserva industrial é 
mobilizado como contrapeso ao poder dos trabalhadores com relação 
ao controle do trabalho e aos salários, o modo como forças intelectuais 
e novas tecnologias são empregadas para por terra o poder organizado 
da classe trabalhadora, os recursos dos capitalistas na tentativa de 
promover o espirito de competição entre os trabalhadores, ao mesmo 
tempo que exigem flexibilidade de disposição, de localização e de 
abordagem de tarefas. (HARVEY, 2008, p. 175) 

 



 

 
 

O paradigma da flexibilidade traz consigo a dualidade. A flexibilidade do 

capital é a que lhe permite está sempre pronto a se mover velozmente entre os 

“nós” da rede, mas a flexibilidade do trabalho é aquela que faz os indivíduos 

estarem prontos para se adaptar a chegada do capital e ao mesmo tempo 

ansiosos por temerem a sua partida. A flexibilidade aprofunda e acelera o 

processo de individualização do trabalho, torna a trajetória do indivíduo 

episódica, enfraquece os laços e polariza a força de trabalho. O trabalho aspirou 

livrar-se da gaiola de ferro que o prendia, mas aos poucos se dá conta de que 

ainda vive em cativeiro.  

4.2 Instabilidade 

4.3  
O filósofo Mario Sergio Cortella1, em uma de suas palestras, faz uma 

proposição interessante sobre o uso da palavra “evolução”. Para ele, Darwin 

empregava essa palavra para fazer referência a uma mudança ou um novo 

estado de aptidão, dessa forma, não necessariamente o mais forte ou o melhor 

evolui, mas sim o mais apto. Talvez por isso, a medicina trate o avanço de um 

câncer como evolução ou escreva nos atestados de óbito “evoluiu para óbito”. 

Já se sabe que o capital alcançou um novo estado de aptidão e evoluiu, mas o 

que o que se busca evidenciar é a natureza das mudanças e, principalmente, 

como essas mudanças resultam em uma força de trabalho instável. 

Concomitante a tais ideias, referencia-se Bauman (2001, p. 169), quando diz: 

“Viajamos agora sem uma ideia de destino que nos guie, não procuramos uma 

boa sociedade nem estamos certos sobre o que, na sociedade em que vivemos, 

nos faz inquietos e prontos para correr.” 

 

4.3.1 Trabalho parcial, temporário e subcontratado 
 

Para Harvey (2008), os poderes aumentados de flexibilidade e mobilidade 

permitem que os empregadores exerçam mais fortes pressões, de controle do 

trabalho, sobre uma força de trabalho de qualquer maneira enfraquecida por 

crises cíclicas do próprio sistema. Ao mesmo tempo, segundo Castells (2016), 

                                                             
1 “Vida Simples é aquela que tem suficiência”. Disponível em > 

https://www.youtube.com/watch?v=SGuRgQwNv5Y  



 

 
 

as instituições e organizações sociais de trabalho parecem desempenhar um 

papel mais importante que a tecnologia da informação na criação ou destruição 

do emprego. A reestruturação da empresa e das organizações, possibilitada pela 

tecnologia da informação e estimulada pela concorrência global, está 

introduzindo uma transformação fundamental: a individualização do trabalho. 

Essa nova organização social e econômica baseada na tecnologia da 

informação visa a administração descentralizada, trabalho individualizante e 

mercados personalizados, com isso, fragmenta o trabalho e segmenta as 

sociedades. 

É possível observar através do ponto de vista desse autor que, o mercado 

de trabalho passou por uma radical reestruturação. Diante da forte fluidez do 

mercado, do aumento da competição e do estreitamento das margens de lucro, 

os patrões tiraram proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande 

quantidade de trabalho excedente para impor regimes e contratos de trabalho 

mais flexíveis. Mais importante do que isso, é a aparente redução do emprego 

regular em favor do crescente uso do trabalho em tempo parcial, temporário ou 

subcontratado. Observa-se a partir daí, que: 

De acordo com as definições da condição do trabalho, trabalhadores 
“de meio expediente” são aqueles assim considerados pela empresa. 
De fato, eles trabalham em horário quase integral (6 horas por dia, em 
comparação com a jornada de 7,5 horas dos trabalhadores regulares), 
[...] Mas eles recebem, em média, cerca de 60% do salário de um 
funcionário regular e aproximadamente 15% do abono anual. Mais 
importante: esses trabalhadores não tem segurança no emprego, 
portanto são demitidos e contratados conforme a conveniência da 
empresa. (CASTELLS, 2016, p. 336) 

 
 

 Para Standing (2013), o crescente uso do emprego temporário se mostra 

benéfico para as empresas flexíveis uma vez que permite às empresas rápidas 

mudança ao que se refere a divisão interna do trabalho alterando as 

contratações. Para além disso, o emprego temporário é muito vantajoso no 

tocante aos custos, uma vez que não existe obrigatoriedade de benefícios, os 

salários são comumente mais baixos e principalmente, os vínculos temporários 

significam não assumir um compromisso que possa ser lamentado.  

Na visão de Castells (2016), pode-se entender o modelo predominante de 

trabalho dividindo a força do mesmo em duas classificações. A primeira seria 



 

 
 

uma “força de trabalho permanente” constituída por administradores que tomam 

decisões com base na informação e, do outro lado, uma “força de trabalho 

disponível” que seria facilmente automatizada, ou contratada, demitida, 

substituída e assim por diante. 

De maneira geral, a força de trabalho disponível é aquela que se 

movimenta conforme a demanda do mercado e dos custos do trabalho. No 

entanto, considera-se equivocada a ideia dos administradores como uma força 

de trabalho permanente, na verdade, eles figuram mais como representantes do 

capital e, de maneira geral, não possuem o mesmo nível de vulnerabilidade da 

força de trabalho disponível. Dessa forma, a força de trabalho é basicamente 

disponível, disposta a aceitar compromissos de trabalho que não envolvam 

garantias ou segurança. Destaca-se a partir daí que: 

Capacidade de desprender-se do próprio passado, confiança para 
aceitar a fragmentação: estes são dois traços de caráter que aparecem 
em Davos entre pessoas realmente a vontade no novo capitalismo. 
São traços que encorajam a espontaneidade, mas ali na montanha 
essa espontaneidade é, na melhor das hipótese, neutra. Esses 
mesmos traços de caráter que geram a espontaneidade se tornam 
mais autodestrutivos para os que trabalham mais embaixo no regime 
flexível. (SENNETT, 2009, p.73) 

 

Retomando as ideias de Standing (2013), a flexibilidade funcional está 

relacionada à capacidade de uma organização reestruturar a divisão do trabalho 

rapidamente, sem custo, e movendo a força de trabalho através da substituição 

de tarefas, posições e locais de trabalho. Os contratos individuais também 

aparecem como uma forma instável de trabalho, uma vez que eles permitem que 

as organizações forneçam diferentes tipos de tratamento para trabalhadores, 

além de impor sanções para quebra de contrato. Um outro modelo que tem 

atraído a atenção do regime de acumulação flexível é a possibilidade de 

terceirização da força de trabalho, essa modalidade é particularmente nociva, 

pois tende a criar uma distinção entre trabalhadores ligados ao mesmo processo, 

dificultando o desenvolvimento do espirito coorporativo e reduzindo 

drasticamente as responsabilidades legais com a força de trabalho 

subcontratada.  

