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Uma nova “cultura social”? Uma análise do empreendendorismo na

reconceituação do trabalho informal

Natália Cerri de Jesus1

Resumo: A análise do empreendedorismo hoje é de fundamental importância, posto que
tem desenhado uma nova forma de sociabilidade através do discurso de uma ‘’nova cultura
social’’, caracterizada por novas posturas, tanto no âmbito do trabalho como no cotidiano
dos trabalhadores. Entretanto, apresenta-se ativamente contribuinte para o aviltamento da
precarização  e  flexibilização  do  trabalho,  do  processo  produtivo  à  gestão,  promovendo
valores e posturas que fortalecem o projeto ideológico neoliberal, viabilizado por meio de
Políticas  de  trabalho  e  Geração  de  renda,  com  apoio  de  órgãos  públicos,  instituições
privadas  e  das  grandes  empresas. O  objeto  deste  artigo  consiste  na  análise  do
empreendedorismo enquanto instrumento capitalista para dissimular as precárias condições
de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores,  sendo o campo de análise voltado para as
Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda no Brasil, onde se concretiza a expansão
dessa ideologia,  por meio de pesquisa bibliográfica, referente a sociologia do trabalho e
documental. Assim, considerou- se que o processo de reestruturação produtiva do capital
criou novas formas de exploração  dos trabalhadores  e  possibilitou  o  aval,  por  meio  da
sustentação política e ideológica do Estado Burguês, de um segmento de trabalhadores,
antes informais, e hoje empreendedores, que continuam submetidos à subproletarização e
precarização advindas do desenvolvimento capitalista.
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Abstract: The analysis of entrepreneurship today is of fundamental importance , since it has
designed  a  new form  of  sociability  through  the  discourse  of  a  ''  new  ''  social  culture  ,
characterized by new positions , both in the workplace and in everyday workers . However , it
presents an active contributor to the degradation of precariousness and flexibility of labor,
production  process  management  ,  promoting  values  and  attitudes  that  strengthen  the
neoliberal  ideological  project  ,  made  possible  through  the  labor  policies  and  income
generation , with support from agencies public and private institutions and large companies .
The object of this article is the analysis of capitalist entrepreneurship as a tool to conceal
poor working conditions experienced by the workers,  as the field of  analysis  focused on
Public Policy, Employment and Income in Brazil  ,  where it  realizes the expansion of this
ideology , by means of literature concerning the sociology of work and documentary . Thus, it
was considered that the process of productive restructuring of capital has created new forms
of  exploitation  of  workers  and  possible  endorsement  ,  through  political  and  ideological
support of the bourgeois state , a segment of workers, but informal , and today entrepreneurs
who still undergoing sub proletarization and resulting instability of capitalist development .
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O trabalho e a classe trabalhadora hoje
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Eis o meu ponto de partida:  o trabalho assalariado,  embora bastante requisitado

pelos trabalhadores, vem sendo reconfigurado pelas mais diversas formas de informalidade

em  sua  própria  execução,  desde  a  contratação  até  a  demissão  de  trabalhadores,  do

processo produtivo a gestão, e convive com formas precárias e degradantes de trabalho que

atualmente vem sendo reconceituadas como empreendedorismo, por meio da promoção de

uma ‘’nova cultura social’’ 2no trabalho, na esfera pública, expandidas através das Políticas

Públicas de Emprego, Trabalho e Renda no Brasil.

Inicialmente,  é  fundamental  destacar  que,  de  acordo  Marx,  o  trabalho,  enquanto

categoria social é elemento fundante e socializante do homem, por ser ação transformadora

pelo qual o homem transforma a si e a natureza. Sem ele, o ser humano não cria e não se

desenvolve,  não  produz  nem  se  reproduz  física  e  socialmente  –  jamais  teria  feito  as

mínimas descobertas vitais para sua sobrevivência, a exemplo do fogo, do machado e do

martelo; tampouco alcançaria o nível de desenvolvimento de que hoje dispomos, ao criar

necessidades cada vez mais complexas, embora na mesma medida, necessárias. Todas as

descobertas,  avanços,  pesquisas  e  inovações  provêm  do  desenvolvimento  do  próprio

homem e de suas relações sociais, produtos do trabalho humano social. Para o autor:

O trabalho, como elemento criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é
indispensável à existência do homem – quaisquer que sejam as formas de
sociedade- é necessidade natural e eterna de efetivar o intercambio material
entre o homem e a natureza, e, portanto, de manter a vida humana. (MARX,
2008, p.64)

Compreender  a  categoria  trabalho  significa  estar  mais  próximo  de  uma  reflexão

ampla dos fundamentos da sociedade capitalista, bem como da ontologia do sujeito social,

de  sua  original  condição  humana  –  a  necessidade  de  criação-  para  além  do  contexto

econômico, político e cultural  que o envolve; é a busca pela compreensão das relações

sociais humanas e a pista para a compreensão do desenvolvimento das relações sociais no

capitalismo, seu processo de produção da riqueza e miséria, e da consciência operária. 

Assim, ultrapassa o âmbito econômico e envolve contradições, avanços e limitações,

pois sua fundamentação está na exploração da força de trabalho3 e dos mecanismos para

adestrá-la de acordo com as necessidades da classe dominante, historicamente tendo a

2 Termo utilizado por ALMEIDA (2001)  para  referir-se  a  ‘‘novas relações de trabalho’’  que tem emergido  no século  XXI,
sobretudo aquelas pautadas na autonomia  do trabalhador. Vale  ressaltar  que no presente  artigo,  o empreendedorismo é
entendido  enquanto  ideologia  e  não  como  cultura,  o  que  traz  importantes  diferenças  conceituais  e  categorias  para
compreensão do texto.
3 “O capital é trabalho morto eu, como um vampiro, se reanima sugando o trabalho vivo, e, quanto mais o suga, mais forte se
torna. O tempo em que o trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que comprou.
Se o trabalhador consome em seu proveito o tempo que tem disponível, furta o capitalista.” (MARX, 2008, p. 271)
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informalidade como um de seus mecanismos para auto-valorização e reprodução social,

sem interferência nos cofres e nos lucros dos grandes industriais.

