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Resumo 

 O presente artigo apresenta o debate na literatura contemporânea 
sobre as relações de trabalho e estrutura econômica capitalista, especialmente no 
que se refere à discussão sobre a flexibilização do trabalho. No decorrer do artigo é 
analisado o papel das organizações internacionais na regulamentação trabalhista 
nos Estados a partir do estudo da ratificação das Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil a partir dos anos 1990. As conclusões 
fundamentais do estudo são: a OIT tem um papel figurativo perante os Estados-
membros, por não exercer sua influência de maneira física, visto que os Estados 
são soberanos. E outra conclusão é que o Brasil reage de forma contrária com a 
atual mudança para uma mundial flexibilização do trabalho, seguindo muitas 
normas da OIT, dessa forma o Brasil prefere focar na questão social/trabalhista do 
que a econômica.  
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Introdução 

 O presente artigo sobre a “A Corrosão Humana do Capitalismo” 

apresenta o debate contemporâneo sobre a regulamentação do trabalho por meio 

da análise das Convenções Internacionais da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), como também a evolução da regulamentação trabalhista no Brasil e a 

ratificação pelo país das Convenções da OIT.  Pretende-se compreender como a 

temática sobre a regulamentação trabalhista no sistema internacional insere-se nas 

políticas e regulamentações domésticas. Para isso, ao longo do artigo é feita uma 

apresentação sobre o capitalismo e as relações de trabalho desde a Primeira 

Revolução Industrial - baseada nas análises de Karl Marx - até o debate 

contemporâneo a respeito da flexibilização das regras trabalhistas, considerando as 

ideias do autor Richard Sennett (2012).   

A segunda parte do artigo discute o papel normativo da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) a partir do debate sobre o capitalismo flexível dos 
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1990. Nesta parte é apresentada a evolução histórica da OIT e suas principais 

Convenções Internacionais, bem como a visão sobre o papel da OIT na 

regulamentação trabalhista. Nesta seção são apresentados os argumentos crítico do 

autor Robert Cox referente ao papel exercido pela OIT na promoção dos direitos 

trabalhistas. Na visão do autor a organização tem um caráter simbólico importante, 

no entanto, a análise das condições atuais de exploração do trabalho mostram o 

seu fracasso em pressionar os Estados na implementação de regras que tragam 

condições favoráveis aos trabalhadores.  

A relação entre os Estados e a OIT é aprofundada na terceira parte do 

artigo que busca compreender de que forma os Governos brasileiros, desde anos 

1990, têm incorporado as Convenções da OIT à legislação nacional. Para isso, foram 

analisadas as convenções ratificadas pelo Brasil durante os governos Fernando 

Collor de Melo (1990-1992); Itamar Augusto Franco (1992-1995); Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003); Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) e, por fim, Dilma Vana 

Rousseff (2011--). 

Pretende-se, com isso, questionar, de um lado, a importância da OIT na 

promoção de melhores condições de trabalho em um contexto de mais exploração 

da força de trabalho e, de outro lado, de que forma o debate internacional a 

respeito do capitalismo flexível tem sido incorporado às Convenções internacionais 

e também à legislação brasileira.    

 

O Capitalismo e as relações de trabalho em três momentos 

Na primeira fase do capitalismo industrial, caracterizado pelo emprego 

da máquina a vapor e do carvão como combustível básico, a relações entre 

trabalho e capital baseia-se, principalmente, nas análises de Karl Marx e Friedrich 

Engels (2008), em que o trabalho é considerado uma mera mercadoria porque não 

ser um meio para o crescimento pessoal de aprendizagem, mas sim um meio de 

sobrevivência e alienamento. Não é permitido ao trabalhador a possibilidade de 

atividade espiritual sendo impedido de pensar além do exercício de sua função 

(ENGELS, 2008).  