Quando se associa a flexibilidade funcional, os contratos individuais, a 

terceirização e a subcontratação ao processo de expansão da empresa em rede, 



 

 
 

pode-se ter um panorama mais abrangente da capacidade de deslocamento de 

cargos, posições e locais de trabalho. Isto acentua o sentimento de insegurança 

no trabalho, já que a perspectiva de carreira pode ser interrompida a depender 

da flutuação da demanda.  

Na visão de Standing (2013), no ímpeto da eficiência do mercado, foram 

desmanteladas as barreiras para “mercadorização”, termo utilizado pelo autor 

para fazer referência à capacidade de transformar qualquer coisa em 

mercadoria. Para ele, a era da globalização não consistia numa era de 

desregulamentação e sim ao contrário, pois foram introduzidos mais 

regulamentos do que em qualquer outro período comparável da história. Nos 

mercados de trabalho mundiais, a maioria dos novos regulamentos era diretiva, 

dizendo às pessoas o que podiam e não podiam fazer, e o que tinha de fazer 

para serem beneficiários da política estatal. Segundo o autor, foi essa mistura 

que estilhaçou os esquemas de emprego e criou uma fragmentação de classe, 

destacada pela terceirização do trabalho e do emprego, associada ao declínio 

na manufatura e uma tendência para o serviço. 

Para Standing (2013), o imperativo é flexibilidade salarial.  Mas o termo 

esconde uma série de mudanças que impulsionaram o crescimento da 

instabilidade. Em essência, não apenas o nível da renda recebida pela maioria 

dos trabalhadores têm diminuído, mas sua insegurança de renda tem 

aumentado. A renda social está sendo reestruturada, inicialmente os salários nos 

países industrializados estagnaram durante várias décadas. As diferenças 

salariais aumentaram enormemente.     

Acerca da mercadorização é particularmente interessante perceber o 

movimento de extinção de contribuições e benefícios vinculados ao trabalho. As 

empresas passaram a perceber que grande parte dos custos vinculados ao 

trabalho estão relacionados ao pacote de benéficos e as contribuições, então 

passaram a deixar de provê-los através de esquemas de empregos flexíveis 

(terceirizado, subcontratado, contratos individuais, dentre outros). De maneira 

geral, esse movimento aumenta a instabilidade de renda da força de trabalho e 

toma proporções críticas à medida que o estado torna-se incapaz de garantir o 

mínimo de seguridade social. 



 

 
 

5  Capítulo 3 - Trabalho episódico: Uma força individualizadora. 
 

Bauman (2001) explica a profunda mudança de paradigma de longo 

prazo, característica da sociedade sólida, dando espaço aos eventos de 

curtíssimo prazo, ou seja, o trabalho já não é compreendido como o controle do 

futuro e a construção da ordem, mas como meio de alcançar objetivos de 

curtíssimo prazo. Para ele, a vida líquida dos trabalhadores assumiu um caráter 

fragmentado e sequencial, onde cada episódio deve ser analisado 

separadamente e o trabalho não ocupa o papel central que lhe era atribuído 

pelos próprios trabalhadores, pois não pode mais oferecer as bases sólidas 

necessárias para fixar identidades ou projetos de vida.  

Conforme o autor, o ingrediente crucial da mudança é a nova mentalidade 

de curto prazo. A sociedade líquida está pautada na flexibilidade, como 

mencionado anteriormente, o que implica no fim da ideia de trabalho sólido. Este 

foi substituído por posições sem cobertura previdenciária e qualquer outro tipo 

de garantia futura, ou seja, a vida de trabalho “liquido” é uma vida de incertezas.  

Bauman ainda prossegue, destacando que o trabalho e as incertezas sempre 

andaram juntas, mas as incertezas do presente é de um tipo novo, pautado em 

uma poderosa força “individualizadora”, pois ela divide ao invés de unir. 

 Para ele, os medos e angústias contemporâneos são feitos para serem 

sofridos em solidão, não sendo capazes de se acumular numa coisa comum. 

Diante das novas formas de exploração, da desregulação do trabalho e pelo 

desenvolvimento do emprego temporário, as formas tradicionais de ação sindical 

são consideradas inadequadas, a atual configuração do trabalho converge com 

o desaparecimento do espírito de militância e participação política. Então, 

Compromissos, lealdades e confiança partilhados mais profundos 
exigiriam mais tempo – e por isso mesmo não seriam tão manipuláveis. 
O administrador que declara que somos todos vítimas da época e lugar 
é talvez a figura mais astuta a aparecer nas páginas deste livro. Ele 
dominou a arte de exercer o poder sem ser responsabilizado; 
transcendeu essa responsabilidade para si mesmo, repondo os males 
do trabalho nos ombros dos irmãos “vitimas” que por acaso trabalham 
para ele. (SENNETT, 2009, p.139)   

 

Sennett (2009) aborda ainda que a atual conjuntura do trabalho desperta 

a tendência da classe trabalhadora a correr risco. Em um cenário de mudança, 

de enfraquecimento dos laços, e de baixo conhecimento sobre si e sobre as 



 

 
 

atividades que executam, não é estranho concluir que uma alternativa que se 

apresenta como plausível é a de correr riscos. Assim, no capitalismo flexível, o 

risco se torna uma necessidade diária enfrentada pelas massas.  

O mesmo autor ainda conclui que, o que ocorre, é que a incerteza 

instaurada pelas próprias organizações despertam nos trabalhadores a 

impressão de que devem sempre buscar novas oportunidades. Estimulados pelo 

capital, os trabalhadores internalizaram que ficar parado representa uma perda 

maior do que o risco de se mexer. Sennett (2009) ainda observa que no fundo 

essas mudanças não estão, necessariamente, relacionadas a ganhos, mas a um 

sentimento de estar em movimento que transmite ao trabalhador a ideia de 

ascensão, quando na verdade resultam no que ele se refere como “mudanças 

laterais ambíguas”, ou seja, a falsa impressão de que está em ascensão quando 

na verdade está se mexendo para o lado. 

 A instabilidade nas organizações flexíveis impõe à classe trabalhadora a 

necessidade de correr riscos, mas os trabalhadores também não se sentem em 

condições de realizar uma análise racional sobre o seu futuro, pois as 

organizações tantas vezes se movimentam, se desfazem e se reorganizam 

impedindo que um colaborador seja capaz de organizar uma retrospectiva que 

faça-o ter clareza sobre a possibilidade de arriscar e se essa é uma boa opção. 

Frente a tais considerações, é válido destacar que:  

A falta de apego a determinadas tarefas e a confusão sobre posição 
social poderiam ser toleráveis se também houvesse desaparecido a 
disposição tipicamente americana de traduzir circunstancias materiais 
em questões de caráter pessoal. Mas isso não aconteceu. A 
experiência do trabalho ainda parece intensamente pessoal. Essas 
pessoas são fortemente impelidas a interpretar seu trabalho como 
refletindo sobre si mesmas, como indivíduos. Vinte e cinco anos atrás, 
eu perguntara aos padeiros gregos: “por qual motivo você quer ser 
respeitado?” A resposta era simples: Ser um bom pai, e depois um bom 
trabalhador. Quando fiz a umas vinte pessoas a mesma pergunta ao 
voltar, sexo e idade complicaram o lado familiar da questão, mas, como 
antes, ser um bom trabalhador continuava sendo importante. Agora, 
porém, no regime flexível, as qualidades pessoais para ser um bom 
trabalhador pareciam mais difíceis de definir. (SENNETT, 2009, p. 85)  

 

Sennett (2009) destaca ainda que, a singularidade da cultura moderna do 

risco está no fato de que, o indivíduo que se mostra incapaz de se mexer, torna-

se sinal de fracassado, e a estabilidade passa a conotar um estado mórbido. 

