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RESUMO

Objetivou-se investigar as questões conceituais sobre o emprego do termo colaborador aos trabalhadores 
/ operários, e quais as relações que esses trabalhadores mantém e mantiveram ao longo do tempo com 
as organizações capitalistas. Buscamos discuti-lo e (re) conceituá-lo de forma a evidenciar e esclarecer 
particularidades do sistema manipulatório e exploratório exercido pelo capital sobre as forças de trabalho 
precarizada, discriminada e alienada. O estudo necessitou de um aprofundamento teórico e bibliográfico, 
visando um maior entendimento das questões ligadas a essa relação e seus impactos. Procuramos entender 
como o capital se articula para manter o poder e a autoridade aos seus subordinados e as formas eufêmicas 
que este utiliza para alienar, precarizar e manter seus operários / funcionários / colaboradores à margem. 
Percebemos claramente a intenção do capital em articular-se e remodelar-se para manter historicamente 
as relações de desigualdades, precarização e alienação do trabalho, onde os principais objetivos do 
capital são os de transformar esses trabalhadores / operários em colaboradores, visando sempre manter a 
relação de subordinação direta. A nova classe trabalhadora, que colabora com as organizações é a mesma 
classe operária que esteve, está e estará à margem, frágil, desarticulada, dominada, precária, desigual e 
exposta a classe dominante.
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INTRODUÇÃO
Vivemos em uma época de globalização neoliberal acelerada e necessitamos entender e avaliar com 

um olhar crítico, as mudanças que estão sendo produzidas neste contexto e quais suas consequências para 
a vida dos trabalhadores e da sociedade como um todo. O desenvolvimento do indivíduo e a precarização 
social do trabalho, nos remete à novas configurações do mundo do trabalho, novas formações sociais, 
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novos contornos, novos contextos de exploração da mão de obra, que não se adéquam ao perfil exigido 
pelo capital dentro das formatações do trabalho formal.

Os processos de avanços tecnológicos e de informação aliados com as modificações rápidas e 
urgentes impostas pela modernidade, segmentam ainda mais as relações entre o capital e seus trabalhadores, 
que a margem do emprego, são submetidos as mazelas do capitalismo. Procuraremos através deste 
artigo buscar algumas definições e conceitos sobre o termo colaborador e, dentro do possível, discuti-
lo e (re) conceituá-lo de forma a evidenciar e esclarecer particularidades do sistema manipulatório e 
exploratório exercido pelo capital sobre as forças de trabalho precarizada, discriminada e alienada.
 Neste sentido cremos oportuno questionar quais os principais objetivos do capital em transformar 
metafórica e eufemicamente os seus operários, trabalhadores, funcionários, em colaboradores? 
Esses colaboradores são mesmo profissionais diferentes dos operários tayloristas? A subimissão dos 
colaboradores é menor do que a dos operários? Houve uma redução da dominação do capital em relação 
à esses colaboradores? Surge uma nova classe que colabora com as organizações, ou esta ainda é uma 
classe operária frágil, desarticulada, dominada, precária, desigual e exposta a classe dominante?

DESENVOLVIMENTO

A economia de mercado, que concentra renda para uma parcela ínfima e distribui miséria 
limitando o desenvolvimento intelectual, cultural e profissional dos seus funcionários, manipulando 
através do capital o consumismo imediato na  busca do “ter” para “ser”.
 O trabalho historicamente desenvolveu uma relação de fragmentação, de distinção, de alienação 
das forças de trabalho. Podemos identificar essa relação em Junho (2012), que categoriza o trabalho e 
sua relação com o processo produtivo.

Trabalho é uma categoria filosófica, é a essência do Homem, o que o difere do animal. Uma 
das características básicas do capitalismo é justamente retirar a essência do Homem. Como? 
Fragmentando o trabalho, fazendo com que o proletário participe de uma parte ínfima no processo 
produtivo. Com isso, o proletário perde a visão do todo, não reconhece que a mercadoria que ele 
próprio ajuda a produzir é fruto de seu esforço. Além desse fato, não é ele quem define a hora 
de entrar na fábrica nem a função que desempenhará, muito menos é o dono dos equipamentos, 
máquinas e ferramentas necessários para produzir uma mercadoria. O que ele vende ou aluga é a 
sua disposição ou a força para executar alguma tarefa que lhe é determinada. A esse processo de 
fragmentação do trabalho e da perda das forças produtivas Marx dá o nome de alienação.

