
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

POLO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

GRADUAÇÃO EM BACHARELADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ COSTA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIZAÇÃO: PRECARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes – Rio de Janeiro 

Julho - 2017 



 

 
 

ANDRÉ COSTA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIZAÇÃO: PRECARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal Fluminense - UFF, como 

requisito para obtenção de título de 

Bacharelado em Ciências Socais. 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Henrique Carvalho 

Organista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes – Rio de Janeiro 

Julho – 2017 



 

 
 

Referência para citação: 
 

SILVA, A. C. da. Flexibilização: precarização das atividades laborais 
Campos dos Goytacazes(RJ): [s.n],2017. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado em Ciências Sociais). Universidade Federal Fluminense, 2017. 

 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
BUCG / UFF / Campos 

 
 

  

  
S586f    Silva, André Costa da. 

   
         Flexibilização: precarização das atividades laborais /  André 

Costa da Silva. -- Campos dos Goytacazes (RJ): [s.n], 2017. 
          
      51 f.:  
      Orientador: Prof. Dr. José Henrique Carvalho Organista  
      Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Sociais). 

Universidade Federal Fluminense. Campos dos Goytacazes(RJ), 2017.      
      Referências. f. 48 
               
  
  
 1. Trabalho – Aspectos sociais. 2. Terceirização. I. Organista, 

José Henrique Carvalho. I. Título. II. Título: Precarização 
das atividades laborais 

                                                                                                                 
CDD 331.11   

   



 

 
 

  



 

 
 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico essa monografia ao meu falecido pai José Airton Da Silva, que em 

vida foi o meu maior incentivador e que se gabava para todos os amigos que eu, seu 

filho, era estudante de uma Universidade Federal. Realmente uma pena ele não 

poder me ver formado e saber que o esforço dele e da minha mãe para que isso 

acontecesse não foi em vão; Espero que ele esteja orgulhoso de mim independente 

de onde ele estiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a minha mãe, Maria de Fátima da Costa Balthazar, pelo amor 

incondicional e por sempre ter medido esforços ao máximo para eu poder terminar 

essa faculdade. 

Aos meus amigos da época da Pensão Radio Velho, Sandra Manhães, Iago 

Manhães (Manhoso), Ricardo Antunes (Holiday), João Pedro Calais (Mineiro), 

Guilherme Villela (Magrin), Ronaldo Caetano (Ronaldinho), Luca Lammle (Doug), 

Bruno Torquato (Traquinas/Bulba), Daniel Ferreira (Negão), Daniel do Gol (Vovô), 

Bruno Balthazar (Prazer), Irmãos Rocha (Raynan Porto e Thauan Porto), Gabriel 

Pralon (Zóio Guerreiro), Gabriel Mathias (Gabigol), Matheus Muzy, Carlos Renato 

(Terê), Eduardo Rubim (Cadu), Matheus Pinto (Cabide), Matheus Cantelle (Cant), 

Herald Jessy (Heraldo), Guto Medeiros (Dj Gutera), Lucas Netto, Tiago Braga, 

Guilherme Carvalho (Soldado), etc.  

Aos meus amigos de República que convivemos por um longo tempo, Pedro 

Henrique (Professor), Marcus Freitas (Frota), Cássio Belizário (Planta), Marcello 

Aguilera (Truta) e nosso agregado capixaba Alex Bitencourt. 

Aos amigos e sobreviventes nessa etapa final de curso, Julius Felicio (Jota), 

Mariana Coelho (Mari), Yuri Ferreira, Gabriel Ribeiro, Luiz Kutianski, Mayara 

Miranda, Maressa Souza, Samara Barroso e a nossa agregada n° 1 Gabriela 

Schocair (Gabi).  

Aos professores, seguranças, técnicos administrativos, funcionários de 

limpeza e principalmente ao meu orientador, pessoas que foram de extrema 

importância e contribuíram para a minha graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

RESUMO 

 

O objeto dessa pesquisa é o processo de precarização das atividades laborais. 

Esclarecemos que o processo de informalização das relações de trabalho caminha 

com a desregulamentação das leis que protegem os trabalhadores através do 

Estado. No que se trata do trabalho precário, procuramos demonstrar que a sua 

existência não é nova, mas foi resinificada, sendo revalorizada. Podemos afirmar 

que as reformas visam à redução do custo de mão-de-obra,  através da 

flexibilização, do incremento da precarização das atividades laborais e 

enfraquecimento das instituições representativas das classes trabalhadoras, ou 

melhor, dizendo sindicatos.  

 

 

Palavras-chaves: Trabalho, Desregulamentação, Flexibilização, Terceirização e 

Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The object of this research is the process of precariousness of labor activities. We 

clarify that the process of informalization of labor relations goes with the deregulation 

of the laws that protect workers through the State. In what concerns precarious work, 

we try to demonstrate that its existence is not new, but has been resinified and 

revalued. We can say that the reforms are aimed at reducing the cost of labor, 

through flexibilization, increasing the precariousness of labor activities and 

weakening representative institutions of the working classes, or rather trade unions. 

 

Keywords: Labor, Deregulation, Flexibilization, Outsourcing and State. 
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INTRODUÇÃO 

 

Foi nosso objetivo neste trabalho perscrutar os não tão recentes debates 

acerca do desemprego e regulação. Desde a década de 1980, o debate brasileiro foi 

circunstanciado pelo “fim da Era Vargas”, juntando com a discussão recente sobre a 

reforma trabalhista ou contrarreforma apresentada pelo governo Michel Temer, 

ressurgiu a necessidade de procurarmos compreender qual o sentido e/ou 

significado da “modernidade” das reformas na relação capital-trabalho. Para tal 

empresa fizemos um resgate bibliográfico de livros, textos, artigos, documentários, 

vídeos das audiências públicas, pesquisa  e análises dos mesmos. Acompanhamos 

as audiências públicas promovidas pela Câmara dos Deputados – através do canal 

da TV Câmara - onde pudemos vislumbrar visões distintas acerca da reforma. 

Todavia, ao iniciarmos nossas investigações vislumbramos que algumas das 

alterações propostas já vinham sendo implementadas desde a década de 1990, no 

governo FHC.  

Em síntese, tínhamos como hipótese central de que as transformações 

ocorridas no “mundo do trabalho” com a diminuição dos postos centrais e com o 

aumento do trabalho temporário, terceirizado, parcial, suscitavam o fim do pacto 

regulacionista fordista-keynesinista e que alguma coisa deveria ser colocada em seu 

lugar. Essa “coisa” é a precarização das atividades laborais, revestidas, em tempo 

de crise do capital, em crise do emprego. Aliás, crise e desemprego são palavras-

chaves para que possamos compreender a substituição das atividades laborais 

reguladas por atividades precarizadas e, no limite, sem qualquer proteção.  

O trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro, faço um breve 

retrospecto do significado da categoria trabalho, passando pelo período da 

Antiguidade Clássica (século VIII A.C. até século V D.C.), Idade Média (século V até 

século XV), Renascimento (final do século XIV até final do século XVI) e 

Modernidade (período que se dá com a consolidação da Revolução Industrial e 

início do desenvolvimento do Capitalismo). Com a finalidade de demonstrar que se 

antes de a burguesia assumir o poder o trabalho era tido como algo menosprezado, 

sob a burguesia o trabalho passa a ser sinônimo de honra, afinal, é “pelo trabalho 

que o homem se enobrece”. 
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No segundo capítulo, entendemos ser interessante retomar o debate presente 

na década de 1980, acerca do fim da centralidade do trabalho, seja como fator de 

coesão social, seja pela sua capacidade explicativa. Para autores como Gorz, Offe, 

Kurz, dentre outros, o trabalho havia sido deslocado de seu eixo explicativo pelo 

incremento do capital morto objetivado, ou seja, pelo aumento exponencial do uso 

de tecnologias. Decerto, esses autores não erram ao olharem para aparência, o 

problema, em nosso entendimento foi nela permanecer. Se o uso da tecnologia e da 

técnica diminuiu o uso direto do trabalho vivo em detrimento do trabalho morto, 

também é verdade que o capital não pode prescindir da exploração do trabalho. 

Velhas formas de organização da produção foram reintroduzidas que, no limite, 

implicam na diminuição dos trabalhadores dos núcleos centrais e a utilização de 

mão-de-obra precária, de fácil descarte e, não raro, sem qualquer proteção legal.  

O fim da centralidade do trabalho e sua base teórica perde sua força ao 

olharmos, ou melhor, investigarmos as imbricações entre o “atraso” e o “moderno”, 

entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa. 

No terceiro, trouxemos considerações para que possamos entender a 

passagem do capitalismo regulado ao neoliberalismo. Mostramos que o estado 

acaba sendo o mediador dos conflitos entre capital e trabalho através da 

regulamentação das atividades trabalhistas.  

No quarto e último capítulo realizamos uma pequena construção histórica do 

papel do Estado nas questões políticas e econômicas na sociedade brasileira. 

Apontando que o Estado sempre foi o responsável pelas regulações legislativas e 

desde o passado e é responsabilizado pelo pequeno crescimento econômico e 

excesso de informalidade e também ao devido enfraquecimento dos sindicatos que 

representam as classes trabalhadoras. 

Na conclusão resgatamos os assuntos debatidos durante o trabalho, 

procurando demonstrar o trabalho realizado a partir das relações informais e todos 

os problemas envolvendo a relação capital e trabalho. Nessa conclusão apontamos 

a precarização das atividades de trabalho, sendo que o Estado de extrema 

importância para que esse processo aconteça, principalmente através das 

flexibilizações das leis trabalhistas. 
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CAPÍTULO I – A RESSIGNIFICAÇÃO DO TRABALHO. 

 

Uma das análises etimológica mais importante quando se refere à categoria 

trabalho encontramos na expressão em latim “tripalium”, que era um instrumento 

utilizado para prender cereais como, por exemplo, o trigo para que pudesse secar ao 

sol e consequentemente poder ser retirado da palha e comercializado e que foi 

muito usado durante a Idade Média (período da história da Europa entre os séculos 

V e XV) pela Inquisição (grupo de dentro do sistema jurídico da Igreja Católica 

Romana, cujo objetivo era combater a heresia, tendo início no século XII na França 

e cobrindo os tribunais ao longo do século XIV) para torturar os hereges, recebe 

esse nome porque é dividido em três partes, era uma madeira enfincada no chão 

com duas outras cruzadas, onde o indivíduo/pessoa era amarrado com pernas e 

braços para posteriormente ser torturado até assumir pra Inquisição os crimes 

cometidos contra a fé/deus. Mas a ideia do trabalho associado à tortura não é mera 

coincidência, haja vista que o trabalho está associado a algo que causa dor, um 

cansaço ou algo que as pessoas na maioria das vezes não gostam tanto. São 

inúmeras as expressões que associam o trabalho a dor e sacrifício, como por 

exemplo, trabalho de parto, ganhar o pão com o suor do rosto.  

 

Imagem 1: 

 

Fonte: http://www.yedaoswaldo.com.br/uploads/08_05_2011__18_39_57tripalium.jpg 

Quando falamos de trabalho, é necessário perceber que ele muda de acordo 

com o tempo, as mais diversas sociedades interpretam o trabalho de maneiras um 

tanto diferentes.  
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Na Antiguidade Clássica (século VIII A.C. até século V D.C.) o trabalho não 

era visto como uma coisa boa, principalmente pelos Gregos, porque o que eles 

valorizavam era o ócio, não o ócio como preguiça, mas o ócio como atividade 

promovida pelos filósofos, não havia o trabalho físico, o que havia para o filósofo era 

o trabalho intelectual, o ócio é o exercício da capacidade intelectiva/intelectual. É por 

isso que na Antiguidade Clássica a uma subdivisão/ separação clara entre “animal 

laborans” e “animal rationale”, ou seja, o animal do trabalho, esse era o escravo, por 

ser aquele que desenvolvia a tarefa árdua e demorada, enquanto o homem livre era 

o homem racional e valorizava o ócio.  