Essa “liberdade” em movimentar-se resulta em uma falsa impressão de que 



 

 
 

existe uma mobilidade social maior no capitalismo flexível, quando na verdade o 

que ocorre é uma espécie de cortina de fumaça, ocasionada pelo grande número 

de pessoas que se põem em movimento, em uma escolha irracional, apenas 

com a esperança de uma mobilidade ascendente. Dessa forma, o entendimento 

do autor acerca do risco, é de que ele é tomado não pela probabilidade de 

ganhar, mas pelo temor de deixar de agir. Em uma sociedade dinâmica as 

pessoas passivas são tidas como fracassadas.  

Nesse sentido, seria inocente acreditar que a mobilidade, ainda que 

ilusória, está ao alcance de todos, é o que ressalta Sennett (2009). O capitalismo 

flexível, a partir do alto nível de competitividade, estimulou o excesso de 

qualificação e acentuou a polarização social. O mercado, por sua vez, livre das 

amarras burocráticas canalizou todos os ganhos para uma minoria, ou seja, no 

grande jogo do capitalismo flexível o ganhador leva tudo, enquanto a grande 

massa de perdedores fica com as migalhas para dividir entre si. Isso torna ainda 

mais nítido a profunda corrosão do caráter dos participantes de uma sociedade 

que, apesar de testemunhar que arriscando-se existe uma probabilidade muito 

maior de perda, ainda assim, sentem-se fracassados em não arriscar. Esse fato 

é particularmente cruel quando somado ao paradigma “não a longo prazo”, pois 

o indivíduo está sempre preso a concepção de que deve recomeçar não sendo 

capaz de projetar o futuro, estando sempre preso ao presente. Evidencia-se 

então que: 

Não é que tenha desaparecido a desigualdade e a distinção sociais – 
tudo menos isso. Ao contrário, é como se, pondo-se em movimento, a 
pessoa de repente suspenda a sua realidade; não é tanto um cálculo, 
uma escolha racional, mas apenas a esperança de que, com a 
libertação, alguma coisa apareça. [...] O risco na vida real é tocado num 
nível mais elementar pelo temor de deixar de agir. Numa sociedade 
dinâmica, as pessoas passivas murcham. (SENNETT, 2009, p. 103) 

 

Quem precisa de mim? Essa é uma questão de caráter que sofre um 

desafio radical no capitalismo moderno. O sistema irradia indiferença. Faz isso 

em termos dos resultados do esforço humano, quando potencializa as relações 

em que o vencedor* leva tudo, onde há pouca relação entre risco e recompensa. 

Irradia indiferença na organização da falta de confiança, onde não há motivo 

para se ser necessário. Como também na reengenharia das instituições em que 

as pessoas são tratadas como descartáveis. Essas práticas, óbvia e 



 

 
 

brutalmente, reduzem o senso de que contamos como pessoa e de que somos 

necessários uns aos outros. 

A constatação de Bauman (2001) é que, ao despojar-se dos maquinários 

e suas inúmeras fábricas fordistas, o capital passou a viajar apenas com o que 

é possível carregar nas mãos. Para os que estão subjugados à imobilidade 

restou a disseminação geral do sentimento de fragilidade e incerteza. No mundo 

do desemprego estrutural, ninguém pode se sentir verdadeiramente seguro. A 

flexibilidade líquida é sinônimo de empregos sem segurança, compromissos, ou 

direitos, que oferecem contratos, apenas prazos fixos ou renováveis, sem aviso 

prévio e nenhum direito à compensação. 

A instabilidade é o ingrediente de sabor agridoce no processo capitalista, 

pois parece carregar a euforia dos mercados financeiros, mas ao mesmo tempo 

arrasta milhões de trabalhadores para uma condição em que os próprios 

indivíduos não são capazes de compreender o papel que possuem na 

sociedade. De forma progressiva, os trabalhadores foram catequizados a terem 

que acompanhar as mudanças caóticas das especulações financeiras. Esse é 

um aspecto importante da constituição de uma classe que é formada por grupos 

com características heterogêneas e que por isso ainda não possuem uma 

consciência de classe, mas compartilham da mesma urgência para se 

adequarem às mudanças que poderão ocorrer no próximo segundo. À 

instabilidade somam-se as condições de precariedade, dando início à formação 

de algo novo.  Talvez, se esteja assistindo ao surgimento de uma nova classe, o 

precariado. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 Capítulo 4 - Precariedade 
 

É válido mencionar nesse estudo o Mito de Sísifo. Esse retrata a história 

de Sísifo, que por desrespeitar os deuses, foi condenado a rolar uma grande 

pedra até o topo de uma montanha incessantemente. Ao chegar ao cume da 

montanha, a exaustão de Sísifo, bem como, o peso da pedra faziam com que a 

mesma rolasse novamente até o ponto mais baixo da montanha, e assim seu 

labor recomeçava. Para os deuses, não poderia haver punição mais terrível do 

que o trabalho repetitivo, inútil e sem esperança. Os deuses parecem ter 

mudado, mas a mais terrível punição continua contemporânea. Então: 

 

O capital é cada vez mais global; eles, porém, permanecem 
locais. Por essa razão estão expostos, desarmados, aos 
inescrutáveis caprichos de misteriosos “investidores” e 
“acionistas”, e das ainda mais desconcertantes “forças do 
mercado”, “termos de troca” e “demandas da competição”. O que 
quer que ganhem hoje lhes pode ser tirado amanhã sem aviso 
prévio. Não podem vencer. Nem – sendo as pessoas racionais 
que são ou lutam por ser – estão dispostos a arriscar a luta. 
(BAUMAN, 2001, p. 208) 

 

No regime de acumulação global, a flexibilidade e a instabilidade são 

algumas das poucas garantias feitas aos “locais”. O caráter transitório do 

trabalho flexível está diretamente relacionado a ausência de garantias, por parte 

do capital. No regime fordista, a constituição de uma sociedade de produção em 

massa esteve diretamente relacionada à constituição de uma sociedade de 

consumo em massa. O caráter transitório do capital flexível demanda agora que 

os indivíduos sejam capazes de adequar-se a uma vida de impulsos, tarefas e 

individualidade. 

 Esta parte do trabalho, transformada em capítulo pela importância que 

ocupa, tem como objetivo explanar como o precariado pode ser definido, quais 

setores da força de trabalho são protagonistas nas novas formas de trabalho 

precário e como a ausência de uma consciência de classe acentua a posição de 

vulnerabilidade dos trabalhadores precários.  

