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Es p e c i a l

Tra ba l h o Para Domenico De Masi, crash de 2008
expôs paradoxos que o capitalismo precisa superar

Crise também é de
relações do trabalho,
diz sociólogo do ócio

REGIS FILHO/VALOR

De Masi: a culpa maior pelas poucas perspectivas de melhora é dos intelectuais, que não estão propondo nada novo

Rodrigo Pedroso
De São Paulo

A crise de 2008 mostrou ao
mundo os paradoxos do capita-
lismo e apontou a necessidade
de mudança nas relações de tra-
balho se os países quiserem di-
minuir seus efeitos, como o de-
semprego recorde entre jovens.
Essa é a visão do sociólogo italia-
no Domenico De Masi, que visi-
tou o Brasil recentemente e se
mostrou pessimista com os ar-
ranjos feitos até agora para su-
perar a crise.

Para ele, o cenário atual nas
economias desenvolvidas é re-
sultado não apenas da quebra do
sistema financeiro em 2008: com
o progresso científico, as pessoas
terão de trabalhar menos horas
para que a desocupação não
atinja níveis insustentáveis so-
cialmente. “Cria-se uma massa
cada vez maior de pessoas com o
direito de consumir, mas sem o
direito de produzir. Vivemos em
um modelo de produção basea-
do na sociedade industrial do sé-
culo passado, enquanto a vivên-
cia e a dinâmica são de uma nova
sociedade, a pós-industrial.”

Mais que os agentes econômi-
cos, De Masi acredita que a parcela
maior de culpa pelas pequenas
perspectivas de mudanças no ce-
nário atual é dos intelectuais, que
não têm apresentado novos mode-
los para o mundo. Nesse caso, o
Brasil pode se aproveitar dessa cri-
se de intelectualidade. “Vocês co-
piaram o modelo europeu por 450
anos e o americano por 50 anos.
Agora que eles estão em crise,
quem vão copiar? Não adianta
usar as mesmas técnicas de marke-
ting, por exemplo, para vencer os
americanos. É necessário ideias
originais que outros não possuem
para poder vencer”, disse o pensa-
dor. A seguir, os principais trechos
da entrevista ao Va l o r :

Valor: Sua análise sobre a atual
crise diz que ela teve origem nos Es-
tados Unidos em função do excesso
de consumo aliado à desigualdade
crescente de salários e à falta de
freio aos bancos. Qual a perspectiva
para a resolução dela?

Domenico De Masi: O capita-
lismo tem suas regras e para so-
breviver ele precisa respeitá-las.
Algumas vêm de teorias econô-
micas, outras de uma visão utó-
pica. A primeira visão utópica é
que pode haver crescimento in-
finito. A segunda é que o cresci-
mento infinito pode ser obtido
apenas se houver concorrência
de todos contra todos. A terceira
é que, além do crescimento infi-
nito, há a possibilidade de con-
sumo infinito. E para obter isso,
o capitalismo tem suas técnicas.
As empresas fazem com que as
necessidades nasçam por meio
da publicidade, os bancos finan-
ciam a compra dos bens e dos
serviços para satisfazer essas ne-
cessidades induzidas e as indús-
trias criam objetos cada vez
mais obsoletos para acelerar o
consumo. Outra regra: para o
sistema funcionar bem é preciso
distribuir bem a riqueza, de for-
ma que o consumo se expanda.

Valor: A riqueza gerada pelo tra-

balho também entra nesse conjunto
de regras do capitalismo?

De Masi:É preciso que a fonte
da riqueza do trabalho seja bem
distribuída, assim como a distri-
buição do poder seja melhor. Já
que o trabalho depende da ativi-
dade intelectual, também é ne-
cessário distribuir bem o conhe-
cimento. Quando isso acontece,
temos a distribuição justa das
oportunidades. Essa é a estrutura
sobre a qual o capitalismo se sus-
tenta para poder crescer.

Valor: Mas nos últimos anos veri-
ficou-se a concentração desses fato-
res no mundo desenvolvido...

De Masi: Vamos ver o que
aconteceu na verdade: estamos
percebendo que o crescimento
não pode ser infinito. Por exem-
plo, podemos comprar um carro,
dois, três, mas não infinitos. É as-
sim para as outras coisas, pois os
objetos são feitos com matérias
primas que são finitas. O segun-
do paradoxo do capitalismo é
que a riqueza não se distribui de
forma igual e justa, mas agrega-
se cada vez mais na mão de pou-
cas pessoas se não existe regula-
ção. Quando a riqueza se agrupa
em poucas pessoas o consumo
cai. E se o consumo diminui, o
mercado encolhe. Na Itália, por
exemplo, dez pessoas ganham o

30% dos jovens estão sem empre-
go. Na Espanha, 50%. Nos Estados
Unidos, 16%. É a percentagem
mais alta da história. Neste mo-
mento, na Itália, há 2 milhões de
jovens que não trabalham ou es-
tudam. E eu projeto que em 2025
esse número suba para 5 mi-
lhões. Ou seja, cria-se uma massa
cada vez maior de pessoas com o
direito de consumir, mas sem o
direito de produzir.

