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As inovações tecnológicas provocaram um impacto semelhante a substituição dos teares manuais 
pelos mecanizados na Inglaterra do século XVIII, durante a Revolução Industrial. Mas o que fazer 
quando seu emprego está ameaçado? Ladislau Dowbor, professor titular da pós-graduação em 
economia e administração da PUC-SP, defende em “O que acontece com o trabalho” (Edições 
Senac, 120 páginas, R$ 20), uma transição organizada e negociada.  
 
BUSINESS STANDARD: O economista John Maynard Keynes dizia que havia uma relação direta 
entre investimento e emprego. Atualmente, os investimentos são em tecnologia, que eliminam 
empregos. Como resolver esse paradoxo?  
 
Ladislau Dowbor: O próprio Keynes, em 1930, escreveu uma carta aos seus netos imaginando 
como seria o mundo no fim do século. Ele dizia que, se formos inteligentes e com as tecnologias 
que teríamos, iríamos trabalhar apenas 15 horas por semana. O segundo ponto é que as 
tecnologias têm uma dupla dinâmica de eliminar determinados empregos e gerar outros. O 
balanço é complicado. Ninguém quer entrar na visão tradicional, como se fazia no século XIX, em 
que trabalhadores quebravam os teares mecânicos para não perderem os empregos. As Nações 
Unidas utilizam atualmente o conceito de jobless growth, onde a ausência de empregos não é por 
falta de investimento e crescimento, mas como conseqüência de investimento e crescimento, na 
medida em que evolui mais rapidamente a tecnologia que substitui o emprego do que o ritmo de 
geração da capacidade de construção de novos setores de atividade.  
 
Não parece contraditório que os EUA, país que mais investe em tecnologia, apresentaram, na 
década de 90, taxa de desemprego na faixa dos 4% e, mesmo hoje, com o aumento, ela ainda 
permanece baixa: 5,7% em janeiro?  
 
Os EUA têm uma dinâmica extremamente poderosa de atividades difusas. É interessante pegar 
um dado da Secretaria do Trabalho de que 53% da mão-de-obra norte-americana está em 
empresas com até 5 pessoas. Temos uma visão sempre centrada na IBM ou Xerox, nestes 
megagrupos, e não observamos essa imensa estrutura descentralizada e muito capilar da 
economia norte-americana.  
 
Os EUA têm também uma dianteira na substituição de atividades que são extremamente 
importantes. Quando você compra um produto, numa ordem de grandeza de 100 reais, 25% é o 
produto e 75% são design, marketing, enfim o conjunto dos intangíveis. Os EUA tomaram uma 
dianteira muito forte nesta dimensão organizadora. Os serviços jurídicos, de contabilidade e 
auditoria representam uma imensa parte do emprego norte-americano, superior à totalidade do 
emprego industrial, que é de 16%.  
 
O problema é que esses espaços de intangíveis não se generalizam facilmente. Na relação 
econômica EUA e Brasil, as atividades intangíveis tendem a ser feitas lá, não se transfere para cá. 
O que chega para nós é o impacto do produto e muito pouco de geração de empregos.  
 
Os EUA têm uma expansão muito forte de emprego de tempo parcial. E um desemprego forte nas 
pessoas que atingem os 45 anos, que, pela própria dificuldade, deixam de procurar e geram o 
chamado desemprego por desalento, que na metodologia norte-americana não é contado. Se 
somar o desemprego aberto, o parcial (aqueles que trabalham menos do que queriam) e o por 
desalento, a taxa de desemprego nos EUA está em 14%, segundo dados da Business Week. E isso 
é significativo.  
 
Ao mesmo tempo que destrói, a tecnologia gera novos empregos. No Brasil, temos capacidade de 
gerar estes postos de trabalho?  
 



Temos uma relação de dependência dos EUA que é muito curiosa: exportávamos matérias-primas 
e importávamos os bens elaborados. Criamos a nossa própria indústria têxtil para exportar os 
tecidos, mas passamos a importar as máquinas correspondentes. Hoje, até temos tecnologias na 
área produtiva, mas dependemos dos intangíveis de outros países. A relação técnica se eleva, 
mas a dependência se mantém. Fica difícil para a gente reproduzir o que está sendo feito lá.  
 
O segundo ponto é a educação. O desnível educacional no Brasil é absolutamente catastrófico: 
40% dos alunos do ensino fundamental não completam o curso e metade dos trabalhadores 
industriais não passou do quarto ano. Fazer o salto para novas atividades, quando temos que 
concorrer com países que já dominaram os processos, é extremamente difícil.  
 
É importante lembrar que a transição da sociedade industrial para a que trabalha com intangíveis 
ou a do conhecimento é extremamente penosa. As pessoas esquecem que durante a passagem 
das sociedades agrárias para a industrial amarravam-se crianças às máquinas e queimavam-se 
mulheres que atrapalhavam a fábrica. Milhões de pessoas fugiram da Europa e foram ocupar o 
oeste norte-americano. Foi um cataclisma, pois é necessário uma reorganização social.  
 
O sr. escreve que o motor da transformação, que é a tecnologia, avança rapidamente e os 
mecanismos reguladores engatinham. Quais são, em sua visão, estes mecanismos?  
 
Os sistemas de regulação dos controles de processos estão desequilibrados, por que as grandes 
empresas têm muito facilidade de retaliação. Elas têm bases em diversos países e fazem o 
acompanhamento sistemático do referencial jurídico para encontrar brechas. A capacidade de 
controle se torna muito pequena. Os países do Primeiro Mundo, cerca de 24 com 
aproximadamente 800 milhões de pessoas, evoluíram de maneira fenomenal no pós-guerra, pois 
adotaram políticas keynesianas, entendendo que as empresas sabem produzir, mas não distribuir. 
Portanto, organizaram sistemas, via Estado, de redistribuição, como foi o caso dos EUA com o 
New Deal. Quem manteve a concentração de renda, como o Brasil, continua se debatendo neste 
drama de dois países, que o Edmar Bacha chamou de Belíndia, uma Bélgica dentro da Índia.  
 
Com a globalização, como não existe governo mundial e não há sistema planetário de 
redistribuição, o Keynes morre. E com isso, o planeta perde sua capacidade de regulação de 
sistema econômico. O resultado prático, como mostram dados do Banco Mundial, é que existem 
2,8 bilhões de pessoas que vivem com menos de dois dólares.  
 
O sr. termina o livro afirmando que a luta no futuro será cada vez menos de manter o emprego e 
cada vez mais de transformar o trabalho. Como transformar o trabalho?  
 
Segurar os empregos não funciona, pois a tendência é automatizar mesmo. Veja o exemplo do 
porto de Santos. Com a modernização, haverá mais mercadoria, a preços menores, e muito mais 
trabalho retroportuário que envolve a gestão (tanto de cargas como futuramente de turistas). Ou 
seja, trata-se de optar por uma atitude propositiva, ajudando as mudanças, que exige um esforço 
articulado das autoridades portuárias, do Estado, do município e dos trabalhadores. Trata-se de 
gerir de maneira inteligente a transição. 
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