 Se retomarmos a história que remonta o final da revolução industrial e o início da administração 
como ciência, com Frederich Taylor, perceberemos que as mudanças ocorridas naquela época, 
apresentaram à sociedade algumas das mazelas decorrentes do capitalismo: êxodo rural, inchamento do 
centros urbanos, marginalização, entre outros.

 Chiavenato (2003) afirma, que a Revolução industrial, gerou um crescimento desordenado 
e caótico das empresas. Os recursos eram mal aproveitados e desorganizados, o trabalho era braçal 
e não existia um setor especifico que tratasse dos direitos e deveres do trabalhador. Havia portanto, 
a necessidade de aumento da eficiência focando no trabalhador e de substituição do empirismo por 
métodos científicos, que assim poderiam ser comprovados por cientistas. Essa revolução, marcou novos 
tempos, modificando aspectos físicos, sociais e culturais da sociedade, pois a sua maior particularidade 
foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com a utilização de máquinas em 
substituição à ferramentas rudimentares.

 Várias foram as teorias estudadas ao longo do tempo, visando entender não só como ser mais 
eficiente e obter níveis de produtividades cada vez maiores. É importante entender também, que algumas 
partes dessa engrenagem devem ou deverão ser sacrificadas para que o capital obtenha o seu famigerado 
lucro. Todos os estudos da administração como ciência, tendo como foco melhorar a performance das 
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empresas, iniciaram com os trabalhos da Administração Científica de Taylor, onde o foco era voltado 
para as atividades operacionais e sua ênfase era baseada nas tarefas. O próprio Taylor (1911), afirmava 
em sua obra que “o indivíduo atinge a sua maior prosperidade, isoladamente, quando alcança o mais alto 
grau de eficiência, isto é, quando diariamente consegue o máximo rendimento”.

O discurso capitalista pode facilmente ser notado nas palavras de Taylor, pois o autor afirma que 
a prosperidade do trabalhador esta aliada aos altos índices de eficiência no trabalho executado, ou seja, 
quanto maior for a produção gerada por aquele trabalhador, maior será a sua remuneração. Nasce ai o 
primeiro eufemismo do capital. Podemos visualizar isso facilmente, a partir das críticas que eram feitas 
a Taylor, pois havia um grande esgotamento dos trabalhadores que tinham que trabalhar em dobro para 
ganhar um salário digno. Chiavento (2014) complementa, informado que “a administração cientifica de 
Taylor visualizava cada empregado individualmente, ignorando que o trabalhador é um ser humano e 
social”. 

 A partir do momento em que Taylor começa a ser questionado pelo excesso de mecanização do 
operário, escolha dos trabalhadores com base em aptidões físicas, relação excessiva entre produtividade 
e performance e ênfase nas tarefas, esses trabalhadores começam a reinvidicar melhorias nos processos 
e condições de trabalho.

 Cresce a partir dai, um movimento de reação e oposição á Teoria Clássica da Administração. A 
abordagem humanista contrariou vários postulados da Administração Científica de Taylor, pois a ênfase 
na estrutura e nas tarefas foi substituída pela ênfase nas pessoas, na natureza do ser humano como 
homo social - que necessita de relações sociais para melhorar sua performance de trabalho, substituindo 
a concepção de homo economicus - onde as pessoas eram motivadas e incentivadas por estímulos 
financeiros. A ênfase nas tarefas e na estrutura é substituída pela ênfase nas pessoas. Com o advento 
da Teoria das Relações Humanas surge uma nova concepção da natureza do homem, o homem social. 
(CHIAVENATO, 1999, p. 157-158). 

 O capital inicia nesta nova etapa uma busca por manter os seus trabalhadores a mercê de suas 
imposições, porém utilizando formas de amenizar o seu discurso. Nasce então o segundo eufemismo 
do capital, que apesar de não modificar as relações de trabalho existentes, mostra ou faz mostrar, que a 
partir daquele momento a ênfase do trabalho não é somente em produtividade, mas esses trabalhadores 
podem se relacionar com seus pares de trabalho, visando demonstrar uma melhoria da qualidade de vida 
destes.