Para Castells (2016), o nível de emprego de cada país está relacionado 

com as regulamentações e movimentos trabalhistas, ou seja, quanto maior as 

restrições à flexibilidade do trabalho e o poder de barganha dos sindicatos de 

trabalhadores, menor será o impacto sobre salários e benefícios, mas, ao mesmo 



 

 
 

tempo, maior será a dificuldade dos novos trabalhadores serem inclusos na força 

de trabalho permanente, com isso, limitando a criação de empregos. Nesse 

cenário, o autor prevê o fortalecimento da atuação dos trabalhadores de meio 

expediente, ou seja, uma classe trabalhadora que não terá segurança no 

emprego, pois serão demitidos ou contratados conforme a demanda do mercado 

ou conveniência da empresa.  

De modo geral, os estudos do mencionado autor, apontam para uma 

transformação do trabalho, dos trabalhadores e das organizações da nova 

sociedade. Soma-se a isso, a nova forma de organização empresarial em rede 

que permite o teletrabalho, a terceirização e a subcontratação, como forma de 

ter o trabalho executado externamente em uma adaptação flexível às condições 

do mercado global. Essas transformações abalaram as principais instituições 

sociais, levando uma crise da relação entre trabalho e capital. Castells (2016) 

reafirma que a difusão da informação na economia não ocasiona o desemprego 

de forma direta, entretanto, o processo de transição histórica para um capitalismo 

informacional e uma economia global é caracterizado pela deterioração das 

condições de trabalho e de vida para uma quantidade significativa de 

trabalhadores. 

Na visão de Harvey (2008), a transformação da estrutura do mercado de 

trabalho teve como paralelo mudanças de igual importância na organização 

industrial. As formas de organização da classe trabalhadora dependiam bastante 

do acúmulo de trabalhadores na fábrica para serem viáveis, sendo 

peculiarmente difícil ter acesso aos sistemas de trabalho familiares e domésticos.  

Para além disso, o enfraquecimento das tradicionais formas de 

segurança, renda e estabilidade do emprego arrastaram centenas de milhões de 

trabalhadores para uma posição de vulnerabilidade. Não se trata de um grupo 

homogêneo ou de uma classe formada a partir de uma consciência de causa ou 

ideologia. De maneira geral, o precariado é formado por pessoas que estão 

vulneráveis a pressões e experiências que os levarão a realizar formas inseguras 

de trabalho, e que não contribuirá para a construção de uma identidade desejável 

ou carreira cobiçada.   

6.1.1 Em que consiste o precariado? 

 



 

 
 

Na visão de Standing (2013), e para o propósito desse estudo, o precariado 

consiste em pessoas que são desprovidas das sete formas de garantias 

relacionadas ao trabalho, mas é importante frisar que nem todos aqueles que 

fazem parte do precariado valorizam todas as sete formas de segurança. Para 

facilitar a explanação e aprofundar o entendimento, serão utilizadas as 

definições de Standing (2013), a respeito das garantias de segurança, no quadro 

que segue. 

 
Formas de garantia e segurança de trabalho nos termos da cidadania industrial  

(STANDING, 2013, p. 28) 

Garantia de mercado de trabalho – Oportunidade adequadas de renda salarial; 

no nível macro, isto é, realçado por um compromisso governamental de “pleno 

emprego”. 

Garantia de vínculo empregatício – Proteção contra a dispensa arbitraria, 

regulamentação sobre contratação e demissão, imposição de custos aos 

empregadores por não aderirem às regras e assim por diante. 

Segurança no emprego – Capacidade e oportunidade para manter um nicho 

no emprego, além de barreiras para a diluição de habilidade, e oportunidades 

de mobilidade “ascendente” em termos de status e renda. 

Segurança do trabalho – Proteção contra acidentes e doenças no trabalho 

através, por exemplo, de normas de segurança e saúde, limites de tempo de 

trabalho, horas insociáveis, trabalho noturno para as mulheres, bem como 

compensação de contratempos. 

Garantia de reprodução de habilidade – Oportunidade de adquirir habilidades, 

através de estágios, treinamento de trabalho, e assim por diante, bem como 

oportunidade de fazer uso dos conhecimentos. 

Segurança de renda – Garantia de renda adequada e estável, protegida, por 

exemplo, por meio de mecanismo de salário mínimo, indexação dos salários, 

previdência social abrangente, tributação progressiva para reduzir a 

desigualdade e para complementar as baixas rendas. 

Garantia de representação – Possuir uma voz coletiva no mercado de trabalho 

por meio, por exemplo, de sindicatos independentes, como o direito de greve. 

 

 



 

 
 

Conforme proposições de Standing (2013), o precariado sabe que não há 

nenhuma sombra de futuro, da mesma forma como não há futuro no que eles 

estão fazendo agora. Estar “fora” amanhã não seria uma surpresa, e isso talvez 

não fosse ruim, caso outro trabalho ou uma exploração de atividade surgisse no 

horizonte. Uma maneira de se descrever o precariado é o caracterizando como 

habitantes. O habitante é alguém que, por uma razão ou outra, tem um conjunto 

de direitos mais limitados que os cidadãos. O conceito de habitantes pode ser 

estendido à vida corporativa, dessa forma os assalariados seriam vistos como 

cidadãos, pois possuem direitos implícitos na empresa, abrangendo uma série 

de decisões e práticas que são aceitas implicitamente por acionistas e 

proprietários. As demais pessoas ligadas às corporações (os temporários, 

terceirizados, eventuais, empreiteiros, dentre outros) seriam habitantes, com 

poucos merecimentos ou direitos. 

Fazendo referência aos trabalhadores do capitalismo rígido, Sennett (2009) 

destaca que a ética do trabalho naquele momento era norteada por uma 

profundidade histórica, ou seja, os trabalhadores davam duro e esperavam para 

colher os frutos do trabalho investido. Essa ética do trabalho dependia das 

instituições estáveis, em que o trabalhador poderia confiar o adiamento da sua 

satisfação. Mas a satisfação adiada perde completamente o valor em um regime 

em que as instituições estão em constante mudança, tornando-se impensável 

trabalhar arduamente, por muito tempo e para um patrão só, afim de se 

conseguir finalmente desfrutar da sua satisfação. 

A obra “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” de Max Weber é 

mencionada por Sennett(2009) em seu estudo. Nessa ocasião, Weber analisa a 

alvorada do capitalismo moderno. Naquela circunstância, o desejo de satisfação 

e realização deveria ser adiado e a história de vida dos indivíduos, moldada de 

maneira que ao final, se tenha conseguido alguma coisa e, só então, em um 

tempo futuro, pode-se desfrutar dos benefícios do trabalho. Essa conduta de vida 

espraiou-se para determinados estratos da classe trabalhadora nos países 

capitalistas centrais com sua ênfase na combinação entre trabalho e poupança, 

com sua “rotinização” da atividade do dia a dia e seu medo de prazer. 

