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Resumo 

 

Alicerçado nas abordagens críticas da administração, o estudo de caráter preliminar 

centram-se na concepção cíclica da acumulação do capital para compreender os efeitos 

da flexibilidade e do ecletismo na dinâmica do trabalho no Brasil. Analisa-se os efeitos 

do poder gerencialista das corporações monopolistas internacionais para interpretar as 

nuances do trabalho no Brasil contemporâneo. Considera-se, portanto, a necessidade de 

dimensionar os efeitos da hegemonia do capital financeiro na reestruturação produtiva do 

trabalho e, ainda, analisar as implicações da globalização ao poder gerencialista na 

exploração da classe dos que vivem do trabalho. Os resultados preliminares indicam que 

a concentração de poder político seja central ao fortalecimento das corporações, 

especialmente e estrategicamente alocadas em países periféricos, pressionando por 

específicas transformações no cenário do trabalho global. Tal estruturação à nível global 

da acumulação produtiva neoliberal interfere diretamente em fenômenos contemporâneos 

do trabalho.  
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Apresentação 

 

Trata-se de uma pesquisa preliminar de revisão teórica que integra do estudo 

intitulado: “Corporações monopolistas: as implicações do gerencialismo ao trabalho no 

Brasil contemporâneo” (2018). Ao presente recorte, parte-se da análise do fluxo do capital 

financeiro “como último e mais avançado estágio do capitalismo mundial” (ARRIGHI, 

1994, p. 9), cujos efeitos a reestruturação produtiva do trabalho supõem-se nefastos. 

Estabelece-se, portanto, enquanto objetivos de pesquisa, a necessidade de dimensionar os 

efeitos da hegemonia do capital financeiro na reestruturação produtiva do trabalho e, 

ainda, de analisar as implicações da globalização ao poder gerencialista na exploração da 

classe dos que vivem do trabalho1. 

No tempo em que se propõe a discutir a influência dos EUA perante as demais 

nações, há que pesar, ao menos brevemente, o que se considera por “hegemonia” ou 

“dominação”, os quais representam este poder. De acordo com a visão de Arrighi (1996, 

p.27), hegemonia se configura como a “capacidade de um Estado exercer funções de 

                                                           
1 Termo cunhado por Ricardo Antunes. 



liderança e governo sobre um sistema de nações soberanas”. Já Wallerstein (2000) 

entende que hegemonia ocorre quando há um desequilíbrio de forças de tal forma que 

uma grande potência pode impor seus desejos em nível econômico, político, militar e 

cultural. Este poder advém da eficiência das empresas locais na produção agroindustrial, 

no comércio e no setor financeiro. Desta maneira, o autor pontua que a hegemonia se dá 

quando há dominância simultânea nas três esferas, referendado a preeminência de sua 

eficiência. Sob esta situação, as demais nações ficam submissas do ponto de vista político 

e ideológico. 

Marcada por uma tendência de aceleração e redução das barreiras espaciais, a 

história do capitalismo sinaliza que “configurações do espaço e do tempo da vida social 

são periodicamente revolucionadas” (HARVEY, 2011, p. 43), demandando uma análise 

constante dos movimentos geopolíticos globais que irão refletir paulatinamente nos 

modos de vidas dos sujeitos. 

A consolidação das corporações globais, cunhadas na justificativa da 

irreversibilidade da lei de mercado e da competição generalizada, contribuem para o 

exercício cotidiano do gerencialismo, em que os sujeito são convencido a tornarem-se 

competentes e motivados em um jogo brutal de maximização sem precedentes dos lucros 

aos acionistas (GAULEJAC, 2005). Essa hegemonia do capital reflete diretamente na 

condição do emprego e dos processos de trabalho, consolidando com naturalidade uma 

legião de desempregados, de trabalho informal e precarizado. Apesar de os dados serem 

projetados com otimismo para 2018 pela Organização Internacional do Trabalho, a taxa 

de desemprego global foi de 5,6% em 2017, correspondendo a 192,7 milhões de 

desempregados. No que tange ao emprego informal, em 2017 estima-se que cerca de 1,4 

bilhões de trabalhadores ocupavam formas de emprego consideradas vulneráveis, e todos 

os anos mais 17 milhões se juntam a eles. (ILO, 2018). 

Portanto, parte-se do entendimento de que a gestão é “um sistema de organização 

do poder” (GAULEJAC, 2005, p 36), cuja interferência do sistema mundo é inegável. 

