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RESUMO
A desregulamentação do trabalho assalariado, impostos pelas mudanças e transformações oriundas da 
instauração dos processos de reestruturação produtiva, remetem os trabalhadores à condições de trabalho 
marginal, degradadas e informal. Podemos perceber que ocorre uma exclusão do trabalhador, demandada 
pela precarização das condições de trabalho que este é submetido e essa exclusão se dá por meio de 
altas taxas de desemprego, pela progressiva perda dos direitos sociais con quistados pelos trabalhadores 
ao buscarem por melhores condições de trabalho, pelo subemprego e pela própria pre carização das 
condições de trabalho. O objetivo deste trabalho foi o de tentar entender, como a precarização das 
condições de trabalho, impostas aos trabalhadores, podem interferir e modificar as tarefas e processos 
executados por esses trabalhadores, e se existem vínculos entre o posto de trabalho e ao trabalhador. 
O estudo necessitou de um aprofundamento teórico e bibliográfico, visando um maior entendimento 
das questões ligadas a essa relação e seus impactos. Se, no passado recente, só marginalmente a classe 
trabalhadora no Brasil presenciava níveis de informalidade, hoje mais de 50% dela se encontra nessa 
condição, desprovida de direitos, fora da rede de proteção social e sem carteira de trabalho. Desemprego 
ampliado, precarização exacerbada, rebaixamento salarial acentuado, perda crescente de direitos, esse é 
o desenho mais freqüente da nossa classe trabalhadora. 
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho, Desemprego, Informalização, Flexibilização

INTRODUÇÃO

A desregulamentação do trabalho assalariado, impostos pelas mudanças e transformações 
oriundas da instauração dos processos de reestruturação produtiva, remetem os trabalhadores à condições 
de trabalho marginal, degradadas e informal. A precarização do trabalho aflora uma realidade instável 
das relações de trabalho, para a desvalorização da qualificação dessas relações.
 O autor Faria (2004) aborda essas transformações efetuando uma análise deste processo, pois para 
ele, a precarização das relações de trabalho envolve “a degradação das condições de trabalho e emprego, 
seja do trabalhador formal, informal, em tempo parcial ou temporário e, o extremo da precarização, que 
é a própria ausência de trabalho vivenciada pelos trabalhadores que estão desempregados”.
 O autor ainda afirma que a discussão das relações entre os processos de reestruturação produtiva e 
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precarização do trabalho deve ser analisadas com uma maior profundidade, pois aspectos como vínculos 
empregatícios e qualidade dos postos de trabalho, devem ser discutidos de maneira integral, pois a partir 
dos anos 1990, 

os processos de reestruturação produtiva, apontam por um grande crescimento destas formas 
de trabalho e, “através da flexibilização da legislação trabalhista patrocinada pelo Estado, veem 
surgir novas formas de contrato de trabalho, tais como o contrato de trabalho com jornada de 
trabalho parcial, e o contrato de trabalho por prazo determinado, conhecido como trabalho 
temporário. Estas formas de contrato de trabalho fazem emergir um contingente de trabalhadores 
que convivem com uma grande instabilidade e têm os seus direitos trabalhistas bastante reduzidos, 
como é o caso do contrato temporário. Nesta modalidade de contrato de trabalho, o aviso prévio 
de desligamento é eliminado, a multa de 40% sobre o FGTS é extinta e a contribuição deste é 
reduzida de 8% para 2% sobre o salário (FARIAS, 2004 apud FREITAS, 2002).