Na Idade Média (século V até século XV) falamos do trabalho como servidão, 

onde o servo era aquele que precisava de proteção, recebia proteção do senhor 

feudal, onde ele ganhava um pedaço de terra dentro do feudo, estava protegido 

pelas muralhas e ganhava essa proteção do senhor feudal em troca do trabalho, ou 

seja, era o trabalho trocado pela proteção.  

No Renascimento (final do século XIV até final do século XVI) há uma nova 

concepção do trabalho, á de glorificação do trabalho, devido a Reforma Protestante, 

principalmente com os Calvinistas, onde o Protestantismo vê o trabalho como algo 

que dignifica o homem. 

Com a Modernidade (período que se dá com a consolidação da Revolução 

Industrial e início do desenvolvimento do Capitalismo) ocorre a ascensão da 

burguesia e com ela à necessidade da utilização intensiva e extensiva da mão de 

obra, da indispensabilidade que se produza cada vez mais. 

O Capitalismo surge com uma lógica sobre o trabalho onde valoriza o mesmo 

de uma maneira objetiva, porque o trabalho produz riqueza e movimenta o capital 

que é à base da sociedade capitalista, também de maneira subjetiva, haja vista que 

àqueles que trabalham são valorizados socialmente, enquanto os que não trabalham 

recebem a adjetivação de vagabundos, etc. 

Podemos perceber que é somente no século XVIII, que o trabalho é 

resinificando, ou seja, é justamente “quando o capitalismo começa a se impor como 

modo de produção hegemônico que o trabalho passa a ser revestido do sentido que 

lhe confere a sua dupla face: direito e dever” (ORGANISTA, JHC. 2006. p29).  
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O trabalho e o ato de trabalhar que até o início do século XVIII, não carregava 

contigo status nem dignidade, após a revolução industrial inverte essa relação, já 

que “é o trabalho que enobrece o homem”.  

No Brasil, essa valorização do trabalho foi ainda mais tardia. É consenso que 

a ressignificação conferida ao trabalho se deu na “era Vargas”. Chegando ao poder 

em 1930, Vargas rompe com as teses liberais vigentes na República Velha e inicia 

um processo de intervenção do Estado em diversos setores da vida social, 

econômica e política. Essas intervenções, em quase sua totalidade, tinham por 

objetivo a “construção do homem novo”, um homem apto para navegar nos mares 

da industrialização, da modernidade, enfim, do trabalho como formador da moral e 

da dignidade do “povo brasileiro”. 

Nesse sentido, a ação regulatória do Estado, na “era Vargas”, no processo de 

trabalho buscou consolidar um pacto social onde as reinvindicações dos 

trabalhadores se apresentassem como doação. De acordo com ORGANISTA 

(2006), 

“Já em 1931 foi criada a Lei de Sindicalização – tendo como corolário a 
ideia de colaboração entre as classes. No mesmo ano foi regulamentado o 
trabalho feminino – criando a paridade salarial; a licença maternidade e a 
proibição da demissão de mulheres grávidas. Foi também de 1931 a Lei do 
Trabalho do Menor – vedando o trabalho de menores de quatorze anos. 
Data de 1932 a criação da Carteira Profissional para maiores de 16 anos. 
Em 1934 foi instituída a Lei Sobre Acidentes de Trabalho. A Lei do Salário 
Mínimo foi promulgada em 1936. Após a “criação” do Estado novo, em 
1937, o governo intervém de forma mais exasperada no mundo do trabalho, 
culminando com a Consolidação das Leis do Trabalho –CLT- em 1943.” 
(p.179). 

 

O ciclo de reformas implementadas por Vargas, desde 1930, de caráter 

autoritário e centralizador, fez do trabalho uma atividade resinificada, agora, longe 

de refletir ou se associar a escravidão, ao aviltamento, passou a ser o elemento de 

coesão social.  
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CAPÍTULO II - A CENTRALIDADE DO TRABALHO 

 

De acordo com Marx, “o trabalho como criador de valores-de-uso, como 

trabalho útil, é indispensável à existência do homem – quaisquer que sejam as 

formas de sociedade” (Marx, O Capital, 1983/1984: p.50). Está claro que o trabalho 

útil, o trabalho em sua dimensão concreta é ineliminável, sempre existiu e sempre 

existirá.  Em outras palavras, o trabalho possui uma dupla característica, o trabalho 

concreto, condição fundamental de toda a vida humana, forma de intercâmbio entre 

o homem e a natureza e o trabalho abstrato, trabalho heterônomo, alienado. 

Desconhecer essa dupla dimensão do trabalho tem por consequência fazer do 

trabalho abstrato o princípio e o fim em si mesmo, ou seja, considerar o trabalho, em 

última instância tão-somente como fonte de riqueza. Sob o domínio do capital, o 

trabalho concreto foi subsumido pelo trabalho abstrato, mas o fim deste é possível, 

desde que implique, logicamente no fim do modo de produção que o criou, já o 

primeiro é considerado por Lukács (1981), ”como protoforma do ser social (...) posto 

que a gênese do ser social, sua separação frente à sua própria base originária e 

também o seu vir-a-ser, estão fundadas no trabalho, isto é, na contínua realização 

de posições teleológicas” (p.19 e 24). 

Por identificarem como sinônimos trabalho e emprego, bem como pela não 

distinção entre o trabalho como produtor de valor de uso e o trabalho abstrato, 

produtor de sobre valor alguns autores, em especial, na década de 1980, 

vaticinaram o fim da centralidade do trabalho como categoria explicativa da 

sociabilidade contemporânea e, por consequência se permitiram ressaltar a perda 

da centralidade cotidiana do trabalho. 

André Gorz, em seu livro Adeus ao Proletariado, datado de 1982, assim 

mesmo, declarado de forma assertiva, o autor francês vislumbra que a diminuição do 

emprego no setor industrial anuncia o fim do proletariado tradicional e o surgimento, 

não como tendência, mas como efetividade, de uma não classe-de-não 

trabalhadores.  Esta nova classe ou nos dizeres do autor, não classe-de-não 

trabalhadores, é composta por aqueles contingentes que pelo aumento da 

intensidade do uso da automação e da informática foi desencaixado do mercado 

formal, encontrando-se desempregadas ou em trabalhos parcial e temporário, 

portanto, ainda segundo Gorz, vivendo a vulnerabilidade do presente e sem 
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qualquer perspectiva de futuro.  Esta não classe de não trabalhadores não tem mais 

o emprego como norma, sua realidade é provisória e contingente, assim definida, o 

trabalho deixa de ser sua atividade principal.  De acordo com Gorz, 

 

“Designa-se por “trabalho” uma atividade fundamentalmente diferente das 
atividades de subsistência, de reprodução, de manutenção e dos cuidados 
com a satisfação no seio da família; e isso não tanto porque o “trabalho” é 
uma atividade paga, mas porque ele se situa no espaço público, 
aparecendo enquanto uma prestação permutável e intercambiável que 
possui valor de uso para os outros (...) Eu chamo de trabalho, portanto, as 
únicas atividades inseridas no progresso social de trabalho e reconhecidas 
como parte integrante desse.” (Gorz,1982: pp.112 e127, apud Braga, 1997: 
p.96). 

 

A definição de trabalho exposta no excerto acima deixa claro que para o autor 

trabalho e emprego são sinônimos. Dito de outra maneira, Gorz, confunde trabalho 

concreto com trabalho abstrato. Assim procedendo, deixa de vislumbrar que a 

diminuição dos postos de trabalho formal, não implica o fim do trabalho remunerado, 

afinal, o capital não está abolindo o trabalho. É, pois, possível observar que se antes 

a forma de assalariamento direto era a regra, hoje o assalariamento se dá através 

de diversos feixes que mesclam mais-valia absoluta e mais-valia relativa, como por 

exemplo, a terceirização, o trabalho por conta própria. 

Ao compreender a existência de uma dualidade no mercado de trabalho, 

Gorz, vaticina a necessidade de distribuição do tempo de trabalho socialmente útil. 

De acordo com o autor, 

“À medida que aumentam as margens de tempo disponível, o tempo de não 
trabalho pode se opor ao tempo de trabalho (...) À medida que se amplia o 
tempo disponível, desenvolvem-se a possibilidade e a necessidade de 
estrutura-la através de outras atividades e de outras relações, nas quais os 
indivíduos desenvolvem suas faculdades diferentemente, adquirindo outras 
capacidades, conduzindo a uma vida diferente. O local de trabalho e 
emprego possa, então, deixar de serem os únicos espaços de socialização, 
as únicas fontes de identidade social. O domínio dom além-trabalho pode 
deixar de ser o domínio do privado e do consumo (...). Uma nova relação 
inversa entre tempo de trabalho e tempo disponível tende, então a se 
estabelecer: as atividades autônomas podem se tornar preponderantes em 
relação à vida de trabalho, a esfera da liberdade em relação à da 
necessidade. O tempo de vida não tem mais de ser gerido em função do 
tempo de trabalho. “É o trabalho que deve encontrar seu lugar, subordinado, 
dentro do projeto de vida”, (Gorz, 1996: pp. 118 e 119, apud Silva 2002: 
p.186). 

 

Nessa longa citação é possível observar que Gorz, em conformidade com sua 

visão dualista e com racionalidades distintas, procura encontrar uma vida cheia de 

sentido fora do trabalho assalariado, subordinando a esfera da heteronímia, do 
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estranhamento, a esfera da liberdade, da autonomia. Essa postura é coerente com a 

sua pressuposição de que “a automatização abole os trabalhadores ao mesmo 

tempo em que os compradores potenciais” (Gorz, 1982: p. 70). Ora, se a automação 

diminui consideravelmente a necessidade do trabalho vivo em detrimento do 

trabalho morto, gerando uma massa de “excluídos”, nada mais coerente do que 

compreender, como fez Gorz, a possibilidade de uma sociedade de tempo livre e 

cheio de sentido fora da relação de assalariamento, essa em retração.  Entretanto, a 

despeito da coerência argumentativa do autor, concordamos com ORGANISTA, que 

“longe de estar desaparecendo, o trabalho abstrato é condição ineliminável na 

formação social capitalista, já que sua abolição seria a destruição do próprio 

sistema. Dessa forma, a possibilidade vislumbrada pela estrutura argumentativa 

gorziana da existência do trabalho abstrato com uma sociedade do tempo livre 

somente pode ser sustentada enquanto utopia” (2006:60). 

A diminuição dos empregos formais não elimina a forma de assalariamento, 

ao contrário, o que se verifica é a complexidade, fragmentação e heterogeneidade 

que conformam a subsunção do trabalho concreto pelo abstrato.  

Clauss Offe também compartilha com Gorz a perspectiva de que a categoria 

trabalho perdeu a sua centralidade em virtude do desemprego estrutural em razão 

direta ao emprego da racionalidade técnica. Além disso, destaca Offe, que houve 

uma significativa diminuição da tentativa de questões levaram, segundo o autor ao 

deslocamento e/ou no limite a implosão da categoria trabalho e sua capacidade 

explicativa das relações sociais. De acordo com o autor, compreender o mundo por 

meio da categoria trabalho nas pesquisas acadêmicas e o surgimento de outros 

temas, como, por exemplo, etnia, gênero, ecologia etc. Essas, de acordo com Offe, 

  

“As diferenciações internas e contínuas da coletividade dos trabalhadores 
assalariados, assim como a erosão dos alicerces culturais e políticos de 
uma identidade coletiva centrada no trabalho, ampliaram esses dilemas das 
formas de trabalho assalariado ou da dependência com relação ao salário 
não serem mais o foco de intenção coletiva e de divisão social e política” 
(1989: p.177, apud Organista: 2006 p. 63). 

