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Revolução digital, inovação e super-exploração capitalista (1ª parte) 

 
 

Introdução 
 

Em 1966, há mais de 50 anos, Pierre Lambert 

publicou uma brochura sob o título “Automatização e 

revolução”(1). Depois de analisar o lugar da 

automatização na evolução técnica do capitalismo, ele 

assinalava então as suas consequências: desqualificação 

profissional, desemprego que atinge a juventude, e sua 

introdução nas grandes empresas automobilísticas, 

como a Renault. Numa passagem que tinha como 

subtítulo “O carácter de classe da automatização”, 

Pierre Lambert indicava: 

“As consequências da automatização para os trabalhadores são apontadas num Relatório da OCDE 

(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico). Operários, técnicos e quadros levaram uma 

vida para adquirir uma especialização. Agora, encontrarão muita dificuldade para se adaptar às modificações 

brutais do mercado de trabalho e serão reduzidos a uma vida miserável. Os seus filhos também serão duramente 

afectados. A automatização destruiu as antigas especialidades, obtidas com a formação profissional. É possível 

que uma pequena minoria de analistas, de programadores e de técnicos em eletrónica vejam a sua condição 

melhorar, mas a esmagadora maioria dos trabalhadores de todas as categorias verão a sua situação se 

deteriorar e fechar-se o seu futuro. 

As máquinas eletrónicas poderiam libertar mestres e alunos do trabalho necessário à assimilação dos 

agora indispensáveis conhecimentos de base, permitindo o florescimento da época da verdadeira cultura total. 

Mas, nas mãos do capital, o ensino automatizado será usado para segmentar ainda mais o conhecimento e 

ensinar ao trabalhador apenas aqueles movimentos indispensáveis à produção das mercadorias, ou seja, à 

obtenção do lucro. 

O aparecimento da automatização deve introduzir profundas modificações na organização do trabalho e 

nas relações que se estabelecem, na indústria, entre o capital e o operário. A fábrica automatizada não pode 

tolerar conflitos laborais, pois qualquer interrupção na produção acarreta imediatamente consideráveis perdas 

para o capital. Se este se encontra numa posição aparentemente bastante vulnerável, visto que uma greve de um 

pequeno grupo de homens é suficiente para imobilizar tudo, a própria natureza da produção lhe oferece uma 

série de vantagens para criar a disciplina totalitária indispensável ao bom funcionamento da fábrica. Ele não se 

encontra mais diante de uma vasta concentração operária, está face apenas a um número mais reduzido de 

operários qualificados, trabalhando de maneira isolada, em condições psicológicas e mentais extremamente 

penosas. A automatização deu um novo passo rumo à degradação do trabalho. O trabalhador tem apenas que 

monitorar alguns botões e monitores sobre uma placa luminosa. Esse trabalho é realizado em salas de controlo 

isoladas e exige uma tensão nervosa extrema, que provoca no operário «uma debilidade intelectual e psíquica, 

uma irritabilidade, bem como outros distúrbios funcionais análogos» (Relatório da OCDE). Portanto, por meio 

da máquina eletrónica, a dominação do capital exerce sobre o operário uma pressão extrema.” 

A análise de Pierre Lambert confirmou-se totalmente. Lembremos que, nessa época, os pensadores de 

“esquerda” previam um desenvolvimento tempestuoso das ciências e das técnicas, e o desaparecimento das 

contradições do capitalismo. Se, em 1968, a greve geral bloqueou por vários anos – 20 anos, segundo um 

representante da burguesia francesa – as reformas e as tendências destrutivas do capital, a crise actual reforça a 

necessidade, para o capital, de levar ainda mais longe a sua ofensiva. 

É preciso assinalar a resistência de classe que se exerce plenamente e retoma o que dizia Lenine em “O 

Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo”: “(...) Se as forças do imperialismo não enfrentassem resistência, 

elas levariam inevitavelmente a esse resultado. (...) Não se deve, contudo, esquecer as forças que se opõem ao 

imperialismo, em geral, e ao oportunismo, em particular, e que, naturalmente, o social-liberal Hobson não pode 

ver” (2). 