 Para melhor entendermos os conceitos que circundam a precarização das condições de trabalho, 
apresentamos à discussão o autor Silva (2008), que em sua obra Terceirização e precarização do trabalho, 
aponta que uma de suas principais consequências seria a da “redução da remuneração, benefícios e 
garantias dos trabalhadores em razão de sua não vinculação direta junto à empresa que utiliza sua mão 
de obra”. O autor ainda apresenta, que um caso clássico de precarização do trabalho se dá quando uma 
empresa demite os funcionários e os substituí por mão de obra terceirizada. Nesses casos, incita a redução 
da remuneração e dos benefícios e garantias dos trabalhadores em razão da ausência de vinculação direta 
junto à empresa que utiliza sua mão de obra. Entretanto, ainda para o autor, “a terceirização precarizará o 
trabalho sempre e quando provocar a redução do salário, dos benefícios; acarretar o aumento da jornada 
de trabalho e dos riscos de acidente de trabalho. Resumindo: “havendo a troca do empregado direto por 
outro vinculado a uma empresa de prestação de serviços, há precarização do trabalho. Por outro lado 
não há precarização do trabalho quando o posto de trabalho se extingue sendo substituído por serviço 
especializado de caráter eventual ou especializado”.
 Oliveira (2015) colabora com essa discussão afirmando que, os fenômenos ligados a precarização 
das condições de trabalho não é um acontecimento recente, porém sofreu grandes intensificações após as 
mudanças impetradas no mundo do trabalho. Para a autora,

as transformações nas relações de produção e trabalho, somadas à desregulamentação dos direitos 
laborais e ao recuo das políticas sociais, influenciadas pelas políticas neoliberais, priorizaram as 
exigências do mercado. Em contrapartida, deteriorou-se a organização da classe trabalhadora e 
intensificaram-se as tendências de estruturas de trabalhos precários, informais, além de aumentar 
os níveis de desemprego.

 Podemos perceber que ocorre uma exclusão do trabalhador, demandada pela precarização das 
condições de trabalho que este é submetido. É o que analisa as autoras Aguiar e Durães (2007), quando 
tratam da (re) organização do mundo do trabalho na sociedade capitalista. Para elas, essa dita exclusão se 
dá por meio de altas taxas de desemprego, pela progressiva perda dos direitos sociais con quistados pelos 
trabalhadores ao buscarem por melhores condições de trabalho, pelo subemprego e pela própria pre-
carização das condições de trabalho. Porém as autores ainda afirmam que pode-se perceber facilmente 
que o desemprego estrutural3, “contribui para um grande número de pessoas excluídas socialmente, 
além de provocar, junto à classe trabalhadora, uma si tuação ainda maior de precarização do trabalho”.
 Antunes (2000), também se insere na discussão sobre o desemprego estrutural, afirmando que 
este, “se configura através da situação onde o trabalhador é substituído por máquina, pelos processos 
produtivos mais avançados ou, então, na situação onde foram deslocados para as situações de empregos 
precários ou ainda para a informalidade”. O autor ainda aborda que a precarização do trabalho se torna 
3  Trata-se não propriamente de perda, mas da extinção dos postos de trabalho, reflexo da queda da pró-
pria economia. Resulta do aprimoramento do processo produtivo através de novas formas de organização de 
trabalho e da aplicação de novas tecnologias. Este tipo de desemprego vem sendo provocado então, pela mo-
dernização de máquinas e equipamentos, que melhoram significativamente a produtividade, causando a redução 
da mão de obra.
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ainda mais evidente, no momento em que a classe trabalhadora necessita manter-se empregada, mesmo 
que isto custe abrir mão de direitos já adquiridos. 
 Finalizando o seu pensamento, Antunes (2010) ainda vai abordar essa crise estrutural do mundo 
do trabalho, trazendo o foco da discussão para os mecanismos utilizados pelo capital para explorar o 
trabalho.

Estamos presenciando, a erosão do trabalho contratado e regulamentado, herdeiro das eras 
taylorista e fordista, que foi dominante no século XX e que está sendo substituído pelas diversas 
formas de “empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário”, “trabalho atípico”, 
formas que mascaram frequentemente a autoexploração do trabalho. E presenciando também a 
explosão do desemprego estrutural em escala global, que atinge a totalidade dos trabalhadores, 
sejam homens ou mulheres, estáveis ou precarizados, formais ou informais, nativos ou imigrantes, 
sendo que estes últimos são os primeiros a ser penalizados. E neste contexto, caracterizado por 
um processo de precarização estrutural do trabalho, que os capitais globais estão exigindo o 
desmonte da legislação trabalhista. E flexibilizar a legislação do trabalho, significa aumentar 
ainda mais os mecanismos de exploração do trabalho, destruindo os direitos sociais que foram 
arduamente conquistados pela classe trabalhadora desde o início da Revolução Industrial, na 
Inglaterra, e especialmente após 1930, quando se toma o exemplo brasileiro.