 

Em outra passagem, 

 

“À luz dos dados e prognósticos econômicos do presente, não parece de 
todo irrealista esperar um declínio drástico na absorção potencial do 
mercado de trabalho no futuro próximo, provavelmente essas condições 
reduzirão ainda mais os períodos médios de trabalho como uma proporção 
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da vida, ou fomentarão o crescimento de um amplo setor da população 
marginalizado da esfera do emprego remunerado” (1989: p.186, apud 
Organista, 2006: p. 69). 
 

Dos excertos acima se verifica que para Offe o trabalho assalariado tornou-se 

mais raro e não mais ocupa o lugar central nas preocupações das pessoas, posto 

que haja uma fragmentação, heterogeneização em virtude do aumento do setor 

terciário, diminuição do emprego formal no setor secundário e a diminuição do 

tempo de trabalho nas vidas das pessoas. Ainda de acordo com Offe, “cada vez 

mais a produção de bens e serviços ocorre fora da estrutura institucional do trabalho 

assalariado e contratual” (1989: pp.177 e 178, apud Organista, 2006: p.64).  No que 

concerne ao tempo livre vislumbrado por Offe, em seu livro A Ilusão Neoliberal 

(2002), René Passet relata que a diminuição do tempo de trabalho veio 

acompanhada da diminuição do salário, por consequência, haviam pessoas que 

tinham mais de uma ocupação para tentar recompor o salário. De acordo com 

Passet, “quando o presidente Clinton se gabava em sua campanha eleitoral de 1996 

da criação de cerca de 10 milhões de empregos durante o seu primeiro mandato, 

uma piada então popular consistia em responder: sim, eu sei, eu mesmo estou 

ocupado com três” (2002: p.182) Grifos nossos. 

 O desemprego em massa nas décadas de 1980 e 1990, nos países 

centrais, não sustenta como fez Offe, que o trabalho tenha perdido a sua 

centralidade, tampouco que esse desemprego, já que involuntário, irá fazer 

desaparecer com estigmatização social e moral nem a autoestigmatização daqueles 

que se encontram desempregados. Isso porque entendemos que o trabalho continua 

imprescindível para suprir a necessidade de manter-se vivo, bem como em virtude 

de o capital não poder prescindir deste para sua valorização.  A construção da 

narrativa no auge do desemprego foi de culpabilizar a vítima pelo mesmo – pela falta 

de iniciativa de procurar se adequar às novas exigências do mercado de trabalho, 

pela falta de qualificação ou por não querer “buscar o emprego” em outros locais. 

(SENNETT, 2002).  

Não se pode, contudo, discordar que as mudanças assinaladas por Offe são 

concretas, há de fato um aumento crescente do capital fixo e com isso, a diminuição 

do capital variável. Em outras palavras, os dados estatísticos apresentam 

claramente a diminuição dos trabalhadores no setor secundário, o incremento do 

trabalho parcial, em domicilio, terceirizados, cooperativados e por conta própria, 
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entretanto, essas nova/velhas formas de organização do trabalho, não indicam o fim 

da centralidade do mesmo nas duas dimensões objetivas e subjetivas, nem o fim do 

assalariamento ou do trabalho heterônomo. Assim, podemos afirmar que o 

desmonte do estado de bem-estar-social nos países capitalistas centrais, bem como 

aos aspectos regulatórios nos países periféricos, são formas de o capital se 

reorganizar sobre novas bases que, no limite, coloca o mercado como o Deus 

universal, o único regulador. 

Robert Kurz, em seu livro Colapso da Modernização (1992), trata da 

derrocada do “socialismo real” como o espelho para a crise do capitalismo. Segundo 

o autor a débâcle do Leste Europeu, longe de significar a vitória de um sistema 

sobre o outro, expõe os limites do sistema produtor de mercadorias e a existência de 

uma similitude entre os dois sistemas. Segundo Kurz, 

 

“Desde o princípio, o socialismo real não podia suprimir a sociedade 
capitalista da modernidade”. Faz parte, ele próprio, do sistema produtor de 
mercadoria burguês e não substitui essa forma social histórica por outra, 
mas sim representa somente outra fase do desenvolvimento dentro da 
mesma formação da época. Aquilo que prometia uma sociedade futura, pós-
burguesa, revela-se como regime transitório pré-burguês, estagnado, a 
caminho da modernidade, como dinossauro fossilizado originado no 
passado heroico do capital (...) O mercado planejado do leste, como já 
revela essa designação, não eliminou as categorias do mercado. 
Consequentemente aparecem no socialismo real todas as categorias do 
capitalismo salário, preço e lucro. E quanto ao princípio do trabalho 
abstrato, este não se limitou a adotá-lo, como também levou-o ao extremo 
(pp.29 e 48). 

 

Kurz não discorda da existência de uma crise na e da sociedade do trabalho, 

todavia, resgata a diferença marxiana entre trabalho concreto e abstrato, apontado 

que a crise se encontra no trabalho abstrato. Para o autor, 

 

“a abolição do trabalho, no invólucro do sistema produtor de mercadorias, 
não nasce como pura alegria e felicidade, mas somente em forma negativa, 
como crise, e finalmente como crise absoluta da reprodução realizada 
dessa forma, situação que já se anunciou por uma sequência histórica de 
crises de ascensão relativas da sociedade do trabalho moderna. A 
sociedade mundial capitalista está se aproximando assim de sua prova de 
resistência e sua ruptura, pois tem que chegar a um ponto (...) em que 
suprimirá o trabalho em sua aptidão de ser substância social do valor 
econômico” (p.81). 

 

A despeito de realizar, diferentemente dos autores apresentados 

anteriormente, a distinção entre trabalho concreto e trabalho abstrato, parece-nos 

que Kurz sustenta um determinismo acerca da ruptura com atual sistema de 
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produção pelo avanço da ciência e da técnica, cujo ator da transformação será a não 

classe-de-não trabalhadores. Vejamos suas assertivas: 

 

“A tendência desse século ao aumento da intensidade do capital (expressão 
fetichista para o desdobramento da força produtiva ciência) desvalorizou há 
muito tempo a oferta de mão-de-obra barata do Terceiro Mundo, fechando 
com isso, porém, para o próprio Ocidente, uma saída exteriorizante de sua 
crise por meio da exploração daqueles ominosos mercados novos [Assim] o 
capitalismo tornou-se incapaz de explorar, isto é, pela primeira vez na 
história capitalista está diminuindo também em termos absolutos-
independentemente do movimento conjuntural – a massa global do trabalho 
abstrato, e isso em virtude da intensificação permanente da força produtiva” 
(p.170). 

 

O argumento de que “o capitalismo tornou-se incapaz de explorar” não se 

sustenta. É fato, contudo, que o aumento exponencial do trabalho morto e a elevada 

produtividade certamente trazem consequências para entrada do trabalho vivo de 

baixa produtividade no processo produtivo, porém, não significa o fim do trabalho 

abstrato e, por conseguinte, do sistema capitalista. Segundo Organista (2006), 

 

“o capital não perdeu sua capacidade de explorar; o que acontece é que o 
capital se expandiu e se modificou sua forma de explorar, trouxe para seus 
domínios formas de trabalho consideradas pré-capitalistas, como, por 
exemplo, o trabalho em domicilio, o trabalho precário, part-time, expandindo 
o processo de informalização do trabalho – sem que isso signifique o fim do 
assalariamento – para além dos limites dos países do Terceiro Mundo, ou 
seja, para o próprio núcleo do capitalismo. Portanto, longe de dispensar a 
exploração de trabalhadores, o capital expande seus tentáculos e continua 
explorando o trabalho produtivo, agora de forma diferenciada, 
externalizando sua produção ou terceirizando a mesma, construindo pari-
passu as transformações do processo de produção, novas expressões 
valorativas que possam sustentar o sobre trabalho sob a aparência de maior 
liberdade e autonomia, fundada sobre os pilares do contrapropismo, do auto 
emprego, do cooperativo etc.”. (p.91) 

 

Decerto, não se pode negar a existência de pessoas que, conforme Kurz são 

“forçadas a viver num leprosário social”, sem sequer de ter a chance de ser 

explorada pelo sistema de produção capitalista. Cabe ressaltar, entretanto, que não 

é verdadeiro, conforme a citação de Organista, que o capital deixou de explorar o 

trabalho abstrato. Interessa ao capital o lucro, ou seja, a extração de mais-valia, 

essa pode se dar pelo incremento do trabalho morto na produção ou pela 

combinação de várias jornadas de trabalho combinadas, ou seja, pelo uso da mais-

valia relativa. Essas condições irão depender da inserção de cada setor na divisão 

internacional do trabalho. É certo que setores mais estreitamente vinculados ao 

mercado global tendem ao incremento de trabalho morto objetivado, enquanto 
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àqueles que se encontram nas franjas deste mercado se utiliza com mais 

intensidade do trabalho vivo. Nada impede, conquanto, que o capital, se constranja 

em combinar as duas formas, adequando-se à lei do valor.  

Desde o último quartel do século passado a atual quadra histórica, o capital 

subsumiu o trabalho. A ofensiva do capital não se restringiu aos aspectos 

macroeconômicos, foi além. A ofensiva foi também política e ideológica, fazendo 

crer que a crise do capital era (é) a crise do trabalho. Dessa forma, a “pedagogia da 

ocupação” foi colocada no lugar da perspectiva do emprego, onde a liberdade do 

mercado ressignifica a liberdade e o associa ao “estado mínimo”, cujos trabalhos 

formalmente constituídos cedem seus lugares para ocupações sem ou com quase 

nenhuma garantia. Já não se busca mais a empregabilidade, agora é imperativa 

buscar a trababilidade, já que o capital não pode prescindir de explorar a força de 

trabalho para sua valorização, não se fala mais de emprego, mas de trabalho. 

Assim, ao contrário dos autores que tratamos acima, estamos longe do fim da 

centralidade do trabalho, seja enquanto categoria explicativa do capital, seja como 

valor moral e organizador da sociedade.  

Ora, se não há mais empregos para todos é preciso valorizar o trabalho 

enquanto ocupação mesmo sem lastro em qualquer direito social.  Faz-se, portanto, 

necessário nos atermos um pouco mais acerca da ofensiva neoliberal. 
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CAPÍTULO III - A OFENSIVA NEOLIBRAL E A CONTRARREFORMA 

SOCIAL E POLÍTICA. 

 

Contra a instabilidade, a incerteza e o risco que se manifestou desde a crise 

de 1929 até o final da Segunda Grande Guerra, o Estado foi à solução. O Estado de 

bem-estar social no continente europeu, Japão e EUA, foram marcados, então, por 

um círculo virtuoso de crescimento econômico e baixíssimo índice de inflação. 

Combinando keynesianismo e fordismo foi possível engendrar 

 

 “Um conjunto de condições jurídicas e institucionais que regulam o uso do 
trabalho assalariado e a reprodução da existência dos trabalhadores (...) O 
Estado fordista regulamentou e normatizou o uso da força de trabalho 
(duração do trabalho, horas extraordinárias, trabalho infantil, salário etc.) 
Instalou o chamado salário indireto para os trabalhadores (pensões, 
aposentadorias, auxílio doença, educação etc.). Preocupou-se com a 
assistência aos desempregados e acidentados”.(Nunes e Soria, 1996: 
p.252). 
 