Este é um dos motivos pelos quais a classe dominante, busca de todas as
maneiras e formas ideologicamente e objetivamente válidas,  manipular  a
força  de  trabalho,  apostando  no  fortalecimento  e  consolidação  de  sua
própria ideologia4, posto que, a força de trabalho, enquanto produtora de
valor-de-uso, e na sociedade capitalista, produtora de mercadorias, esteve e
estará presente em todas as formas de sociedade, pois “o trabalho como
trabalho social,  é a fonte de riqueza e da cultura da sociedade’’ (MARX,
2008, p.09).

Para  melhor  compreensão  da  análise  que  será  realizada  neste  texto,  é

imprescindível esclarecer o conceito de ideologia aqui utilizado, fundamentado numa direção

teórica marxista, que, partindo da análise do desenvolvimento do capitalismo, indica que as

relações materiais dominantes expressaram e expressam as idéias dominantes, sendo o

grupo social que constitui a classe dominante, atualmente, representado pelos capitalistas,

num movimento neoliberalização, os protagonistas do conteúdo e da distribuição das idéias

para seu próprio beneficio.

As  idéias  da  classe  dominante  são,  em  todas  as  épocas,  as  idéias
dominantes,  ou  seja,  a  classe  que  é  o  poder  material  dominante  da
sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. A classe
quem a sua disposição os meios para a produção material dispõe assim, ao
mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual,  pelo que lhe estão
assim, ao mesmo tempo, submetidas em média as idéias daqueles a quem
faltam os meios para a produção espiritual. (Marx, Engels, 2009,p.67) 

Uma  vez  este  conceito  relativamente  esclarecido,  considerando  a  dimensão

considerável do debate em torno do mesmo, observa-se que no processo de acumulação

flexível do capital, intensificada no decorrer da década de 80, se criaram novas formas de

regulação e exploração da classe trabalhadora, com o aval político e ideológico do Estado,

como  mencionado  acima,  por  meio  do  argumento  da  modernização  do  capitalismo,

caracterizando um processo de dual que, de um lado, diminui os trabalhadores industriais,

com o respaldo da necessidade de especialização e com o fim da manutenção da taxa de

lucro dos capitais,  e de outro,  o aumento de todo o tipo de trabalho precário,  a fim de

preservar a legitimidade do sistema. Nesta análise, entende-se enquanto trabalho precário,

todo trabalho:

4 Entende-se neste trabalho como ideologia a distorção do pensamento que nasce das contradições sociais e neste caso,
enquanto elemento que exerce influência na formação social  tendo como base no capitalismo,  o pensamento e valores
construídos pela classe que detêm o poder político e econômico.
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''a)  em tempo  parcial  do  dia/  semana/  mês,  com extensas  jornadas  de
trabalho, com pagamento por produção/ serviço; b) destituído de garantias
legais  de  estabilidade  ou  proteção  contra  dispensas,  de  carga  horária
definida,  de  descanso  semanal  e  férias  remuneradas,  realizadas  em
condições  insalubres,  sem  seguridade  social,  seguro-desemprego,
aposentadoria,  licença  maternidade,  licença-doença,  sem  cobertura  de
acidentes de trabalho [...] é precário por submeter o trabalhador a condições
de  vida  arriscadas,  submetido  à  cruel  dominância  da  concorrência  no
mercado,  sem  ações  coletivas  de  enfrentamento  e  sem  segurança  de
cobertura social no futuro ou no momento em que não mais puder dispor da
força de trabalho. ''(Barbosa, 2010, p. 40)

Ainda  segundo  a  autora (2010,  p.55)  esse  processo  político  e  ideológico  exige

diariamente ‘’[...] comando político que oriente as práticas econômicas e sujeite a sociedade,

de  modo  absolutamente  instintivo,  como  se  os  efeitos  da  força  e  do  poder  fossem

estabelecidos pela própria ordem natural [...]’’ de modo a justificar a desigualdade social e a

liberdade abstrata da escolha política.

Assim,  nos  países  subdesenvolvidos,  como  o  Brasil,  ampliou-se  o  espaço  para

relações  informais  no  trabalho,  tendo  presente  em  sua  composição  tanto  o  trabalho

assalariado como o não-assalariado e informal, sendo eles: o trabalho por conta própria, o

trabalho  tradicional,  o  trabalho  assalariado  sem  registro  (Tavares,  2004)  a  pequena  e

microempresa, as cooperativas, o autônomo, o terceirizado e/ou subcontratado,  aviltadas

em  suas  diversas  modalidades,  tornando  cada  vez  mais  inacessível  um  ambiente  de

significativas mudanças.

Esta  é  a  realidade  do  trabalho  diretamente  relacionada  ao  cotidiano  de  sujeitos

sociais  sem  direito  ao  trabalho  seguro,  duradouro  e  protegido;  contribui  para  o

desmoronamento da legislação trabalhista, ainda que adquirido no consenso entre classes,

que deu origem ao Welfare State em países europeus, embora no Brasil este consenso não

tenha alcançado êxito.

Para Antunes (2010, p. 109):

É nesse quadro, caracterizado por um processo de precarização estrutural
do  trabalho,  os  capitais  globais  estão  exigindo  também o  desmonte  da
legislação social do trabalho protetora do trabalho. E flexibilizar a legislação
social do trabalho significa – não é possível ter nenhuma ilusão sobre isso –
aumentar ainda mais os mecanismos de extração do sobretrabalho, ampliar
as  formas de  precarização  e  destruição  dos  direitos  sociais  arduamente
conquistados  pela  classe  trabalhadora,  desde  o  inicio  da  Revolução
Industrial,  na  Inglaterra,  e  especialmente,  pós-  1930,  quando se  toma o
exemplo brasileiro.
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Deste  modo,  a  informalidade  passa  a  ser  parte  do  cotidiano  das  relações

trabalhistas,  atualmente  de maneira  persistente  e  cotidiana,  posto  que  acompanhe esta

mudança a flexibilização nas decisões do Estado sob o apoio das agências multilaterais,

como a OIT5, que fomentam a formalização de atividades informais, bem como a expansão

de  ‘’uma  nova  cultura  social’’  com  a  justificativa  da  obtenção  do  trabalho  decente,  da

autonomia do trabalhador e de sua ascensão, de maneira a tentar eliminar ideologicamente

a luta de classes. 