 
 Torna-se claro compreender que esses ditos mecanismos de exploração do trabalho não remontam 
os dias atuais, pois nascem e se desenvolvem em meio às crises vivenciadas pela capital, que para 
minimizar os impactos causados por esta, tratam de repassar as intempéries àqueles que podem ser 
manipulados, modificados, destituídos de diretos, precarizados em suas condições de trabalho.
 Antunes ainda vai abordar questões ligadas a flexibilização produtiva e a precarização das 
condições de trabalho, quando em sua obra intitulada, Desenhando a Nova Morfologia do Trabalho 
no Brasil, ele traça uma pequena e subjetiva análise sobre alguns dos pontos que fazem aflorar essas 
condições exploratórias para os trabalhadores. Segundo o autor,

combinando elementos herdeiros do fordismo (vigentes em vários ramos e setores produtivos) 
com uma nova pragmática pautada pela acumulação flexível, sob uma pragmática que se 
adequava fortemente aos desígnios do capital financeiro e do ideário neoliberal, tudo isso acabou 
possibilitando uma reestruturação produtiva de grande intensidade no Brasil, que teve como 
consequências a ampliação da flexibilização, da informalidade e da precarização das condições 
de trabalho da classe trabalhadora. A flexibilização produtiva, as desregulamentações, as novas 
formas de gestão do capital, a ampliação das terceirizações e da informalidade acabaram 
por desenhar uma nova fase do capitalismo no Brasil. As novas modalidades de exploração 
intensificada do trabalho, combinadas com um relativo avanço tecnológico em um país dotado 
de um enorme mercado consumidor tornaram-se elementos centrais da produção capitalista no 
Brasil, não poderia deixar de afetar profundamente a classe trabalhadora (ANTUNES, 2014. p. 
40-41)

 A partir deste ponto, procuramos entender, amparados pelos autores, como a precarização das 
condições de trabalho, impostas aos trabalhadores, podem interferir e modificar as tarefas e processos 
executados por esses trabalhadores, e se existem vínculos entre o posto de trabalho e ao trabalhador.
 Faria (2004), retorna à discussão, por meio de sua obra intitulada Reestruturação Produtiva e 
Precarização do Trabalho : o mundo do trabalho em transformação, e vai analisar as questões ligadas 
aos vínculos empregatícios desses trabalhadores, inseridos no processo de reestruturação produtiva, que 
fragiliza os postos de trabalho e o trabalhador, pois para o autor,

ao analisar a relação existente entre o processo de reestruturação produtiva e a fragilização dos 
vínculos empregatícios, deve-se levar em consideração, além da nova base técnica característica 
do regime de acumulação flexível, as suas articulações na esfera jurídico/política. Neste sentido, 
é analisado como o regime de acumulação flexível se relaciona com a transformação nos vínculos 
tradicionais, com a emergência de novos vínculos de trabalho, e com a própria inexistência de 
vínculos, característica do trabalho informal e, muitas vezes, do trabalho autônomo.

 O autor ainda nos apresenta, qual seria o conteúdo do posto de trabalho, ou seja, as qualificações 
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que este trabalhador necessita ter para exercer esse trabalho, que se modificou com a inserção dos 
processos tecnológicos, informatizados, automatizados da maquinaria industrial. O saber de ofício, saber 
fazer, os saberes dos postos de trabalho que se diferem do trabalho em si.

Uma das características da nova base técnica é a incorporação pela estrutura tecnológica do 
“saber fazer”, ou saber de ofício, dos trabalhadores. Passam a ser requeridas deste trabalhador 
novas qualificações, principalmente um saber instrumental, que o habilita a operar as máquinas 
e equipamentos característicos da nova base técnica. De posse deste “saber fazer”, a empresa 
prescinde do trabalhador especializado, tornando-o “intercambiável”, ou seja, ele pode ser 
facilmente substituído por outro trabalhador, sem maiores investimentos em treinamento.

