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Se você não recebeu sua bonificação multimilionária no ano passado, poucas pessoas irão 
derramar uma lágrima por sua causa. Mas pense um pouco nas pessoas que estão no escalão 
intermediário da sua organização. Muitas delas estão altamente expostas a riscos e no entanto a 
possibilidade de elas serem recompensadas por isso é pequena. 
 
Na geração passada, a riqueza estagnou para os trabalhadores dos escalões intermediários da 
economia, mesmo com as pessoas no topo da pirâmide ficando sempre mais ricas e, numa 
conquista pouco comentada, muitos trabalhadores pobres aumentando suas fatias no bolo. 
Salários estagnados são uma das principais causas nos Estados Unidos da classe média quase não 
ter avançado nos últimos 15 anos. Embora os valores dos imóveis tenha aumentado, esse tipo de 
ativo é de difícil acesso para pessoas de renda comum. Para ganhar força como consumidores, 
famílias de classe média dos EUA e do Reino Unido se endividaram muito, enquanto os europeus 
de classe média se saíram melhor. 
 
Para essa parcela da sociedade, a estagnação se misturou com a insegurança. O trabalho assumiu 
uma nova posição nas últimas décadas para as pessoas que estão no meio da pirâmide; seus 
riscos são evidentes entre aqueles cuja sorte está ligada à "nova economia" - negócios globais e 
mais desenvolvidos como os serviços financeiros, a mídia e a alta tecnologia. Eles respondem por 
não mais de 20% dos empregos nos EUA e 15% no Reino Unido, mas neles, o capitalismo 
moderno concentrou suas energias e definiu ideais. 
 
A nova economia reformulou a experiência dos trabalhadores em relação ao tempo. Muitos anos 
de dedicação e experiência acumulada não merecem mais as recompensas que as companhias 
mais tradicionais antes proporcionavam. Ao invés disso, as empresas mais sofisticadas querem 
funcionários jovens que possam trabalhar mais horas. O "prêmio juventude" trabalha contra os 
funcionários mais antigos com múltiplas responsabilidades. Companhias dinâmicas também 
encurtaram o próprio cronograma do trabalho; os empregos são definidos como projetos de vida 
curta e não como funções permanentes. No setor da mídia, funcionários de escalões 
intermediários podem esperar cada vez mais contratos de seis ou três meses, se houverem 
contratos. Por toda a "nova economia", as empresas estão mudando rapidamente o foco dos 
negócios e a identidade em resposta à mudança das condições no mercado global. 
 
Enquanto isso, o tempo vem sendo transformado através da economia, na medida em que a rede 
de proteção dos benefícios começa a romper. Trinta anos atrás, trabalhadores do setor industrial 
foram ameaçados quando empresas foram à falência. Hoje, as incertezas envolvendo os planos de 
pensão e saúde se tornaram os problemas da classe média. Uma geração atrás o trabalho 
exportado para países onde a mão-de-obra é barata era uma rotina, isto é a exportação dos 
trabalhos manuais; hoje empregos nas áreas de programação de computadores e engenharia 
podem ser exportados para a Índia, China e Brasil. 
 
Instabilidade pode ser oportunidade - se você tiver dinheiro de fato para investir, ou for jovem e 
desimpedido, ou um imigrante à procura de brechas em nossa força de trabalho. Se você é 
obediente no trabalho, mas não é brilhante, se você tem de pagar a hipoteca e tem filhos, se você 
se preocupa com as agruras da velhice, então instabilidade não é igual oportunidade. 
 
Como é que a parcela intermediária dos trabalhadores foi acabar nessa situação difícil? Após o 
rompimento do acordo de Bretton Woods no começo de década de 1970, um volume enorme de 
capital "inundou" o mundo, e era um capital "impaciente", nas palavras do economista Bennett 
Harrison, capital esse que buscava retornos no curto prazo sobre os preços das ações, ao invés 
dos dividendos de longo prazo proporcionados pelo lucro das empresas. 
 