Nesse admirável mundo novo os “ciclos de prosperidade seguido de 

depressão (...) era substituído por uma sucessão de brandas flutuações” 

(Hobsbawn,1996). O crescimento econômico e o pleno emprego pareciam consumar 

um mundo harmonioso, livre de contradições e antagonismos, tão característico do 

sistema capitalista. 1  Parecia? Sim, mas, a despeito de durar por três décadas, o fim 

do Estado de bem-estar social se deu e demonstrou que os antagonismos e as 

contradições, bem como os ciclos de crescimento e depressão, não haviam 

desaparecidos. A fase de ouro do capitalismo tardio, segundo Mandel,  

 

“não é de forma alguma uma sociedade completamente organizada. É 
apenas uma combinação híbrida e bastarda de organização e anarquia. O 
valor de troca e a concorrência capitalista não foram abolidos de forma 
alguma (...) A busca do lucro e a valorização do capital continuam sendo o 
motor de todo o processo econômico, com todas as contradições não 
resolvidas que elas geram de modo inexorável. Na estrutura dessa ordem 
econômica de capitalismo privado, a direção e a orientação estatal da 
economia são apenas paliativos para remendar as rachaduras e adiar as 
explosões. Mas, por trás da fachada, a ruína estar se propagando” (1982: 
p353). 

 

                                                           
1 Sobre a teoria econômica de J.M Keynes, consultar, Mendonça (2002). Para evitar os ciclos 

econômicos, para Keynes era necessário uma política de governo que contemplasse: a) forte controle da 
tributação; b) oferta de dinheiro; c) expansão e contração do crédito; d) controle da taxa de juros; e) obras 
públicas; f) incentivar déficits orçamentários; g) fomentar o pleno emprego. 
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E a ruína chegou, abalando os alicerces construídos sub-bases de areia, 

levando ao solapamento do compromisso de classe e a erupção do neoliberalismo. 

Após três décadas no ostracismo, as ideias desenvolvidas pela Sociedade de Mont 

Pèlerin rompem com a hegemonia regulacionista. Segundo Fiori, “foi à crise 

econômica mundial dos anos 1970 que lhes deu uma súbita credibilidade em face ao 

aparente fracasso do keynesianismo, começando ali sua ascensão vitoriosa ao 

poder (2001: p.59)”. 

Para que as ideias neoliberais fossem postas em prática viu-se a necessidade 

de sair das esferas acadêmicas e partir para a da política, tal fato foi visto com as 

eleições de Margareth Thatcher na Inglaterra (1979), Ronald Reagan nos Estados 

Unidos (1980) e do Chanceler Helmult Kohl na Alemanha (1982), sendo assim teve 

início nos principais países capitalistas uma revolução conservadora. Ou seja, “uma 

vez posta no governo, às teorias foram retraduzidas para o plano prático e se 

transformaram no programa universalmente conhecido e organizado em torno do 

tripé: estabilização, desregulação e privatização” (Fiori, 2001:60). Essas 

transformações não se restringiram apenas aos países do capitalismo avançado, em 

consequência de sua dimensão globalizada os países de fora do núcleo central 

também foram atingidos. Isso aconteceu principalmente por dois fatores: “a crise da 

dívida dos países em desenvolvimento e a implosão do mundo socialista” (Fiori, 

2001:60). 

Desregulação, estabilização e privatização começam a estabelecer muito 

mais que novos padrões nessa nova fase do capitalismo mundial viraram “uma 

crença quase religiosa, difundida igualmente, nos anos 90, entre os países ricos e 

pobres” (Fiori, 2001:75).  

A partir desse momento foi sendo resgatadas as teorias do economista 

austríaco Hayek, pois o estado passa a ser visto com a necessidade de ser 

combatido tanto nos países do capitalismo central como nos do periférico. O autor 

se posicionava contra todo tipo de planejamento econômico que servisse como meio 

de corrigir os desajustes do mercado, segundo ele somente através da livre 

concorrência teríamos uma sociedade coordenada. A partir de isso privilegiar o 

mercado e suas forças impessoais em favor de um estado opressor que utilizasse 

da igualdade para restringir as liberdades individuais. Conforme diz Hayek: 
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“à igualdade perante a lei conflita e é de fato incompatível com qualquer 
atividade do governo que vise uma igualdade material ou substantiva 
intencional entre diferentes indivíduos, e que qualquer política consagrada a 
um ideal substantivo da justiça leva á substituição do Estado de Direito. 
Afinal, destaca o autor que não temos o direito de ser altruísta a custa de 
terceiros, nem há mérito algum em o sermos quando não existe alternativa”. 
(Hayek, 1990) 
 

Apesar de Hayek ser defensor das liberdades individuais e também do livre 

mercado o autor reconhece a existência de uma renda mínima que deve ser 

concebida as pessoas de fora do mercado de trabalho, onde seja garantida uma 

quantia mínima para preservar a saúde e capacidade de trabalho do indivíduo. Isso 

não se enquadraria, por exemplo, nós benefícios bolsa família ou escola distribuída 

pelo governo brasileiro. 

Porém esse direito à renda mínima segundo Hayek não deveria possuir uma 

longa duração, como diz o próprio autor “graves problemas de relações 

internacionais cuja importância não deve ser descartada, podem surgir se a mera 

cidadania num país confere direito a um padrão de vida mais alto que em outro” 

(HAYEK,1990). Ou seja, a renda mínima acaba sendo vista como caridade, onde o 

autor faz um apontamento “se aqueles que dependem da comunidade deveriam 

gozar indefinidamente as mesmas liberdades que os demais” (HAYEK, 1990). Isso 

se deve ao fato que de acordo com o autor a segurança econômica pode-se tornar 

um perigo para a liberdade individual. 

Hayek faz um adendo acerca da ideia da contradição entre segurança e 

liberdade “é raro encontrar independência de espirito ou força de caráter entre 

aqueles que não confiam na sua capacidade de abrir caminho pelo próprio esforço” 

(Hayek, 1990). 

“Quando a segurança é entendida em um sentido absoluto, o empenho geral 

em conquista-la, ao invés de possibilitar maior liberdade, torna-se a mais grave 

ameaça a esta” (HAYEK,1990) diz o autor. Esse tipo de segurança “só pode ser 

concebido a alguns e unicamente pelo controle ou a abolição do livre mercado” 

(HAYEK, 1990). Ou seja, segundo o autor existe um conflito irreversível entre 

liberdade e segurança, até mesmo quando se discute sobre “combater as flutuações 

gerais da atividade econômica e os surtos de desemprego em grande escala” 

(HAYEK, 1990). 

De acordo com o autor, até quando grupos ou indivíduos sofram com a 

diminuição de suas rendas, mesmo eles não sendo responsáveis por tal 
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acontecimento, isso não justificariam ações do governo para ajudar essas pessoas 

vítimas de acontecimentos imprevisíveis do mercado. Segundo Hayek, 

 

“é a concessão parcial dessa espécie de segurança a este ou aquele grupo, 
do que decorre um aumento constante da insegurança daqueles sobre os 
quais recai o ônus. Não admira que, em consequência, aumente também de 
modo continuo o valor atribuído à segurança, tornando-se mais e mais 
premente a sua exigência, até que por fim nenhum preço, nem o da própria 
liberdade, pareçam excessivos” (HAYEK, 1990). 
 

Devido a isso, para que a livre escolha das ocupações seja realmente livre, 

não se deve assegurar uma renda regular para todos ou até mesmo para pessoas 

privilegiadas, para que não ocorra a perda do estimulo ao esforço empreendedor. 

Hayek explicita os problemas da seguinte forma,  

 

“Se se protegessem de imerecidas perdas aqueles cuja utilidade é reduzida 
por circunstâncias que eles mesmos não poderiam controlar e prever, e se, 
por outro lado, se impedisse de auferir vantagens imerecidas aqueles cuja 
utilidade aumentou em função de circunstâncias também incontroláveis e 
imprevisíveis, a remuneração deixaria de ter, qualquer relação com a 
verdadeira utilidade. Passava a depender da autorização de uma autoridade 
sobre o que todas as pessoas deveria ter feito ou previsto, e sobre a 
validade de suas intenções. (...) As diferenças de remuneração deixariam, 
assim, de oferecer um estímulo adequado para que os indivíduos 
empreendessem as mudanças socialmente desejáveis, não sendo sequer 
possível aos interessados decidir se determinada mudança compensava o 
esforço dispendido para leva-la a efeito” (HAYEK, 1990). 
 

Em uma alegoria à “sociedade militar”, que em tese seria uma “sociedade 

planejada” onde essa mesma se sobrepõe á “sociedade comercial”, para o autor 

esse seria o pior dos mundos, sua ideia foi demonstrar com isso que as 

possibilidades, diversidades e o sucesso são diminuídos por uma autoridade que 

torna escasso a liberdade e por consequência disso o grande número de 

oportunidades. Essa limitação 

 

“Envolve necessariamente uma redução de oportunidades (...) Para que o 
produtor, seja ele dono da empresa ou operário, receba proteção contra a 
concorrência de preços mais baixos, outros, em pior situação, serão 
impedidos de participar da prosperidade relativamente maior das indústrias 

controladas” (HAYEK,1990). 

 

Não seria essa a lógica esclarecedora para a flexibilização e 

desregulamentação das relações de trabalho? Porque a segurança que é 

proporcionada pelos meios de regulação das relações de trabalho pode limitar a 

liberdade de escolha das ocupações, tendo em vista que o trabalhador quando se 
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insere em uma relação regulada, ele entrega sua liberdade a uma autoridade, no 

nosso caso em específico se trata de uma legislação, diz Hayek. Como vimos, o 

trabalho executado através de relações informais faz com que os trabalhadores e 

empresários fiquem livres das “garras” da segurança. 

De acordo com Hayek não existe a possibilidade de solucionar essas 

questões de segurança e liberdade. O aumento da liberdade só pode ser alcançado 

através do “sistema de mercado”, isso demonstra que o caminho para a redução da 

insegurança trás consigo uma série de pessoas privilegiadas, o que nos remete a 

segurança uma imobilidade e uma limitação absoluta para aqueles que se 

encontram “reféns” das ocupações protegidas, ou seja, a segurança econômica 

acaba por limitar a liberdade. Nesses termos, ressalta Hayek, “nada é mais funesto 

que o hábito hoje comum entre os lideres intelectuais, de exaltar a segurança em 

detrimento da liberdade” (HAYEK,1990). Por este motivo, para o autor não lhe resta 

dúvidas: 

“quanto mais nos esforçamos para proporcionar completa segurança 
interferindo no sistema de mercado, tanto maior se torna a insegurança dos 
menos favorecidos. E quanto mais a segurança se converte num privilégio, 
e quanto maior o perigo para os que dela são excluídos, mais será ela 
valorizada. (...) Em consequência, ao invés de preços, salários e 
rendimentos individuais oscilarem são agora o emprego e a produção que 
ficam sujeitas a violentas flutuações. (...) Poucas coisas tem efeito tão 
pernicioso quanto o ideal da estabilização de certos preços ou salários, 
pois, embora ele garanta a renda de alguns, torna cada vez mais precária a 
renda dos demais. (...) À medida que o número dos privilegiados aumenta, e 
com ele o hiato entre a sua segurança e insegurança dos demais, vai 
surgindo uma escala completamente nova dos valores sociais. Já não é a 
independência, mas a segurança, que confere distinção e status (...) ao 
passo que a insegurança se converte numa terrível condição de pária, a 
qual estão condenados para sempre aqueles a quem na juventude foi 
negado ingresso no porto seguro de uma posição assalariada. (...) Não 
podemos censurar os nossos jovens quando preferem o emprego seguro e 
assalariado ao risco do livre empreendimento, pois desde a mais tenra 
idade ouviram falar daquele como de uma ocupação superior mais altruísta 
e mais desinteressada” (HAYEK,1990). 