Com esse mesmo método de análise de 1966, publicamos duas contribuições de Stéphane Marati: a 

primeira sobre a “revolução” digital, e a segunda sobre o futuro da inovação, acompanhadas de duas caixas: uma 
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sobre “Google Car e Siri... invenções financiadas pelo Departamento de Defesa dos EUA” e outra sobre “A 

mais-valia segundo Marx”. Com estas contribuições sobre o digital e a inovação, desejamos fornecer elementos 

úteis à reflexão e à análise de cada um, e sobretudo à organização prática do combate contra as formas actuais da 

exploração capitalista. 

A redacção de “A Verdade” 

 

 

 

I. Digital: uma revolução? 
 

por Stéphane Marati 

 

Algumas pessoas começam a desesperar com este velho mundo, incapaz de oferecer um futuro e 

perspectivas à sua juventude e afundando-se, cada dia um pouco mais, na regressão. Felizmente para nós, o 

Messias chegou. 

O novo salvador do capitalismo fez uma entrada estrondosa no século XXI, da qual é impossível 

escapar. Eis que chegou a nova “revolução digital”, tão importante, dizem, quanto a invenção da máquina a 

vapor ou da electricidade. A humanidade estaria nas vésperas de uma nova era. Não haveria mais 

necessidade de revolução social, pois o regime da propriedade privada dos meios de produção descobriu um 

novo Eldorado. Ponhamos de lado o velho mundo das conquistas, é preciso agora adaptarmo-nos à “nova 

economia”! Isto é, em substância, o que se ouve sem parar dia e noite. 

 

“Não inventámos nada” 

 

Os Directores Executivos das startups (3) – que, supostamente, revolucionaram o mundo 

contemporâneo – dizem outra coisa. Durante uma conferência em Vancouver, no Canadá, no início de 2016 

(4), os dirigentes de Airbnb e do Uber declararam: “Nós não inventamos nada”. Temor e nervosismo entre 

os bem pensantes... 

Mas é verdade. Como indica um Relatório recente, “A Uber não é particularmente criadora de uma 

inovação importante, mas sim de uma evolução tecnológica (acompanhada de uma estratégia de contornar 

a regulamentação sobre o transporte público de passageiros, em proveito da relação privada). O 

agrupamento de táxis G7 criou, em 1964, em Paris, a primeira central de rádio, que tinha por função 

colocar um cliente em contacto com um carro através de uma operadora. O G7 e a sua sociedade irmã 

Taxis Bleus (Grupo 7) dispõem de aplicações na Internet com a localização do carro reservado e utilizáveis 

em smartphone (...). A Airbnb coloca clientes particulares em contacto para o aluguer de toda ou de uma 

parte de uma habitação privada, cuja vocação inicial não é destinada a um acolhimento hoteleiro. Também 

neste caso, o modelo não é nada inovador. Os modelos de Bed and Breakfast anglo-saxão ou de turismo 

rural já existiam muito antes. O site simplesmente intensificou a prática, ampliando a possibilidade de 

alojamento em qualquer lugar, inicialmente não previsto para esse uso” (5). 

Por trás dos discursos mirabolantes, e muitas vezes delirantes, sobre a nova época da civilização 

humana, após a entrada na era do digital, a realidade é mais prosaica. Por um lado, as empresas, tendo 

implementado a viragem digital, conseguiram aumentar os seus lucros em 25%, com os lucros das demais a 

afundar-se na proporção inversa. Por outro lado, 65% das destruições de empregos na indústria são devidas 

aos ganhos de produtividade, em grande parte ligados a evoluções digitais: redes e programas 

informatizados, desmaterialização, robótica, automatização. 
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E-mails nocturnos 

 

