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E
m1998, quando concluiu sua
tese de doutorado, a sociólo-
ga Suzanna Sochaczewski
batizou-acomoseguintetítu-
lo:AProduçãodaVida.Cairia
bem para uma dissertação

médica,mas se tratava de umestudo so-
bre a relação do homemcontemporâneo

com o trabalho. O que poderia parecer
umenunciadopoético, era, naverdade, o
traço inovador. Pouco tempo depois,
diante de uma banca examinadora da
USP,Suzannademonstrariaqueotraba-
lho não produz apenas bens e mercado-
rias. Produz vida.
Outra novidade da tese: a resiliência
dostrabalhadores,característicaatéen-
tãosóatribuídaaosmetais.Emmomen-

tos críticos, analisou a socióloga, traba-
lhadoresmudamde forma e estado. Po-
rém,superadootranco,assumemcarac-
terísticas originais. Comoumabarra de
ferro. “Operáriosmudam de comporta-
mentonasfábricasparaenfrentarosris-
cos de corte de pessoal e desemprego.
Quando a crise passa voltam a ser eles
mesmos”, explica Suzanna, há 21 anos
nacoordenaçãodoDepartamentoInter-

Antesdo
trabalho,
avida
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sindicaldeEstatísticaseEstudosSócio-
Econômicos, o Dieese.
Essa longaexperiência comoassesso-
ra do sindicalismo nacional já a creden-
ciariapara contar comoas fábricasbra-
sileiras se reestruturaram nas últimas
décadas, para fazer face à competição
internacional. Mas há uma credencial a
mais:Suzannaestevepresenteàsprinci-
pais negociações entre trabalhadores,
empregadores e governo nas últimas
duas décadas. Viu tudo: a abertura da
economiacomFernandoCollor,asubsti-
tuiçãodomaquinário nas fábricas, o de-
sembarquedosprogramasjaponesesde
qualidade, o desemprego crescente, a
terceirização, a informalidade.Por seus
cursosdecapacitaçãoparalíderessindi-
cais, passou boa parte dos ministros de
Lula - Olívio Dutra, Gushiken, Berzoini,
Luiz Marinho... Na verdade, todas as
centrais recorreram aos seus ensina-
mentos. Resiliente na arte da negocia-
ção? Suzanna até pode ser. Mas não lhe
sobra resiliência ao falardoquãodegra-
dantetornou-seodesempregonocapita-
lismoglobalizado.“Apessoasente-sede-
vastada na sua dignidade”, arremata.

Comtantasmudançasnaeconomiamundial,
háumnovoconceitoparatrabalho?
Trabalho é trabalho. Oquemudou foram
asrelaçõesdotrabalho.Porexemplo,hoje
as pessoas têmde estar prontas para de-
senvolvermaisdeumaqualificaçãoprofis-
sionalnoseu tempodevida.Umapalavra
queficouanacrônicaécarreira,poisraras
profissõespodemserpensadasnessester-
mos.Ouseja,omundodotrabalhopassou
aexigir queapessoaprovidenciediferen-
tesqualificaçõesao longodavida, para se
manter produtiva.Na indústria, temsido
dramático. Com a automação, profissões
simplesmenteforameliminadasdomapa.

Éocasodotorneiromecânicooudoferramen-
teirodeumamontadora,porexemplo?
Exatamente. Esses trabalhadores, que
constituíam a elite operária das fábri-
cas, foram superados pela tecnologia.
No passado, eles programavam as má-
quinas para a produção. Agora, quem
faz isso é o computador e o que as fábri-
cas realmente precisam é de operado-
res de máquinas, ou seja, aquele traba-
lhador que só aperta os botões, ou acio-
na a campainha para chamar o supervi-
sorou tomaprovidências diantedeuma
luzdepainel quenãopáradepiscar.Em
termosde conhecimento, ele émuito di-
ferente daquele operário qualificado,
saído de um curso do Senai.