Entretanto, adverte MOTTA (2010, p. 89) que:

Particularmente, no Brasil,  no interior dessa relação, o que se constata é
uma interpelação recorrente a sociedade civil para que esta, na condição de
partícipe,  colabore com o Estado na execução de políticas sociais.  Este
apelo  à  colaboração  com  o  propósito  de  legitimar  as  ações  estatais  e
integrar a sociedade a ordem dominante é uma das principais estratégias
que se constroem para neutralizar os conflitos e apagar as diferenças de
projetos societários.

Assim, o Estado viabiliza a estrutura coesiva necessária à condição expansionista e

à extração do trabalho excedente, contribui para um processo de desemprego estrutural em

massa  e  para  formação  de  um  exército  de  reserva  e  omite  as  formas  de  exploração,

dimensionando ideologicamente o trabalho informal numa estrutura à parte das relações

capitalistas de produção e em contraposição, utiliza-se das Políticas de Emprego, Trabalho

e  Renda  para  proporcionar,  na  maioria  dos  programas  difundidos,  uma  ocupação  aos

trabalhadores desempregados. 

Neoliberalismo e informalidade no Brasil

Não se pode tratar da questão da informalidade sem analisar o enraizamento das

idéias segundo o neoliberalismo6, sobretudo em relação à proposta de não intervenção do

Estado na economia – no Brasil, retomada a partir dos anos 90 – sob o argumento de uma

suposta crise fiscal  do Estado que estaria  impossibilitando a elaboração de um sistema

eficaz de proteção e assistência social, justificado pelos altos gastos a que este padrão de

sociedade exigiria e que não corresponderia a realidade econômica brasileira.

O  neoliberalismo,  corrente  político-econômica  baseada  nos  pilares  da  liberdade

individual e dos mercados, funcionou, no Brasil, intensamente a partir da década de 1980

5 A Organização Internacional do Trabalho, no ano de 2013, lançou o FORLAC- o programa de Formalização da Informalidade
na América Latina e Caribe,  uma vez que dados fornecidos pela pesquisa daquela agência acusou uma número de 127
milhões de trabalhadores informais e por isto, precarizados nessa região.
6 ‘’O neoliberalismo é, antes de tudo, uma teoria de praticas políticas e econômicas que afirma que, a melhor maneira de
promover o bem-estar do ser humano, consiste em não restringir o livre desenvolvimento das capacidades e das liberdades
empresariais  do  individuo,  dentro  de  um marco  constitucional   caracterizados  por  direitos  de propriedade privada,  fortes
mercados livres e liberdade de comercio.’’ (HARVEY, 2010,P.08)
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como causa principal para o aumento do desemprego e da informalidade enquanto questão

de sobrevivência,  e  tem sido base ideológica,  conceitual  e  prática  para elaboração das

saídas para as mazelas do capital.

Nesse contexto, a pauta de investimentos sociais elaboradas segundo parâmetros de

organizações  multilaterais,  como a OIT, ONU,  OMC,  BC  7–  tem-se  limitado  a  Políticas

Públicas minimalistas de redução da miséria8, sem alterar a base estrutural da pobreza e

sem discuti-la em suas raízes históricas e sociais, pautando-se apenas em políticas para

distribuição  da  renda e  a  para  o  estimulo  ao  auto  -  emprego,  por  meio  do incentivo  a

expansão  do  empreendedorismo,  como  resolução  eficaz  para  o  desemprego  e  o

desenvolvimento  local,  colocando-o  como  solução  para  escassez  de  mão  de  obra

qualificada e dos déficits nos gastos públicos na área social.9 A respeito deste assunto,

Tem-se  hoje,  no  mesmo momento  histórico,  e  sob  a  mesma orientação
teórica,  proposições  que  parecem divergentes:  por  um lado,  instituições
financeiras  internacionais  recomendam  que  se  ofereçam  estímulos  a
expansão  do  ‘‘setor’’  informal,  compreendido  como  atividades  de
sobrevivência  para  os  extremamente  pobres;  por  outro,  órgãos
representativos do governo, e até representações sindicais recomendam a
organização  autônoma  do  trabalho,  sob  a  forma  da  pequena  ou  da
microempresa, como alternativa ao desemprego. (Tavares, 2004, p.33)

Inseridas no movimento de acumulação capitalista, a informalidade constitui-se numa

das formas de pauperização da classe trabalhadora;  a terceirização,  a flexibilização das

relações trabalhistas10 e a ampliação do setor comerciário e de serviços facilita a expansão

do mercado informal através do estimulo à criação de pequenas empresas e o recrutamento

de mão de obra, para fins de desenvolvimento local, embora objetivando a manutenção da

taxa de lucro e a expansão das formas de trabalho que possibilitem este aumento.

 Assim, engloba em uma de suas facetas a concepção que sugere a importância de

uma ocupação  -  o  autoemprego  -  e  não  uma relação  salarial  protegida,  realidade  que

atualmente  tem sido  a  forma  das  atividades  da  classe  trabalhadora  e  das  políticas  de

trabalho, emprego e renda, por meio do empreendedorismo.

7 As  siglas  referem-se  à  Organização  Internacional  do  Trabalho;  Organização  das  Nações  Unidas  e  Banco  Mundial,
respectivamente.
8 Neste programas podemos destacar a Bolsa Família, o programa Brasil sem Miséria e o Beneficio de Prestação Continuada,
entre outros programas estaduais e regionais em andamento em todos os cantos do país. 
9 Para  isso,  há  um pesado incentivo  nas  universidades brasileiras para  o  desenvolvimento  de empreendedores sociais,
focados na elaboração de negócios sociais que gerem impacto para a população de baixa renda.  Como exemplo, há o
movimento CHOICE e o Laboratório Estudar (Lab X),  que acontecem em todo o país.
10 Para Antunes (2010,p. 109) ‘’os capitais globais estão exigindo também o desmonte da legislação social  protetora do
trabalho. E flexibilizar a legislação social do trabalho significa- não é possível ter nenhuma ilusão sobre isso- aumentar ainda
mais  os mecanismos de extração do sobretrabalho,  ampliar  as formas de precarização e destruição dos direitos  sociais
arduamente conquistados pela classe trabalhadora, desde o inicio da Revolução Industrial, na Inglaterra, e especialmente,
pós-1930, quando se toma o exemplo brasileiro.
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No  que  corresponde  às  características  do  trabalho  informal,  pode-se
classificar, de maneira mais geral, os trabalhadores informais, aqueles que
buscam trabalhar  para manter  sua  sobrevivência,  na  maioria  das vezes,
praticando  trabalhos  temporários  ou  mantendo  um  pequeno  negócio,
podendo ser “menos instáveis’’ por possuírem um mínimo de conhecimento
profissional  e  meios  de  trabalho  e  os  mais  “instáveis’’,  recrutados
temporariamente, sendo pagos por peça ou por trabalho realizado (idem,
2004). 