Não se pode pensar na ética do trabalho do capitalismo rígido com 

sentimentalismo ou lamentando o seu declínio. A velha ética do trabalho 



 

 
 

impunha pesados fardos à classe trabalhadora. Mas reforça que a alternativa 

moderna para longa disciplina de tempo de trabalho não é o remédio apropriado 

para a antiga autonegação, afirma Sennett (2009). Concomitantemente, Bauman 

destaca: 

O encantamento moderno com o progresso – com a vida que 
pode ser “trabalhada” para ser mais satisfatória do que é, e 
destinada a ser assim aperfeiçoada – ainda não terminou, e não 
é provável que termine tão cedo. A modernidade não conhece 
outra vida senão a vida “feita”: a vida dos homens e mulheres 
modernos é uma tarefa, não algo determinado, e uma tarefa 
ainda incompleta, que clama incessantemente por cuidados e 
novos esforços. Quando nada, a condição humana no estágio 
da modernidade “fluida” ou do capitalismo “leve” tornou essa 
modalidade de vida ainda mais visível: o progresso não é mais 
uma medida temporária, uma questão transitória, que leva 
eventualmente (e logo) a um estado de perfeição (isto é, um 
estado em que o que quer que devesse ser feito terá sido feito e 
não será necessária qualquer mudança adicional), mas um 
desafio e uma necessidade perpetua e talvez sem fim, o 
verdadeiro significado de “permanecer vivo e bem”. (BAUMAN, 
2001, p. 169) 

 

Standing (2013) observa que, em suma, o precariado é confrontado por 

uma combinação única de circunstâncias. Ao contrário do antigo proletariado 

(trabalhador industrial) e dos assalariados (trabalhador regular), de maneira 

geral, o precariado não tem benefícios da empresa e nem proteção social 

baseada em contribuições. Embora deva confiar em salários nominais, estes são 

mais baixos, mais variáveis e imprevisíveis do que os salários dos outros grupos. 

As desigualdades de renda e de benefício aumentam cada vez mais, com o 

precariado sendo deixado mais para trás e dependente de um enfraquecido 

sistema comunitário de apoio social. 

 

6.1.2 Quem compõe o precariado? 

 

O resultado dessas transformações é uma crescente massa de pessoas, 

talvez todas que estão fora da elite, em situações que só podem ser descritas 

como alienadas, anomicas, ansiosas e propensas a raiva. O descompromisso 

político e as revoltas políticas são sinais do crescimento e fortalecimento dessa 

massa. O precariado não é uma classe organizada que busca ativamente seus 

interesses, motivo disso, é que em parte está em guerra consigo mesmo. Um 



 

 
 

grupo dentro dele pode responsabilizar o outro por sua vulnerabilidade ou 

indignidade, é o que afirma Standing (2013). 

O autor ainda destaca que, através dos trabalhos de Durkheim é possível 

entender que a anomia é um sentimento de passividade nascido do desespero. 

Anomia surge de uma indiferença associada com a derrota constante, agravada 

pela condenação arremessada por políticos e analistas da classe média sobre 

muitos que estão no precariado, castigando-os como preguiçosos, sem rumo, 

desmerecedores, socialmente irresponsáveis ou conceito pior. 

Para Standing (2013), a maioria das pessoas que se encontra em 

empregos temporários está perto de estar no precariado porque tem relações de 

produção tênues, baixa renda se comparados com outros que fazem o trabalho 

similar, e tem oportunidades mínimas em termos ocupacionais. Outra via de 

entrada para o precariado é um emprego de meio período, pois seria mais 

preciso chamá-los de “supostos trabalhadores de meio período”, uma vez que, 

muitos que escolhem ou são obrigados a ter um emprego de tempo parcial 

acham que têm que trabalhar mais do que o previsto e mais do que são pagos 

para fazer. O crescimento dos empregos de meio-período ajudou a ocultar a 

expansão do desemprego e do subemprego. Em alguns países, deslocar mais 

pessoas para os “miniempregos” tem mantido a ilusão de alto nível de emprego, 

levando economistas a fazerem reivindicações tolas sobre o milagre 

empregatício no pós colapso financeiro de 2008.  

6.1.2.1 A feminização do trabalho 

 

Para Harvey (2008), um exemplo da alteração do perfil da classe 

trabalhadora é a nova estrutura do mercado de trabalho que facilita muito a 

exploração da força de trabalho das mulheres em ocupações de tempo parcial, 

substituindo assim trabalhadores homens, que ocupavam papéis centrais na 

estrutura familiar e eram melhor remunerados, pelo trabalho feminino mal pago. 

A transição para a acumulação flexível foi marcada, na verdade, por uma 

revolução no papel das mulheres nos mercados e processos de trabalho. 

Também na análise de Standing (2013), o trabalho flexível tem como uma 

de suas características o fato que as mulheres passaram a ocupar uma 



 

 
 

proporção cada vez maior de todos os empregos e uma tendência global para a 

“feminização” do trabalho. Trata-se de uma feminização em sentido duplo, de 

mais mulheres estarem em empregos e de mais empregos serem do tipo flexível, 

tipicamente ocupados por mulheres. Para ele, o temor de que as mulheres 

pudessem envolver empregadores em custos não salariais, por que poderiam 

engravidar ou se ausentar para cuidar dos filhos, é menos relevante quando os 

empregos tem duração definida de poucos meses, se o acordo não é vinculativo 

ou é dependente da demanda flutuante, ou se não houver nenhum custo para o 

trabalho intermitente.  

O trabalhador Industrial desenvolveu a expectativa de que um indivíduo do 

sexo masculino receberia salário suficiente para manter uma família nuclear, e 

não apenas ele mesmo. Essa regra prática se foi.  Para Standing (2013), o 

salário individualizado favoreceu o emprego de mulheres, pois elas ainda 

possuem um salário mais baixo e requerem um esforço de negociação menor do 

que os homens, pois inicialmente as mulheres não esperavam receber um 

salário grande o suficiente para sustentar uma família.  

A situação de precariedade da força feminina de trabalho é acentuada com 

a possibilidade de jornada tripla, uma vez que culturalmente estão imbuídas dos 

cuidados com o lar e a criação dos filhos, e continuam buscando maneiras de 

qualificação para o emprego.  

O processo de feminização do trabalho colaborou com o fortalecimento dos 

empregos de jornada flexível, em parte com o objetivo de possibilitar que as 

mulheres fossem capazes de adequar os horários de tarefas domésticas ou a 

maternidade com os horários de trabalho. Mas é importante não alimentar 

nenhum tipo de saudosismo com relação a sociedade machista patriarcal do 

fordismo.   

No entanto, sendo característica desta nova força de trabalho, aqui também 

aparece a possibilidade de conflito interno no precariado. É notório que o 

fortalecimento de uma força de trabalho feminina contribui para o crescimento 

de tensões entre homens e mulheres que agora disputam não só um emprego, 

mas uma posição social. A feminização do trabalho constitui um desafio a 

masculinidade no que se refere a capacidade de se adequar a uma sociedade 



 

 
 

com sinais de androgenia.  É importante não confundir o processo de 

feminização do trabalho com o movimento feminista, sendo este último 

importante para buscar formas de mitigar a provável natureza precariada dos 

empregos de jornada flexível.  

O capitalismo flexível possibilitou um acesso massivo de mulheres ao 

ambiente de trabalho, mas isso não significou o equilíbrio das condições de 

trabalho. O “empowerment” feminino ainda é uma realidade distante dentro das 

empresas, e uma longa luta fora dela.   

6.1.2.2 Os jovens 

 

Na visão de Standing (2013), a maioria dos jovens de hoje viram a 

geração de seus pais agindo de acordo com o padrão fordista de empregos em 

tempo integral, subordinação à gestão industrial e aos ditames do capital. Esses 

jovens, apesar da falta de uma agenda alternativa coesa, não mostram nenhum 

desejo de ressuscitar o trabalhismo de outrora. O que está ocorrendo é um 

movimento que rapidamente rompeu as fronteiras globais, na medida em que 

diversos grupos sociais viram sua difícil situação de insegurança interligada ao 

que estava acontecendo com outras pessoas em todo o mundo.  