Apertarbotãoéfunçãomenor?
Aténãoseria, senãoredundassenapre-
carizaçãodavida.Seosujeitoécontrata-
do para apertar botões, mas realiza a
tarefa em condições de trabalho razoá-
veis, com um salário decente, e não ga-

nhando dez vezes menos, então tudo
bem.Oproblemasedáquandoaprecari-
zaçãodotrabalholevaàprecarizaçãoda
vida, que é o bem mais importante. O
capitalismo, nos seus 500 anos de esco-
la, fez comqueo trabalho ocupasseuma
posição central nas nossas vidas. Pois
então, por que hoje temos de aceitar a
idéia do trabalho que precariza a vida?
Ao contrário, devemos recuperar a no-
çãode “boa vida”, de vidamelhor, a pro-
messa dos primórdios do capitalismo.

Hojeessaproposiçãopodesoarutópica.
Será? Recentemente vimos protestos
na França dos jovens que estão chegan-
do agora aomercado de trabalho e que-
rem alguma estabilidade. Pois tendo a
concordar com o filósofo italiano Anto-
nio Negri quando ele fala que é preciso
repensar não só o trabalho, mas o não-
trabalho, o desemprego. O indivíduo
queestádesempregadonãopodeservis-
to como um “excluído” do jogo, mas co-
moum “incluído” pois, para voltar à ati-
va, certamente terá de se re-qualificar.
Asociedadedevese responsabilizarpor
esses momentos, não só com o seguro-
desemprego, mas com a compreensão

de que a intermitência do trabalho pro-
dutivo tambémpode ser produtiva.

Quemsepreocupacomessaquestão?
Demodogeral, o empresariadonãoestá
preocupado.Tambémestãopoucopreo-
cupados os trabalhadores "incluídos",
porque têmmedodeperderesse status.
Masa outrapartedahumanidade, diga-
mos assim, tem de se preocupar, levan-
do em conta inclusive as possibilidades
catastróficas que nos aguardam nesse
planeta. Outro dia li sobre o pânico da
população de uma ilhota na Polinésia
que,comoaquecimentoglobal, está lite-
ralmente afundando. Cidades litorâ-
neas estão ameaçadas e isso não é scien-
ce fiction. No entanto, Bush não assina o
Protocolo de Kyoto, em obediência aos
grandes conglomerados industriais,
mesmocomvários Estados americanos
cumprindoporsuacontaasrecomenda-
ções. Eu pergunto: será que os donos do
trabalho e do capital não se preocupam
com esse estado de coisas? Já prepara-
ram seus foguetes paraMarte? Sim, te-
rá de haver uma repactuação domundo
do trabalho nos próximos tempos. Va-

mos ter de recombinar a brincadeira.

Achamesmoqueissoacontecerá?
Não há outro jeito. Lá pelo século 18, na
1ª Revolução Industrial, a burguesia in-
glesa foi quempropôs ocontrole sobreo
trabalho infantil. A indústria de ponta
eraatêxtil, queempregavabatalhõesde
crianças de 4, 5, 7 anos. E por quê? Por-
que tinham habilidade imensa com as
mãozinhasnosteares.Ascriançaseram
alimentadas ali, nas máquinas, enquan-
to trabalhavam 14, 15 horas. Alimenta-
das por pais desempregados. Começa-
ramamorrer, lógico. Então aburguesia
inglesa disse “alto lá, estamos matando
agalinhadosovosdeouro”.Foiumadis-
cussão importante no Parlamento in-
glês. Chegou-se à conclusão de que era
preciso dispensar as crianças, colocá-
las para comer, dormir, estudar, brin-
car, se, enfim, a Inglaterra quisesse ter
umaclasse operária no futuro. Estamos
diante de outra situação-limite. Temos
derepactuaromundodotrabalho.Hoje,
um empresário brasileiro que se vê na
condição de exportar sapatos para Chi-
na,umpaíscom1,3bilhãodehabitantes,
enlouquece.Nãovai pensarnemnasaú-
de dos filhos.