Os indivíduos são motivados a satisfazer uma hierarquia de necessidades, à medida que o 
homem satisfaz suas necessidades básicas, outras mais elevadas tomam o predomínio do seu 
comportamento, estando a necessidade de auto realização no nível mais alto e a satisfação das 
necessidades fisiológicas no nível mais baixo da pirâmide representativa da hierarquia das 
necessidades humanas. Na realidade, os principais estudiosos salientam que as necessidades do 
homem são distintas e escalonadas desde as mais básicas até as mais complexas. O ser humano 
procura satisfazer primeiramente as necessidades de sobrevivência como comida, sexo, sono 
e à medida que estas estão satisfeitas, busca a satisfação das necessidades sociais ligadas à 
afiliação, associação, isto é, almeja construir relações duradouras e sólidas com outras pessoas e 
somente então parte para o alcance das necessidades mais complexas relacionadas à realização. 
(CHIAVENATO, 1994).

 Com a evolução deste processo, surgem novas teorias, que teriam como foco principal, fazer 
surgir novas formas de alienação dos trabalhadores em prol de altos índices de eficiência produtiva. 
Com o grande crescimento pelo qual passaram as organizações, a Teoria Clássica e a Teoria das Relações 
Humanas não eram mais capazes de atender as suas expectativas e demandas. Era necessário então, 
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que fossem implementadas medidas que visassem não somente a padronização, mas a inserção das 
relações burocráticas neste contexto. Relações estas tipicamente autoritárias, normativas, formais e rigorosas. 
Os subordinados aceitariam as ordens de seus superiores por admitirem a ideia de que tais ordens estão 
amparadas por normas e preceitos legais. Dessa maneira, a obediência não deriva de nenhuma pessoa 
em si, mas sim do conjunto de normas e regulamentos estabelecidos e aceitos como legítimos por todos. 
Nasce então, o terceiro eufemismo do capital, que impõe de forma indireta, uma maior controle dessas 
relações pessoais, sejam elas formais ou informais.

 Motta (1981, p. 7) afirma que a “burocracia é uma estrutura social na qual a direção das atividades 
coletivas fica a cargo de um aparelho impessoal hierarquicamente organizado, que deve agir segundo 
critérios impessoais e métodos racionais”.

 A burocracia nasce das relações de produção, consolida-se no Estado como forma organizada de 
controle social e amplia-se com as organizações de modo geral. Assim, a sociedade moderna tornou-se 
uma “sociedade de organizações burocráticas submetidas a uma grande organização burocrática que é o 
Estado” (MOTTA, 1981, p. 8).

 Com a evolução deste modo de produção e sua pré-ruptura com uma crise produtiva instaurada, o 
capital se vê a margem de reinventar a roda, fazendo com que seus trabalhadores continuassem alienados, 
à margem de qualquer decisão e submetido à controles ainda rígidos.
 Na década de 70, em meio a uma crise do capital, o modelo Toyotista espalhou-se pelo mundo. 
A ideia principal era produzir somente o necessário, reduzindo custos, produzindo em pequenos lotes, 
com a máxima qualidade, trocando a padronização pela diversificação e produtividade. As relações de 
trabalho também foram modificadas, pois agora o trabalhador deveria ser mais qualificado, participativo 
e polivalente, ou seja, deveria estar apto a trabalhar em mais de uma função.

 Harvey (1989) afirma que,

as transformações surgem com a intensa recessão iniciada em 1973  quando a crise estrutural 
do capitalismo, gerada pela crise do padrão de acumulação taylorista / fordista, faz com que 
o capital mergulhasse num processo de reestruturação para restaurar o seu domínio social. 
Nesse momento, instaura-se uma “guerra” entre os países considerados  superpotências, pela 
acumulação de capital, e a competitividade passa a ser a “arma” mais importante. O modelo de 
produção industrial fundamentado no princípio taylorista/fordista, de produção em massa, perde 
a exclusividade e iniciam tentativas para superá-lo.

 Surge então um modelo flexível, participativo e racionalizado, onde a força de trabalho é agrupada 
em equipes com um líder para cada equipe, sendo que este líder tem a função de coordenar o grupo e 
substituir qualquer funcionário que faltasse. As equipes recebiam tarefas e deveriam executá-las da melhor 
maneira possível, eles também eram responsáveis pela manutenção de seus próprios equipamentos como 
controle de qualidade.