 Esses postos de trabalho, se baseiam nos estudos e decomposições dos movimentos corporais 
para a execução de uma tarefa ou atividade e na medida de tempo que esse trabalhador gasta para a 
execução dessas tarefas.
 O autor Tepedino (2013. p,1), conceitua posto de trabalho como sendo uma unidade produtiva em 
um sistema de produção que envolve, o trabalhador, o seu local de trabalho e todos os recursos que este 
utiliza para a realização das suas atividades e tarefas, tais como: máquinas, ferramentas, equipamentos, 
mobiliários, equipamentos de segurança e proteção individual.
 Fragilizar então, seria desconstruir os locais para a realização do trabalho, oferecendo condições de 
trabalho precárias, que envolvam riscos não calculados e exponham a saúde e a segurança do trabalhador 
ou até mesmo a ausência de recursos básicos para a realização das suas tarefas e atividades.
 O autor ainda aborda a questão da definição sobre os postos de trabalho, pois segundo suas 
afirmações, os posto de trabalho podem ser definidos em dois modelos / momentos distintos: no modelo 
taylorista / fordista; no modelo toyotista / flexível que é denominado pelo autor como modelo tradicional 
global:

Enfoque Taylorista / Fordista: é baseado no estudo dos movimentos corporais para realizar 
uma tarefa e no tempo gasto em cada um desses movimentos. O melhor método de trabalho é 
escolhido pelo menor tempo consumido na realização das tarefas. O enfoque taylorista não leva 
em consideração as características físicas e psicológicas dos usuários / operadores, muito menos, 
as necessidades individuais dos mesmos.

Enfoque Tradicional / Global: No enfoque tradicional / global, o posto de trabalho é considerado 
um prolongamento do corpo e da mente humana, pois trata além dos fatores físicos do posto de 
trabalho, os aspectos cognitivos ( na interface homem x máquina e processo de produção ), bem 
como, as relações pessoais e motivacionais no ambiente de trabalho. O enfoque ergonômico 
global é aplicado na concepção e / ou adaptação de postos de trabalho e/ou ambientes de trabalho 
informatizados e automatizados em ambientes industriais e administrativos. (TEPEDINO, 2013. 
p, 01)

. Ainda sobre o enfoque taylorista / fordista, trazemos para a discussão um fragmento da obra de 
Winslow Frederick Taylor, quando em um diálogo com um de seus operários nas indústrias Bethelehem 
Steel Company. Basicamente Taylor coloca em prática seus experimentos em um dos pátios da empresa, 
utilizado para carregamento de ferro-gusa.
 O trecho a seguir, retirado da obra de Taylor, apresenta o diálogo com o operário para convencê-
lo de que sendo um trabalhador qualificado, ou classificado, conforme sua própria definição, poderia 
atingir a sua prosperidade, por meio dos ganhos financeiros maiores.

_ Schimdt, você é um operário classificado?
_ Não sei bem o que o senhor quer dizer.
_ Desejo saber se você é ou não um operário classificado.
_ Ainda não o entendi.
_ Venha cá. Você vai responder às minhas perguntas. Quero saber se você é um operário 
classificado, ou um desses pobres diabos que andam por aí. Quero saber se você deseja ganhar 
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$1,85 dólares por dia, ou se está satisfeito com $1,15 dólares que estão ganhando todos estes 
tontos aí.
_ Se quero ganhar $1,85 dólares por dia? Isto é que quer dizer um operário classificado?
Então, sou um operário classificado. 
_ Ora, você me irrita. Naturalmente que deseja ganhar $1,85 por dia; todos o desejam. Você sabe 
perfeitamente que isso não é o bastante para fazer um operário classificado. Por favor, procure 
responder às minhas perguntas e não me faça perder tempo. Venha comigo. Vê esta pilha de 
barras de ferro?
_ Sim.
_ Vê este vagão?
_ Sim.
_ Muito bem. Se você é um operário classificado, carregará todas estas barras para o vagão 
amanhã, por $1,85 dólares. Agora, então, pense e responda à minha pergunta. Diga se é ou não 
um operário classificado.
_ Bem, vou ganhar $1,85 dólares para pôr todas estas barras de ferro no vagão, amanhã?
_ Sim; naturalmente, você receberá $1,85 dólares para carregar uma pilha, como esta, todos os 
dias, durante o ano todo. Isto é que é um operário classificado e você o sabe tão bem quanto eu.
_ Bem, tudo entendido. Devo carregar as barras para o vagão amanhã, por $1,85 dólares e nos 
dias seguintes, não é assim?
_ Isto mesmo.
_ Assim, então, sou um operário classificado.
_ Devagar. Você sabe, tão bem quanto eu, que um operário classificado deve fazer exatamente o 
que se lhe disser desde manhã à noite. Conhece você aquele homem ali?
_ Não, nunca o vi.
_ Bem, se você é um operário classificado deve fazer exatamente o que este homem lhe mandar, 
de manhã à noite. Quando ele disser para levantar a barra e andar, você se levanta e anda, e 
quando ele mandar sentar, você senta e descansa. Você procederá assim durante o dia todo. E, 
mais ainda, sem reclamações. Um operário classificado faz justamente o que se lhe manda e não 
reclama. Entendeu? Quando este homem mandar você andar, você anda;
quando disser que se sente, você deverá sentar e não fazer qualquer observação.
Finalmente, você vem trabalhar aqui amanhã e saberá, antes do anoitecer, se é verdadeiramente 
um operário classificado ou não. (TAYLOR, 1995, p.45-46)