Comosedeuagrandereestruturaçãoprodu-
tivanoBrasil?
Foinapassagemparaosanos80,seguin-
do o padrão dos países em desenvolvi-
mento. De um lado, houve setores que
logo se desenvolveram, outros demora-
ram mais. A química fina rapidamente
se modernizou. Assim como a siderur-
gia,osetorautomotivo.Mas,mesmones-
tessetores,haviamuitasvezesonovoeo
velho convivendo.Visitávamos fábricas
e encontrávamos duas linhas de produ-
çãoativas-umatradicional,outrasuper-
moderna, ladoa lado.Namesmamonta-
dora, você tinha a prensa nova,mais se-
gura e silenciosa, e um setor de pintura
que era um desastre. Então, para resu-
mir, a reestruturaçãoprodutivanoBra-
sil foi heterogênea entre os vários seto-
res da indústria, heterogênea dentro de
um mesmo setor e heterogênea dentro
de umamesma empresa.

Oque foimais importante: trocar amáquina
ouamaneiradetrabalhar?
A maneira de trabalhar, sem dúvida.
Porque osmodelos de gestão passaram
adisputar a cabeça do trabalhador.

Comoassim?
Taylor, com a divisão do trabalho, e
Ford,comseumodelode linhadeprodu-
ção, praticamente disseram “não preci-
samos da cabeça do trabalhador, preci-
samos apenas de seus músculos”. Ago-
ra,nessa3ªRevoluçãoIndustrial,arevo-

Ficouanacrônico
oconceitode
carreira.Omundo
dotrabalhoexige
qualificações
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luçãodochip, a idéia é se apoderarda ca-
beçadotrabalhador,paraobemouparao
mal. Essa nova mentalidade veio com os
programasdequalidadejaponeses,larga-
menteimplantadosnoBrasil.Kaizen,me-
lhoria contínua, karoshi, a morte pelo ex-
cessodetrabalho,kanban,sistemadecon-
trole e fluxo, fomos incorporando estes
termos, de repente, falávamos japonês!
Importamos idéias como a do trabalho
limpo,aassepsiada fábrica, aaboliçãodo
fazer de novo, tudo isso mudou a cabeça
dotrabalhadornapassagemparaosanos
90.EracomumchamaraFundaçãoVan-
zolini,daUSP,paraacompanharoproces-
so de automação da fábrica, e ao mesmo
tempo convocar consultorias japonesas
paramudaromodelodegestão.

Semissoasempresasficariamdefasadasem
relaçãoàconcorrênciainternacional.
Sem dúvida. Ao abrir a economia, Fer-
nandoCollor logocriouoProgramaBra-
sileiro de Qualidade e Produtividade
(PBQP),paraqueasempresaspudessem
se preparar. Já no governo Itamar, o
PBQPfoiavaliadoportécnicosjaponeses
que fizeramdois alertas: primeiro, que o
governonãopoderiacontinuarfinancian-
do sozinhoa reestruturaçãoprodutivae,
segundo,queempregadocombaixosalá-
rio não se interessa nem por qualidade,
nem por produtividade. Aquela avalia-
çãochamouaatençãodomovimentosin-
dical,afinal,comoéqueamassadetraba-
lhadores iria participar daquilo tudo?
Abriu-se umprocesso de discussão inte-
ressantíssimo, sob a coordenação do en-
tãoministrodoTrabalho,WalterBarelli,
discussão que nós, do Dieese, acompa-
nhamos com nossa assessoria técnica
aossindicatos.ResultounoProgramade
Capacitação de Dirigentes e Assessores
Sindicais (PCBA), com envolvimento de
todas as centrais e confederações. Foi,
semdúvida, o turning pointda reestrutu-
ração.

Eosnovospadrõesforambemaceitos?
Presenciamos cenas hilariantes. Houve
trabalhadorquecomeçouocursodecos-
tas, em sinal de protesto. Mas o PCBA
capacitou 4 mil líderes sindicais ao lon-
go de dez anos (1994-2004).