 
Novamente Hayek afirma que aqueles que não possuem uma posição 

assalariada sofrem com a insegurança. Apesar disso tudo o autor não propõe nada 

sobre levar todos ao patamar da segurança. Muito pelo contrário, já que ele 

concorda que não são todos que tem direito a segurança. Ou seja, ocorre um 

conflito entre mercado e estado, ou segundo o autor, entre liberdade e segurança. 

Sendo assim a segurança acaba por incentivar a informalidade pela sua 

flexibilidade. De acordo com Hayek ao interferir na livre concorrência acontece o 

seguinte, 



 

26 
 

“qualquer restrição à liberdade de ingresso numa profissão reduz a 
segurança de todos os que se acham fora dela. E à medida que aumenta o 
número daqueles cujo rendimento é assegurado dessa forma, restringe-se o 
campo das oportunidades alternativas abertas aos que sofrem uma perda 
de rendimento. (...) E se, como vem acontecendo com frequência, em cada 
categoria que ocorre uma melhora de condições permite que seus membros 
excluam os demais para garantir a si mesmos o ganho integral sob a forma 
de salários ou lucros mais elevados, os que exercem profissão cuja 
demanda diminuiu não tem para onde se voltar, e a cada mudança produz-
se grande número de desempregados. Não há duvida do que foi em grande 
parte devido à busca de segurança por esses meios das ultimas décadas 
que aumentou a tal ponto o desemprego e, por conseguinte, a insegurança 
para vastos setores da população” (HAYEK,1990). 

 

Devido a isso, o autor pensa que os privilegiados têm algo em comum com 

aqueles que são providos da insegurança, por causa da redução de sua renda ou 

através do esforço visando uma melhora, sendo que “poucas coisas tem tido efeito 

tão pernicioso quanto o ideal de estabilização de certos preços (ou salários), pois, 

embora ela garanta a renda de alguns, torna cada vez mais precária a posição dos 

demais” (HAYEK,1990). A partir disso, vemos que uma das principais causas da 

contradição entre liberdade e segurança, 

 

“estavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de 
maneira mais geral, no movimento operário, que havia corroído as bases de 
acumulação capitalista com suas pressões reivindicadas sobre os salários e 
com sua pressão parasitaria para que o Estado aumentasse cada vez mais 
os gastos sociais. (...) O remédio seria então formar um estado forte, sim, 
em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do 
dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções 
econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de 
qualquer governo. Para isto seria necessária uma disciplina orçamentaria, 
com a contenção dos gastos com bem-estar, e a restauração da taxa 
“natural” de desemprego, ou seja, a criação de um exercito de reserva de 
trabalho para quebrar os sindicatos” (ANDERSON, 1995:10-11). 
 

Quando na citação o autor fala de resgate da disciplina o que ele quer dizer é 

a retomada da livre concorrência, ou seja, restaurar a divisão do senso político e 

econômico. Ao ver de Hayek, 

 

 “A separação dos objetivos políticos e dos objetivos econômicos representa 
uma garantia essencial da liberdade individual (...) a substituição do poder 
econômico pelo político, tão demandado hoje em dia, significa 
necessariamente a substituição de um poder sempre limitado por outro a 
qual ninguém pode escapar” (HAYEK,1990). 
 

Segundo Fiori, 
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“a palavra de ordem, desde os pais fundadores do liberalismo, é despolitizar 
a economia e reduzir ao mínimo a intervenção dos Estados na vida social. 
Trata-se de propostas defendidas em nome da eficácia da “mão invisível” 
dos mercados e dos direitos e interesse dos indivíduos, que precedem, 
segundo os liberais clássicos, a própria formação do poder politico” (Fiori, 
2001:78). 

 
De acordo com Hayek não se pode permitir que em tempos de paz, mesmo 

que para acabar com o desemprego, sejam adotadas medidas regulatórias que 

visam o pleno emprego e a manutenção dos salários. Hayek em uma passagem 

sobre o pós-guerra, quando milhares de pessoas, foi colocados em serviços 

especializados com salários de certa forma elevados, 

 

“em muitos casos, não haverá possibilidade de empregar o mesmo número 
nessas ocupações”. Será necessário transferir com urgência grande parte 
dessas pessoas para outros serviços, e muitas descobrirão que as 
ocupações disponíveis serão menos bem pagas do que aqueles que 
exerciam durante a guerra. O próprio treinamento, que por certo deve ser 
oferecido em larga escala, não solucionara de todo o problema. “Haverá 
ainda muita gente que, se for paga de acordo com o novo valor de seus 
serviços para a sociedade, terá, em qualquer sistema, de conformar-se com 
uma queda de sua posição econômica em relação aos demais” (HAYEK, 
1990). 
 

Para Hayek e seus seguidores, o desemprego e a precarização do trabalho 

existem devido ao excesso de instituições regulatórias. Por essa causa, a 

privatização das empresas, serviços estatais, desregulação, flexibilização das leis 

trabalhistas e fiscais são partes fundamentais da ideia neoliberal.  

Ao se tratar do crescimento da informalidade, alguns autores entendem que o 

seu aumento é devido ao excesso de regulamentação estatal, o que dificulta a 

contratação formal da força de trabalho. De acordo com eles, a opção da 

informalidade está ligada ao alto custo do cumprimento das leis, principalmente as 

trabalhistas, o que acaba dificultando na contratação formal da força de trabalho. De 

outro lado temos autores que defendem a tese de que o aumento da informalidade é 

resultado das transformações produtivas, vinda da flexibilização. Uma das autoras 

que defende essa tese é a professora Maria Augusta Tavares, que em sua tese de 

doutorado afirma que a informalidade é funcional ao capital, ou seja, “tende a se 

generalizar, sobretudo quando propiciada pela flexibilidade na maquinaria e na 

administração dos processos de trabalho, está ultima facilitada pelo recuo das leis 

trabalhistas” (2002: IX). Grifos nossos. 
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Ainda sobre a flexibilidade, Rodrigues (2002:159) traça um perfil dos tipos de 

flexibilização. De acordo com o autor ela se divide em cinco eixos: 

 

1. Numérica externa, onde os empregadores decidem quantos 

empregados querem em qualquer momento;  

2. Externalização, várias formas de subcontratação, ou atividades fora do 

trabalho;  

3. Numérica interna, com jornada de trabalhos e turnos decididos de 

acordo com os empregadores;  

4. Funcional, através da rotação de tarefas de acordo com as 

necessidades dos empregadores;  

5. Salarial, salários reajustados de acordo com o desempenho e 

produtividade dos empregados. 

 

Os tipos de flexibilização descritos acima mostram as mudanças que o mundo 

do trabalho está sofrendo nos últimos 30 anos, que é resultado de um processo de 

fragmentação e precarização, que traz consigo para os sindicatos uma enorme 

dificuldade, porque “além do aumento da precarização do trabalho, estaria se 

vislumbrando uma dualização do assalariamento, concomitantemente a 

fragmentação e crescente heterogeneidade do mercado de trabalho”. (Rodrigues, 

2002:159). 

Harvey faz um comentário sobre o radical processo de restruturação do 

mercado de trabalho, 

 

“Diante da forte volatilidade do mercado, 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 subdesempregados) para impor regimes e 
contratos de trabalho mais flexíveis. É difícil esboçar um quadro geral mais 
claro, visto que o proposito dessa flexibilidade é satisfazer as necessidades 
com frequência muito especificas de cada empresa. Mesmo para os 
empregados regulares, sistemas como “nove dias corridos” ou jornada de 
trabalho que tem em media quarenta horas semanais ao longo do ano, mas 
obrigam o empregado a trabalhar bem mais em períodos de pico de 
demanda, compensando com menos horas em períodos de redução de 
demanda, vem se tornando muito mais comum” (1992:143-4). 
 

Ou seja, a flexibilização pode ser compreendida como uma “ofensiva do 

capital contra o trabalho assalariado”, sendo “a atual tendência dos mercados de 
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trabalho é reduzir o número de trabalhadores centrais e empregar cada vez mais 

uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida sem custos quando as 

coisas ficam ruins” (Harvey, 1992:144 – apud Giovane Alves: 1999). Em outras 

palavras, devido ao aumento das relações informais de trabalho. Pierre Salama 

(1999:75) diz sobre regulação, flexibilização e expansão do mercado financeiro, 

 

“o aumento do desemprego, facilitado pela desregulamentação do mercado 
de trabalho não podem ser compreendidos sem levar em conta o 
comportamento condicionado das empresas em um contexto de liberação 
da economia e da expansão financeira. Desta forma, um circulo vicioso se 
estabelece resultado da insuficiência do investimento produtivo os salários 
evoluem abaixo da produtividade do trabalho, o desemprego industrial se 
expande e aumenta a proporção dos empregos informais no total das 
ocupações”. 
 

No que se refere às grandes transformações no mundo do trabalho, 

 

“é bastante natural que a flexibilidade cause ansiedade: as pessoas não 
sabem que riscos serão compensados, que caminhos a seguir. Para tirar a 
maldição da expressão “sistema capitalista”, antes se criavam 
circunlocuções, como sistema de “livre empresa” ou “empresa privada”. 
Hoje se usa a flexibilidade como outra maneira de levantar a maldição da 
opressão do capitalismo” (Senett, 2002:9-10). 
 

Ramalho defende que ao privilegiar a flexibilização como causa da 

precarização do trabalho e das condições de trabalho, deve-se, 

 

“desconsiderar os aspectos contraditórios dos processos em curso. A 
pesquisa de situações especifica conduz a um exercício necessário de 
relativização, na medida em que certos aspectos da flexibilização podem 
ser considerados vantajosos para certos grupos de trabalhadores. Por outro 
lado, a noção de precarização dá conta genericamente da degradação das 
condições de trabalho do novo padrão flexível, mas, muitas vezes, não 
capta a valorização positiva que, no limite, pode ter um emprego mesmo 
que precário” (Ramalho, 1998: 763 apud. Rodrigues, 2002:161) Grifos 
nossos. 
 

Da mesma forma que Ramalho, acredita-se que a ideia que as pessoas têm 

da precarização, impede que reconheçamos seus sentidos e valorações que a 

mesma possa conferir a um emprego, mesmo que ele seja precário. Ou seja, 

devemos compreender que qualquer emprego é melhor que nenhum, mesmo que a 

nossa sociedade pense diferente sobre isso. 
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CAPÍTULO IV – DESREGULAMENTAÇÃO, ESTADO E INFORMALIDADE. 

 

Durante todo esse trabalho deixamos claro que as atividades de relações 

informais subordinadas ao capital foram possibilitadas principalmente a três fatores: 

flexibilização, terceirização e desregulamentação. O estado em um momento é 

intimado para criar condições que possibilitam a “formalização do informal”, outra é 

intimado para flexibilizar e desregulamentar as relações de trabalho. No pensamento 

neoliberal a “formalização do informal” é vista como necessária, porém não pelo 

modelo proposto pela Organização Internacional do Trabalho. Para os liberais trata-

se da manutenção de um estado ativo e forte para desregulamentar, e de outro lado, 

a manutenção de um estado mínimo para o social. 

Quando falamos sobre relações informais de trabalho estamos nos referindo 

de certa forma ao estado, pois é ele que autentica, regulariza e fiscaliza o 

cumprimento das leis, também é ele que realiza a cobrança de taxas e impostos, ou 

seja, é o estado que ordena o funcionamento político, social e econômico. 