Sennett (2009) também chama atenção para a crescente massa de jovens 

trabalhadores qualificados, mas que realizam atividades de baixa complexidade.  

Na visão de Standing (2013), eles viram seus pais perderem o status, a renda, o 

orgulho e a estabilidade. Não possuem um modelo para imitar e deslocam-se à 

deriva para dentro das armadilhas da precariedade. Uma delas é o excesso de 

qualificação. O autor também destaca, que o excesso de qualificação é uma das 

principais características do regime flexível e acentua o processo de polarização 

da força de trabalho.  

A busca da juventude pelo excesso de qualificação é estimulada pela 

drástica redução de postos de trabalho, principalmente dos que garantem as 

tradicionais formas de segurança no emprego. Dessa forma, um exército de 

jovens buscam qualificações extremas acreditando que serão os próximos 

“escolhidos” para ocupar um lugar ao sol. No entanto, é previsível que quase a 

totalidade dos jovens se depare com o profundo sentimento de frustração ao ter 



 

 
 

que aceitar formas de trabalho de baixa complexidade e que seus diplomas não 

garantam uma posição compatível com os anos de estudo. 

 Há que ser somado a isso, o fenômeno da mercadorização da educação, 

que mesmo com o crescimento exponencial de empregos de baixa 

complexidade, cresce a níveis galopantes ano após ano. Na visão de Standing 

(2013), esse processo faz parte da política implementada pelo estado neoliberal, 

onde o processo de formação e os sistemas escolares estão passando a fazer 

parte da sociedade de mercado. É possível mencionar então, que: 

A mercadorização da educação superior legitima a irracionalidade. 
Qualquer curso é aceitável se houver uma demanda por ele, se ele 
puder ser vendido aos consumidores dispostos a pagarem o preço. 
Qualquer pessoa pode fazer um pseudocurso que fornece um grau 
credencialista “porque você merece”, ou seja, porque você ou seus 
pais podem pagar e porque estamos aqui para lhe dar o que você quer, 
não o que acreditamos ser cientifico ou valido com base em gerações 
de conhecimento.  (STANDING, 2013, p. 113) 

 

No Brasil, o grupo Kroton, que se tornou o maior grupo educacional do 

mundo, representa bem o fenômeno da mercadorização da educação. Segundo 

uma matéria da revista Exame2**, de 2009 à 2014, o Fies (Programa de 

financiamento estudantil subsidiado pelo governo) custou 50 bilhões de reais aos 

cofres públicos, como consta em relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da 

União. A revista ainda aponta que, de 2010 à 2015, o lucro da Kroton, 

impulsionado também pela série de aquisições que protagonizou, cresceu 

22.130%. Em um mercado onde os estudantes passam a ser vistos como meros 

clientes, a educação perde a sua natureza transformadora.  

Além de irracional, é possível considerar que o sistema de educação 

mercadorizada é enganoso, pois a grande maioria dos jovens assumem dívidas 

ou empregam a quase totalidade da renda para adquirir um “conhecimento” que 

não lhe garante emprego e pouco provavelmente será utilizado no ambiente de 

trabalho, já que a grande maioria dos postos de trabalho são para o cumprimento 

de tarefas de baixa complexidade.  

                                                             
2** Fonte: Revista Exame. Matéria de 18 de Janeiro de 2017. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/revista-exame/kroton-prepara-acao-para-mostrar-que-usa-fies-dentro-das-
regras/ 



 

 
 

Isso torna a condição de precariedade dos jovens ainda mais cruel, uma 

vez que tendo assumido um financiamento estudantil serão mais facilmente 

impelidos a aceitarem formas de trabalho flexíveis que possibilitem a 

amortização das dívidas ou passem a fazer parte da extensa lista de devedores 

das empresas de cobrança. Alguns poucos jovens alcançarão a tão almejada 

vaga no mercado de trabalho, mas provavelmente não tardará para perceberem 

que seu grau de qualificação é muito superior a tarefa realizada, logo serão 

tomados pelo sentimento de frustação que lhe fará enxergar a necessidade de 

correr riscos. Uma vida de impulsos e recomeços talvez não seja um mero 

capricho da juventude. 

6.1.2.3 Os idosos 

 

Os idosos ou trabalhadores de meia idade também compõe a grande 

massa do precariado global. A ideia de que o mundo está envelhecendo é 

confirmada pelo aumento da expectativa de vida global, mas isso cruelmente 

pode significar uma serie de tensões e uma séria corrosão da identidade desses 

indivíduos.  

Para Standing (2013), a primeira recessão do regime neoliberal ocorreu 

na década de 1980 e estimulou os trabalhadores de meia idade a entrarem no 

período de aposentadoria precoce ou através de benefícios de incapacidade, 

ainda que eles não fossem incapazes. A finalidade era garantir a substituição 

dos postos de emprego por uma força de trabalho jovem, o que aparentemente 

tinha uma boa intenção, mas revelou-se extremamente dispendioso para os 

sistemas de pensões, visto que a idade de aposentadoria reduziu drasticamente. 

Na visão de Sennett (2009), os trabalhadores de meia idade ingressavam 

no processo de aposentadoria por pressão do capital, uma vez que a flexibilidade 

estava relacionada a juventude, e a rigidez, a idade. Essa visão dos idosos como 

pouco propensos a flexibilidade, os coloca como principais candidatos a 

demissão em um provável processo de reengenharia. Ainda na visão do 

mencionado autor, outro aspecto que potencializa a vulnerabilidade deste grupo, 

é o “poder de voz”, pois baseados em sua experiência no trabalho estão mais 

inclinados a manifestarem oposição àquilo que considerarem como más 

decisões.      



 

 
 

A situação mudou, e hoje os idosos estão sendo informados que terão 

que trabalhar por mais alguns anos, ao mesmo tempo, os jovens continuam 

tendo problemas para iniciar a vida no trabalho. Isso resulta em uma tensão 

geracional que coloca dois grupos precariado em choque. Esse é um dos 

aspectos do precariado, a ausência de consciência de classe permite que um 

grupo passe a enxergar o próprio precariado como causador da sua posição de 

indignidade e vulnerabilidade. 

As tensões são agravadas com a crise dos sistemas de pensões. Como 

já vimos, o proletariado dedicou anos de labor e esforço acreditando que no final 

da vida finalmente poderia desfrutar do trabalho. De fato, as pensões 

funcionaram bem durante algum tempo, mas conforme entendimento de 

Standing (2013), as pensões não foram projetadas para acompanhar o aumento 

da expectativa de vida do século XXI, dessa forma, o intervalo temporal em que 

os idosos dependem das pensões tornou-se muito maior do que o sistema pode 

aguentar.  

Os estados então buscam regulamentar as políticas de aposentadoria 

aumentando o percentual de contribuição, ampliando o tempo necessário de 

contribuição e retardando a idade mínima para se aposentar. Ao mesmo tempo, 

os jovens sentem-se particularmente injustiçados, uma vez que precisam buscar 

maiores níveis de qualificação a um alto custo, aceitar empregos flexíveis e 

pagar contribuições de hoje para pagamentos das pensões dos trabalhadores 

de ontem. 