É importante salientar que para Marx (2010) o capitalismo gera uma 

vasta riqueza por meio do domínio sempre crescente da natureza, mas os operários 

são excluídos deste processo. O mundo objetivo que o trabalho do operário criou é 
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propriedade privada do outro. Para Marx (2010), quando a produtividade do 

trabalho aumenta, o valor da força de trabalho diminui, pois se necessita de menor 

quantidade de horas para produzir os produtos, ou seja, aumentando o sobre 

trabalho. Dependendo do tempo e intensidade da jornada de trabalho, esta pode 

desgastar os homens, influenciando indiretamente sobre o valor da força do 

trabalho.  A aparente igualdade de troca transforma-se em desigualdade, visto que 

o caráter de igualdade dos trabalhos humanos adquire a forma de valor dos 

produtos do trabalho (ARON, 2003). 

Um novo prisma sobre a discussão a respeito das condições de trabalho é 

colocado com a introdução do método fordista nos anos 1920, que consiste na 

produção em série com trabalhos específicos na fábrica. O fordismo ao reduzir o 

tempo de produção, de um lado, aumenta a produtividade e, de outro lado, reduz 

os custos (HELOANI, 2003). A reorganização do capital após a Grande Depressão 

econômica traz como pauta as reinvindicações por melhores condições salariais, de 

trabalho e seguridade social.  

Neste processo, o movimento operário se tornou uma estrutura 

mediadora entre o capitalista e o proletariado, ganhando um caráter burocratizado 

e uma redução de inciativas da base (ANTUNES, 2009), distanciando-se dos 

movimentos sociais autônomos. Portanto, o taylorismo-fordismo realizava uma 

expropriação intensificada do operário, destituindo-o de qualquer participação na 

organização do processo de trabalho, que se resumia a uma atividade repetitiva e 

desprovida de sentido (ANTUNES, 2005).  

Na década de 1970, se agrava a crise fordista dada à crise financeira de 

1974-75. De fato, há uma redução do número de empregos e dos salários, o que 

provoca uma série de greves nos países industrializados (HELOANI, 2003). A partir 

de 1980, ascende o período neoliberal, caracterizado por ações contra o 

‘’desperdício’’ na produção, redução do tempo e aumento do ritmo de trabalho, 

intensificando, consequentemente, as formas de exploração.  A mais-valia, por 

exemplo, se intensificou por conta do prolongamento da jornada de trabalho, mas 

sem o reembolso desse tempo. Propõe-se a despolitização radical das relações 

sociais, minimizando a regulamentação política do mercado (HELOANI, 2003).  

Neste período o capitalismo tem um novo tipo de formação baseada na 

informação, com maior envolvimento da subjetividade e, por conseguinte, maior 
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autonomia e favorecimento do trabalho intelectual. O trabalhador precisa agora 

aprender sobre o mercado que está e outras tarefas, se tornando um trabalho mais 

complexado porque demanda mais conhecimento do trabalhador. Outro fato é que 

o sindicalismo sofreu estagnação em razão do processo de individualização das 

relações de trabalho, precisando da aprovação do Estado para os trabalhadores 

conseguirem benefícios, dessa maneira as entidades sindicais sofreram uma forte 

burocratização e institucionalização (SENNETT, 2012).   

Ocorre um processo de integração econômica, social, cultural e política 

e, principalmente, o barateamento da comunicação: a globalização. Este processo 

é resultado tanto do processo tecnológico, como das políticas governamentais que 

diminuíram as barreiras ao intercâmbio internacional (NYE, 2002). A inserção de 

novas tecnologias trouxe uma nova dinâmica para a relação capital-trabalho, que 

Richard Sennett (2012) denomina de capitalismo flexível, mas também conhecido 

como capitalismo monopolista-financeiro.  

Tal sistema exige que os trabalhadores sejam mais ágeis, estejam 

abertos a mudanças em curto prazo, assumam riscos continuamente, dependa cada 

vez menos das leis e procedimentos formais. A racionalização da produção tornou-

se requisito básico das empresas, sendo que o diferencial é a capacidade das 

empresas de analisarem as informações (característica informacional). O sistema 

adquiriu maior complexidade e horizontalidade, assim a economia está em rede, 

dificultando uma empresa ter toda a produção - desde os bens primários até o 

produto final- sem que haja interferência externa (CASTELLS, 1999). 

