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 Revolução digital, inovação e super-

exploração capitalista (2ª parte) 

 

 

Dança das cadeiras em “open-space” (“território de ninguém”) 

 

 

Em inúmeras empresas, 

inclusive em França, os empregados já 

não têm uma sala específica. Cada um 

“escolhe” o seu escritório ao chegar de 

manhã e ali coloca o seu computador 

portátil, ou seja, um escritório em 

“open-space” (é preciso usar todos os 

meios para poupar dinheiro). Ele deve 

libertá-lo e deixá-lo completamente 

vazio, ao sair à noite. Acabou o vasinho 

com uma planta no escritório, a foto 

dos filhos, os livros... Você já não sabe 

onde estará sentado amanhã, nem 

mesmo se estará sentado ou se ainda 

fará parte dos efectivos da empresa. Aliás, há menos gabinetes do que funcionários, 

porque os departamentos de recursos humanos fazem cálculos e os cálculos dizem que 

há sempre assalariados ausentes por doença, transferência, férias, etc.. Felizmente, os 

patrões e os “peritos” pensam em nós: há os “flying desks” (“secretárias voadoras”)... 

“Uma empresa é considerada liberta quando foge aos modelos de gestão 

tradicionais (vertical, hierárquico, autoritário, paternalista) adoptando um modelo 

mais flexível e participativo (supressão de níveis hierárquicos e de sistemas de 

controlo, responsabilização e autonomização do pessoal, confiança, abertura)” (10). 

Sob o pretexto sedutor de autonomia, de independência, de liberdade e de 

inteligência colectiva (o patronato, como é bem conhecido, nunca designa o lucro pelo 

seu nome), e à força de discursos mediáticos sobre a capacidade de adaptação e de 

reacção necessária à “nova” empresa, o digital tornou-se o álibi principal dos defensores 

da desregulamentação e da inversão da hierarquia de normas, promovidas na Lei El 

Khomri, do governo de Hollande-Valls (11). 

 

“Como Monsenhor é bom!” 

 

A Lei El Khomri pretende instituir um direito à desconexão “com vista a assegurar o 

respeito ao tempo de repouso e de férias, assim como à vida pessoal e familiar” 

(“Como Monsenhor é bom!”, como dizia Voltaire), apoiando-se no acordo assinado em 

1 de Abril de 2014 (eles escolheram a sua data) pelas Confederações sindicais CFDT e 

CFE-CGC e as organizações patronais do ramo dos escritórios de estudos técnicos, 

gabinetes de engenheiros-conselheiros e sociedades de aconselhamento, instituindo uma 

“obrigação de desconexão das ferramentas de comunicação à distância”. Grande 
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momento, quando se viu os nossos departamentos de recursos humanos rebentarem de 

riso ao falarem do direito à desconexão. De facto, o acordo visava sobretudo assegurar o 

“forfait jour” para os patrões do ramo. Como escreveu Magali Prost, especialista em 

Psicologia ergonómica e mestre na Universidade de Nanterre: 

“As empresas não dominam a hiperconexão dos seus quadros. Elas dão-se conta de que os seus 

assalariados passam mal. Mas atacar o problema é atacar a organização do trabalho, a carga 

de trabalho, e elas não estão dispostas a isso. Algumas empresas «oferecem» smartphones de 
última geração aos seus quadros – desde a sua chegada ao posto de trabalho – o que lhes 

permite estar constantemente contactáveis e reactivos, e, ao mesmo tempo, pede-lhes que 

saibam desconectar-se. São injunções paradoxais” (12). 

 

A sociedade sonhada pelos partidários da uberização 

 

Hoje, o salariato já não é considerado pelos patrões, nem pelos accionistas, como 

o modo de organização mais eficaz e mais rentável. Ao menos, para uma fracção do 

patronato que tem a possibilidade – em virtude da própria natureza das suas actividades 

permitidas pelos meios digitais e das possibilidades que lhe são oferecidas pelos 

governos ao serviço dos interesses gerais dos capitalistas – de contornar o conjunto das 

relações sociais impostas pelo combate secular da classe operária contra a exploração. 