A chegada do digital foi acompanhada de uma mudança radical nos modos de organização e de 

gestão das empresas. Os computadores portáteis substituíram os computadores de mesa; os assalariados 

podem manter-se conectados à sua empresa, 24 horas por dia, graças a redes seguras; a disponibilização de 

smartphones generalizou-se. Receber e-mails do seu superior hierárquico ou dos seus colegas, em plena 

noite ou no fim-de-semana, tornou-se moeda corrente. As redes sociais de empresas multiplicaram-se, com a 

possibilidade de marcar o seu colega (ou de dizer que “gosta” do seu colega) sentado em frente ou num 

escritório situado a milhares de quilómetros. O patronato aproveitou-se disso para generalizar o 

funcionamento em modo projecto, com equipas constituídas especificamente para uma duração determinada, 

o desaparecimento das linhas hierárquicas e a introdução de métodos ditos “ágeis” e do “lean IT” (6). Está 

fora de questão haver assalariados qualificados e especializados – inclusive para tarefas particularmente 

complexas que exigem conhecimento, experiência e perícia –, excepto para um núcleo extremamente 

limitado que dá as directivas às equipas, às quais todos se deverão subordinar. 

É o reino da normalização e da polivalência, inclusive nas actividades de informática, nas quais se 

encontram exércitos de engenheiros saídos das escolas do Ensino superior. 

 

“Avaliação pelos seus pares” 

 

Os assalariados são chamados a classificar o desempenho e a contribuição dos seus colegas para a 

realização de objectivos da equipa, por meio de métodos de avaliação de desempenho 180º ou 360º (7), 

inclusive nas equipas em que os trabalhadores estão espalhados por vários países. Em Setembro de 2015, o 

relatório de um “think tank” (grupo de peritos) destinado a “antecipar as mutações ligadas às tecnologias e 

aos seus usos” (8) explicava: 

“Toda uma série de iniciativas destina-se à avaliação da actividade pelos seus pares. Já não é 

somente o gerente que avalia o trabalho, são também os colegas, os colaboradores. Já não é o indivíduo 

que define, com o seu chefe, os objectivos a atingir, é a equipa inteira que o faz, e define um contrato de 

compromisso. Na Poult (produtora de biscoitos), em França, ou na Figure53 (empresa de softwares), nos 

EUA, os salários são fixados pelas equipas. Na Valve (empresa de jogos eletrónicos), os empregados 

estabelecem uma classificação dos colaboradores para determinar aqueles que merecem o melhor salário. 

Ou ainda na Forbes (imprensa económica), as gratificações são atribuídas pelos colegas. Na Morning Star 

(EUA), fabricante de molho de tomate que emprega mais de 700 pessoas, os empregados negoceiam 

colectivamente os seus objectivos, em função do que consideram ser bom para a produção e para a 

empresa. Essas negociações conduzem a contratos de compromisso que os colaboradores têm então a 

obrigação de honrar”. 

É de dar arrepios nas costas... Nas empresas em que nós trabalhamos, combatemos há anos a 

introdução desses novos métodos. É, portanto, com certa surpresa que vimos as federações FAPT-CGT, FO-

COM e CFDT assinar, em Setembro do ano passado, um “primeiro acordo relativo ao acompanhamento da 

transformação digital na Orange”, que prevê, no seu artigo 2.3, “testar, antes do final do ano de 2017, um 

novo dispositivo de entrevista individual que permita uma avaliação mais colaborativa (por exemplo: 

avaliação pelos seus pares)”. 

 

Sob a pressão de uma exigência permanente de rentabilidade 

 

Em nome da autonomia e com a ajuda de ferramentas digitais, os assalariados passam de uma lógica 

de obrigação de meios (em que o assalariado coloca a sua actividade à disposição do empregador, ficando-

lhe subordinado em termos de duração da jornada, do local e dos meios de trabalho, em contrapartida dos 

quais recebe um salário) para a obrigatoriedade de apresentação resultados a partir do seu compromisso. O 

assalariado torna-se assim responsável pela realização, ou não, dos objectivos fixados. Sob a pressão de uma 

exigência permanente de rentabilidade, de bom desempenho e de avaliação, cada vez mais assalariados são 
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submetidos ao regime do “forfait jour” (9) para obrigá-los a intensificar os seus ritmos de produção e os seus 

horários a até 13 horas por dia, sem nenhum complemento de salário. 