Valor: Como resolver tantos pa-
radoxos, então?

De Masi: É necessário rever to-
talmente o modelo da nossa so-
ciedade, com a redistribuição de
algumas coisas. É necessário a re-
distribuição da riqueza, pois ela
está em poucas mãos; do traba-
lho, pois há desempregados de-
mais; do poder, pois poucas pes-
soas mandam em muitos luga-
res; do saber, pois há pessoas
com duas, três faculdades, e ou-
tras analfabetas; das oportunida-
des, pois alguns têm oportunida-
des demais e outros, de menos.
Não se trata de fazer muitas pe-
quenas reformas, mas, sim, de in-
ventar um modelo completa-
mente novo para a sociedade.

Valor: Caminhamos no sentido
de mudar o modelo atual?

De Masi: Não acredito, mas é
necessário que isso seja feito. Fo-
ram sempre os intelectuais que
pensaram os novos modelos. O
cristianismo foi criado por Jesus,
que era um intelectual. O comu-
nismo por Marx. O capitalismo
foi pensado por Adam Smith,
Tocqueville, Montesquieu. O Ilu-
minismo por Voltaire, Diderot,
D’Alembert. Esse é um momento
em que os bancos e os políticos
carregam muitas culpas, assim
como economistas e empreende-
dores. Mas a culpa maior é dos in-
telectuais, que não estão propon-
do nada novo. Os prêmios Nobel
de economia não mostram gran-
des novidades. O que foi apresen-
tado pelos vencedores? Peque-
nas invenções. Não há desejo de
inventar um modelo iluminista
da sociedade. Hoje é necessário
criar um modelo pós-industrial
para a sociedade, pois temos um
modelo industrial de produção
aplicado a uma realidade e dinâ-
mica pós-industrial.

Valor: Esse momento de descom-
passo é o que causa conflitos indivi-
duais, como estresse, pouco tempo
para o lazer etc, e coletivos, como
crises com poucas perspectivas de
superação e apatia política?

De Masi: Não acredito que seja
necessário um Marx ou um We-
ber hoje em dia. Passamos por
uma época em que a cultura era
criada por poucos para poucos.
Por exemplo, Mozart compôs
sinfonias para poucos: os aristo-
cratas. Passamos depois a uma
fase de transmissão de cultura de
poucos para muitos graças à mí-
dia. De repente, Mozart era escu-
tado por milhões de pessoas.
Agora, pela primeira vez passa-
mos para uma produção de cul-
tura de muitos para muitos.
Quem escreve a Wikipedia? Mi-
lhões. Quem a usa? Milhões. Te-
mos que criar modelos onde mi-
lhões criam para milhões.

Valor: Então seriam necessários
muitos de intelectuais com grandes

ideias para essa mudança...
De Masi: Participei de um se-

minário em que estava um eco-
nomista brasileiro importante.
Perguntei a ele por que os inte-
lectuais do Brasil não criam um
modelo brasileiro, já que o país
copiou a Europa por 450 anos e
os Estados Unidos por outros 50.
As escolas brasileiras de negó-
cios, finanças e marketing são
todas copiadas dos americanos,
por exemplo. Nos anos 1970
funcionava. E agora que eles es-
tão em crise? O executivo brasi-
leiro aprende a gestão america-
na porque acha que vai entrar
no grupo dos americanos. Não
vai. Se ele usar o método dos
americanos, nunca vai conseguir
vencê-los. É preciso ideias origi-
nais para poder ultrapassá-los
ou obter uma vantagem compe-
titiva importante.

Valor: De acordo com a Organi-
zação para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), as ho-
ras trabalhadas por pessoa por ano
na média dos países membros estão
diminuindo desde 2000. Por que
trabalha-se menos, mas a sensação
das pessoas é a de que a carga de
trabalho aumentou?

De Masi: Essa estatística é feita
como? Pela média?

Valor: Sim.
De Masi: Essa média se refere

apenas à população empregada,
não levando em conta o efeito do
desemprego. Imaginemos que o
pai trabalhava antes 12 horas e o
filho oito. Hoje o pai trabalha dez
e o filho está desempregado. Di-
minuiu o número de horas, mas
o pai continua trabalhando mui-
to. Por isso essa sensação.

Valor: No livro “O Futuro do Tra-
balho”, o Sr. diz que o desenvolvi-
mento tecnológico e a sociedade
pós-industrial abrem espaço para a
criação de uma sociedade baseada
mais no saber como capital produti-
vo para as empresas do que na pro-
dução em massa. Passados 13 anos,
o que o Sr. mudaria no livro e o que
se concretizou?

De Masi: Tudo o que escrevi
aconteceu. Eu disse: “Se não for
reduzida a quantidade de traba-
lho individual, veremos que
quem continuar empregado tra-
balhará muito enquanto outros
estarão desempregados; se o
progresso tecnológico não for
acompanhado da redução do
trabalho, aumentará o número
de desocupados; se não fizermos
o teletrabalho, o trabalho sem
base fixa, as cidades ficarão pa-
ralisadas”. Levei quatro horas
para ir do aeroporto de Guaru-
lhos até a Avenida Paulista. Isso
é uma loucura. Por que levei tan-
to tempo? Porque milhares de
pessoas tentavam se deslocar
para o trabalho. Isso é um des-
perdício enorme no capitalismo.
Ganha a montadora Fiat, mas
perde toda a sociedade.