Para o economista De Soto, o desrespeito á lei tem como fator principal o 

excesso de regulação, ou seja, de acordo com o autor o excesso da regulamentação 

ou de leis é a melhor explicação para a informalidade, pois segundo o mesmo é 

mais fácil criar leis do que mudar comportamentos, daí a palavra 

desregulamentação. Em um diálogo com De Soto, Lautier diz, 

 

“o conjunto de regulamentações referentes a todas as empresas, grandes 
ou pequenas, deve ser simplificado ou eliminado (direito do trabalho, fiscal, 
de ocupação do solo, etc.) e os impostos reduzidos. Isto não significa que o 
direito deva desaparecer. Mas, é necessário que ele seja mínimo (...) Trata-
se de formalizar a economia informal, mas em um sentido bem diferente do 
que vigorava até cinco ou dez anos atrás: a economia informal deve ser 
formalizada na medida em que a forma imposta seja mínima e frouxa” 
(Lautier, 1999:72) 
  

Partindo do ponto que a informalidade é uma reação criativa contra a 

opressão do estado, De Soto afirma que a informalidade possui efeito negativo para 

as pequenas empresas, já que não permite oferecer ou receber garantias jurídicas, 

como por exemplo, tomar empréstimos. Em seu discurso fica claro o seu publico 

alvo, empresários ou aqueles que almejam tal posição. Lautier faz o seguinte 

apontamento, 
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“Admite-se que os pequenos empreendedores reivindiquem a redução dos 
constrangimentos estatais, pois não resta dúvida de que isso corresponde 
ao seu interesse. Mas corresponderá igualmente aos dos seu empregados, 
que recebem menos de um salario mínimo, tem jornadas de trabalho muito 
mais longas que a legal, etc.? [E conclui] Ao privilegiar os empresários que, 
por definição, empregarão trabalhadores assalariados que a 
desregulamentação tornou formais, mas que, em sua maioria, terão sua 
condição piorada” (LAUTIER, 1999:74). 
 

Vale a pena lembrar que não se leva em conta as qualidades das ocupações 

que podem ser geradas através da desregulamentação se tornando regra, pois para 

os liberais a intervenção estatal trás efeitos graves sobre a produtividade e o 

emprego. Uma ideia que ganha mais força, principalmente devido às ideias 

neoliberais, é a seguinte: desregulamentação + colaboração das entidades 

sindicais= mais empregos. Lautier discorda dessa ideia,  

 

“Países ultraliberais em matéria de regulamentação fiscal e social das 
pequenas empresas, como Filipinas, Indonésia ou Tailândia, veem piorar, 
nos últimos anos, as condições de trabalho e remuneração dos 
assalariados, na mesma medida em que a situação dos microempresários 
melhora” (LAUTIER, 1999:74). 
 

O autor Manuel Castells possui alguns argumentos que tornam claro as 

dificuldades de se manter o controle dos estados-nacionais sobre as grandes 

corporações. Castells afirma que, 

 

“a globalização da produção e do investimento reapresenta uma ameaça ao 
Estado do bem-estar social. Isso se deve ao fato de que está se tornando 
cada vez mais contraditória a ideia de que as empresas possam atuar em 
mercados globalizados e integrados, tendo que arcar com grandes 
diferenças de custo em termos de benefícios sociais, bem como trabalhar 
com diferentes níveis de regulamentação que variam de país para país. 
Uma vez que as empresas por meio da tecnologia da informação têm 
condições de se estabelecer em diferentes locais e manter-se integradas 
redes e mercados de produção global, acabam desenvolvendo uma espiral 
descendente em termos de concorrência nos custos sociais” (Castells, 
1999:296). 

 
De acordo com a fala de Castells, podemos concluir que a 

desregulamentação e flexibilização são requerimentos necessários do capitalismo. 

Sendo assim, algumas estratégias usadas por corporações transnacionais, por 

exemplo, aceleração da integração das cadeias internacionais, adoção de técnicas 

de gestão, intensificação de acordos entre firmas e de subcontratação ajudaram na 

transformação da natureza do trabalho. Os empregos que mais cresceram a partir 
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dessa transformação são o temporário, o de meio de expediente e o informal. 

Castells diz, 

“a lógica desse sistema de trabalho altamente dinâmico interage com as 
instituições trabalhistas de cada país: quanto maior as restrições a essa 
flexibilidade e quanto maior o poder da barganha dos sindicatos de 
trabalhadores, menor será o impacto sobre salários e benefícios e maior 
será a dificuldade de novos trabalhadores serem incluídos na força de 
trabalho com isso limitado a criação de empregos” (Castells, 1999:288). 
 

A ideia por trás disso tudo é flexibilizar, desregulamentar e enfraquecer o 

poder dos sindicatos, pois isso em tese é o que seria capaz de gerar mais 

empregos. De acordo com Castells, os sindicatos, são os principais obstáculos para 

reestruturação,  

“foram enfraquecidos por sua inadaptabilidade á representação de novos 
tipos de trabalhadores (mulheres, jovens, imigrantes), a atuação em novos 
locais de trabalhos (escritórios do setor privado, indústrias de alta 
tecnologia) a ao funcionamento das novas formas de organização (a 
empresa em rede de escala global) (...) Até os governos socialistas da 
França e Espanha continuaram as mudanças em condições do mercado de 
trabalho, consequentemente enfraquecendo os sindicatos, quando as 
pressões da concorrência dificultavam o total afastamento das novas regras 
administrativas da economia global” (CASTELLS, 1999:298). 
 

A partir dessa nova fase da acumulação capitalista, o desemprego passa a 

exercer a função de condicionador da força de trabalho, reduzindo o poder dos 

sindicatos, mas ao mesmo tempo oferece a chance dos trabalhadores se tornarem 

patrões.  

Quando os liberais exigem a necessidade de menos estado e pedem maior 

liberdade e autonomia na direção de seus negócios, não quer dizer que eles 

descartem a ideia do estado como agente de desregulamentação, especialmente se 

tratando das leis trabalhistas. Devido aos vários ataques aos direitos sociais e 

trabalhistas podemos concluir que os liberais querem um estado forte, presente e 

atuante. É um fato que nessa nova era marcada pela centralização e concentração 

do capital fere os poderes dos estados nacionais, é correto afirmar que esse estado 

não pode mais ser gestor de políticas públicas, de geração de empregos e renda, 

ele só age de forma subordinada aos interesses do capital ligados á grandes 

empresas. Sendo assim, podemos entender o aumento do trabalho de maneira 

informal, pois o estado ao flexibilizar as leis trabalhadoras oferece ao capital maior 

liberdade para exploração da força de trabalho.  

Não podemos esquecer que a função principal do direito é legislar com o 

objetivo de tornar da maneira mais justa possível, formações sociais com relações 
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de forças diferentes. Ou seja, a partir do momento que o estado decide como 

fundamental a flexibilização das leis trabalhistas, ele assume uma ideia do “livre 

mercado” e esquece-se da função principal do direito, principalmente nos tempos 

atuais onde a correlação de forças tende ao capital.  

A precarização do trabalho, o aumento do desemprego e da informalidade 

enfraqueceu os sindicatos, que acabaram ficando com uma atuação pífia. Se nos 

anos 80 os sindicatos foram umas das mais importantes instituições de resistência 

do país, nos dias de hoje esse quadro encontra-se totalmente alterado. Isso ocorre 

devido a diversos fatores, sendo que a principal delas é pela mudança do modo 

capitalista nos últimos 30 anos. De acordo com ANTUNES (1999) e HYMAN (1996) 

a crise dos sindicais se deve á quatro fatores: 

 

1. Diminuição das taxas de sindicalização, especialmente resultante do 

aumento do desemprego gestado pelo incremento do processo de 

reestruturação das empresas, seja pelo introdução de novas 

tecnologias e/ou por novas técnicas gerenciais;  

2. Pelo esvaziamento das instituições sindicais de ponta, como, por 

exemplo, petroleiros, metalúrgicos e bancários em consequência da 

pedagogia do desemprego;  

3. Pela dificuldade de enfrentar os pressupostos neoliberais, seja 

enquanto orientação econômica ou como discurso ideológico. Não se 

pode esquecer que esses pressupostos chegaram ao poder por 

governos eleitos;  

4. Por uma ofensiva ideológica do capital sobre o movimento sindical e 

social como um desdobramento da destruição do bloco socialista 

europeu e da própria desintegração da União Soviética a partir de 

1989. 

 

Nos anos 80 as ações sindicais foram marcados por grandes números de 

greves, organização de trabalhadores nos locais de trabalhos e ampliação de 

reinvindicações, por outro lado, a partir dos anos 90 esse processo entra em 

decadência. Como diz Borges, 
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“Na defesa do emprego, os trabalhadores abdicaram de reinvindicações de 
melhorias de salários e de condições de trabalho, aprofundando a queda 
dos rendimentos e a precarização. Muitos dos benefícios foram trocados 
pela promessa, na maioria das vezes descumprida, de manter os 
empregos” (BORGES: 2002:102). 
 

O desinteresse da regulação da relação de trabalho por meio dos sindicatos 

vai de acordo com as ideias liberais. Ou seja, o sindicato era um grande problema 

para implementar esse programa. Os problemas de acordo com Anderson, 

 

“estavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de 
maneira mais geral, no movimento operário, que havia corroído as bases da 
acumulação capitalista com suas pressões reivindicadas sobre salários e 
com sua pressão parasitaria para que o estado aumentasse cada vez mais 
os gastos sociais. (...) [O remédio seria então,] manter um estado forte, sim, 
em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do 
dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções 
econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de 
qualquer governo. Para isto seria necessária uma disciplina orçamentaria, 
com a contentaçao dos gastos com bem-estar, e a restauração da taxa 
“natural” de desemprego, ou seja, a criação de um exercito de reserva de 
trabalho para quebrar os sindicatos” (ANDERSON, 1995:10 e 11). Grifos 
Nossos. 
 

Oscar Uriarte entende que o principal responsável pelo ataque à legislação 

trabalhista é o estado. De acordo com ele, “enquanto se afirma que no direito 

individual do trabalho o estado não deve intervir nem legislar, já em matéria de 

direitos coletivos, o estado deve fazê-lo para restringir o poder sindical, limitar a 

esfera da negociação e restringir o direito de greve” (apud BORGES, 2002:89).  

O economista, chamado James Heckman, vencedor de um premio Nobel em 

economia, fez varias críticas aos sindicalistas brasileiros por serem contra a 

desregulamentação das relações de trabalho. Para ele isso só poderia ser justificado 

pelo caráter de monopólio dessas instituições, onde segundo o mesmo, os 

sindicatos brasileiros são como carteis que possuem monopólio de representação 

dos trabalhadores formais, garantido pra esses uma defesa que é negada ao grande 

número de trabalhadores informais. Essa ideia é condizente com as ideias liberais, 

pois integra um paradigma econômico e outro ideológico. Ou seja, é tida a ação 

sindical como sendo negativo e consequência gerado pelo capital. Vale ressaltar que 

o caminho a ser seguido indicado pelo Heckman está inserido nas ideias liberais 

para regular as relações entre capital e trabalho. Essa ideia se enquadra no “dogma 

central de nossa época que se caracteriza pela expectativa de que o mercado livre 
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seja, em geral, capaz de garantir o melhor de todos os resultados possíveis” 

(BRENER, 1999:10).  

Ainda de acordo com Brenner, o desemprego, trabalho parcial, 

informalização, precarização do/no trabalho tem como um dos principais 

responsáveis os sindicatos, pois os sindicatos brasileiros não entenderam que com a 

desregulamentação “toda a sociedade ganhará em longo prazo com o fim dos 

custos do emprego”.  

