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A ocupação profissional por escolha própria se dissemina, mas ainda é privilégio num país 
em que o trabalho flexível é estigmatizado.  
 
Uma senhora entra numa encantadora lojinha de chocolates, compra apenas um bombom e 
confidencia à mulher de tez alva, do outro lado do balcão, que adora o aconchego daquele 
lugar. A dona da "chocolaterie" não é Juliette Binoche no filme "Chocolate", e sim Cintia 
Sanches Lima, que se inspirou no sucesso do cinema para dar uma guinada pessoal e 
mudar sua relação com o trabalho. "Não dá para descrever a satisfação que sinto quando 
um cliente faz um elogio assim", diz Cintia, executiva da área de marketing que decidiu dar 
uma virada em sua vida depois de uma viagem ao Nepal. "Fui muito realizada durante 14 
anos, trabalhando em empresas, mas houve um momento em que as coisas se repetiam e 
me senti impelida a mudar." 
 
O impulso que leva profissionais como Cintia a buscar outras formas de realização com o 
trabalho é cada vez mais comum, numa sociedade movida a serviços e impactada pelas 
possibilidades da disseminação de novas tecnologias. Dificilmente, porém, o assunto é 
associado no Brasil à chamada flexibilização das relações de trabalho, discutida sempre sob 
o prisma industrial e sindical, como sinônimo de precarização. Histórias como a da ex-
executiva parecem reservadas ao mundo corporativo, e eventualmente ilustram reportagens 
sobre carreiras, nas quais outros ex-gerentes relatam como se tornaram consultores ou 
embarcaram em novas atividades, em busca de prazer e autonomia. 
 
Entre os dois universos, o sindical e o executivo, estão mais da metade dos trabalhadores 
brasileiros. Gente que trabalha como prestador de serviços, autônomo, "terceirizado", "PJ" 
(pessoa jurídica) e outras denominações mais populares para o trabalho sem vínculo 
empregatício formal. São pessoas excluídas das grandes estatísticas e que não se 
interessaram pela volta do debate sobre flexibilização. Em dezembro, sob o impacto do 
aumento do desemprego e da chegada da crise econômica ao Brasil, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) propôs uma discussão de formas mais flexíveis de trabalho, 
rechaçada por entidades sindicais e esquecida tão logo os indicadores mostraram uma 
reação do emprego formal. 
 
Historicamente, a legislação trabalhista costuma ser flexibilizada em épocas de 
desaquecimento econômico, como forma de evitar o desemprego e dar competitividade às 
empresas. Na Europa, por exemplo, vários países começaram a implantar medidas de 
flexibilização impensáveis há alguns anos, já que os direitos sociais dos trabalhadores 
sempre foram orgulho e tradição na região. "Esse processo começou depois da fuga de 
empresas para o Leste Europeu, parou na época da euforia econômica e foi retomado 
agora, com a recessão", diz José Pastore, sociólogo especializado em relações do trabalho e 
consultor da CNI. 
 
Pastore é antigo e ferrenho defensor de mudanças na CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), que rege as relações trabalhistas formais no país e estipula encargos pesados 
para as empresas. "É uma luta de 50 anos", diz o professor aposentado da FEA/USP, aos 74 
anos. Seus argumentos costumam ganhar maior repercussão "quando a economia entra em 
aflição", reconhece. No entanto, afirma, a flexibilização no mundo não é implantada apenas 
como resposta a crises, mas também em função da modernização das economias. "À 
medida que a produção passa a ser feita em redes de trabalho, são necessárias associações 
e terceirizações de vários tipos. Dentro dessa constelação de empresas, surge uma 
constelação de relações de trabalho." 
 
Entretanto, a previsão de Pastore de que essa tendência de modernização, sem encontrar 
respaldo na legislação brasileira, levaria a um aumento irreversível da informalidade no 
mercado de trabalho acabou não se concretizando. O crescimento econômico mostrou-se 
suficiente para reduzir o percentual de empregos informais no país de 57% para 52% do 



total em quatro anos, entre 2003 e 2007. "Uma conjunção de fatores induziu à 
formalização, como o crescimento das empresas exportadoras, que precisavam regularizar 
sua situação para conseguir crédito", explica Pastore. 
 