Valor: Já que não há mostras de
uma mudança automática de um
modo de produção industrial para
um pós-industrial, como induzi-la?

De Masi: Acredito que a socie-
dade pós-industrial pode ser
mais bela, rica e justa do que a
industrial, mas depende de nós.
Há oportunidades para isso, mas
não é uma fatalidade, algo que
necessariamente vá acontecer.
Minha geração não conseguiu
modificar a sociedade porque
vivemos muito tempo no mode-
lo industrial. Por exemplo, vive-
mos tempo demais em uma so-
ciedade analógica. Não somos
capazes de viver na sociedade di-
gital. Os jovens nasceram já na
sociedade digital e devem usar
isso. Para a minha geração é difí-
cil entender o teletrabalho, por-
que vivi em um modo único de
sociabilização: o do escritório. O
jovem não. Ele vive mais livre,
pode se sociabilizar na internet,
no restaurante, no bar. Não há a
necessidade de ir ao escritório
para produzir. Esse tipo de mu-
dança de paradigma de trabalho
é o que dá uma nova perspectiva
para o futuro, para as mudanças
nas relações.

Quem é De Masi

Criador da teoria do ócio criativo, na
qual propõe a fusão entre trabalho,
estudo e lazer como forma de criação
de riqueza em uma sociedade
pós-industrial, Domenico De Masi
perdeu as contas de quantas vezes
visitou o Brasil. Professor de Sociologia
do Trabalho na Universidade La
Sapienza de Roma, na Itália, ele
também é diretor da S3 Studium,
escola de especialização em ciências
organizacionais que fundou.

Sobre “O Futuro do Trabalho”, livro
lançado em 1999 que traça as
mudanças no emprego estrutural para
os anos seguintes, o sociólogo afirma
que as previsões feitas à época se
concretizaram. Especialista no assunto,
De Masi também lançou os livros
“Emoção e A Regra”, “Sociedade
P ó s - I n d u st r i a l ”, “Criatividade e Grupos
C r i at i vo s ”, “Desenvolvimento Sem
Tra ba l h o”, “A Economia do Ócio” e “O
Ócio Criativo”. O último título, publicado
em 2000, é considerado um best-seller.

A entrevista ao Va l o r foi concedida
entre uma reunião com professores da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) e uma palestra para
alunos sobre o tema “B ra s i l i d a d e ”.

Em março, ele retorna ao Brasil para
falar sobre os resultados de um estudo
sobre o perfil do brasileiro, que será
lançado durante o encontro Refletir
Brasil, a ser realizado em Paraty.
Sob a batuta do sociólogo, especialistas
identificaram e estudaram um “j e i to
b ra s i l e i ro” de agir no mundo dos
negócios, que traz prós e contras no
empreendedorismo e abre a
possibilidade de um novo tipo de
liderança empresarial criado a partir
das características locais.

O estudo revelou características
positivas do brasileiro, como um
trabalhador diverso, fiel, colaborativo e
intenso, e negativas, como superficial,
alta tolerância, informalidade
demasiada nas relações e
desorganização. O intuito é traçar
um perfil que auxilie na adoção de
modelos de negócios que propiciem a
inovação empresarial.

““Cria-se uma
massa cada vez
maior de
pessoas com o
direito de
consumir, mas
sem o direito de
produzir ”

mesmo do que 3 milhões de pes-
soas. Dez pessoas consomem co-
mo dez e não como 3 milhões.
Outro elemento atual de contra-
dição é que os bancos comercia-
lizam mais do que a riqueza real.
Atualmente, o valor monetário
do mundo financeiro é quatro
mil vezes maior do que o produ-
zido fisicamente. Esse sistema
não se sustenta no tempo. Quan-
do ele se rompe, há crises como a
de 2008, que quando acontecem
os agentes mais fortes da econo-
mia jogam os efeitos nocivos so-
bre os mais fracos.

Valor: Nesse contexto, o Sr. diz
que o progresso tecnológico tam-
bém tem peso em tempos de crise.

De Masi: É um outro paradoxo
do capitalismo: ele vive de inova-
ção, progresso. E o progresso tec-
nológico elimina o trabalho. Se o
progresso elimina o trabalho,
significa que o bolo do trabalho
não apenas não cresce, mas dimi-
nui. Quando esse bolo diminui,
aumenta o número de pessoas
que querem comer esse bolo. En-
tão o caminho seria o de reduzir
as porções do bolo que cada um
come para assegurar o trabalho.
Mas não fizemos isso. A medida
em que se reduz o número de
postos de trabalho, os pais fazem
jornadas de dez horas e os filhos
ficam desempregados. Esse tipo
de desemprego é o mais grave no
mundo hoje em dia. Na Itália,
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 nov. 2012, Primeiro caderno, p. A14.