 Para Taylor, o operário classificado, seria aquele trabalhador, que no seu local de trabalho, utiliza 
todos os recursos que tem a sua disposição, para a realização das suas atividades e tarefas, sendo que, 
esses trabalhos eram executados com vistas aos estudos de tempos e movimentos, que tinham por objetivo 
decompor o tempo gasto por esses operários na realização de suas atividades, tudo isso se articulando 
com as qualificações que esse trabalhador deveria ter para realizar sua atividade.

 Percebemos então que surge uma nova analogia para as concepções do trabalho: o trabalhador 
qualificado, que possui não somente conhecimentos, mas que se movimenta dentro dos postos de trabalho 
em busca de uma mobilidade profissional, pessoal e social.

 Para Garay (2010. p, 12), 

Outros aspectos da qualificação são também importantes, como entender a qualificação como 
um conjunto de competências profissionais, expressos através da escolaridade, conhecimentos 
teóricos, experiência, habilidades e comportamentos dos trabalhadores, ou ainda como uma 
construção social, incluindo a noção de qualificação como forma de classificação. Entendê-
la como um conjunto de competências profissionais significa englobar as noções do “saber” 
(conhecimentos), “saber fazer” (capacidade de transformar o conhecimento teórico em trabalho) 
e “saber ser” (dimensão comportamental - conjunto de habilidades, qualidades, competências. 

 Ainda para o autor, as qualificações dos trabalhadores vão além do seu aspecto de conhecimentos 
necessários ao desenvolvimento de um determinado trabalho, pois tal abordagem ocasiona alguns 
problemas, como: 
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(a) a qualificação definida pela empresa nos manuais de descrição de cargos nem sempre 
coincide com os conhecimentos efetivamente liberados nos postos de trabalho, por muitas vezes 
ignorarem as qualificações tácitas; 

(b) a valorização que a empresa atribui à qualificação de seus trabalhadores nem sempre coincide 
com a valorização que eles mesmos fazem em função de sua trajetória profissional; 

(c) há diferenças significativas entre as próprias empresas quanto ao que seja qualificação e 
treinamento. 

Chamamos isso de atributos do indivíduo, definido pelo capital humano (relaciona-se com os anos 
de estudo ou com as destrezas apreendidas em empregos anteriores) e as exigências do próprio 
posto de trabalho, conhecimentos, destreza e responsabilidades, adicionando ainda a estrutura da 
organização, hierárquica e salarial. Seria um continuo desses três momentos, e seria determinada 
pelas estratégias empresariais de seleção, treinamento, mobilidade e carreira (mercado interno de 
trabalho) e condições mais gerais derivadas do mercado externo de trabalho regionais. 