Em suma, o capitalismo flexível apresenta valores na estética, não mais 

ética; no localismo, não mais universalismo; no trabalhador flexível, não mais na 

concentração de trabalho especializado; no administrador, não mais no operário; 

no contrato temporário, não mais na ética protestante do trabalho de longa 

duração; e, por fim, na descentração, não mais alienação (HARVEY, 2009). O 

surgimento de novos setores de produção e novos mercados e, sobretudo, altas 

taxas de inovação comercial e tecnológica trazem um novo tipo de desestruturação 

individual e social. As relações de trabalho se intensificaram no capitalismo e o 

trabalhador não sabe o quanto é explorado (SENNETT, 2012).  

Neste contexto de novas formas de exploração do trabalho, aumentam 

os questionamentos sobre o papel das organizações internacionais, 
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especificamente, a Organização internacional do trabalho (OIT) em promover 

melhores condições de trabalho e amenizar os processos de exploração do 

capitalismo flexível.  Na próxima seção serão analisadas as respostas da OIT em 

promover junto aos Estados normas e práticas visando o respeito dos direitos 

trabalhistas no capitalista flexível.  

 

A importância da OIT na busca de melhores condições de trabalho 

Durante a Revolução Industrial, as duras condições de trabalho 

motivaram o desenvolvimento de ideias de caráter social a fim de minimizar a 

exploração cometida contra os trabalhadores. Essas ideias contribuíram para a 

criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), consequência do Tratado 

de Versalhes, de 1919, assinado após o fim da Primeira Guerra Mundial.  

A OIT foi criada na esperança de promover progresso social e econômico 

resolvendo conflitos por meio do diálogo e cooperação. São 185 Estados membros 

com 189 convenções, cinco protocolos e 202 recomendações (ILO, 2014). A 

organização é formada por uma estrutura tripartite, em que empresários, 

trabalhadores e governos buscam construir no âmbito internacional regras, 

políticas e comportamentos que beneficiem todos. Esse tripartismo, baseado no 

artigo terceiro da constituição, é composto por 14 empregadores, 14 empregados e 

28 membros do Estado (RODGERS, LEE, SWEPSTON, DAELE; 2009). Baseia-se nos 

princípios de que a justiça e paz.  Sendo que a justiça social é essencial para a 

construção da paz, por isso, a OIT busca promover o entendimeto entre os Estados 

os empregadores e os empregados (OIT, 2014).  

Na busca por alcançar sua missão, que é a promoção de melhores 

condições de trabalho e o fim de formas de exploração do capital, a OIT tem 

estabelecido, ao longo de sua história, uma série de Convenções e normas que 

protegem os direitos dos trabalhadores.  Na figura 1 são apresentadas as principais 

convenções ao longo da história e a quantidade de países que ratificaram. Destas 

oito convenções, é possível verificar que a convenção que obteve mais sucesso foi a 

C.182 feita em 1999 que trata das formas de trabalho infantil (ILO, 1999). Uma das 

prioridades da OIT é retirar todas as crianças (menores de 18 anos) de qualquertipo 

de trabalho a fim de promover a reabilitação e integração social, atendendo as 

necessidades das famílias (IPEC, 1999). 
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Figura 1- Principais convenções e quantidade de ratificação por países 

 
Fonte: ILO, [S.D.] / Elaboração Própria. 

 

A política econômica neoliberal afetou o comportamento dos membros 

em relação aos direitos trabalhistas, visto que nos anos de 1950 e 1960 a 

quantidade de ratificações era maior do que as atuais. Por exemplo, em 1948 

tiveram duas convenções sobre o trabalho noturno (C. 089 e C. 090) que obtiveram 

uma média de 59 ratificações, contudo, em 1990, a Convenção nº171, que defendia 

os mesmos princípios de justiça sobre o trabalho noturno, contou com apenas doze 

ratificações.  

Os dados corroboram o estudo crítico feito por Robert Cox 1 , que 

apresenta a organização no plano ideológico desejado dos países e não, de fato, o 

que é praticado por estes. Sua principal crítica à OIT é que existe uma distância 

entre a teoria e a prática dos Estados. Este distanciamento ocorre, na visão de Cox, 

pela incapacidade das organizações internacionais imporem normas aos Estados. As 

organizações internacionais, incluindo a OIT, não podem impor regras aos países 

porque esses são soberanos em suas decisões. Para Cox (2003), o desenvolvimento 

da OIT também esbarra na visão da corrente da política econômica neoliberal que 

tem receios de que o crescente respeito aos direitos trabalhistas poderia prejudicar 

o desenvolvimento econômico. Na concepção dos neoliberais, o aumento de 

benefícios aos trabalhadores geria aumentos nos custos e nos preços dos produtos 

                                         
1 Robert Cox é um pesador da Teoria Crítica das Relações Internacionais e já trabalhou na OIT por 
um longo período. 
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finais e, consequentemente, geraria desaceleração econômica e aumento do 

desemprego.  