O digital deu a esses métodos uma formidável aceleração. Empresas como a Airbnb, a Uber, a Taxis 

G7 ou inúmeras lojas na Internet exigem, sistematicamente, uma avaliação ou “uma nota sobre a 

experiência realizada”. Sem falar da geolocalização ou dos chips RFID, que permitem às empresas seguir e 

avaliar ao vivo os deslocamentos e o desempenho dos assalariados, quer estejam no escritório ou em 

estradas a milhares de quilómetros. A pressão sobre os assalariados, obrigados a aceitar esse clima de 

avaliação e de vigilância profissional e comportamental permanentes, tornou-se a origem de uma alienação 

fenomenal. 

 

NOTAS 

 

1 – Pierre Lambert, “Automatização e Revolução”, brochura publicada como suplemento de “Informations 

Ouvrières” (1º de Maio de 1966). Ela foi reproduzida em “A Verdade” nº 60-61 (Junho de 2008), páginas 

30-44, e nos números 825, 828 e 829 de “La Lettre de La Vérité”, publicação da Secção francesa da 4ª 

Internacional, a 13 de Outubro, 2 e 10 de Novembro de 2016. 

2 – V.I. Lenine, “O Imperialismo, Fase Suprema do Capitalismo”. Nova Palavra, 2007, páginas 122-123. 

3 – Dentro do segmento das empresas de pequeno porte, existe uma modalidade de empresas específica – as 

empresas emergentes (start-ups), que podem ser definidas como empresas iniciantes de tecnologia (NdT). 

4 – Conferência do TED (Technology, Entertainment and Design), de 15 a 19 de Fevereiro de 2016, em 

Vancouver, na qual Joe Gebbia, cofundador da plataforma de reservas entre particulares Airbnb, e Travis 

Kalanick, dirigente fundador do Uber, explicaram que eles “não inventaram nada” (notícia de 17 de 

Fevereiro de 2016). 

5 – Relatório Asterès, “Uber: une innovation au service de la croissance” (Uber: uma inovação ao serviço 

do crescimento), Nicolas Bouzou e C.-A. Schwerer, Janeiro de 2016. 

6 – O “lean IT” é a transposição para o digital do “lean management”, ou “lean manufacturing”. Ele obriga o 

assalariado a pesquisar, por si próprio, a melhor maneira de intensificar o seu trabalho e torná-lo mais 

competitivo, por exemplo, reduzindo a duração das suas pausas diárias. Inteiramente inspirado no 

corporativismo e na doutrina social da Igreja, é muito frequentemente apresentado pelos patrões como uma 

ferramenta de bem-estar, de conquista de poder e de melhoria das condições de trabalho, a fim de que “os 

interesses individual e colectivo se unam para a melhoria do bem comum”. 

7 - A Avaliação 180º é uma ferramenta que tem como foco a gestão estratégica de pessoas, onde o avaliado 

é analisado somente pelos seus superiores. Pelo contrário, na Avaliação 360 º o funcionário é avaliado por 

uma série de avaliadores, tais como a chefia imediata, os colegas de trabalho, os subordinados e até os 

clientes da empresa. 

8 – A Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), ou Fundação Internet da Nova Geração, é um centro 

de estudos de referência sobre as transformações digitais que desde 2000 reúne grandes empresas, startups e 

laboratórios de investigação. O seu objectivo é: “Ajudar as empresas, as instituições e as regiões a 

antecipar as mutações ligadas às tecnologias e aos seus usos” (cf. www.fing.org). 