Oquemudouprimeiro-fábricaouoperário?
Acaradafábrica.Maislimpa,maisilumi-
nada,mais silenciosa, commenos polui-
ção e empregados uniformizados. Essa
foi a primeira mudança e, convenha-
mos, atendeu a reivindicações históri-
cas da classe operária. O empresário
brasileiropassouatervergonhademos-
trar a fábrica suja de graxa e fuligem.
Claro, issotemavercomprogramajapo-
nês de qualidade. Você não só produz,
maslimpa,arruma,seleciona,classifica,
joga foraoquenãopresta. Foi bompara
o trabalhador? Foi. Mas quem antes só

seocupavadamáquina,passouater sua
função “enriquecida” de outros afaze-
res. Na verdade, acumulou funções.

Perdeu-seumaculturafabriloriginal?
Sim, asmudanças foram imensas. Junto
com a fábrica limpa, veio o trabalho me-
nos qualificado, a remuneraçãomenor, a
ameaça da terceirização, a pulverização
dabasesindical.Quemganhouobraço-de-
ferro? O empregador. Isso se refletiu na
base operária. Não há dúvida de que a
reestruturaçãotrouxecertosganhosjáin-
corporados à vida dos trabalhadores, co-
moodireitodetrabalharemlugarlimpoe
teralimentaçãomelhorna fábrica.

Osindicatoperdeuespaçonoprocesso?
Émais complexo que isso. Os trabalha-
dores,aomesmotempoqueforamsedu-
zidosoucooptadosapensardeoutrama-
neira, acabaram sendo convencidos de
que poderiam negociar diretamente
comopatrão.Osindicatopareciadesne-
cessário. Como o trabalhador passou a
tercabeça, opatrãopassouadisputá-la.
Veio o desemprego, os operários trata-
ramdeseenvolvernoprocessoproduti-
vo das fábricas. Dar idéias, apresentar

soluções, isso tudo começou a ser esti-
mulado. Formaram-se os Círculos de
Controle de Qualidade, os CCQs, nos
quais o operariado tratava de pensar
meios que fizessem subir a produtivida-
de. Isso, fora do horário de trabalho!

Ouseja,ooperariadovestiuacamisadafábri-
ca.
Exatamente. Houve até exageros. Em-
presas passaram a distribuir blocos de
anotação para os trabalhadores, para
queestesos levassemparacasaeosdei-
xassem perto da cama. Se, ao longo da
noite,o trabalhadoracordassecomuma
boa idéia, anotarianobloquinhoenodia

seguinte comunicaria ao supervisor.
Quando começamos a ver isso eu disse:
inventaram a mais-valia onírica. Que-
rematé o sonho do trabalhador!

PorquesefaztantahoraextranoBrasil?
Ao mesmo tempo que os salários foram
rebaixados, apostou-se na remuneração
variável. Para compor um ganhomensal
um poucomelhor, o trabalhador precisa
correr como louco atrás de horas extras.
A empresa o envolve em programas de
participaçãonos resultados, e, ao final de
tudo, não resta a ele outra alternativa a
não ser dividir o risco do negócio com o
patrão. Assim se estabelece a filosofia do
“estamosnomesmobarco”, o que emge-
ral não é verdade, pois o patrão tem um
dinheirinhonobanco,umacontanoexte-
rior,propriedades... PelaConstituiçãode
1988, a jornada de trabalho no Brasil foi
reduzida de 48 para 44 horas semanais.
Issonão fezdiferençaalgumanageração
de postos de trabalho. Por quê? Porque
aumentouestupidamenteovolumedeho-
ras trabalhadas. Até 1988, o porcentual
dos empregados que fazia hora extra era
16%. Hoje está acima de 40%! Gente que
não só trabalha muito para ganhar um
poucomais,comofundamentalmentepa-
ra segurarocontrato.Apressãodasche-
fias e o assédio moral em torno da hora
extraé impressionante.