Na obstinada tentativa de transformar em normas legais os imperativos da 

flexibilidade, o Estado está tentando promover uma intensa desregulação das 

relações trabalhistas. Ressurgindo com força, amplitude e destaque o discurso do 

“Custo Brasil” fundado no trabalho. A propaganda oficial de rigidez do mercado de 

trabalho, sustentado no conceito de atraso da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT) e do elevado custo do trabalho, forjou apoio inclusive nas fileiras dos 

trabalhadores, desde o final da década de 1990. (POCHMANN e BORGES, 

2002:32). Nesse caminho, buscou-se, desde então, implementar uma série de 

medidas pontuais na Consolidação das Leis Trabalhistas. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 6.787/2016 na Câmara dos Deputados que 

altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de três de janeiro de 1974, 8.036, 

de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a 

legislação às novas relações de trabalho; ao todo o projeto traz mais de 100 

alterações para CLT. 

A “fúria legisladora” (BORGES, 2002:67-69) do executivo em busca de 

flexibilizar e promover a desregulamentação do trabalho em nome do livre mercado 

torna-se evidente pelos números de mudanças propostas, das quais listaremos as 

principais abaixo. Fica claro, portanto, assim como fala Uriarte “que o ataque á 

legislação trabalhista tem no Estado seu principal executor”. Destacamos alguns 

exemplos que buscaram flexibilizar as relações de trabalho e que possuem vínculos 

mais precisos com a precarização do trabalho, e no limite, com a informalização 

associada às grandes e pequenas empresas. 

 

A. Art. 58-A: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele 

cuja duração não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade 
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de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não 

exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de 

acréscimo de até seis horas suplementares semanais. Atualmente a 

jornada parcial é de 25 horas semanais, sem hora extra e com direito á 

férias de 18 dias. 

B. Art. 75-B considera-se teletrabalho a prestação de serviços 

preponderantemente fora das dependências do empregador, com a 

utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua 

natureza, não se constituam como trabalho externo. Atualmente esse 

tipo de trabalho não é previsto pela CLT. 

C. Art. 394-A, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do 

adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: I – 

atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a 

gestação; II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou 

mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de 

confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a 

gestação; III – atividades consideradas insalubres em qualquer grau, 

quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de 

confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a 

lactação. Atualmente grávidas e lactantes não podem trabalhar em 

locais insalubres, independentemente do grau de insalubridade. 

D. Art. 442-B, a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as 

formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou 

não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta 

Consolidação. Atualmente é permitido as empresas contratar 

autônomos, mas se houver exclusividade e continuidade, a Justiça 

obriga o empregador a indenizar o autônomo como se fosse um 

celetista. 

E. Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita 

ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado 

ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. § 3º 

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a 

prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo 
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com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 

determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de 

atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, 

regidos por legislação própria. Atualmente a CLT não prevê esse tipo 

de contrato. 

F. Art. 579, o desconto da contribuição sindical está condicionado à 

autorização prévia e expressa dos que participarem de uma 

determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão 

liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou 

profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 

desta Consolidação. Atualmente é obrigatória e descontada uma vez 

por ano diretamente do salário do trabalhador. 

G. Art. 611-A, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm 

prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: I – 

pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites 

constitucionais; II – banco de horas anual; III – intervalo intrajornada, 

respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores 

há seis horas; IV – adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de 

que trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015; V – plano de 

cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do 

empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram 

como funções de confiança; VI – regulamento empresarial; VII – 

representante dos trabalhadores no local de trabalho; VIII – 

teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; IX – 

remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo 

empregado, e remuneração por desempenho individual; X – 

modalidade de registro de jornada de trabalho; XI – troca do dia de 

feriado; XII – enquadramento do grau de insalubridade; XIII - 

prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia 

das autoridades competentes do Ministério do Trabalho; XIV – prêmios 

de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em 

programas de incentivo; XV – participação nos lucros ou resultados da 
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empresa. Atualmente, acordos coletivos não podem se sobrepuser ao 

que é previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

H. Lei Nº 13.429 de 31 de Março de 2017, altera dispositivos da Lei no 

6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário 

nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as 

relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. 

Apesar de ter sido aprovada separada das demais medidas, a Lei da 

Terceirização é considerada parte da Reforma Trabalhista. 

Antigamente só era permitido à terceirização das atividades-meio, ou 

seja, aquelas não consideradas a principal atividade da empresa, como 

por exemplo, limpeza e segurança. Agora é permitido a terceirização 

de todas as atividades da empresa, ou seja, até as atividades-fim.  

 

A partir disso vemos uma desqualificação do movimento sindical através do 

desemprego, inflação e essas ações do governo federal querendo precarizar as 

relações de trabalho, que levam “para a liquidificação gradual e silenciosa do 

estatuto do trabalho, com o abandono das politicas ativas de regulação do mercado 

de trabalho e do fortalecimento da democratização das relações de trabalho” 

(MARTINS e RODRIGUES, 2001:170). Além disso, percebemos por essas medidas 

que  

“o atual caminho da flexibilização retira a eficácia do modelo getulista de 
organização dos interesses, corrobora para a consolidação de um 
verdadeiro Frankstein no marco legal do mercado de trabalho (...) Dessa 
forma, parece que o objetivo governamental é justamente sufocar o atual 
quadro jurídico, através de seu engessamento, com leis que atendam 
interesses minoritários e particulares” (POCHMANN, 2002:156). 
 

O discurso oficial coloca que a flexibilização das leis trabalhistas será 

benéfica para os trabalhadores, abaixo listaremos alguns dos motivos:  

 

1. Aumento de produtividade das empresas; 

2. Redução de custos para as empresas, o que traria de volta a 

competitividade e desenvolvimento do país, visando tirar o Brasil da 

crise econômica. 

3. Trará mais proteção a empregados terceirizados; 

4. Garantirá melhores condições de trabalho; 
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5. Criação de mais empregos; 

6. Redução do número de processos na justiça do trabalho. 

 

De acordo com o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, essas propostas 

visam o aprimoramento dos direitos dos trabalhadores e não uma retirada como 

muitos dizem. Ele afirma que “a CLT permite interpretações bastante subjetivas 

sobre as leis de trabalho e essa reforma permite dar mais clareza na relação de 

contrato entre trabalhador e empregador”. Utilizando como base os estudos da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) o mesmo diz 

que com a Reforma Trabalhista será possível à criação de 5 milhões de empregos. 

Por outro lado temos o discurso contra a flexibilização das leis trabalhistas 

pois ela prejudicaria os trabalhadores, abaixo listaremos algum dos motivos: 

 

1. Gerará precarização do trabalho; 

2. Perda de direitos conquistados após décadas de luta; 

3. Cenário de crise prejudica a paridade em negociação de acordos 

trabalhistas. 

4. Salários menores; 

5. Jornadas de trabalhos mais longas; 

6. Instabilidade no emprego; 

7. Dificuldade em reclamar os direitos na justiça. 

 

Vários representantes de diversos tipos de organizações tecem suas criticas, 

vejamos alguns exemplos: Segundo Ângelo Costa, presidente da Associação 

Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), “A reforma não vai gerar emprego. 

O próprio governo não tem apresentado dados que garantam isso. Vai gerar na 

verdade a precarização do trabalho”; O presidente da Associação Latino-Americana 

de Juízes do Trabalho (Alit), Hugo Melo Filho, fez um alerta “Por que razão o 

trabalhador vai iniciar uma negociação com os patrões para obter algo inferior ao 

que ele já tem na lei? Ele só vai negociar se estiver sendo coagido”; Berna Menezes, 

dirigente da Intersindical, também atacou a proposta “As maiores vítimas são os 

jovens que não terão direito a se aposentar e não terão direitos trabalhistas”. O 

senador Paulo Paim (PT-RS), vice-presidente do colegiado da Câmara dos 
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Deputados diz “É o fim dos mundos acabar com a CLT [Consolidação das Leis do 

Trabalho]. A reforma do Temer vai acabar com tudo”; Carlos Silva, presidente do 

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), declara “Quem está 

votando pela reforma trabalhista e quem está votando pela reforma da Previdência 

está votando em que o trabalhador seja chicoteado”.  

Em um estudo feito pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) em parceria 

com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE), apresentou dados que demonstram que os terceirizados “ganham em 

média 25% a menos, trabalham em média três horas a mais por semana e ficam em 

média três anos a menos em trabalhos semelhantes exercidos por empregados 

diretos”. Segundo especialistas em Direito do Trabalho, “os salários tendem a ser 

menores porque a empresa terceirizada busca garantir seu lucro oferecendo mão de 

obra mais barata para as contratantes”. 

Segundo o economista Cláudio Dedecca o Brasil registra “30 anos dessa 

perspectiva política, acompanhada pelo crescimento do desemprego e da 

desigualdade social. Mesmo assim, esses males continuam sendo imputados á 

regulamentação social do pós-guerra” (DEDECCA:2001 –APUD BORGES, 

2002:43). 

A respeito da ideia de desregulamentação igual a mais emprego que tratamos 

no início desse capítulo podemos constatar que é uma farsa, ou de acordo com 

Uriarte, ela é pura ideologia. Segundo o mesmo, essa ideia não faz sentido no 

mundo real. O que acontece é o seguinte 

 

“nos últimos anos quem mais tem flexibilizado são Espanha e a Argentina e, 
no entanto, não só não resolveram o problema do emprego, mas o 
agravaram. Precisamente estes dois países geraram, na Europa e na 
América Latina, os maiores níveis de desemprego do período recente. Quer 
dizer, não há evidências práticas de que a proposta neoliberal seja eficaz 
em matéria de gerar empregos” (Autor, Ano, Pagina) 
 

E conclui 

 

“No debate sobre a ineficiência econômica da legislação trabalhista e das 
relações de trabalho tradicionais a muito tempo de ideologia. A muito do 
pensamento único. A muito de retaliação: após 50 anos, com a mudança da 
correlação de forças, o patronato quer recuperar o que perdeu nesse tempo 
todo (...) Estamos num sistema produtivo que destrói emprego e, 
consequentemente, nada se consegue barateando o custo da mão de 
obra. Ninguém compra aquilo que não precisa. Nenhum empregador 
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vai contratar um trabalhador , por mais barato que seja seu salário, se 
não é necessário seu trabalho” (BORGES, 2002:90) Grifos nossos. 

 

Por isso, a onda que tomou conta do Brasil, principalmente, a partir da década 

de 1990, de que o excesso de regulamentação do mercado de trabalho é 

responsável pelo alto número de desemprego ou empregos informais “tem muito de 

ideologia e muito de pensamento único”. 

Não nos resta dúvida que os recentes ataques à legislação trabalhista 

implicam na redução dos custos variáveis para o capital, porém, essa diminuição 

não significa, de nenhuma maneira, que novas oportunidades de empregos irão 

existir, se esses não tiverem necessidade. O que pode aparecer e o que está 

acontecendo, são alguns postos de trabalho, não emprego, mas sim trabalhos 

caracterizados por relações informais, por exemplo, ambulantes, vendedores de 

catálogo, domicilio, autônomos, etc. Por último, a redução dos direitos trabalhistas, 

não está nem perto de reduzir a informalidade, e sim transformando os assalariados 

formais nas mesmas condições do que exercem suas atividades de maneira 

informal.  

Na prática temos exemplos históricos que comprovam que a 

desregulamentação ampliou os trabalhos informais ao invés de diminui-los, o 

contrato por tempo indeterminado de 1988, com a promessa de que criaria mais 

empregos, 

“ele foi um verdadeiro fiasco como alternativa de geração de novas vagas. 
Conforme dados do próprio Ministério do Trabalho, em dois anos de sua 
vigência foram admitidos somente 16.099 mil pessoas nesse tipo de 
contrato. Isto num universo de 22,5 milhões de pessoas contratadas com 
registro em carteira” (BORGES, 2002:74). 

 
Os resultados da flexibilização como fomento a informalidade são inegáveis. 