(GARAY, 2010. p,12)

 Ainda sobre a questão central do trabalho, que aborda conceitos e definições sobre a qualificação 
dos trabalhadores e dos postos de trabalho, torna-se importante trazer à discussão como se dá a qualidade 
dos postos de trabalhos disponibilizados aos trabalhadores, pois essa qualidade está ligada a termos 
chave da precarização das condições de trabalho dos trabalhadores.
 Leme (1998. p, 4) vai afirmar que,

A discussão sobre o mercado de trabalho brasileiro vem-se pautando pela questão da qualidade dos 
postos de trabalho. Esta questão surge da constatação de que o problema do mercado de trabalho 
não é tanto da taxa de desemprego, que apresenta média e variância no tempo relativamente 
baixas, mas do crescimento do mercado informal tido como de baixa qualidade. Esta baixa 
qualidade é definida por diversos parâmetros com referência ao emprego com carteira assinada 
ou estatutário: ausência de contrato de trabalho, menor tempo de permanência no emprego 
ou maior rotatividade, salários mais baixos, menor qualificação da mão de obra etc. Assim, a 
migração dos trabalhadores do setor formal para o informal está associada a uma precarização 
do emprego e, consequentemente, a uma piora de bem-estar para os atingidos.

 As necessidades incontroláveis do capital, que visam sempre produzir um produto ou serviço de 
melhor e maior qualidade, para atender às necessidades de seus consumidores e do consumo de maneira 
geral, acabam por agregar trabalhadores mais desqualificados e precarizados, através da introdução das 
novas formas de organização e gestão do trabalho, que utilizam o trabalho precário, desqualificado, como 
forma de reduzir sues custos. Para aprofundar essa questão, torna-se importante entender o processo 
e a organização do trabalho, ou seja, abarcar não só a dimensão organizacional, mas a compreensão 
do significado do trabalho, da questão do controle e da dimensão saúde, entre outras. Inclusive, tais 
dimensões são fundamentais para facilitar a compreensão do fenômeno da qualificação, na medida que 
este último conceito é extremamente complexo, necessitando ser analisado nas suas diversas “faces”. 
Garay (2010).

 O autor complementa essa discussão quando afirma que o capital afasta os trabalhadores do 
produto de seu trabalho, minimizando as potencialidades e saberes desses trabalhadores, tudo em prol 
de um fortalecimento da organização do trabalho e para o trabalho, que visa basicamente a fragmentação 
das tarefas cotidianas.

o capitalismo teve de criar uma forma de organização que permitisse alcançar seus objetivos, 
dividindo o trabalho em tarefas parceladas, introduzindo maquinaria, separando planejamento 
e execução, etc., e que reduzisse ao mínimo o controle dos operários sobre sua atividade, o 
que ocorreu de forma mais acentuada na fase industrial, com o desenvolvimento do modo de 
produção taylorista-fordista. Através deste, o trabalhador foi forçado a cada vez mais a afastar-se 
do produto de seu trabalho, a subutilizar suas potencialidades e seu saber - fontes de poder, assim 
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como de saúde mental - embora não raras vezes surjam práticas de resistência dos trabalhadores 
a esses limites impostos. (GARAY, 2010. p, 8)

 Neste momento, iniciou-se um processo de desqualificação de uma maioria, por um lado, 
e uma hiperqualificação de uma minoria. Como aponta, o início desta desqualificação foi provocado 
pela diminuição do campo de trabalho para os mais qualificados, pela supressão de parte da atividade 
referente ao preparo e à organização do trabalho ao seu modo e pela eliminação da sua compreensão da 
totalidade do trabalho. Já o processo de hiperqualificação ocorreu quando tais atividades suprimidas foram 
transferidas a um pequeno número de assalariados, contratados pelo capitalista. Ainda segundo o autor, 
quando da introdução da maquinaria houve a desqualificação maciça dos trabalhadores da produção, 
acompanhada pela diminuição acentuada da autonomia. Tal processo de desqualificação culminou com 
o taylorismo/fordismo, que fez emergir um trabalhador não qualificado da linha de montagem. Garay 
(2010).

Os processos de reestruturação produtiva podem gerar confusões no que se diz respeito às 
qualificações e especializações do trabalho que são exigidos pelas empresas. Não existe um padrão 
claramente definido sobre qual o perfil que os profissionais devem ter para que consigam se manter nesse 
sistema de produção. Exige sim uma base de conceitos teóricos, que não são aplicáveis para todos esses 
profissionais e que em muitas vezes não valorizam as experiências e histórico desse trabalhador, mas a 
contribuição que eles poderão agregar nesse posto de trabalho.