Também  há  os  trabalhadores  ocasionais  ou  temporários  que  se  inserem  nas

atividades informais quando estão desempregados, com pretensão de voltar ao mercado

formal;  os  trabalhadores  que  combinam  trabalho  regular  com  o  temporário  a  fim  de

complementarem sua renda, uma vez que os salários pagos a classe que vive do trabalho e

a renda adquirida pelos autônomos, em sua maioria, são ínfimas e muitas vezes, incapazes

de garantir a própria sobrevivência (idem, 2004). Ainda segundo Tavares (2004, p. 52):

 [...] trata-se do emprego desprotegido, sem vínculo formal, mas diretamente
vinculado a produção capitalista. Trata-se de formas de trabalho que foram
praticadas  pela  sociedade  pré-industrial e são  agora,  retomadas  pela
grande  empresa,  que  tende  a  deixar  de  ser  o  lugar  por  excelência  da
chamada relação salarial moderna. 

Apesar  das  mais  variadas  manifestações  de  pauperismo,  a  condição  de

informalidade,  e  seu acentuado  grau de precariedade,  expandiram-se  compulsivamente,

englobando  o  trabalho  autônomo,  os  micro  empreendimentos,  o  trabalho  assalariado  e

familiar – bem como trabalho temporário, contratado, e flexibilizado: professores com baixa

qualificação  (trabalhando  por  contratos  temporários),  ambulantes,  feirantes,  camelôs,

trabalhadores de cooperativas, trabalhadores terceirizados e fábricas clandestinas a serviço

de  grandes  empresas,  faxineiras  e  empregadas  domésticas,  na  maioria  das  vezes,

submetidos a jornadas extensas, que chegam a durar 16 horas diárias e em muitos casos,

apresentam condições similares a escravidão. (TAVARES, 2004)

No que tange a discussão da informalidade no trabalho, o desafio maior colocado

aos trabalhadores é de identificar a nova roupagem posta a este conceito – e prática - dada

às condições do mesmo, através da disseminação do empreendedorismo amparado pela

legalidade  jurídica  e  sustentada  por  um  neoliberalismo  ideologicamente  eficaz,  embora

isento de responsabilidade com os direitos sociais e trabalhistas.

Assim,  a  informalidade  está  circunscrita  no  campo  de  exploração  da  força  de

trabalho,  e  constitui-se  como  forma  de  flexibilização  e  precarização  nas  relações  de
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trabalho,  uma vez que nasce da negação do direito  ao trabalho digno,  quando não,  da

negação do direito ao próprio trabalho.

Neste contexto de instabilidade é visível e o viés ideológico que se responsabiliza por

convencer  os  trabalhadores  de  sua  competência  e  de  sua  capacidade  de  tornarem-se

também ‘’capitalistas’’,  ou seja, o empreendedorismo, e impedir  a reflexão a respeito da

estrutura em que se funda o sistema - na exploração da força de trabalho para obtenção da

mais - valia. Diante disso, vale ressaltar que:

O que geralmente está isento no debate sobre o trabalho informal é a negação deste modo

de  reprodução  da  força  de  trabalho  pautada na  ruína  de  direitos  –  como produto  das

relações  desiguais  da  produção  capitalista  e,  sobretudo,  da  apropriação  da  riqueza

socialmente produzida pela classe que vive do trabalho, tornando difícil o olhar crítico sobre

essa prática como meio de reprodução daquelas relações de produção. 

Como constata MOTTA (2010, p.126):

No  âmbito  da  reprodução  moral  e  cultural,  as  burguesias  investem  na
divulgação  de  ideologias  justificadoras  do  novo  mercado  de  trabalho,
capitalista.  Faz-se necessário,  às diversas frações burguesas,  apagar da
memória dos trabalhadores o ideário de um emprego seguro e estável e aos
poucos construir uma cultura da ''empregabilidade''. Ou seja, um conjunto
ideológico  que  defende  a  adaptação  do  trabalhador  perante  as  novas
configurações de insegurança precarização e desemprego.

Neste contexto, o empreendedorismo vem ocupar espaço nas relações de trabalho

de modo a absorver o trabalho informal por meio do incentivo de Políticas Públicas, como

saída para o desemprego gerado pelas demissões em massa, em nome da lucratividade do

capital privado e que hoje perpassa o núcleo central das Políticas de Trabalho em todo o

Brasil. Tais políticas baseiam-se num caráter minimalista e seletivo, objetivando a ‘'redução

da miséria'’, sem alterar a base estrutural da pobreza – por exemplo, através da distribuição

da renda.

A expansão da informalidade e as políticas públicas de trabalho e geração de renda.

Segundo dados recentes do DIEESE, obtidas através da Pesquisa de Emprego e

Desemprego  11 (PED, 2014,  p.01).  Em Fevereiro, o nível de ocupação diminuiu 0,6%. A

eliminação de 119 mil postos de trabalho, concomitante ao ingresso de 55 mil pessoas na

força de trabalho, resultou na elevação do contingente de desempregados em 174 mil. O

total de ocupados foi estimado em 18.719 mil pessoas na População Economicamente Ativa

– PEA, em 20.877 mil.

11 Esta pesquisa refere-se às regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.
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Assim,  a  classe  trabalhadora  tem  enfrentado  inúmeros  desafios  para  sua

sobrevivência e para manutenção de sua luta em busca de direitos; um de seus principais

desafios constitui-se, num primeiro momento, na obtenção do trabalho decente e menos

precarizado, onde o sujeito social encontre sentido em sua prática através do trabalho, ou

seja, no enfrentamento da informalidade.