Para o economista Márcio Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), a discussão sobre tendências modernas de relações de trabalho ainda não é 
relevante no Brasil. "Ela é pertinente em países com o mercado de trabalho estruturado, 
onde existe o conceito de flexibilização com segurança, o que não é o nosso caso", afirma. 
"Aqui, a flexibilização está associada à desproteção, porque é de natureza quantitativa." 
Pochmann refere-se à entrada e saída de empregados formais de uma mesma empresa, 
com o objetivo imediato de cortar custos, impactando nos rendimentos e benefícios dos 
trabalhadores. Este é um dos poucos tipos de movimento de "Flexibilização não é apenas 
resposta a crises. Redes de produção levam a constelações de empresas e de relações de 
trabalho" flexibilização que pode ser observado pelos pesquisadores. "Temos melhores 
indicadores para medir a flexibilidade quantitativa do que a qualitativa", reconhece. 
 
Mesmo no caso da flexibilidade que seria "qualitativa", gerada por novas tecnologias e 
relações de trabalho, Pochmann diz que há uma discussão global sobre a ampliação da 
jornada. "Com a internet e o celular, as pessoas passaram a trabalhar muito mais horas, 
sem uma compensação salarial. Isso tudo faz parte da transição que estamos vivendo, de 
sociedade industrial para pós-industrial." 
 
Para quem já vive na sociedade da informação, ou do conhecimento, e dispensou o vínculo 
empregatício tradicional, resta se enquadrar na legislação existente muitas vezes, abrindo 
uma empresa de fachada. "A legislação dificulta a vida daquela pessoa da classe média que 
faz uma opção por não ser empregada", diz Pastore. "Há um princípio antigo na lei de que o 
trabalhador é hipossuficiente, quase um incapaz." A forma de trabalho flexível adotada hoje 
pelos profissionais de rendimentos mais elevados é a de "PJ", em que o trabalhador presta 
serviços para empresas e recebe o pagamento por meio da emissão de notas fiscais, diz o 
consultor Max Gehringer. "Sem a tributação sobre salários e a obrigatoriedade de 
benefícios, o custo final cai e a empresa pode remunerar melhor o trabalho do 'PJ'." 
 
Gehringer é ele próprio um exemplo de profissional independente que não voltaria "por 
nada" a ter um vínculo como empregado. Dez anos atras, depois de comandar grandes 
empresas (Pepsi, Elma Chips e Pull-man), decidiu sair definitivamente do mundo corporativo 
para prestar consultorias, escrever livros e dar palestras. "Há 30 anos, eu só conhecia uma 
pessoa que se intitulava consultor. Hoje, conheço mais de 200." Como uma espécie de 
coroamento da nova carreira, Gehringer hoje é reconhecido em diferentes lugares, depois 
que passou a dar conselhos sobre trabalho em um quadro do programa "Fantástico", na TV 
Globo. 
 
Segundo Gehringer, o desemprego, ou mesmo o fantasma dele, é o principal deflagrador de 
muitas "segundas carreiras", sem vínculo empregatício. A situação mais comum é a do 
profissional que, ao ser demitido, percebe que dificilmente conseguirá emprego semelhante. 
Quem não ganha o "bilhete azul" também percebe a facilidade com que as demissões 
ocorrem à sua volta, e pode se antecipar no mesmo caminho. "A segurança do emprego já 
deixou de ser uma garantia, como foi um dia", diz o consultor. A busca de melhor qualidade 
de vida também aparece nas observações de Gehringer, mas não costuma ser, sozinha, a 
detonadora desse processo. 
 
Com exemplos assim no mercado de trabalho, é inevitável que a flexibilização continue a 
ser vista como precarização pelo senso comum, alimentando o tabu em torno do assunto. 
Os profissionais que buscam formas flexíveis de trabalho precisam dar explicações 
recorrentes sobre os motivos que os levaram a abrir mão do vínculo estável com uma 
empresa às vezes sem convencer seus interlocutores. "Muita gente pensou que eu tinha 
sido demitida, porque na época a companhia estava passando por um processo de 
reestruturação", conta Cintía, que passou de executiva a chocolateira. "Ninguém entendia 



minha opção, nem a chefia da empresa em que eu trabalhava, que chegou a me oferecer 
possibilidades de horário mais flexível." 
 