Robert Cox (2003) interpreta o papel da OIT como de cunho moral e não 

econômico. As sanções ocorridas em caso de descumprimento das normas e leis 

implicam somente em um lado negativo no campo diplomático para o país, e não 

em suas trocas comerciais internacionais. Ademais, a preferência da instituição em 

alcançar a segurança social baseada na estratégia tripartite dificulta a conciliação 

entre os grupos divergentes, impossibilitando a obtenção de sucesso na promoção 

da “proteção social para todos” (RODGERS, LEE, SWEPSTON, DAELE; 2009). 

No entanto, para o autor as recomendações propostas pela OIT, com o 

objetivo de promover o trabalho justo, têm um papel importante no sistema 

internacional. As ações da OIT valorizam os direitos trabalhistas nas três diferentes 

dimensões: do governo, do empregador e do empregado. Por outro lado, a 

quantidade de ratificações sugere que o papel da OIT continua restrito ao campo 

ideológico e, embora, a organização tenha uma consolidação forte, em função da 

sua tradição e história, sua atuação é fraca perante os países.  Do ponto de vista 

prático, a OIT tem poucos instrumentos juntos aos Estados para que estes não 

apenas ratifique, como também implementem as principais convenções.  

Os dados da OIT divulgados em 2014 mostram, por exemplo, um elevado 

número de pessoas em condições de trabalho forçado ou a existência do trabalho 

infantil em muitos países. Estes dados corroboram a visão de que apesar da 

existência das Convenções e normas internacionais ainda são necessários avanços 

no nível dos Governos. Na próxima seção será analisada de que forma o Brasil tem 

internalizado as convenções da OIT e o debate sobre a questão trabalhista no país a 

partir dos anos 1990. 

 

As Convenções da OIT e as relações de trabalho no Brasil 

O Brasil é membro da OIT desde 1919, estando entre os membros e 

participando da Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião, 

uma vez que as autoridades governamentais brasileiras entenderam que não era 

positivo para o país ficar à margem dos princípios básicos dos direitos trabalhistas. 

Baseado nos artigos 49, I, e 84, VIII,2 da Constituição Federal, o procedimento de 

                                         
2 Constituição Federal: 
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vinculação do Estado brasileiro aos tratados internacionais depende da vontade 

tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. No caso das Convenções da 

OIT, são 96 convenções ratificadas, sendo que das oito convenções fundamentais, 

sete foram ratificadas, com exceção da C. 087 sobre a Liberdade Sindical e a 

Proteção do Direito de Sindicalização (BERTOTTI, 2010).  

Este artigo analisa três períodos de governo distintos pós-1990, com 

Collor/Itamar (1990-1995), Fernando Henrique Cardoso (1996-2002) e Luís Inácio 

Lula/Dilma (2003--), por meio das convenções mais relevantes ratificadas e o 

contexto governamental de cada período.  

Dentro das oito convenções fundamentais da OIT, a C.087 de 1948 que 

diz a respeito sobre liberdade sindical foi a única que o Brasil não ratificou. A 

convenção estabelece o direito dos trabalhadores e empregadores criarem ou se 

filiarem a organizações sem aviso prévio e visa à liberdade de funcionamento 

dessas organizações sem a interferência de autoridades pública (BASSO, POLIDO, 

2012). O motivo pelo Brasil não a ratificar é justificada pela contradição desta 

convenção em relação à legislação brasileira. De acordo com Denise Motta, 

secretária Nacional de Organização da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a 

Constituição de 1988 defende a intervenção do Estado na organização sindical 

delimitando quando e como os trabalhadores podem se sindicalizar e também no 

que se refere ao direito de greve, como mostra o artigo 722 da CLT3. Desse modo, 

o Estado "impõe os princípios e arbitra por meio do poder normativo da Justiça do 

Trabalho, do imposto sindical e da unicidade sindical" (BASTOS, 2006, p. 1.) e, por 

consequência, os acordos coletivos deixam de ter validade.  