Essas mudanças no âmbito do trabalho abriram caminho para o surgimento de novas

formas  de  exploração,  pois  a  mais-valia é  o  objetivo  primeiro  e  último  da  produção

capitalista  e,  como  parte  de  seu  processo  de  geração  de  valor,  vem  utilizando-se

constantemente do trabalho informal12, uma vez que o trabalho formal estável, em tempo

socialmente protegido, está se tornando uma categoria do passado. Para Tavares (2004,

p.46) [...] o objetivo do processo de produção capitalista será alcançado através de outra

forma: o trabalho informal [...]

No Brasil, a partir da década de 1990, no âmbito econômico-social, as privatizações

e políticas monetárias, inicialmente vinculadas ao governo Collor13 atacaram diretamente as

condições de sobrevivência da classe trabalhadora, radicadas no governo FHC, enquanto

no âmbito administrativo do Estado brasileiro, Bresser Pereira promoveu a Plano Diretor de

Reforma do Estado, em 1996, fato que viabilizou não apenas a perda do patrimônio nacional

estatal e a garantia de melhores empregos aos trabalhadores, como contribuiu diretamente

para precarização do trabalho. De acordo com Antunes (2010, p. 105)

Durante  nossa  década  de  desertificação  neoliberal,  nos  anos  1990,
pudemos presenciar, simultaneamente, tanto a pragmática desenhada pelo
Consenso  de  Washignton  (com  suas  desregulamentações  nas  mais
distintas  esferas  do  mundo  do  trabalho  e  da  produção),  quanto  uma
significativa  reestruturação  produtiva  em  praticamente  todo  universo
industrial  e  de  serviços,  conseqüência  da  nova  divisão  internacional  do
trabalho que exigiu mutações tanto no plano da organização da produção
quanto  nos  processos  de  reterritorialização  e  desterritorialização  da
produção, dentre tantas outras conseqüências. 

Este processo de desertificação neoliberal (ANTUNES, 1999) custou a pauperização

da vida de milhares de trabalhadores, não somente pelo desemprego crescente e pelas

mudanças consideráveis nos processos de trabalho, aceleradas ao ritmo do modelo Toyota14

12 Um  exemplo  avassalador  da  utilização  do  trabalho  informal  pelo  capital  são  os  ‘’trabalhadores  gratuitos’’  assim
denominados por Bruno Duraes (2013) em seu livro “Camelos Globais ou de Tecnologia: novos proletários da acumulação’’, em
que discursa sobre o trabalho gratuito dos ambulantes no Rio de Janeiro para grandes empresas do ramo tecnológico, uma
vez  que  todos  os  custos  relacionados  às  empresas  distribuidoras  são  praticamente  inexistentes,  uma vez  operados  por
camelos.
13 O Governo Collor foi iniciado em 15 de Março de 1990 e encerrado em 02 de Outubro de 1992 e responsável pelo Plano
Collor. Este Plano consistiu, basicamente, num conjunto de reformas econômico e plano para estabilização da inflação, com
medidas radicais para estabilização da mesma, como por exemplo,o congelamento dos preços e do passivo publico.
14 O  sistema  Toyota  de  produção  surgiu  no  Japão,  no  inicio  da  década  de  1950  e  consiste  numa  forma  de
gerenciamento  que  busca  aperfe içoar  a  organização  da  produção  de  forma  elaborá-la  no  menor  prazo
possível. Para Antunes (2010, p.30) ‘’[...] foi, entretanto, o toyotismo ou modelo japonês, que maior impacto tem causado, tanto
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de produção, mas,  sobretudo,  pelo  desmonte  dos direitos  sociais,  acompanhados pelas

novas formas de sobrevivência que os trabalhadores deveriam buscar.

A força de trabalho, majoritariamente, tem estado sob domínio do capital privado, em

todos os âmbitos da vida do trabalhador, ou seja, “a subsunção real do trabalho ao capital”

oculta,  dessa forma, o sentido ontológico do trabalho na construção da vida social,  das

relações sociais historicamente construídas.

 A deterioração dos processos de trabalho se expande (e continua em expansão) no

país e intencionava recrutar menos trabalhadores,  ao mesmo tempo em que os capitais

exigiam  dos  trabalhadores  e  de  seus  órgãos  representantes,  a  multifuncionalidade,  a

contratualidade para o trabalho e a flexibilização; da mesma forma, houve a abertura para

propagação e incentivo a micro, e pequenas empresas, visando alcançar toda demanda do

mercado  a  estimular o comércio  regional  e  a  competitividade  -  ainda  que  absurda  se

comparada  às  grandes  empresas  -  sem  perpassar  pelas  relações  de  contratação  e

assalariamento, contribuindo para expansão da informalidade, sob nova denominação.

No Brasil, a formulação e constituição de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e

Geração de Renda foram decisivas, ainda que muitas vezes de maneira superficial, para o

controle do desenvolvimento do país e acesso dos trabalhadores a aquisição de alguns

bens e serviços, tanto privados, quanto públicos.

Muitas Políticas de trabalho foram construídas entre as décadas de 1930 a 1990,

mas apenas a partir da década de 1990, se consolidaram efetivamente, devido ao cenário

econômico desfavorável ao desenvolvimento e ao aumento dos lucros dos grandes capitais.

No  ramo  dos  programas  para  trabalho  e  geração  de  renda,  foi  o  PROGER

(Programas de Geração de Emprego e Renda) lançado em 1994, um dos mais importantes

programas para oferecimento de linhas de crédito para os interessados em investimentos

específicos,  para  geração  de  empregos.  Entretanto,  somente  em  2002  foi  destinado

recursos  do  FAT (Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador)  para  o  desenvolvimento  de  micro

empreendimentos, com o programa “FAT Empreendedor Popular”, embora naquela época a

rede de microcrédito que alcançasse a população de baixa renda fosse bastante tímida. 