Cíntia atende na Chocolat Des Arts, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, desde 
dezembro, e reconhece que trabalha tanto ou mais do que antes. "Mas a gratificação é 
muito maior." Ela passou nove meses estudando o mercado e visitando "chocolateries" em 
outros países, antes de abrir a loja um projeto facilitado pela poupança, feita durante a 
carreira executiva, e também pela faculdade de história da arte na New York University, que 
ela tinha cursado com o propósito de complementar os conhecimentos em marketing. 
 
Eduardo Ferraz também se valeu de um antigo interesse por vídeos, da época da faculdade 
de jornalismo, para buscar um novo significado para o trabalho em sua vida. O 
questionamento, conta ele, começou em 2003, quando ficou desempregado e resolveu ir 
com a família para o interior da França, onde passou a vender havaianas em um mercado 
de rua em que trabalhava um casal amigo. "No início eu tinha vergonha daquilo: já tinha 
entrevistado o presidente da Alpargatas (fabricante das havaianas) e estava vendendo 
sandálias. Mas aquela experiência foi fundamental para eu perceber que muitas vezes 
somos a nossa própria prisão, ao impor limitações às nossas possibilidades de trabalho." 
 
De volta ao Brasil, depois de três anos "e três toneladas de havaianas vendidas", Ferraz 
retomou a carreira de jornalista, na revista "Época", mas sentiu novamente o afastamento 
dos filhos e a falta de controle sobre "Na flexibilização qualitativa, em que se usam internet 
e celular, as pessoas passam a trabalhar mais horas, sem compensação salarial' seu tempo. 
Foi quando começou a perceber que o antigo sonho de produzir vídeos estava mais próximo 
do que imaginava: o preço dos equipamentos tinha se reduzido bastante nos últimos anos e 
a própria revista, que utilizava vídeos em seu site, poderia ser cliente dos serviços que 
passaria a prestar. Assim surgiu a Samambaia, produtora que está completando um ano. 
"Este mês vou chegar bem perto do rendimento que tinha quando estava empregado", 
comemora Ferraz, animado com um projeto para a internet encomendado por uma grande 
empresa. Se antes se reconhecia com o "perfil de um freelancer, independente", agora 
Ferraz pensa em montar uma equipe própria para as filmagens. Ou seja, o prestador de 
serviços pode acabar virando um empreendedor, se a Samambaia ganhar funcionários. 
 
Já Paulus Eyler, depois de trabalhar na área comercial de grandes empresas como contato 
publicitário, está feliz com a condição de profissional autônomo. Chegou a ter escritório 
próprio, desmontado por conta dos custos elevados, e hoje trabalha em casa, em seu 
"home office", valendo-se da ampla rede de relacionamentos construída ao longo da 
carreira. Eyler faz a intermediação de negócios e a captação de recursos para eventos e 
projetos culturais, como o festival internacional de animação Anima Mundi. "Comecei a 
pensar em trabalhar sozinho em 1990, quando ganhei uma pedra na vesícula", conta Eyler. 
"Percebi que, com meu conhecimento acumulado e os contatos que tinha nas empresas 
investidoras, poderia seguir adiante. Gosto do que faço e não precisei fazer ponte de 
safena, como alguns conhecidos." 
 
A necessidade de uma grande disciplina no trabalho e a preocupação com a gestão 
financeira acompanham os profissionais sem os benefícios do vínculo empregatício. "Quem 
exerce uma atividade como autônomo ou terceirizado precisa criar sua poupança própria", 
lembra Pochmann. O presidente do Ipea, que é contra a flexibilização da legislação 
trabalhista atual, defende que uma regulamentação deveria ser criada em torno das novas 
formas de trabalho não assalariadas, para estabelecer mecanismos de proteção. "Poderia 
ser um código para trabalhadores terceirizados, por exemplo. Isso está hoje totalmente a 
margem de qualquer tipo de regulamentação." 
 
Mas a história não poderia se repetir, com as empresas buscando outras formas para 
contratar trabalho, sem o custo da nova regulamentação? Pochmann responde que essa era 
a "argumentação conservadora" dos que alegavam ser o custo do trabalho um empecilho 
para a formalização de empregos no país. "Esse debate ficou superado quando o emprego 
formal aumentou." 



 
Pelo visto, a discussão sobre flexibilização vai longe, quando mobilizar a sociedade que 
ainda não se reconhece nela.   
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