6.1.2.4 Os migrantes 

 

Na visão de Standing (2013), os migrantes constituem a infantaria do 

regime de acumulação flexível. São milhões de pessoas seduzidas para os 

regimes de exportação de trabalho. Acima de tudo, são uma fonte de mão de 

obra extremamente barata e por isso contribuem diretamente para o crescimento 

do precariado global. De maneira geral, eles competem entre si por formas de 

trabalho precarizadas. A grande maioria está disposta a aceitar contratos de 

curto prazo, com salários baixos e poucos, ou nenhum benefícios.  



 

 
 

Uma consideração importante, feita pelo autor, é que a globalização 

marcou o aparecimento do que podemos chamar de "Chíndia", que tem mudado 

profundamente a vida social e econômica em todos os lugares. A entrada da 

China e da Índia na corrida competitiva dos mercados abertos contribuiu para 

triplicar a oferta de trabalho nas economias globalizadas, isso porque as duas 

potências juntas acrescentaram 1,5 bilhão de trabalhadores na economia 

mundial.  

Os trabalhadores recém-chegados vieram com pouco capital e com 

salário muito baixos, alterando a relação capital-trabalho mundial e 

enfraquecendo a posição de barganha dos trabalhadores fora da Chíndia. Ele 

observa que um novo termo tornou-se popular, "China mais um", o que implica 

que as multinacionais vão restringir sua estratégia por terem fábricas em pelo 

menos mais outro país, além da China. A China tem contribuído para a 

desigualdade de renda global de várias maneiras. Seus baixos salários têm 

pressionado para baixo os salários no resto do mundo e ampliando as diferenças 

salariais. 

De maneira geral, os migrantes são vistos como persona non grata pelos 

demais grupos que compõem o precariado. A situação deles é ainda mais 

agravada porque geralmente estão dispostos a assumir empregos informais, 

visto que os migrantes vêm de lugares onde tinham renda e expectativas mais 

baixa, mas ao mesmo tempo, o poder de coesão dos demais grupos do 

precariado. Daí nasce o discurso que define os migrantes como malditos, sujos 

e perigosos.   

6.1.3 Nós, um pronome possível? 

 

Conforme Sennett (2009), no novo regime, esse uso do “nós” por parte 

dos trabalhadores se tornou um ato de autoproteção. O desejo de comunidade 

é defensivo, muitas vezes manifestado como rejeição a imigrantes e outros 

"marginais". O ataque ao “estado assistencial”, iniciado no regime neoliberal e 

que agora se espalha para outras economias políticas, trata os dependentes do 

Estado com a desconfiança de que são parasitas sociais, mais do que desvalidos 

de fato. A destruição das redes assistenciais e dos direitos é, por sua vez, 



 

 
 

justificado como libertação da economia política para agir com mais flexibilidade, 

como se os “parasitas” puxassem para baixo os membros mais dinâmicos da 

sociedade. A ideia do parasitismo social é um poderoso instrumento no local de 

trabalho, pois o trabalhador precisa mostrar que não está se aproveitando do 

trabalho dos outros. 

 Para Standing (2013), o precariado vivencia poucas relações de 

confiança, especialmente por meio do trabalho. Ao longo da história, a confiança 

evoluiu em comunidades de longo prazo que construíram redes institucionais de 

irmandade. Se uma pessoa experimenta a confusão por não saber a posição 

que ocupa em sua própria vida, sua confiança se torna duvidosa e frágil.  

Conforme observado por Bauman (2001), no mundo do desemprego estrutural 

não há possibilidade de nos sentirmos seguros. O mundo do trabalho tornou-se 

imprevisível e inseguro, e a multidão de viajantes busca fazer o possível para 

imitar os exuberantes CEO’s que viajam leves, não se permitindo derramar 

lágrimas ao se livrar de qualquer coisa que atrapalhe os seus movimentos. No 

mercado de trabalho flexível, os indivíduos temem assumir ou ficar presos em 

compromissos de longo prazo, uma vez que eles podem envolver custos e ações 

que não seriam objeto de reciprocidades desejáveis. 

De acordo ao pensamento de Sennett (2009), uma visão mais realista de 

como as comunidades se mantêm juntas aparece no ensaio de Lewis Coser3***. 

Ele afirmou que as pessoas são mais ligadas pelo conflito verbal que pela 

concordância verbal, pelo menos concordância imediata. Em conflito, elas têm 

de se esforçar mais para comunicar-se; como muitas vezes acontecem nas 

negociações trabalhistas ou diplomáticas, aos poucos as regras básicas da luta 

unem as partes.  

Ele observou que as diferenças de opinião muitas vezes se tornam mais 

agudas e explícitas, embora as partes possam acabar chegando a um acordo: a 

cena do conflito torna-se uma comunidade no sentido de que as pessoas 

aprendem a ouvir e responder umas às outras, mesmo quando mais agudamente 

sentem suas diferenças. Dessa forma, podemos considerar que uma saída 

possível para superação das formas de trabalho precarizada, passa 

                                                             
3*** Cf. Lewis Coser, The Functions of Social Conflit (nova York: Free Press, 1976) 



 

 
 

primeiramente pela capacidade dos grupos que compõem o precariado de 

compreenderem as amarras (os nós) que os atam uns aos outros. 

A esse respeito, Standing (2013) considera que os movimentos que 

envolvem o precariado, em todo tempo, demosntram uma tensão criativa entre 

o precariado tido como “vítima”, penalizado e demonizado por instituições 

tradicionais e políticas, e o precariado tido como “herói”, que rejeita essas 

instituições em um ato conjunto de desafio intelectual e emocional. Ao mesmo 

tempo, a dupla identidade de vítima/herói contribui para a falta de coerência do 

movimento precariado. O quê ou quem é o inimigo? Todos os grandes 

movimentos ao longo da história foram baseados em classe, para o bem ou para 

o mal. O precariado, por toda a sua rica complexidade, parece não ter uma ideia 

clara do que são esses recursos. Em resumo, uma maneira de olhar para o 

precariado é perceber como as pessoas passam a realizar formas inseguras de 

trabalho que provavelmente não ajudaram a construir uma identidade desejável 

ou uma carreira cobiçada. 

Obviamente, os que têm poder de evitar responsabilidade também têm os 

meios de reprimir o conflito e impedir o processo de chegada ao estado de 

comunidade. Segundo Sennett (2009), fazem isso reprimindo o poder da voz 

entre os trabalhadores mais velhos e transformando a voz da experiência no 

sinal negativo de envelhecimento, através da ideia de que se está demasiado 

envolvido no modo como tudo se fazia antes. Na visão de Bauman (2001), ao 

passar de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores, 

internaliza-se que os laços e parceiras devem ser tratadas como coisas 

destinadas a serem consumidas, e não produzidas, e principalmente, estando 

sujeitas aos mesmos critérios de avaliação de todos os outros objetos de 

consumo.  