Arelaçãocapital-trabalhosempreseráconfli-
tante?
Creio que sim. Nomundo inteiro, a rees-
truturaçãofezcomqueotrabalhadorper-
desse terreno. O sonho da humanidade
sempre foi trabalharmenos. Como?Dei-
xandootrabalhoinsalubreerepetitivopa-
raamáquina,ficandocomotrabalhocria-
tivo, artístico, não-compulsório. O traba-
lho criativo pertence ao reino da liberda-
de,otrabalhocompulsórioaoreinodane-
cessidade.Mas sempreque o exército in-
dustrialdereservacresce,jádiziaMarx,o
trabalhadorperde,comoocorreunasúlti-
masdécadas.Sóqueascoisas jamaistêm
umacoloração só e temosde admitir que
as condições de trabalho melhoraram,
embora os empregados corram atrás de
prejuízos. O historiador Eric Hobsbawm
fala na perda de valores de uma ética do
trabalho.Adesgraçaéque,nessasocieda-
de capitalista, estar sem trabalho é das
piores experiências que se pode viver. O
indivíduo tem30 anos, força para produ-
zir e não há lugar para ele. É devastador
paraadignidade.

Nos anos 80, havia uma classe operária se-
dentadeespaçopolíticonoBrasil.Nãoéàtoa
queumtorneiromecânicochegouàPresidên-
cia,em2002.Oqueaconteceuaessaclasse?
Nofinal daditadura, aquele ator social , o
trabalhador , saiu vitorioso. Ganhou pro-
tagonismo nas greves do ABC, foi capaz
de constituir uma central sindical forte,

Quemganhouo
braço-de-ferro?O
empregador.E
issoserefletiuna
baseoperária

V
A
LÉ

R
IA

G
O
N
Ç
A
LV

E
Z
/A

E

6 RETRATOSDOBRASIL
OESTADODES.PAULO
1/5/2006



estevenascâmarasdenegociação,emfó-
runsbipartites, tripartites.Oqueaconte-
cenadécadade90éumacontradição.Os
trabalhadoressãochamadosaatuarpoli-
ticamente,mas se enfraquecemnoplano
econômico.Omovimentosindicalpartici-
poudediscussõesrelevantesnoBrasil,no
âmbito doMercosul, na União Européia,
maspoucoconseguiunasmesasdanego-
ciação coletiva. E perdeu espaço na em-
presa.

Porquê?
Lembrodeumpôstercuriosoqueapare-
ceu nomeio das manifestações de maio
de68,naFrança.Diziaoseguinte: jepar-
ticipe, tu participes, il participe.Nous par-
ticipons, vous participez, ils décident.
Transpondoparacá:ossindicatosparti-
ciparam intensamente do processo de
reestruturação,mas,nahoradedecidir,
não tiveram tanta força.

Otrabalhador ganhoubenefícios.Seriauma
compensação?
Nadacaiudocéu!Foiumalutatremenda.
Empresários agem como se concedes-
semcoisas: creche, vale-transporte, vale-
refeição,ajudaeducacional,festanafábri-
ca, tudo que não seja salário maior. É o
primado da remuneração variável. Anti-
gamente, a composição salarial era 80%
fixaenomáximo20%variável.Issosealte-
rouradicalmente.Índicesdeprodutivida-
de e participação nos lucros, que teriam
deser incorporados aosalário, estão fora
decogitaçãooueventualmentedados co-
mobônus.E tudodependedemetas: se o
patrãocolocaametaemdez,eoresultado
foi nove, paciência, trabalhador não leva
nada.NumaentrevistaparaarevistaDer
Spiegel, um executivo alemão que traba-
lharanaBoschdoBrasil e estavadevolta
àmatrizdamultinacional, disseo seguin-
te:“Agora,vamosabrasileirarasrelações
de trabalho por aqui.” O que significava
“abrasileirar”?Precarizar.

MasnãoexistemnoBrasil empresárioscom
espíritosocialelevado?

Claro. Há gente assim no Instituto
Ethos, há o caso emblemático do Oded
Grajew, que formou empresários den-
trodeumaoutraescola,umaoutramen-
talidade. É evidente que são pessoas
preocupadascomo lucrodasempresas,
mas buscam uma relaçãomenos precá-
ria com os empregados.