Entretanto, em 2004, no âmbito direto do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego)

que  fora  criado  o  Programa  Nacional  de  Micro  Crédito  Produtivo  e  Orientado  (PNMP)

visando à  geração de  trabalho e  renda  para  os  empreendedores  populares.  Paralelo  a

expansão dessas políticas, também ganhou destaca a Política de Qualificação Profissional,

com  o  objetivo  de  capacitar  os  trabalhadores  tanto  para  um  emprego  formal,  mas

principalmente para a abertura de empreendimentos.

pela revolução técnica que operou na indústria japonesa, quanto pela potencialidade de propagação que alguns dos pontos
básicos do toyotismo têm demonstrado, expansão que hoje atinge escala mundial.
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Atualmente, as Políticas de Emprego, Trabalho e Geração de Renda estão presentes

em todos os estados e municípios brasileiros e dentre os programas que mais tem ganhado

destaque,  o  empreendedorismo  se  sobressai.  Desta  forma,  órgãos  públicos  como  o

SEBRAE (Centro Brasileiro de Apoio a Micro e pequena empresa) tem como missão o apoio

e  investimento  aos  micro  e  pequenos  empreendedores,  em  nome  do  desenvolvimento

nacional.

A formalização dos cidadãos que desejam oficializar seu pequeno negócio enquanto

micro empreendedor individual (MEI), ou sua atividade autônoma enquanto empreendedor

individual  (EI)  é  realizada  através  do  Portal  do  Empreendedor,  e  respaldadas  pela  Lei

Complementar nº 128, de 19/12/200815,  que criou condições para a legalização simples

desta figura.

Dados do Radar  n°25,  produzido pelo  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA,

2013) indicam que:

[...]  as MPEs representam 99% do  número  de estabelecimentos formais
existentes em 2011 e utilizaram 51,6% do total de pessoas ocupadas no
mesmo ano. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
– Sebrae (2012a) afirma que elas contribuíram com 39,7% da renda do
trabalho daquele ano. Quanto a seu potencial de geração de riqueza, os
dados  são  controversos,  mas  estão,  em  geral,  na  faixa  de  20%  de
participação no produto interno bruto  (PIB).  Porém, quando se analisa a
taxa de mortalidade destas empresas – 26,9% das MPEs encerram suas
atividades  ainda  nos  dois  primeiros  anos  de  vida,  conforme  o  Sebrae
(2012a)  –,  bem  como  sua  baixa  produtividade,  conclui-se  que  existem
questões críticas na realidade das MPEs no Brasil.

Empreendedorismo: um instrumento funcional ao capital

A ideologia neoliberal se alastra por projetos econômicos e sociais de geração de

renda e desenvolvimento econômico e social, onde o empreendedorismo tem conquistado

espaço, validando o desmonte do direitos sociais do trabalho e se respaldando na defesa do

fim  de  uma  sociedade  salarial  –  situações  hoje  presenciadas  também  nas  economias

desenvolvidas, resultando na flexibilidade da legislação trabalhista, bem como no aumento

do exército industrial de reserva.

Assim, esta proposta justifica-se pela suposta crise do Estado e subjaz a idéia do fim

do  trabalho  e  a  abolição  do  trabalho  assalariado,  sendo  a  melhor  saída  proposta  pelo

capital,  tornar-se  um  empresário.  Desta  forma,  apresenta  aos  trabalhadores  o

empreendedorismo  como  uma  das  melhores  maneiras  de  desenvolvimento  social,

15 Ainda  sobre  este  tema,  importante  lembrar  que  em  março  de  2013,  o  Senado  Federal  aprovou  o  Projeto  de  Lei
Complementar (LC) no 112/2012, que criou a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e deu-lhe o status de ministério. Ver
mais: Portal do Empreendedor.
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econômico, cultural e mesmo emocional, baseado numa ética capitalista do trabalho 16e em

valores morais historicamente construídos no marco desse sistema, como saídas eficazes

para o desemprego. 

A atual morfologia do trabalho (ANTUNES, 1999) nos apresenta as novas maneiras

de legitimação do capital e penalização da classe trabalhadora, mesmo que não visíveis;

onde o empreendedorismo ganha força, por meio do discurso do auto-emprego, a partir do

trabalho autônomo, livre e criativo; esta manifestação da ideologia busrguesa, impulsiona a

idéia de que o trabalhador é capaz de converter-se em seu próprio patrão e encontrar a

“melhor” e mais lucrativa maneira de exercer seu trabalho.

Para Antunes (2011, p.406-7):

Premonitória, podemos adicionar que, em plena eclosão da mais recente
crise global, este quadro se amplia ainda mais e nos faz presenciar uma
corrosão  ainda  maior  do  trabalho  contratado  e  regulamentado,  que  foi
dominante ao longo do -século  XX,  de matriz  taylorista-fordista.  Pautado
pela subsunção real do trabalho (Marx, 1978) ao mundo maquínico, seja
pela  vigência  da  máquina-ferramenta  autômata  ou  informacional-digital,
esse trabalho relativamente mais formalizado vem sendo substituído pelos
mais distintos e diversificados modos de informalidade e precarização, de
que  são  exemplo  o  trabalho  atípico  (Vasapollo,  2005),  os  trabalhos
terceirizados (com sua enorme gama e variedade), o "cooperativismo",  o
"empreendedorismo", o "trabalho voluntário" etc. 

Em relação aos modos de difusão dessa ideologia, segundo o empreendedorismo,

vale considerar aqui o conceito que tem sido definido por autores como Almeida (2001) a

respeito  de  uma  “nova  cultura  social”,  revelando-se  uma  contraposição  ao  debate  da

centralidade do trabalho na produção e valorização do valor; tal difusão tem como proposta

conquistar  espaços desde os  primeiros anos de aprendizagem dos pequenos cidadãos,

através de uma educação empreendedora ‘’libertadora’’ e criativa nas escolas. Atualmente, o

SEBRAE17 tem se encarregado de configurar e promover o ensino do empreendedorismo,

do ensino primário a educação superior.