Para o mesmo autor, trata-se de organizações complexas, em rede, transnacionais e 

virtuais, operadas por sujeitos imersos à abstração do capital, cujas diretrizes são 

cunhadas na mobilidade, flexibilidade e instabilidade do trabalho. Assim, a gestão 

gerencialista é “uma ideologia que traduz as atividades humanas em indicadores de 

desemprenho, e esse desempenho em custos ou benefícios” (GAULEJAC, 2005, p 36), 

produzindo controle às entrelinha do poder gerencialista, presentes nas corporações 

multinacionais. 



Para Harvey (2011), o controle do trabalho pelo capitalismo na década de 70 

encontrava obstáculos na organização sindical e política da classe operária. Posterior a 

crise de 70, no sentido da produção alocar-se em novos espaços, evidentemente nos 

chamados ‘em desenvolvimento’, há o fortalecimento da globalização, das novas 

tecnologias e da imigração, produzindo uma redução global nos salários do trabalhador. 

Tal prerrogativa da economia do débito, que alia ao mercado capitalista a função do banco 

de empréstimo aos trabalhadores, consolidando as relação dos sujeitos com o dinheiro 

fictício, em nome da emergência do consumo, via a facilidade do crédito. Essa é a mesma 

via pela qual se instaura o poder disciplinar que opera com sucesso a degradação dos 

processos e vínculos de trabalho.  

O agrupamento internacional de corporações monopolistas controla, portanto, “o 

mercado internacional, ditando as suas regras aos grandes centros de financiamento, às 

instituições supostamente responsáveis por definir as regras do comércio internacional e 

aos governos de tantas países do mundo, especialmente na periferia do sistema 

capitalista” (SADER, 2000, p. 29), ou seja, tendo efeitos nefastos ao trabalho, 

especialmente nos países considerados em desenvolvimento. 

  

2 A hegemonia do capital na reestruturação produtiva  

 

A internacionalização da economia e a produção em escala “fizeram dos 

monopólios os grandes sujeitos do processo econômico, relegando as centenas e milhares 

de pequenas e médias empresas a papel de marginais, coadjuvante e irregular” (SADER, 

2000, p 28 e 29). Gozando a soberania dos privilégios políticos e econômico, as fusões e 

aquisições tem consagrado o liberalismo econômico no Brasil, já que muitas empresas 

estrangeiras detém grandes operações nos setores de energia, telecomunicações e 

bancário (WOOD JR; VASCONCELOS; CALDAS, 2004). Esta dramática forma de 

transformação organizacional, influenciada em muito pelas privatizações das décadas de 

80 e 90, trazem consigo a disseminação ideológica do management, catalisando uma nova 

linguagem às organizações brasileiras (WOOD JR, 2007).  

Por um lado, há a pluralidade das identidades se formando e, ao mesmo tempo, 

novas concepções de espaço-tempo no mundo capitalista reordenam o jogo dos poderes 

permitindo que “os empregadores exerçam pressões mais fortes de controle do trabalho 

sobre uma força de trabalho de qualquer maneira enfraquecida”. (HARVEY, 2008, p. 140 

e 141). Não obstante, pode-se ressaltar, as transformações que passam a corroborar o 



sistema de padrões e tendências exigidos pelas empresas, denunciando, assim, que há uma 

referência, uma padronização nos modos de ser e existir na atualidade que unifica e 

condiciona a entrada e permanência no mercado de trabalho aos que mais se 

assemelharem com as exigências pré-estabelecidas. Ou seja, se está diante de habito que 

internalizar tudo pela racionalidade do mercado (GUERREIRO RAMOS, 1989).  

Tais enunciados sinalizam um cenário preocupante ao trabalho no Brasil. 

Representando em números, a taxa de desocupados saltou de 6,4 milhões no quarto 

trimestre de 2014 para 13,5 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2017, alcançando 

o inédito patamar de 13,7% da população economicamente ativa. Ainda, entre as 

mulheres negras, o índice manteve-se significativamente mais elevado, alcançando no 

segundo trimestre de 2017 um total de 17,5%, isto é, quase o dobro do que para o caso 

dos homens brancos (9,0%). Outro dado relevante é a redução dos salários de muitos 

setores, em resposta a uma pressão dos monopólios financeiros. Desta forma, aos 

trabalhadores da construção civil, por exemplo, o rendimento médio caiu de R$1.873 em 

2013 para R$ 1.593 no segundo trimestre de 2017. (MANZANO; CALDEIRA, 2017), 

sinalizando uma importante resposta política em consonância ao capital internacional. 

 

2 Globalização e gerencialismo na dinâmica do trabalho 

 

Propondo um contraponto as teorias clássicas, que ainda estão buscando 

condições de restabelecer conexões metodológicas entre o indivíduo e a organização e 

desta última com o ambiente (MARSDEN; TOWNLEY, 2011), estas abordagens críticas 

da administração centram-se na concepção cíclica da acumulação do capital (ARRIGUI, 

1994; HARVEY, 2008, 2011) para compreender os efeitos da flexibilidade e do ecletismo 

na dinâmica do trabalho no Brasil.   