As convenções ratificadas, contudo, são mais numerosas do que as não. 

Entre as convenções mais importantes ratificadas pode se ressaltar a C. 135 de 

                                                                                                                               
Art 49- É de competência exclusiva do Congresso Nacional: 

I- Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos a patrimônio nacional,” 

Art 84- Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
       VIII- Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 
 
3 Art. 722 - Os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus 
estabelecimentos, sem prévia autorização do Tribunal competente, ou que violarem, ou se 
recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades: 

b) perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem; 
c) suspensão, pelo prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, do direito de serem eleitos para 

cargos de representação profissional. (CLT, 1943).  
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1971 sobre a “Proteção de Representantes dos Trabalhadores” com a promulgação 

no Decreto n º 131 de 22.05.1991, no período do Collor. O interesse a esta 

convenção é, segundo o artigo dois da convenção, assegurar das facilidades 

concedidas aos representantes de modo que possibilite o cumprimento rápido e 

eficiente de suas funções (OIT,1990d). O Brasil não ratificou a C.087 sobre 

liberdade sindical. Nota-se a força do Estado brasileiro perante os sindicais, como 

explicado anteriormente, e sua rigidez das regulamentações trabalhistas. 

A figura abaixo apresenta um breve resumo das convenções mais 

importantes do primeiro período de Fernando Collor e Itamar Franco: 

 

 

 

 

 

Na figura II, logo abaixo, segue os impactos dessas convenções no Brasil:  

 
Figura II: Período Collor/Itamar e os Impactos no Mercado de Trabalho 

Fonte: COSTA (2012); IBGE (1996-2010); PAIDA (2012); RIDER (2014)/ Elaboração própria. 

 

Nesses dois governos pode-se afirmar que houve onze regulamentações 

na saúde e segurança dos trabalhadores, porém começou a uma concepção de 
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flexibilização do trabalho por considerar a importância do trabalho parcial sem as 

devidas normas da OIT. Outra medida é o reconhecimento dos diversos 

trabalhadores, tais como: Trabalhadores com deficiências físicas e os localizados 

em zonas rurais. Em oposição, muitas vezes, o que foi realizado no Brasil pós 

ratificação aconteceu de forma contrária ao objetivo da convenção. Como por 

exemplo, a C.168 sobre a promoção de emprego foi na época em que o Brasil tinha 

uma taxa de desemprego elevada e não houve melhora durante esses dois 

mandatos. 

Na fase do Fernando Henrique Cardoso foi de oposição a qualquer 

cláusula social que pudesse ser um empecilho para o desenvolvimento econômico, 

isto é, seguindo a lógica neoliberal de que quanto maior os benefícios aos 

trabalhadores mais caro os produtos ficariam, assim, os produtos brasileiros 

perderiam a competição com os outros produtos estrangeiros mais baratos. Essa 

administração foi caracterizada pela maior onda de desemprego, salários 

corrompidos e enorme informalidade no trabalho (BERTOTTI, 2011). Entretanto, foi 

o momento que o país teve a inflação a patamares aceitáveis e a economia 

começou a crescer. Esse período foi conhecido também como o mais próximo ao 

capitalismo flexível que o Brasil já teve porque as relações de trabalho se tornaram 

mais flexíveis, como a inserção do trabalho parcial com um horário flexível, além 

disso foi nessa época que o governo abriu a economia e privatizou algumas partes 

dos setores públicos sem dar a devida segurança aos trabalhadores.  

Na figura III, sobre “Período do Fernando Henrique Cardoso e os Impactos no Mercado de 

Trabalho”, assim como a figura II, mostra os impactos de cada convenção mencionada na era 

do Fernando Henrique Cardoso: 
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Fonte: FPL (2012); IBGE (2008); LISBÔA (2003); SCATOLIN (2009)/ Elaboração 

Própria. 