De  modo  que  o  autor  milita  pela  total  extinção  do  debate  acerca  das

responsabilidades do Estado enquanto protetor dos direitos do trabalho constitucionalmente

garantidos  e  conquistados  pela  luta  secular  da  classe  trabalhadora,  desde  a  educação

infantil até cursos de nível superiores, uma vez que para o autor (2001, p.21) ao “Estado

16 Refiro-me a total dedicação ao trabalho, ou seja, a intensidade do trabalho para se alcançar o sucesso.
17 Como exemplo, neste mesmo ano de 2014, o SEBRAE formalizou Prefeituras Municipais para implementação do programa
“Jovens Empreendedores: Primeiros Passos’’, com o intuito de articular professores e coordenadores para difundir o
empreendedorismo em crianças entre 6 e 10 anos.
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caberá  a  obrigação  de  preservar  e  manter  a  ordem  num  país  onde  todos  possam  ter

igualdade de oportunidades”, numa clara reafirmação do neoliberalismo.

 Em outras palavras, ao Estado competem os interesses da burguesia, e uma nova

forma  de  educar  que  “[...]  vai  contribuir  positivamente  para  aumentar  o  espírito

empreendedor da criança”. (p.27)

Porém,  uma  ressalva  é  de  extrema  importância:  esta  análise,  apesar  de  não

desconsiderar  os  diversos  âmbitos  que  compõe  a  vida  social  e  da  atuação  do

empreendedorismo  nesses  âmbitos,  se  concentra  no  conceito  empreendedorismo  de

negócios18, pois, pode-se ser empreendedor em casa, no trabalho, na família, pode-se ser

adepto do empreendedorismo social, vertente esta que não anseia apenas resultados de

ordem econômica, mas negócios que impactem social o meio do individuo. 

Ainda neste contexto, o autor afirma a importância de técnicas e ‘métodos’ para se

obter o sucesso, afirmando, uma vez mais, que as condições sociais as quais os sujeitos se

encontram dependem exclusivamente de suas habilidades, competências e projetos, sem

considerar  a  relevância  de  uma  estrutura  econômica  e  social  –  se  fosse  possível  no

capitalismo- para êxito dos trabalhadores. 

Utilizo uma técnica simples, prática e funcional para transformar sonhos e desejos

em metas.  Convido  qualquer  pessoa  que  queira  transformar  um sonho  em realidade  a

seguir criteriosamente esta receita. A sua meta será atingida inexoravelmente [...] Defina e

fixe claramente o que quer atingir [...] Determine uma data certa em você vai ter o dinheiro

[...]  Trace  um  plano  exeqüível  [...]  Escreva  uma  declaração  completa  [...]  Leia  esta

declaração em voz alta todos os dias. (Idem, 2001, p.90)

Diante desta ofensiva, a empregabilidade e sua ainda, modesta forma de garantias

de direitos para os trabalhadores no Brasil, vem sofrendo fortes represálias pelo avanço do

empreendedorismo e o desprezo pela subordinação (visível) ao patrão; entretanto, a crítica

à empregabilidade não considera a análise essencial das relações e correlações de força

classistas constituídas pela economia capitalista. 

Neste caso, os argumentos dos defensores do empreendedorismo, como Almeida

(2011)  e  Santos  &  Acosta  (2011)  estacionam  no  campo  da  aparência  e  das  medidas

paliativas contra a exploração e o desemprego e não tomam à análise concreta e profunda

de  suas  causas,  da  percepção  no  que  tange  a  continuidade  da  legitimação  de  uma

exploração disfarçada (ou totalmente visível) pelo capital, ao desresponsabilizarem o Estado

e o colocarem apenas numa posição de garantia de liberdades individuais, de financiamento

das Políticas Públicas e das organizações privadas. Por isso, desconsideram que, 

18 O empreendedorismo de negócios se refere as inovações que visam a competitividade, a busca de diferenciais competitivos
e alcance da lucratividade e dos clientes.
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[...]  Manter  trabalhadores  sob  relações  formais  significa  ter  com  eles
obrigações que independem das oscilações do mercado [...] Por esta razão,
especialmente nos momentos de crise, o capital engendra estratégias que
lhe permitam dispor do trabalhador quando o mercado impuser e livrar-se
dele,  sem  encargos  financeiros,  quando  não  lhe  for  mais  necessário
(TAVARES, 2004, p. 145)

Segundo dados do DIEESE, encontrados no relatório ‘’ Situação do trabalho no Brasil

nos anos 2000’’, (cap. 9, p.162) sobre os empreendedores empregadores e empregados no

Brasil de 2000 a 2009, afirma:

Entre  2001  e  2009,  o  total  de  empregadores  brasileiros  passou  de  3,2
milhões para quase 4 milhões.  Houve, assim, uma expansão de 779 mil
empregadores, correspondendo a uma taxa média de crescimento de 2,8%
a.a. [...] Na mesma época, o número de pessoas que trabalhavam por conta
própria passou de 17 milhões para cerca de 19 milhões, uma expansão de 2
milhões de novos conta própria, o que representou, para o período, uma
taxa média de crescimento de 1,4% a.a [...]  Se forem somados esses dois
contingentes  (empregadores  e  conta  própria)  e  seu  total  utilizado  como
proxy do número de empreendedores no país,  verifica-se que esse total
passou  de  20,2  milhões  para  aproximadamente  23  milhões,  com  uma
expansão de 2,8 milhões de novos empreendedores, entre 2001 e 2009.
Juntos, empregadores e conta própria, apresentaram uma taxa média de
expansão de 1,6 % a.a.

As contradições inerentes a produção e reprodução do capital, e conseqüentemente,

a precarização do trabalho, onde a instabilidade e o desemprego têm espaço garantido, são

encaradas pelo viés ideológico do empreendedorismo como ‘’ instabilidades do mercado,

somadas  as  mudanças  corriqueiras  e  gradativamente  rápidas  do  mundo,  exigem  do

empreendedor  tato  e  compostura  para  suportar  as  adversidades  de  seu  dia-a-dia’’

(SANTOS; ACOSTA, 2011, p.89). 

Esta  percepção  dificulta  a  reflexão  e  transfere  para  o  puro  individualismo,

característico do neoliberalismo, a produção das relações sociais e de exploração de uma

classe, nesta análise, desprovida de condições dignas de sobrevivência, considerando um

segmento  da  classe  trabalhadora,  marcada  pela  informalidade  e  pelo  precariedade  no

trabalho e nas condições de vida.