9 – “Forfait jour”: sistema, em vigor em França, que em alguns casos permite definir a duração da jornada 

de trabalho em dias e não em horas, possibilitando, na prática, a extensão do tempo de trabalho diário (NdT). 
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Google Car, Siri,... invenções financiadas pelo Departamento de Defesa dos EUA 

 

Sabe-se que a Internet nunca teria surgido sem a Darpa (1), a agência do Pentágono (Departamento 
de Defesa dos EUA) criada em plena Guerra Fria para estimular a inovação perante a “ameaça soviética”. 
Em contrapartida, muitos ignoram que o Google Car (carro sem motorista do Google) é um produto do 
concurso de carros autónomos Darpa Grand Challenge, ou que o Siri, o assistente vocal da Apple, foi 
elaborado graças a financiamentos da Darpa para a SRI International, uma “spin-off” da Universidade de 
Stanford (2). É evidente: para o “grande público”, essas invenções devem aparecer como os rebentos 
naturais de um capitalismo florescente, oferecendo aos jovens “geeks” (3) que trabalham nas suas 
garagens um futuro de multimilionários. 

Na realidade, essas novas tecnologias servem antes de tudo ao Complexo militar-industrial dos 
EUA, uma indústria que tem hoje um bom comportamento, em função da amplitude das guerras que 
devastam o mundo. Desde que haja um interesse económico e um mercado a conquistar, essas invenções 
são em seguida retomadas pelos industriais para desenvolverem aplicações civis. Assim, os melhores 
engenheiros da Fairchild Semiconductors, empresa fundada por um dos inventores do transístor de silício, 
da qual o Exército foi o primeiro cliente, partiram dessa empresa para fundar a Intel, gigante dos 
microprocessadores. Vinton Cerf, vice-presidente e “chief internet evangelist” da Google, trabalhou com a 
Darpa para elaborar o protocolo de base da Internet (TCP/IP). 

Nada mudou desde então. A startup de robótica Boston Dynamics, comprada pela Google em 2013, 
foi durante muito tempo financiada pelo Pentágono. A Google empregou mesmo uma ex-Directora da 
Darpa, Regina Dugan, para coordenar uma equipa encarregada de projectos avançados. Os algoritmos da 
Palantir Technologies – startup dos EUA, especialista em Big Data, cofundada há mais de dez anos por uma 
estrela do Vale do Silício, Peter Thiel (4), que igualmente está na origem do PayPal e é um dos primeiros 
investidores do Facebook – são utilizados pela NSA, o FBI e a CIA (5). 

Como é resumido por Pierre Bellanger, autor do livro “Soberania Digital” (6): “As pessoas ficam 
maravilhadas perante startups que teriam nascido em garagens, mas esquecem-se de dizer que a garagem 
se encontra, de facto, sobre um porta-aviões!”. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1 – A Defense Advanced Research Projects Agence (Darpa), ou Agência para os Projetos de Investigação 

Avançada de Defesa, é a agência do Departamento de Defesa dos EUA encarregada da investigação-

desenvolvimento de novas tecnologias destinadas ao uso militar. 

2 – SRI International é uma empresa dos EUA de pesquisa nas áreas científicas e tecnológicas em proveito 

do Governo norte-americano e de empresas privadas. 

3 – “Geek” é um termo que designa uma pessoa, em geral jovem, aficcionada por tecnologia (NdT). 

4 – Peter Thiel, liberal e apoiante de Donald Trump, publicou um manifesto que ficou célebre: “O que 

aconteceu ao futuro?”. Deplorando a desaceleração das inovações, é o autor da famosa formulação: “Nós 

queríamos carros voadores e, em vez disso, temos 140 caracteres” (em referência ao Twitter). 

5 – NSA: Agência de Segurança Nacional dos EUA; FBI: Departamento Federal de Investigação dos EUA; 

CIA: Agência Central de Inteligência dos EUA – siglas em inglês (NdT). 

6 – “La Souveraineté Numérique”, Editions Stock, 2014, 264 páginas. Pierre Bellanger, nascido em 1958, é 

presidente da Skyrock. Nessa obra, ele descreve a hegemonia dos EUA no sector digital e a grande 

desordem que daí decorre. 
 