 

Por fim, a posição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma 

Rousseff, contudo, se mostrou a necessidade de estabelecer cláusulas sociais no 

comércio internacional para que no momento de crise financeira global houvesse a 

proteção aos trabalhadores. Dado isso, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

reconheceu a importância dessa necessidade porque é um passo para a 

humanização do mundo do trabalho. Embora que possa ser visto como um 

“protecionismo disfarçado”, como alegou a Sindicato do Mercosul, porque há 
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padrões trabalhistas muito elevados para a estrutura de desenvolvimento 

econômico do país (BERTOTTI, 2010). Em oposição, durante seu mandato obteve 

apenas três convenções aderidas.  

 

Na figura IV, “Período Lula/Dilma e os Impactos no Mercado de Trabalho”, seguinte mostra os 

impactos das convenções mencionadas: 

 
Fonte: BARBOSA (2013); BARROS (2011); IBRAM (2010); PNAD (2011)/ Elaboração Própria.  

 

Diante dessas convenções, o governo PT é marcado pela defesa dos 

trabalhadores tanto para segurança e saúde, quanto para a remuneração. Dessa 

maneira, o governo vê a flexibilização do trabalho como um retrocesso ao direito 

trabalhista, visto que a questão social tem que sobressair a questão econômica. 

Impacta-se de forma nítida na economia porque o Brasil perde competitividade 

internacional a partir do momento que fica caro investir e produzir no Brasil por 

causa da alta carga tributária existente. Portanto, o Brasil não segue a lógica do 

Capitalismo Flexível4.  

A partir do que foi estudado sobre a flexibilização ser benéfica ou não, 

percebe-se que cada governo teve posições diferentes, promovendo políticas que 

seguissem a visão econômica e jurídica. Há três correntes que posicionam a 

questão da flexibilização do trabalho, sendo elas favoráveis, desfavoráveis e 

                                         
4 Como visto na primeira parte do trabalho, o Capitalismo Flexível é um novo tempo com novas 
tecnologias que facilitam a comunicação e a circulação de informações no mundo. Esse sistema 
também é visto na flexibilidade das relações humanas e, principalmente, das de trabalho, o qual há 
críticas à rotina e aos horários rígidos, as organizações são planas e flexíveis, estilo em redes e, 
consequentemente, os laços se tornam flexíveis também, isto é, mais frágeis e curtos no espaço de 
tempo.  
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moderada. A corrente favorável defende que essa redução da rigidez é favorável 

para o aumento de empregos e permite que a empresa se ajuste com a nova 

realidade econômica sem gastos adicionais, considerada com uma visão mais 

neoliberal. A corrente desfavorável defende que essa medida é uma forma de 

reduzir os direitos dos trabalhadores e precisa ser combatida porque apresenta 

uma visão conservadora. E, por último, a visão moderada reconhece a autonomia 

privada coletiva e sua valorização plena, então, a flexibilização feita de forma 

coletiva evitaria riscos por meio de acordos e convenções coletivas. Os governos 

até Lula entende-se que tem uma postura mais favorável à flexibilização e, 

posteriormente, com o governo de Lula até Dilma encontra-se uma postura mais 

desfavorável (GIROTTO, 2010).  

Em suma, o Brasil apresenta leis de trabalho bem consolidadas pela CLT 

com participação representativa na OIT, visto pelas inúmeras ratificações das 

convenções, com uma concepção enraizada de defesa aos trabalhadores, por esta 

razão que a corrente desfavorável à flexibilização predomina no país, dado que é o 

governo que defende essa corrente perpetua no poder por doze anos. Em oposição, 

pode-se afirmar também que pelos impactos das convenções a OIT, como visto 

anteriormente, essa organização se encontra mais no campo simbólico do que 

prático, visto que alguns desses impactos foram de forma contrária ao que as 

convenções da OIT pregam.  