Antunes (2002) trata esse assunto da seguinte maneira:

Estas mutações, iniciadas nos anos 70 e em grande medida ainda em curso têm, entretanto, 
gerado mais dissenso que consenso. Segundo alguns autores, elas seriam responsáveis pela 
instauração de uma nova forma de organização industrial e de relacionamento entre o capital e o 
trabalho, mais favorável quando comparada ao taylorismo/fordismo, uma vez que possibilitaram 
o advento de um trabalhador mais qualificado, participativo, multifuncional, polivalente, dotado 
de uma “maior realização no espaço do trabalho”. Esta interpretação vem encontrando muitos 
seguidores que, mais ou menos próximos à tese da especialização flexível, defendem as chamadas 
“características inovadoras” da “nova fase”, mais apropriada a uma interação entre o capital 
e o trabalho e, neste sentido, superadora das contradições básicas constitutivas da sociedade 
capitalista.

 Para que os colaboradores atinjam um nível esperado de qualificação e flexibilização dos seus 
postos de trabalho, torna-se necessário entender como se estrutura esse novo posto de trabalho. Quais os 
conhecimentos e habilidades são exigidos e qual deve ser a sua formação técnica e profissional para esse 
novo posto de trabalho.

Segundo Neves (2000. p, 171):

O novo padrão de acumulação capitalista com base na produção flexível provocou mudanças 
estruturais no paradigma industrial e tecnológico e nas relações sociais e políticas constituídas 
anteriormente... A circulação cada vez mais intensa do capital financeiro, a ampliação dos 
mercados a integração produtiva em escala mundial gerada por maior internacionalização 
do capital provocam a intensificação de outro fenômeno definido como globalização, ou 
mundialização do capital. 

São exigidas dos trabalhadores outras características. As organizações necessitam de funcionários 
versáteis e polivalentes, que possuam várias habilidades e possam realizar tarefas e funções distintas. 
Segundo Leite (1998, p.52), “... a polivalência se dá através do princípio da versatilidade, que consiste 
em treinar os operários nas diferentes tarefas, através de cursos de treinamento e da rotação de cargos”.

Neves (2000, p. 177) trata também das questões do envolvimento dos colaboradores, dentro dos 
padrões de polivalência, multifuncionalidade, na qualificação para as resoluções de problemas.
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Essa exigência de solicitação constante para identificar e resolver os problemas “aleatórios” 
na busca da melhoria contínua, provocam um aumento das cargas mental e emocional dos 
operadores, assim como um aumento do ritmo do trabalho. Eles são chamado a exercer a 
capacidade de observação e diagnóstico, procurando se antecipar a qualquer acontecimento 
imprevisível. Os antigos mestres e supervisores são redefinidos como condutores, líderes do 
processo, formadores de opinião e incentivadores de um comportamento novo baseado na 
qualidade e no auto controle.

 Seja como trabalho informal, subemprego, desemprego disfarçado ou estratégia de sobrevivência, 
ele existe e assola uma parcela considerável dos trabalhadores. Para piorar, esse excedente de mão de 
obra operária ou força de trabalho, se restringe a poucos e específicos segmentos de atividade, sejam eles 
pequenos comércios ou serviços de baixa qualificação, que na maioria das vezes exigem experiência e 
conhecimentos, mas não escolaridade elevada. (SINGER, 2001, p. 12).
 Toda essa discussão, remete ao apresentado pelo autor Alves (2009), onde afirmar que as políticas 
neoliberais implementadas, visando difundir e disseminar a consciência dos artifícios do capital, 
amparados pelo seu modo de produção, à construir um sentimento de consumo voltados ao toyotismo e 
suas filosofias. 

As políticas neoliberais e o complexo midiático-cultural que sustenta a hegemonia neoliberal, 
instituiu um poderoso mecanismo de produção da consciência e de construção de um novo 
consentimento social às necessidades da produção orgânica do capital centradas no toyotismo, 
que atinge e seduz ganhadores e perdedores, incluídos e excluídos. Por outro lado, expressam 
habilidades humanas exigidas pela nova base técnica de produção do sistema orgânico do 
capital, buscando serem compatíveis com um novo sistema de máquinas complexas, produto 
do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social. Deste modo, não deixam de 
possuir uma legitimidade histórico-ontológica. Portanto, além de pertencer (e ser posto) como 
pertencendo à nova dinâmica de exploração da força de trabalho, as novas qualificações do 
trabalho são exigências pressupostas de um processo civilizatório da produção social.