Arrigui (1994) secciona a análise do capitalismo em três camadas: i) a superior, 

que representa a hierarquia do mundo dos negócios, da qual se apropria; ii) a 

intermediária, da economia de mercado; e, por fim, iii) a inferior, que é a da vida material. 

Essa pesquisa está longe de da pretensão de uma análise que compreenda a complexidade 

das camadas relativas aos ciclos sistêmico de acumulação. Contudo, ambiciona-se 

estabelecer um cruzamento entre os dados de diferentes abordagens teóricas, referindo 

tanto o âmbito do “verdadeiro lar do capitalismo” (ARRIGHI, 1994), que são as camadas 

superiores do sistema de acumulação, quanto ao nível das zonas de opacidades, que são 

relativas às relações de poder gerencialistas, ou seja, ao trabalho nas organizações.  



Apesar da contemporaneidade der fruto de um processo econômico-histórico que 

compreende colonialismos, imperialismos, dependências, interdependências, 

hegemonias, tensões e conflitos, constituído desde o tempo das navegações, o final do 

século XX abre horizontes para a noção de globalização, desenhando-se como promessa 

de uma revolução epistemológica no ainda jovem século XXI (IANNI, 2001).  Tal 

prerrogativa compreende a desterritorialização das forças produtivas, sempre envolvendo 

as instituições, os padrões e os ideais relativos à racionalização, produtividade, 

lucratividade e quantidade, influenciadas ou desafiadas pelos padrões e valores 

socioculturais característicos da ocidentalidade, principalmente sob suas formas europeia 

e norte-americana (IANNI, 2001).  

De acordo com Steger (2009) a globalização é um processo desigual e se aplica a 

um conjunto de processos sociais que aparecem para transformar a nacionalidade em uma 

globalidade. Neste contexto, o poder hegemônico afeta relações econômicas e o comércio 

internacional de bens e serviços, juntamente com investimentos estrangeiros em novos 

mercados. As empresas transnacionais, substituem o termo multinacional “na medida em 

que a empresa não desfruta de diferentes nacionalidades, mas somente a concedida pelo 

Estado onde se localiza a matriz [...] exercendo um controle acionário sobre empresas 

cujas atividades desenvolvem-se em vários países. (SEITENFUS, 2004, p. 129). Tal 

aspecto é responsável pelo processo de dominação ideológica e cultura, como ainda pela 

ocorrência da exploração do trabalho dos países periféricos e dos imigrantes alocados nas 

grandes potências, muitas vezes em condições ilegais ou de refugiados, vivendo sob 

condições análogas à escravidão.  

Os efeitos da acumulação global do capital nas organizações de trabalho são 

decompostos nas lentes de circunscritos fenômenos contemporâneos, a saber: da 

terceirização e pejotização (ALVES, 2017a; 2017b; 2015) ou demais efeitos de reformas 

trabalhistas; Da flexibilização e virtualização do que se denomina de a nova morfologia 

que assola a classe dos que vivem do trabalho (ANTUNES, 2015; 2011; 2008; 

ANTUNES; BRAGA, 2015); E, finalmente, do diálogo sobre o fortalecimento da 

precarização na intersecção com as categoria de gênero, classe, raça e etnia (BLAY, 2001; 

PISCITELLI, 2015, HIRATA, 2016; 2009; 2002 KERGOAT, 2009), o que inclui o 

debate do das imigrações, das mulheres no mercado, das ruralidades, do desemprego, etc.  

 

Considerações iniciais  

 



Os resultados preliminares indicam que a concentração de poder político seja 

central ao fortalecimento das corporações, especialmente e estrategicamente alocadas em 

países periféricos, pressionando por específicas transformações no cenário do trabalho 

global. Tal estruturação à nível global da acumulação produtiva neoliberal interferem 

diretamente em fenômenos contemporâneos do trabalho. Estas dimensões incluem: a 

globalização da força de trabalho, a virtualização e a flexibilização dos processos 

produtivos e, por fim, a articulação da precarização do trabalho com as categorias que 

versem sobre a intensificação das desigualdades sociais. 

Assim, desdobra-se a relevância de articular diferentes abordagens, que abarquem 

propositalmente perspectivas de macro e micro analise histórico, econômica e cultural, 

que se proponham a examinar as entrelinhas das instituições sociais e políticas associadas 

à organização do capital e do trabalho. Neste sentido, descortinar a consolidação 

hegemônica de específicas situações políticas e econômicas e suas interferências no 

fortalecimentos das corporações oligárquicas permite entender as consequências à 

reestruturação produtiva do trabalho.   
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