O precariado é a soma dos milhões e, ao mesmo tempo, é cada um. São 

os milhares de mulheres mal remuneradas e é cada uma das mulheres que 

cumpre jornada tripla. São os milhares de jovens que buscam incessantemente 

a melhoria de qualificação e é cada um dos jovens que experimenta a frustração 

com trabalhos de baixa complexidade e sem identificação. São os milhares de 

idosos que devem continuar trabalhando por mais alguns anos e é cada um dos 

idosos que experimenta o preconceito pela experiência que adquiriu ao longo da 



 

 
 

vida. São os milhares de migrantes dispostos a buscar uma forma de 

sobrevivência em qualquer lugar do mundo e é cada um dos migrantes rotulados 

como perigosos, sujos e malditos. O precariado é a soma dos milhões que ainda 

não possuem consciência de si e é cada um, que pouco a pouco, tomará 

consciência de nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7  Considerações Finais 
 

 O regime fordista, a partir da sua arquitetura de produção industrial em 

massa, estabeleceu um modelo de organização racionalizada, produzindo um 

novo método de relação social onde os indivíduos passaram a construir e 

fundamentar sua própria identidade, configurando uma curiosa relação de causa 

e efeito. Isso fica claro quando vincula-se o modelo de produção fordista com os 

trabalhadores industriais da época (proletariado). A literatura indica que a 

intensificação das crises do capital, durante o regime de produção fordista, exigiu 

que o capital buscasse novas formas de aglutinação e maximização dos lucros. 

Diferente do que alguns podem supor, procurou-se mostrar nesse estudo 

que o novo regime de acumulação flexível está longe de ser o embrião de uma 

sociedade eventualmente marcada pela maior autonomia e liberdades 

individuais. Ao contrário, de alguma maneira, o grande contrato social ainda 

existe. No entanto, de forma caricata, este contrato tornou-se flexível e cada vez 

menos visível, redigido essencialmente por uma das partes, o capital. 

A produção em massa, da grande indústria fordista, exigia um alto grau de 

comprometimento do capital, não só financeiro, mas também social. Buscou-se 

mostrar que a intensificação das crises, sobretudo durante as décadas de 1970 

e 1980, provaram a incapacidade do capitalismo em garantir um crescimento 

sustentável, ao mesmo tempo que prioriza ferozmente a maximização dos 

lucros. Nesse sentido, o capital passou a buscar formas de adquirir um caráter 

furtivo frente às crises inevitáveis do próprio capitalismo. 

Assim, acredita-se ter sido demostrado que, dentre muitas outras variáveis, 

o capital sagrou-se “independente”, quando tornou-se capaz de organizar sua 

arquitetura em nós (nódulos), fundamentados no aparato financeiro tecnológico 

e em políticas neoliberais, passando a ter a habilidade de criar, alterar ou 

desarticular interseções (acordos, coalisões políticas econômicas, linhas de 

produção, dentre outros), adquirindo um caráter fluido, livre e extraterritorial.  

Ao Estado, em alguma medida, ainda cabe a difícil tarefa de mediar o 

inevitável desequilíbrio entre capital e trabalho, principalmente se for 

pressionado a atenuar as recorrentes anomalias do sistema financeiro. Essa 



 

 
 

tarefa torna-se ainda mais desafiadora frente à crescente independência do 

capital, que agora estabelece como premissa para sua permanência, a 

implementação de políticas que garantam a segurança dos investidores e 

acionistas. A segurança dos investidores, geralmente, está relacionada à 

insegurança no emprego, isso porque para garantir um bom “ambiente de 

negócios”, os governos são impelidos a adotar um pacote de 

desregulamentações trabalhistas que permitam formas flexíveis de trabalhos, já 

que estas devem ser compatíveis com a característica transitória do capital.  

Esse aspecto do estado desregulamentador, principalmente do trabalho, 

torna-se ainda mais delicado quando somado ao caráter ideológico atrelado a 

cada governo, pois isso pode significar um drástico enfraquecimento da proteção 

social e trabalhista, acentuando o estado de precarização da força de trabalho. 

O governo brasileiro, na gestão do então presidente Michel Temer, é um 

exemplo genuíno do movimento de estados neoliberais na implementação de 

medidas que favoreçam o aumento da competitividade, a concentração de 

riqueza e o enfraquecimento das leis sociais e trabalhistas. Em 2017, o governo 

brasileiro implementou o maior pacote de modificações na CLT (Consolidação 

das leis do trabalho) desde a sua criação. Foram alterados aproximadamente 

cem pontos da legislação, sob a justificativa de garantir uma retomada do 

crescimento da economia e do número de postos de trabalho. De maneira geral, 

foi considerado aqui, que as alterações das leis trabalhistas no Brasil 

regulamentam as formas de trabalho flexível, intermitente e precarizado. 

Dentre os muitos pontos alterados, considera-se particularmente aderente à  

discussão aqui apresentada aqueles relacionados ao trabalho intermitente, ao 

home office, aos contratos individuais, acordos coletivos e contribuição sindical. 

Todos em questão revelam o caráter precarizado do trabalho no regime de 

acumulação flexível. 

Como visto ao longo deste estudo, todas essas formas de flexibilidade 

exigidas pelo capital demonstram a sua exigência em se adequar à demanda do 

mercado, ser transitório e tempestivo e, ao mesmo tempo, estão diretamente 

relacionadas a um nível de precarização da força de trabalho. 



 

 
 

O fato é que, a nova legislação trabalhista reafirma a hegemonia do capital 

e dificulta a organização da força de trabalho. O trabalho intermitente, por 

exemplo, permite que sejam feitos contratos onde a força de trabalho ficará à 

disposição da empresa, mas receberá apenas pelas horas “trabalhadas”. O 

home office também é uma das novas modalidades de trabalho regulamentadas, 

nele não haverá controle da jornada de trabalho em casa e a remuneração estará 

relacionada à tarefa. Os contratos individuais também passam a ser 

regulamentados a partir da contratação de trabalhadores autônomos, pois estes 

agora podem assumir acordos de exclusividade e continuidade com determinada 

empresa, mas sem constituir vínculo empregatício.  

Além disso, os sindicatos também se tornaram alvo do governo brasileiro, já 

que a contribuição sindical não é mais obrigatória e os acordos coletivos podem 

se sobrepor à lei. Os sindicatos tornam-se ainda mais enfraquecidos e a 

capacidade de organização da força de trabalho é abalada. 

De maneira geral, frente à fragilização ou extinção das leis trabalhistas, os 

novos “acordos coletivos” (cada vez menos acordados e menos coletivos) 

podem passar a significar a materialização do sacrilégio consumado pela 

santíssima trindade do capitalismo financeirizado: flexibilidade, instabilidade e 

precariedade. 

Este estudo não foi capaz de responder todas as questões que permeiam 

essa intensa relação entre capital e trabalho, mas também, não carrega essa 

presunção. Entretanto, o aspecto que intensificou certa inquietude por respostas 

foi a convicção de que o regime de acumulação flexível, e qualquer outro regime, 

está fundamentado nos “nós”. Não me refiro aos “nós” (nódulos) da arquitetura 

capitalista de produção, mas sim aos muitos “nós” (pronome) que compõe a força 

de trabalho precarizada e qualquer outra esfera da experiência humana. Existe 

a esperança de continuar essa trajetória de aprendizado em um muito desejado 

projeto de mestrado, permitindo aprofundar as questões aqui levantadas, 

principalmente com a ampliação do debate teórico e com a inclusão de uma 

pesquisa de campo para uma melhor dimensão das mudanças e concepção do 

trabalho a partir da aplicação da nova legislação trabalhista. 
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