 

CONCLUSÃO 

O capitalismo é um sistema em que os bens e serviços, inclusive as 

necessidades mais básicas da vida, são produzidos para fins de troca lucrativa, 

mesmo a capacidade humana de trabalho é posto à venda no mercado (WOOD, 

2001). Os requisitos de competição e da maximização do lucro são as regras 

fundamentais do sistema. Foi analisada a trajetória capitalista desde a Primeira 

Revolução Industrial na Inglaterra até os dias atuais, caracterizada pela Terceira 

Revolução Industrial. Na segunda parte foi verificada a importância da OIT no 

mundo com suas normas que regulamentam o trabalho, respondendo a seguinte 

questão: qual o papel da OIT na promoção de melhores condições de trabalho junto 

aos Estados? Em seguida, na última parte, foi estudada a importância das normas 

trabalhistas no sistema brasileiro perante a OIT.  
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Na primeira parte é possível afirmar que as relações de trabalho na 

primeira revolução industrial eram mais rígidas, tendo um horário certo e pontual e 

trabalho repetitivo e automático. Posteriormente a essa fase, novas tecnologias 

emergiram juntamente com uma nova potência mundial, os Estados Unidos. Essa 

nova era é baseada na facilidade da informação, maior autonomia e trabalho 

voltado mais para o intelectual, o que acarretou numa fragmentação e 

complexidade da classe trabalhadora porque o trabalhador passa a ter que se 

especializar e conhecer mais ao seu redor para continuar no emprego.  As 

entidades sindicais, por exemplo, sofrerem uma forte burocratização e 

institucionalização, não podendo ter liberdade sindical porque para os 

trabalhadores adquirirem algum benefício teria que passar sob os olhares do 

Estado. A última geração apresenta valores na estética e no trabalhador flexível 

com contratos temporários, a era do dinamismo. Isto é, as informações se 

tornaram mais acessíveis, a comunicação e comércio mais globalizado e o tempo 

mais valorizado-consegue fazer mais atividades em certo tempo do que conseguia 

fazer na época inglesa. As relações de trabalho se tornaram mais “em curto 

prazo”, não havendo mais uma tradição em uma empresa já que o mercado é 

dinâmico e para permanecer nele o trabalhador também tem que ser, isto é, gera 

uma rotatividade no emprego porque o trabalhador passa a ter mais obrigações 

para permanecer no mercado, conhecer mais o que está em sua volta. 

A organização internacional do trabalho (OIT) para tentar amenizar as 

relações de exploração por meio de convenções fundamentais e complementares. 

Entretanto, foi analisado que essa organização tem mais função diplomática e 

política do que prática, isto é, um dos pontos é que os países muitas vezes 

ratificam as convenções para mostrar uma suposta preocupação perante a 

dignidade dos trabalhadores do que realmente pôr em vigor no próprio país o que 

as normas das convenções apregoam. A maioria das convenções não tem a presença 

de grande número de Estados-membros, exceto as fundamentais. Outro ponto é 

decorrente a soberania do país, já que a OIT não tem poder para obrigar um país a 

seguir o que ratificou, visto que qualquer organização internacional e outros países 

tem que respeitar a soberania de qualquer país.  

Na terceira parte estudou a importância do Brasil em relação a essas 

normas trabalhistas, dando a devida importância na OIT. O Brasil é um país que faz 
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parte de muitas convenções e se mostra desfavorável à flexibilização do trabalho 

porque acredita que isso acarretaria num retrocesso das leis trabalhistas, 

acreditando que o trabalhador seria mais explorado. É por esta razão que se pode 

afirmar que o Brasil não pode ser considerado um país que segue a dinâmica do 

capitalismo flexível porque suas leis trabalhistas continuam rígidas e de total 

proteção aos trabalhadores. Dessa forma, o Brasil segue as normas trabalhistas da 

OIT porque realmente acredita que é significante para o desenvolvimento social do 

país, mesmo que algumas convenções não seja totalmente respeitadas e seguidas.  

Concluindo assim que o capitalismo flexível, por mais tenha muitos 

aspectos positivos econômicos, é um sistema falho na questão trabalhista. Se o 

capitalismo flexível é benéfico, visto que a economia tende a crescer por 

apresentar baixos custos e maiores investimentos, ou maléfico, por degradar a 

dignidade dos trabalhadores porque apresenta normas trabalhistas superficiais, 

dependerá da visão do Estado e indivíduo. O Brasil acredita que seja maléfico 

porque o trabalhador tem que estar acima do crescimento econômico e que, 

portanto, é importante ser membro da OIT para ter base nas leis ideais aos 

trabalhadores.   
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