É muito mais lucrativo para um patrão substituir um assalariado – com o 

conjunto das obrigações ligadas à existência de um contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, ou mesmo de um contrato de trabalho por tempo determinado – por uma 

simples actividade que varia ao sabor das flutuações do mercado e da carteira de 

pedidos. Sem férias remuneradas, sem contribuições para a segurança nem para a 

protecção sociais, sem bonificações a pagar, sem Código de Trabalho a respeitar, sem 

direito ao seguro de desemprego: esta é a sociedade sonhada pelos partidários da 

uberização, da subcontratação em cadeia e dos auto-empreendedores. 

Como indica um recente Relatório (13), cerca de metade dos pilotos da Ryanair 

– a trabalharem exclusivamente para esta companhia aérea de baixo custo – foram 

obrigados a criar a sua própria empresa de prestação de serviços, registada na Irlanda. 

Eles não eram assalariados. 

Restaurantes obrigaram alguns chefes do pessoal a adoptar um estatuto de auto-

empreendedor. A mesma coisa ocorreu nos bancos e provavelmente em inúmeros outros 

sectores. Paralelamente, a subcontratação on-line de actividades informáticas realizáveis 

em qualquer parte do mundo, 24 horas por dia – que vai de um projecto completo a 

micro-tarefas pagas a um valor variando de 3 a 20 dólares por hora, tornou-se hoje uma 

opção face ao salariato clássico. 

 

As máquinas nunca estão de mau humor 

 

A generalização do modo digital na produção de mercadorias e de serviços engendra 

uma destruição massiva de empregos. A empresa gigante da indústria eletrónica 

Foxconn – que fabrica cerca de 40% dos aparelhos eletrónicos vendidos em escala 

mundial – anunciou, há alguns anos, a sua intenção de substituir 1 milhão de operários, 
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ou seja, a esmagadora maioria de seus 1,3 milhão de empregados, por 1 milhão de robôs 

nas suas fábricas. Evidentemente, a substituição do homem pela máquina não é algo 

novo. Um industrial chinês, primeiro fabricante mundial de painéis solares, lembrou 

recentemente: 

“Tínhamos necessidade de demasiados homens. O custo da mão-de-obra era muito 

elevado e a sua eficácia muito baixa (...). As máquinas permitem fabricar um produto 

mais de acordo com as normas, a qualidade é mais estável. Além disso, elas não ficam 

cansadas e não têm mau humor” (14). 

 

Destruição de empregos de alta intensidade 

 

A era digital deu também um enorme impulso à robotização e à automatização da 

produção. E aqueles que não realizarem esta viragem ficarão ameaçados de 

desclassificação industrial. No final de 2011, de acordo com a Federação Internacional 

de Robótica, a França tinha 34 mil robôs. Uma quantidade apenas um pouco mais 

elevada que a da Espanha (29 mil) e bem inferior à da Itália (61 mil) ou da Alemanha 

(163 mil). 

“A diferença em relação aos nossos concorrentes alarga-se, declara um analista 

financeiro. A indústria francesa instalou pouco mais de 3 mil novos robôs em 2011, os 

alemães cerca de sete vezes mais (...)! A indústria francesa está a ficar 

verdadeiramente obsoleta” (15). 

Ora, as supressões de emprego não visam somente a indústria. O Instituto Roland 

Berger avaliou o ganho ligado à automatização do trabalho humano em 20% na 

indústria e no sector primário, e em 40% nas empresas de serviços, nas quais as 

supressões de postos de trabalho vão se acelerar. 

A Forrester Research previu a destruição de 23 milhões de empregos nos EUA nos 

próximos dez anos. Na França, o escritório Roland Berger estimou que 42% dos ofícios 

apresentam um risco elevado de automatização, em virtude da digitalização (16). 