 Nesse contexto assistimos a uma nova fase de expropriação da mão-de-obra, a chamada 
acumulação flexível - a partir do modelo de produção criado pelos japoneses, Toyotismo - e junto 
com ela a degradação das condições de trabalho, dos direitos trabalhistas e, consequentemente, dos 
trabalhadores [...] Os trabalhadores vêm trabalhar doentes. O ausente não é substituído e o time deve 
se desembaraçar sem ele [...] aquele que não se sente bem vem para a empresa ainda assim, para evitar 
sobrecarregar seus colegas. Em certos casos, esses últimos foram procurar o doente para trazê-lo para 
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a cadeia de montagem. Essa “cadeia de caça aos doentes é introduzida de forma geral na indústria 
automotiva mundial” (GOUNET,  2000).

 A partir deste momento surge o quarto e mais inteligente eufemismo imposto pelo capital: o 
colaborador, que é um funcionário multifuncional, que participa das decisão, autônomo, pró ativo, que 
trabalha em equipe e gerencia conflitos, tem iniciativa, é criativo, ético, coerente e se adapta às condições 
impostas pelo capital. 

 Sólio (2013) se apresenta na discussão apresentando as diferenças clássicas entre os conceitos de 
empregado/funcionário e colaborador.

Da mesma forma é importante pontuar que o termo empregado/funcionário tem plena sintonia 
com o período fordista/taylorista (Taylor 1856-1917), cuja proposição formal estava baseada na 
descrição de funções/departamentos. O termo colaborador entra para o jargão da administração 
a partir da administração japonesa, na década de 70 do século XX. Mas é importante frisar que 
a discussão do tema precisa ultrapassar questões que acabam funcionando como “cortina de 
fumaça”, como as que se prendem à discussão sobre a filiação a correntes conservadoras ou 
de vanguarda no emprego do termo, apelando para a inovação daquela década (70) de forma 
asséptica, como se o problema fosse exclusivamente conceitual. Devemos analisar com cuidado 
o contexto de onde surge o termo e o tipo de relação capital x trabalho que encontramos no 
cenário de origem. É preciso pensar, como Foucault, no poder do discurso. Assim como é preciso 
analisar o que está por de trás da cena, o que fica latente ou o que é encoberto.

 Desta forma, podemos identificar facilmente, toda a magnitude deste discurso capitalista, ao 
percebermos que esse trabalhador, ainda está submetido a ambientes de trabalhados rígidos e controlados, 
à grandes jornadas de trabalho, ao discurso da qualidade de vida em prol da produtividade, ocorrendo ou 
mantendo então um rebaixamento da identidade de classe.

 Rios (2013) aborda ainda essa fragmentação e rebaixamento da identidade de classe do conjunto 
dos trabalhadores:

Podemos considerar que na medida em que a reengenharia empresarial exige que seus empregados 
acreditem plenamente que trabalham para seus clientes, e não para seus chefes, imaginar-se como 
trabalhador torna-se descontextualizado, afinal, reconhecer-se na condição de proletário/operário 
acaba sendo um disparate e uma ofensa pessoal. Isto porque o “trabalhador”, tornado “parceiro”, 
“associado” ou “colaborador”, não mais trabalha, apenas sente-se obrigado – subjetivamente – 
em atender as demandas do seu cliente, principalmente aqueles que lhe são fiéis, que têm em suas 
mãos o cartão de fidelidade da empresa. 

 O capital empenha-se em quebrar a consciência de classe dos trabalhadores: utiliza-se o discurso 
de que a empresa é a sua “casa” e que eles devem vincular o seu êxito pessoal ao êxito da empresa; 
não por acaso, os capitalistas já não se referem a eles como “operários” ou “empregados” – agora são 
“colaboradores”, “cooperadores”, “associados” etc. (NETTO; BRAZ 2006, p. 217). 