Para se beneficiarem, as empresas tiveram que mudar, inovando nos produtos ou na maneira 
como eram organizadas, para "emitirem um sinal" aos seus mercados. Desempenhar para esses 
mercados provocou uma centralização cada vez maior do poder. Para mudar rapidamente o rumo 
de uma empresa, o comando central precisa ser capaz de agir decisivamente. As tecnologias 
modernas estão ajudando as empresas a se livrarem de suas camadas intermediárias de 
burocracia, e desse modo estão reduzindo a cadeia de comando. 
 
Embora não seja um empregador dominante, o dinamismo da nova economia controla as 
empresas menores e locais, deixando para estas os negócios com a "lojinha da esquina". E mais 
importante: a companhia de alta tecnologia, enxuta e que pensa no curto prazo se tornou o 
símbolo sexual do mundo dos negócios. Trabalhadores estáveis, de meia-idade e de escalões 
intermediários perderam o fascínio: eles aparecem nos manuais administrativos devotados à nova 
economia como "burocratas encravados" que "resistem à mudança". Uma companhia pode se 
tornar mais "sexy" substituindo a burocracia intermediária por tecnologia, exportando trabalho 
técnico para países onde a mão-de-obra é barata, ou simplesmente impondo um conjunto de 
idéias e atitudes morais em que todos os funcionários são tratados como jovens, desimpedidos e 
motivados. 
 
Nos últimos dez anos, minha equipe de pesquisas vem estudando como as pessoas dos escalões 
intermediários lidam com essas pressões. Por um lado, elas acreditam nas novas atitudes e ética 
de trabalho: as empresas devem ser dinâmicas e enxutas. Nas empresas de capital aberto, os 
empregados dos escalões intermediários reconhecem as pressões dos acionistas sobre seus 
chefes. Por outro lado, eles vêem a estagnação de seus salários como algo injusto. Se a 
companhia não dá valor aos seus esforços, porque eles devem se sentir leais a ela? 
 
Muitas discussões sobre o "equilíbrio da vida no trabalho" se concentram na quantidade de tempo 
que os funcionários hoje passam no trabalho. No Reino Unido, o campeão europeu, as pessoas 
passam quase 11 horas no trabalho e dirigindo-se a ele. As pessoas que entrevistamos 
encontraram várias maneiras de lidar com esse déficit de tempo. Elas têm mais dificuldades em 
administrar a insegurança do trabalho enquanto fonte de suporte da família. Que homens e 
mulheres tenham medo de falhar com suas famílias foi um achado importante - esse espectro já 
assustou trabalhadores manuais, mas agora migrou para a classe média. Os trabalhadores 
manuais têm sindicatos fortes aos quais podem recorrer; os dos trabalhadores de colarinho 
branco são fracos ou inexistentes na nova economia. 
 
As pessoas que estão "no meio", jovens e velhos, se apegam à idéia de que as "habilidades" irão 
defendê-los contra os riscos do ambiente de trabalho moderno. Mesmo assim, os jovens sabem 
que o sistema educacional forma muito mais pessoas do que o mercado de trabalho consegue 
absorver. E as pessoas de meia-idade se apegam à idéia de que podem manter os empregos se 
aperfeiçoando, embora saibam que os patrões provavelmente irão preferir quem acaba de receber 
treinamento na empresa ou que foram pré-treinados em outro lugar. Nada é mais desgastante do 
que ouvir pessoas da minha idade falando de "se reinventarem" para serem mais competitivas, 
repetindo clichês em que elas também mal acreditam. 
 
A sofrida classe média se tornou tema favorito dos políticos ocidentais. Essa retórica política 
parece fora da realidade. Ela celebra a sociedade da capacitação, que na verdade está cada vez 
mais "off-shore". Os políticos não abordam a crise da ética no trabalho para quem está nos 
escalões intermediários. Uma ética que transforma a lealdade institucional e a confiança em 
proventos para a família, que exige programas políticos para garantir a durabilidade da vida da 
classe média, para contrabalançar a nova economia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 
 
 