Ele estima em 3 milhões o número de empregos que poderiam ser destruídos até 2025, e 

os vários estudos publicados a este respeito demonstram que “são agora atingidos 

empregos qualificados com forte conteúdo intelectual”. Lembremos, por exemplo, que 

os bancos Barclays e HSBC anunciaram respectivamente 30 mil e 25 mil supressões de 

emprego ligadas à automatização. Enquanto isso, paralelamente, a informatização 

aumentou de maneira inédita os meios e a rapidez das trocas financeiras mundiais, 

dando uma amplitude inédita aos mercados especulativos e parasitários 

(desmaterialização dos locais de trabalho, especulação de alta intensidade, algoritmos 

financeiros, etc.). 

 

Desqualificação 

 

Inúmeros estudos mostram que a informatização produziu uma polarização 

particularmente forte de empregos entre, por um lado, os empregos pouco qualificados 

não automatizáveis e, por outro lado, os empregos altamente qualificados. A tal ponto 



9 

 

que, segundo os próprios norte-americanos, “o país parou de formar pessoas com nível 

de competência intermédia, aquelas de que as fábricas têm necessidade” (17). 

Para evitar o pânico, o escritório Roland Berger escreveu: 

“Consideradas enquanto tais, estas perdas de emprego significariam um crescimento 

insustentável do nível de desemprego em França. Entretanto, trata-se de uma perda 

‘bruta’, que não leva em conta a emergência de novas actividades e de novos ofícios, 

assim como o efeito de retorno em ligação com os ganhos de produtividade. Toda a 

questão reside, então, na capacidade da economia francesa de produzir novas 

actividades para substituir aquelas em que os ganhos de produtividade reduziram o 

número de empregos, de maneira similar à substituição da indústria pelos serviços no 

século XX” (18). 

Contudo, não há nada de novo. Mil vezes nos têm repetido que “se o progresso técnico 

destrói as antigas qualificações, ele cria simultaneamente qualificações novas” (19). 

 

“Blá-blá-blá...” de ouro 

 

Ora, o que constatamos? A aplicação de mensagens instantâneas Whatsapp, que 

tem mil milhões de utilizadores, emprega... 32 informáticos! Ela foi comprada pelo 

Facebook por 16 mil milhões de dólares, em 2014. Em França, a aplicação BlaBlaCar 

diz realizar negócios no valor aproximado de 15 milhões de euros, aos quais se 

acrescenta uma presença em 17 países. O seu valor de mercado seria de 1,6 mil milhões 

de euros, com... 350 empregados. 

Apesar dos números encorajadores que os apóstolos da informatização procuram 

apresentar, Gordon Day, presidente do Instituto dos Engenheiros Electrónicos, dos 

EUA, explicou recentemente que a indústria da informática pode gerar altos 

rendimentos, mas não consegue empregar muitas pessoas. 

Na realidade, “é verdade que a força dos robôs e da tecnologia permite reduzir 

as taxas de emprego. Mas, mais do que ajudar aqueles que perderam o seu emprego 

por causa da tecnologia, as empresas utilizam o poderio dos seus monopólios para 

aumentar o rendimento do capital” (Financial Times). Onde se situa o poderio destas 

empresas? Não é muito difícil adivinhar: os EUA representam 41% do excedente bruto 

de exploração (20) e 83% da capitalização em Bolsa da economia digital mundial. 

 

“Abre-se então uma época de revolução social” 

 

Embora isso não agrade aos que encaram o capitalismo como um horizonte 

intransponível e a economia digital como uma nova era de progresso para a 

humanidade, a informatização tornou-se inteiramente um factor de aceleração sem 

precedentes do parasitismo económico e da putrefacção do regime baseado na 

propriedade privada dos meios de produção. Em 1859, Karl Marx escreveu: 

“Em certo estádio do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade 

entram em contradição com as relações de produção existentes ou, o que não é mais do 
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que a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no interior das quais se 

tinham movido até então. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas 

relações transformam-se no seu entrave. Abre-se então uma época de revolução social” 

(21). 

Não poderia ser mais bem dito. 
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