CONCLUSÃO

 Se por um lado, no Taylorismo os postos de trabalho eram vinculados ao trabalhador, dentro das 
necessidades de explicação científica dos tempos e movimentos, racionalização e divisão do trabalho, 
no Toyotismo e na Administração Contemporânea esses postos de trabalho não estão vinculados a ele, 
dentro de suas características multifuncionais.
 Para que as organizações toyotista pudessem modificar e aperfeiçoar seus processos visando uma 
acumulação sustentável e longínqua, os colaboradores - trabalhadores - operários tiveram de se reinventar, 
buscando qualificações e competências que antes de tudo, atendam as exigências e necessidades do 
capital.
 Assim, a flexibilização da produção está ligada a flexibilização das relações, dos conflitos, da 
qualificação para o trabalho. Essa reorganização do trabalho implica numa reorganização do trabalhador, 
trazendo a ele graves consequências, precarizando e reduzindo as condições de trabalho. Apesar do capital 
qualificar, treinar e capacitar esse trabalhador, o preparando para o trabalho, ainda se faz necessário 
entender se essa visão coletiva e de humanidade que parte do capital, estão ligadas a um cunho social 
ou se somente evidenciam a exclusão da formação do trabalhador somente em prol da acumulação 
desigual.  Antunes (2007) afirma que a reestruturação produtiva fundamentou-se no que o ideário 
dominante denominou como lean production, isto é, a empresa enxuta, a “empresa moderna”, a empresa 
que constrange, restringe, coíbe, limita o trabalho vivo, ampliando o maquinário tecno-científico, que 
Marx denominou como trabalho morto. 
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No contexto da reestruturação produtiva, se redesenhou a planta produtiva de modo bastante 
distinto do taylorismo/fordismo, reduzindo enormemente a força de trabalho viva e ampliando 
intensamente sua produtividade. Re-territorializando e mesmo des-territorializando o mundo 
produtivo. O espaço e o tempo convulsionaram-se. O resultado está em toda parte: desemprego 
explosivo, precarização estrutural das condições de trabalho, rebaixamento salarial, perda de 
direitos etc. E neste quadro de precarização estrutural do trabalho que os capitais globais 
estão exigindo, dos governos nacionais, o desmonte da legislação social protetora do trabalho. 
E flexibilizar a legislação social do trabalho significa aumentar ainda mais os mecanismos de 
extração do sobretrabalho, ampliar as formas de precarização e destruição dos direitos sociais 
que foram arduamente conquistados pela classe trabalhadora, desde o início da Revolução 
Industrial, na Inglaterra, e especialmente pós-1930, quando se toma o exemplo brasileiro. Tudo 
isso em plena era do avanço tecnocientifico que fez desmoronar tantas (infundadas) esperanças 
otimistas. Isso porque, em pleno avanço informacional, amplia-se o mundo da informalidade.

 A constatação é forte: em plena era da informatização do trabalho, do mundo maquinal e 
digital, estamos conhecendo a época da informalização do trabalho, dos terceirizados, precarizados, 
subcontratados, flexibilizados, trabalhadores em tempo parcial, do subproletariado. Se, no passado 
recente, só marginalmente a classe trabalhadora no Brasil presenciava níveis de informalidade, hoje 
mais de 50% dela se encontra nessa condição (aqui a informalidade é concebida em sentido amplo), 
desprovida de direitos, fora da rede de proteção social e sem carteira de trabalho. Desemprego ampliado, 
precarização exacerbada, rebaixamento salarial acentuado, perda crescente de direitos, esse é o desenho 
mais freqüente da nossa classe trabalhadora. O que sinaliza um século XXI com alta temperatura 
também nas confrontações entre as forças sociais do trabalho social e a totalidade do capital social 
global. (ANTUNES, 2007. p.07-08).
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