 Rios (2013) colabora com essa discussão, indagando que,

Esse padrão de acumulação caracteriza-se pelo conflito aberto com a rigidez do modo fordista 
de produção. A essência desse novo padrão está na flexibilidade dos processos e dos mercados 
de trabalho, bem como dos produtos e dos padrões de consumo. O trabalho é condenado ao total 
estranhamento levando os trabalhadores a oferecer a sua própria vida ativa às determinações 
e à incontrolabilidade do capital, isto não sem a irrupção de algum tipo de resistência. Para 



10 11

conformar essa nova realidade socioeconômica, o neoliberalismo impôs ao longo destas duas 
últimas décadas um mix de desregulamentação do mercado de trabalho, desemprego estrutural, 
flexibilização, terceirização ou subcontratação, precarização, trabalho parcial, o banco de horas, 
a redução de salários e redução ou supressão de gastos e o desmonte dos direitos sociais previstos 
na Constituição de 1988.

 Sólio (2011) também participa afirmando que para que haja um processo claro de colaboração, 
é necessário que as duas partes, os dois pratos da balança tenham condições idênticas, porém na relação 
de colaborador e empregador capitalista, isto não ocorre, pois não há e não haverá uma intervenção forte 
do Estado que vise diminuir essas lacunas. Como a força de trabalho se vê enfraquecida e desprotegida, 
fica sujeita ao processo de alienação e a condição de colaboração de mão única. “Se quisermos usar o 
conceito de colaborador, como sinônimo de coadjuvante, então, sim, a discussão estaria encerrada e com 
ela seríamos obrigados a concordar”.

CONCLUSÃO

 É surpreendente perceber que o modo de produção capitalista, incrivelmente manipulatório e 
segregador, consiga se reinventar ao longo dos tempos, utilizando como sua maior forma de obtenção 
e maximização de lucro, a exploração dos trabalhadores por meio de artifícios ilusórios, precarizados e 
alienantes.

 Esse fortalecimento do capital é abordado por Sólio (2013), onde a autora afirma que é a partir 
que o modelo neoliberal ganha força, “se inicia esforço significativo no sentido de esmaecer conceitos 
como ideologia e diferença de classes”, substituindo o empregado/trabalhador, pelo colaborador, com 
objetivo principal de neutralizar as lutas operárias. 

 O capital se especializou em discursos, que visam amenizar o desgaste inerente da relação 
empregado / empregador. Discursos alienantes, que mascaram a condição de exploração do trabalho.

A condição de colaborador pretende, na verdade, que o empregado olhe para a relação empregado/
empregador sob uma ótica diferente daquela desenhada por embates que, ao longo da história, 
consolidaram conquistas e direitos, enquanto em momento algum conceitos como a mais valia 
sofrem qualquer tipo de modificação. Discursos alienantes que definem a empresa como uma 
família, ou o famoso slogan “vestir a camiseta”, buscam desenhar um novo modelo de relação, 
sem que a essência da relação capital/trabalho se modifique. (SÓLIO, 2013).

 Da mesma forma, Junho (2012) trata da questão sobre as formas utilizadas pelo capital em 
tornar o termo colaborador, um termo simpático e eufêmico, que suprime as relações de desigualdades 
existentes.

Tenho um mal-estar terrível pelo conceito de colaborador. É um termo simpático que cumpre 
a função de escamotear as relações desiguais entre capital e trabalho. Quando o trabalhador 
é chamado de funcionário ou empregado, isso reforça a hierarquia existente no ambiente de 
trabalho. Fica patente que há uma subordinação do trabalhador para com o patrão. É uma relação 
vertical, autoritária, de mando e obediência. A partir do momento em que é mudada a palavra de 
empregado para colaborador é como se, por um passe de mágica, a visão que o trabalhador tem 
das relações de produção alterasse. Não existe mais subordinação, já que todos estão no “mesmo 
plano”. Instaura-se a horizontalidade, a “igualdade” nas relações e dá-se a sensação de que todos 
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têm objetivos comuns, por isso um colabora com o outro.
 Sejam trabalhadores, operários, funcionários ou colaboradores, percebemos claramente a intenção 
do capital em articular-se e remodelar-se para manter historicamente as relações de desigualdades, 
precarização e alienação do trabalho, onde os principais objetivos do capital são os de transformar 
esses trabalhadores / operários em colaboradores, visando sempre manter a relação de subordinação 
direta, pois esses trabalhadores não são diferentes dos operários tayloristas, são somente manipulados 
de maneira diferente. A nova classe trabalhadora, que colabora com as organizações é a mesma classe 
operária que esteve, está e estará à margem, frágil, desarticulada, dominada, precária, desigual e exposta 
a classe dominante.
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