Até a década de 1970, com o aumento em média anual de 7%, desde 1950, 

 

“de cada dez postos abertos, oito eram assalariados, sete dos quais com 
carteira assinada (...) Mas, a partir de 1980, o país ingressou nas duas 
piores décadas de todo o século 20. Nos anos 90, por exemplo, o PIB 
brasileiro cresceu apenas 1,9% como média anual, enquanto nos anos 80 a 
variação foi de 2,6%” (POCHMANN, 2002:70). 
 

Devido à baixa expansão econômica na década de 1990, por exemplo, de 

cada dez empregos criados somente dois eram assalariados, porém sem registro 

formal. Ou seja,  
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“dos 13,6 milhões de pessoas que ingressaram no mercado de trabalho nos 
anos 90, apenas 8,5 milhões obtiveram acesso a algum posto de trabalho, 
gerando um excedente de mão de obra de 5,1 milhões de desempregados 
(...) somente 62,5% das pessoas que se inseriram no mercado de trabalho 
encontraram uma vaga. (...) em termos anuais, nota-se que a década de 
1990 contribuiu para o registro adicional de 567 mil desempregados (média 
anual)” (POCHMANN, 2001:103). 
 

Essas citações confirmam o que temos falado nesse trabalho, que cada vez 

mais o emprego tem dado lugar a “pedagogia da ocupação”. Estamos vivendo uma 

crescente do desemprego, precariedade do trabalho e trabalhos informais. No que 

diz sobre o trabalho informal, não se trata de seu assalariamento ilegal, embora 

talvez isso possa acontecer, já que legalmente são as formas autônomas que 

acabam prevalecendo. As relações de trabalhos informais reféns do capital que aqui 

abordamos são utilizadas como forma de flexibilizar as relações de trabalho. Apesar 

de não terem os mesmos interesses e funções para/com o capital, pois não possui 

autonomia, independência organizacional e direitos dos assalariados formalmente.  
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                             CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate que vem ocorrendo há muito tempo sobre as transformações do 

mundo do trabalho vem sendo discutido por diversos autores e pesquisadores e 

podem ser resumidas em dois assuntos, informalidade e empreendedorismo. 

Poucos são os trabalhos que vão, além disso, apesar de que nos dias de hoje 

ambos os  assuntos estejam correlacionados, embora ainda a informalidade seja 

tratada como “o campo negro da história” e “subemprego”, a ser superada pelas 

reformas ou em linguagem marxista contrarreforma. 

Conseguimos no dia a dia perceber a informalidade nas atividades exercidas 

nas ruas, principalmente nas grandes cidades. Por outro lado, a informalidade e o 

subemprego não se encontram somente presentes nessas atividades. Ela não pode 

ser caracterizada só pela ausência de carteira assinada ou atividades criminais.  

Existe um processo de informalização das relações de trabalho que vão além 

dessas atividades e que não possuem um caráter ilegal pois são vistas como 

autônomas, ou seja, não se enquadram em trabalho ou emprego informal. Essas 

atividades informais não são uteis para o capital, a não ser para prevenção de 

problemas que possam causar um grande numero de pessoas desempregadas, ou 

seja, numa sociedade que o trabalho ainda possui valor moral é melhor qualquer 

ocupação do que nenhum emprego. 

Essa ideia de uma economia baseada em informalidade e 

empreendedorismo, principalmente presente no discurso liberal, com a qual não 

concordo. Por isso no decorrer do trabalho, pesquisamos os motivos que os levaram 

a ter essas ideias. Durante a pesquisa percebemos que os autores que compactuam 

com essas ideias, não veem os trabalhadores de atividades informais como parte do 

sistema. Eles jogam essas atividades nas mãos do Estado, que segundo os 

mesmos, seria responsável por fornecer políticas de auxilio de renda para os mais 

pobres. Ou seja, os liberais querem separar pelo discurso a politica da economia. 

A precarização e a flexibilização ocorre principalmente devido ao processo de 

fragmentação e desregulação das atividades, se adequando ao capital. Através 

dessa pesquisa procuramos entender a informalidade através de uma forma em que 

ela normalmente não é atribuída.  
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Não existe ilegalidade salarial na informalidade, inclusive encontramos nela 

formas de trabalho parecidas com as do inicio da Revolução Industrial e também o 

Estado criou mecanismos jurídicos que ajudam a ocultar o que é venda de força de 

trabalho e trabalho assalariado, melhor dizendo, venda de mercadoria. Esses 

mecanismos criados pelo Estado, acabam servindo aos interesses do capital, pois 

podem adquirir mão de obra sem a necessidade de um contrato de trabalho. Sendo 

assim, a informalidade ligada a desregulamentação, deixa a relação de trabalho 

mais flexível, produtivo e funcional ao capital. 

O trabalho realizado nas relações precárias, terceirizadas, através da 

flexibilização tem com o capital os mesmos deveres dos formalmente assalariados, 

com contratos estáveis e regulamentados, já que possuem os mesmos objetivos. 

Apesar disso, os discursos e os mecanismos jurídicos passam a ideia de que todos 

podem ser capitalistas.  

  . Essas relações que se dão de formas precárias de trabalho tendem a se 

encaminhar para o fim do emprego tradicional do modo que conhecemos, ou seja, 

aquele de carteira assinada, horário determinado, protegido por legislação 

trabalhista e aposentadoria. Tudo isso sendo possibilitado pela flexibilização, 

terceirização e desregulação.  

Podemos compreender essas mudanças, principalmente pela postura política 

e ideológica, como explica HAYEK (1990), 

 

“o modo mais eficaz de fazer com que todos sirvam ao sistema único de 
objetivos visado pelo plano social é fazer com que todos que acreditem 
nesses objetivos (...) Embora seja necessário escolher as ideias e impô-las 
ao povo, elas devem converter-se nas ideias do povo (...)”. 
 

Os liberais disseminam a ideia de que não há alternativas e o tipo de emprego 

considerado como formal torna-se raridade. A flexibilização, desregulamentação e 

terceirização passam a ser um plano para que se reduza os custos do trabalho sem 

que ocorra a diminuição da produtividade.  

O desemprego com a flexibilização através da terceirização fragiliza ainda 

mais a classe trabalhadora, em consequência enfraquece os sindicatos, que resulta 

no fortalecimento das grandes corporações, através do Estado que de certa forma 

legitima essas ações através de leis que geram essas relações, cada vez mais 

precárias de trabalho.  
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Podemos afirmar que os trabalhadores que agem através de atividades tidas 

como precárias não possuem poder de negociação, ou seja, não podem reivindicar 

melhores condições de trabalho. A partir disso tudo concluímos que o Estado se 

torna de extrema importância para se entender o aumento de trabalhos informais 

que assolam o Brasil a partir de 1980. 

Na maioria das pesquisas sobre a informalidade a culpa sempre cai sobre o 

Estado, sendo ele acusado de ser o único culpado pelo aumento da informalidade. 

Diversos autores e órgãos responsabilizam o excesso de tributação e regulação 

como causadores da mudança do trabalhador para os trabalhos informais, como por 

exemplo, De Soto, José Pastore, Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA). 

Sobre o crescimento das atividades informais, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) diz, 

 

“em consequência do peso crescente da tributação, da disseminação do 
uso de subcontratação na indústria e de flexibilidade insuficiente na 
legislação trabalhista, entre outros fatores, o setor informal expandiu-se 
mais rapidamente que a economia formal nos últimos 10 anos. Na década, 
até 1999, a participação do emprego formal no emprego total declinou 59% 
para 45%. No que se refere à aposentadoria essa tendência também foi 
delineada pelo desenho do programa de assistência social a idosos. Esse 
programa beneficia todos os residentes com idade superior a 67 anos 
independente de terem ou não contribuído para o sistema de previdência 
social, desencorajando os trabalhadores mais velhos do setor informal a 
ingressar no formal (...)” (OCDE: Brasil, 2001:240). 
 

Em um relatório sobre empregos no Brasil, destaca-se a influencia das 

instituições e as regulamentações sobre o funcionamento do mercado de trabalho. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

 

“Algumas regulamentações destinam-se a garantir o pagamento mínimo e a 
segurança do emprego, mas, quando obrigam trabalhadores empregadores 
a contratos demasiadamente restritivos, podem acabar prejudicando a 
capacidade do mercado de trabalho de ajustar com a flexibilidade para 
promover o emprego e a produtividade. As leis trabalhistas no Brasil 
apresentam sintomas de problemas: as empresas a veem como muito 
mais onerosas do que as de outros países e muitos trabalhadores 
estão sendo empurrados para o setor informal no qual as 
regulamentações não se aplicam. Como muitas normas trabalhistas do 
Brasil estão na Constituição é extremamente difícil muda-las” (2002:4-
5). [E conclui] “A flexibilidade e os encargos trabalhistas induzem os 
empregadores, e até certo ponto os empregadores, a se envolverem em 
contatos de trabalho fora das normas trabalhistas” (p.5). Grifos nossos. 
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De acordo com relatório acima citado, enxerga-se a necessidade de 

flexibilizar as regulamentações trabalhistas, instituições (tribunais trabalhistas, etc.) e 

intervenções (programa de seguro-desemprego, etc.)  

De acordo com o relatório o objetivo é identificar os problemas que incentivam 

as atividades informais. Através do mesmo encontramos propostas que encorajam 

mudanças nas relações de trabalho. Ele se baseia na tentativa de falar sobre as 

intervenções, regulamentações e instituições do mundo de trabalho. 

É visto como necessário a reforma trabalhista justamente por que os 

mecanismos regulatórios geram altos custos para as empresas. A despeito dos 

mecanismos de regulação ainda não representarem toda a classe trabalhadora, 

entendemos que a flexibilização não seria o caminho correto, muito pelo contrário, 

levaria a insegurança de muitos trabalhadores. 

Esses dados e pesquisas acabam sempre apontando para o Estado, pois é 

ele o responsável pelos mecanismos regulatórios. Segundo o relatório, o Estado é 

levado a desregulamentar as leis trabalhistas para diminuir os problemas que levam 

os trabalhadores á aceitarem trabalhos precarizados.   

Do exposto nesse trabalho, podemos afirmar que o processo de 

informalização que está presente no Brasil desde 1980 se deve á atuação ferrenha 

do Estado, ou seja, historicamente o Estado conduz políticas que fazem com que o 

capital prevaleça sobre os trabalhadores. 

Como diz ALBORNORZ (2002) o Estado brasileiro é bem previsível quando 

se trata de uma disputa entre capital e trabalho, a tendência sobre o capital sempre 

acaba prevalecendo. No final dos anos 80 e principalmente a partir dos anos 90, 

essa disputa se resume em uma só política: “menos Estado, maior flexibilidade, 

maior nível de emprego formal”.  

Como já abordamos, por trás do discurso de menos Estado, vem o significado 

de mais Estado para o capital visando o mesmo caminhar livremente através da 

desregulamentação, flexibilização e terceirização. Sob a insígnia de que todos os 

mecanismos regulatórios das relações de trabalho são geradores de desempregos,  

o Estado se viu “constrangido” a introduzir uma série de medidas para flexibilizar a 

relação capital-trabalho.  

 Aqui concluo que a flexibilização das atividades antes consideradas 

ultrapassadas, em especial, no período regulacionista fordista-keneysianista, hoje 
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retornam ao discurso oficial como modernas e necessárias para criação de 

empregos. Ledo engano, pois como vimos, o capital tende cada vez mais a fazer 

uso de tecnologias poupadoras de mão-de-obra, restando, para a grande maioria, 

empregos precários ou nenhum emprego. Com isso, não queremos dizer que o 

capital possa prescindir do trabalho vivo ou que nesse mundo globalizado a mais-

valia relativa tenha “acabado” com o uso da mais-valia absoluta, o que verificamos é 

uma inter-relação entre ambas. 
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