Compreender  os  fatores  que  levam  ao  desemprego,  ao  exército  de  reserva  –

produzido e funcional para o capital- é fundamental para se perceber que ser um trabalhador

incansável, com energia, disposição e um plano de negócios, ser líder e até mesmo possuir

um mínimo capital não é suficiente para sobressair na lógica competitiva capitalista; assim,

esta forma de trabalho ''independente'' garante apenas a sobrevivência dos sujeitos e sua
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reprodução social enquanto classe trabalhadora, onde a subordinação à divisão social do

trabalho prossegue– no caso do empreendedor, vinculado, muitas vezes, ao núcleo informal

do trabalho, contribui diretamente para a regulação das taxas de lucros do capitalista, tanto

no âmbito produtivo, quanto improdutivo  do sistema.

Trata-se da inter- relação entre o trabalho produtivo e improdutivo, duas formas que

se complementam e que juntas resultam na continuidade do processo de reprodução do

capital. Seguindo o debate de Tavares (2004. P.99), é imprescindível observar que:

 De  nada  adiantaria  ao  capital  produzir  mais-valia  e  não  realizá-la  no
mercado.  A  fórmula geral  Dinheiro--Mercadoria-Dinheiro  (D-M-D),  que
garante  a  valorização  do  capital  é  um  movimento  que  deve  ser
incessantemente renovado [...] é preciso, pois, estar atento às estratégias
que, por um lado,são utilizados pelo capital,  para se manter como forma
social dominante, e, por outro, para mascarar este objetivo, porque embora
a  tarefa  do  capital  não  seja  o  desenvolvimento  humano,  seus
representantes buscam sempre mecanismos de legitimação.

Em  suma,  observa-se  que  o  empreendedorismo  veicula  o  sonho  de  enormes

vantagens, propagadas pela mídia, pelos cursos de qualificações e técnicos nas Políticas de

Trabalho e a possibilidade do auto – emprego, o ‘‘ideal’ de um novo modelo de sociedade

baseado  na  inovação,  na  informação  e  na  criatividade;  entretanto,  a  própria  atividade

empreendedora não é nova, não inova e não cria uma nova sociedade, apenas reproduz os

parâmetros e modelos já postos pelos representantes do capital;  ao contrário,  retoma e

reproduz processos ora arcaicos, ora taylorizados- fordista, ora dentro da lógica toyotizada,

multifuncional  e  polivalente,  do  trabalho  domiciliar  aos  grandes  processos  produtivos

(ANTUNES, 2011).

Combinando  o  uso  de  um  computador  ou  qualquer  outra  atividade  digital,

presenciam-se gerenciamentos hierárquicos verticais e horizontais, enquanto a reprodução

do trabalho assalariado - e não assalariado - é dada automaticamente, junto a divergências

dentro da classe trabalhadora, não eliminado a divisão sócia e técnica do trabalho.

O incentivo ao empreendedorismo, apesar da proposta a formalização, acaba por

transformar o que deveria constituir-se em Direito ao Trabalho,  em direito a ocupação e

reproduz, por sua lógica mãe, a condição social do sujeito na sociedade capitalista, sem

tratar,  em  nenhum  caso  observado  ou  sabido,  de  uma  politização  mínima  da  classe

trabalhadora  –  a  não  ser  no  diálogo  entre  capital  e  trabalho  em  que  contribuem  os

Sindicatos-  e  as  vantagens  de  tornar-se  um  empreendedor,  embora  seja  perceptível

cotidianamente pela classe trabalhadora à dificuldade e subordinação ao capital,  mesmo

quando não se sabe defini-lo. 
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Considerações finais

Ao fim parcial deste trabalho, este tema apresenta-se de extrema relevância para a

discussão  das  mais  variadas  formas  de  trabalho  assalariado  e  não-  assalariado  no

capitalismo  e  por  isto,  este  tema  apresenta  vários  focos  de  análise,  sendo  possível  a

compreensão inicial do empreendedorismo nas Políticas de Trabalho e Geração de Renda e

a indagação e questionamentos que futuramente poderão e deverão ser aprofundados. 

A crise  estrutural  do  capital,  que  se  arrasta  desde  a  década  de  1970  e  hoje  é

vivenciada pelo  seu outro ponto  culminante  desde 2008,  ainda que por  um lado,  tenha

aberto  caminho  para  a  construção  de  novos  processos  sociais  dos  quais  a  classe

trabalhadora pode  protagonizar,  também viabilizou  a  expansão  de projetos  econômicos,

políticos, sociais e, sobretudo ideológicos para sua própria legitimação enquanto sistema

regulador da vida dos sujeitos.

Esta configuração do mundo do trabalho, apresentada, onde o empreendedorismo é

o carro-chefe e que atualmente vem conquistando cada vez mais espaço na cultura, nas

idéias e no modo de ser dos trabalhadores, vem apresentando a proposta do trabalho não

assalariado, autônomo, ‘’livre’’, pressupondo a não-subordinação e a liberdade no trabalho,

ao mesmo tempo reconceituando informalidade em empreendedorismo e mascarando as

formas  precárias,  das  quais  grande  parte  da classe  trabalhadora,  inseridas  no  trabalho

informal, presencia cotidianamente.

Ao contrário da contribuição para um sujeito que empreenda sonhos e projetos para

uma  sociedade  que  desestruture  o  capital,  a  ideologia  neoliberal  alavancada  pelo

empreendedorismo,  tem  dado  o  espaço  necessário  e  suficiente  para  a  legitimação  do

capital.

Não se trata aqui de defender o trabalho assalariado,  pois este também valida à

condição de exploração do trabalho e por isto, de subordinação ao capital, nem de defender

o  desenvolvimento  e  expansão  de  Políticas  de  Trabalho  que  promovam  ilusão  de

emancipação  de  que  se  fala  hoje  na  sociedade  capitalista,  por  meio  do  capitalismo

humanizado, mas oferecer elementos para a reflexão destas novas formas de exploração do

trabalho  presentes  e  expandidas  cotidianamente  no  Brasil,  sustentadas  pelas  Políticas

Publicas e Sociais, e que afetam ideológica, cultural e politicamente a classe trabalhadora.
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