Oquepensardas celebraçõesdo 1º deMaio
movidasashowsesorteiosoferecidospelas
centraissindicais?
Ascentrais fazemmaisdoqueshowsde
1º deMaio. E essa data deve ser festeja-
da, sim, porque lembraa lutados operá-
riosporaquele idealdavidaboa.Portan-
to, é razoável que se divirtam. Se o em-
presário adoradarbônus, porque o em-
pregado não pode sonhar com o prêmio
da rifa que comprou com dinheiro do
próprio salário?

Arepúblicapetista,comLulanaPresidência
eministrossaídosdomundodotrabalho,for-
tificaráosindicalismonoBrasil?
Lula,LuizMarinho,OlívioDutra,Gushi-
ken,Berzoini,JacquesWagner,todoses-
ses ministros passaram pelo movimen-
to sindical e até pelos cursos do Dieese.
Eudiriaqueoespaçopolíticodosindica-
lismo brasileiro tem sido mantido, ape-
sar daprecarização.Hápaíses emque o
refluxo foi dramático. Na Alemanha,
quando a jornada de trabalho caiu para
35 horas, os metalúrgicos, outrora tão
fortes, recuaram com tudo. Porque os
empresários podem simplesmente le-
var as fábricas para países vizinhos, co-

mo Hungria ou Checoslováquia, com
custosmenores e salários baixos.

OBrasil hoje adota a jornada de trabalho de
44horassemanais,masháumaPECnoCon-
gresso propondo a redução para 40 horas.
Depoisserão36horas,certo?
Esse é o caminho.O que se quer é a redu-
ção da jornada sem redução do salário.
Porquereduzirsalárioéprecarizar.Epor
quediminuira jornada?Pordoismotivos,
umdeles, histórico:mais tempoparaa fa-
mília, para o lazer, para o estudo, para o
ócio.Ooutromotivoégerarvagas.Háque
se fazer uma conta: quantas horas-traba-
lhooempregadorliberaaoreduzirajorna-
da?Issopossibilitanovospostos,mas,pa-
ra tanto, será preciso cortar horas extras
e reduzir umpouquinho amargemde lu-
cro do empresário. Vale a pena até para
quemédonodo capital: uma jornadame-
nor reduz riscos de acidente de trabalho,
issonãoébom?Nãoémelhorcontar com
umtrabalhadormaisdescansado?

Reduzir jornada, cortar hora extra, medidas
assim irãoconter aexclusãodo trabalhohu-
manofaceàautomaçãoeàrobótica?
Se eu fosse uma fada-madrinha, uma
Cinderelacomumavaradecondão,esta-
beleceria o seguintemodelo: o indivíduo
deveria trabalharapenas20anosdasua
vida.Atéos30, elepoderia estudar,pas-
sear, se divertir, viajar. Dos 30 aos 50,
atépoderia fazer essas coisas,mas teria
detrabalhar.Egerariamuitariquezapa-
rasustentarnãoapenasosqueestãotra-
balhando, como os abaixo de 30 e os aci-
ma de 50, que não estão trabalhando.
Quandoesse indivíduocompletar50, te-
rá de sair do mercado de trabalho para
darvezaoutro.Entãovoltaráaestudar,
sequiser,aviajar, sequiser, a fazerarte-
sanato, se quiser, garantido por aqueles
que trabalham. Você poderá dizer ora,
Suzanna, isso é uma bobagem. E eu di-
rei, ora, também não sou fada-madri-
nha.Oquedesejomostrarcomessa fan-
tasia:maisdoquenuncateremosdepen-
sar fora do convencional.●

INSALUBRIDADE-Em1917,ostêxteisparamasmáquinasemSP NOVOPADRÃO-A fábrica limpa,bonita eprodutivadaNatura.

Érazoávelum
1ºdeMaiocom
showsesorteios.
Masafunçãodo
sindicatovaialém
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Antesdeageladeiraganhar
vida,ominérioprecisasairdo
chão.Epassarpelosgalpões
daindústriapesada

OCOMEÇO-
Minériodeferroé
beneficiadonaVale
doRioDoce
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 maio. 2006. Especial. p. 4-8.




