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A proteção social e as transformações do mundo do
trabalho: garantia de mínimos ou direito de cidadania?
Rosa Maria Marques

INTRODUÇÃO
A partir de meados da década de 70, quando importantes países do chamado Primeiro
Mundo começaram a apresentar dificuldades em financiar o Estado e os benefícios sociais,
ganhou força entre os especialistas e junto às agências internacionais a idéia da necessidade
de uma ampla reforma dos sistemas de proteção social.
As versões mais radicais, de cunho neoliberal, passaram a advogar abertamente a retirada
do Estado da organização e do financiamento das políticas voltadas para o conjunto da
população, e a restrição de sua atuação aos absolutamente desvalidos. Outras, exatamente em
nome da manutenção da universalidade, começaram a defender a redução dos valores ou do
leque de benefícios até então garantidos. Embora essas proposições apóiem-se em concepções
de proteção social absolutamente opostas e conduzam à construção de sistemas diferentes, têm
em comum, como ponto de partida, o reconhecimento de que as sociedades atuais não são mais
capazes de arcar com o ônus daquilo que passou a ser conhecido como Welfare State.
Num certo sentido, é como se a reforma tão decantada fosse colocada quase como
decorrente do próprio sucesso da Welfare State. A manutenção do sistema teria sido
inviabilizada exatamente porque havia ampliado a concessão para o conjunto da população
e incorporado novos riscos e problemas sociais. Como causas secundárias, mas não menos
importantes, apontam o processo de envelhecimento da população, o aumento da demanda
por serviços sociais e a adoção de tecnologias complexas na atenção à saúde. Contribuem
para fragilizar financeiramente o sistema exatamente porque este se tornou universal e, no
caso da saúde, se propôs a dar; cobertura integral.
Dessa forma, a necessidade de reforma nasce de dentro do próprio Welfare State.
Embora os neoliberais propaguem que a redução dos encargos sociais resultaria em
aumento de emprego e de competitividade junto ao mercado externo, a construção de um
novo modelo de proteção social é justificada a partir de fatores internos ao atual sistema.
É pouco explorada a possibilidade de que tenha se criado uma disfunção entre o padrão
de acumulação e a proteção social.
O objetivo deste texto é levantar alguns elementos sobre a incompatibilidade
crescente entre o modelo de proteção social construído particularmente após a Segunda

Guerra Mundial e o atual padrão de acumulação. Na primeira parte, discute-se a estruturação dos sistemas de proteção dos trabalhadores do mercado formal de trabalho. A
seguir, apresenta-se o processo de universalização sofrido por esses sistemas e sua
integração à gestão do trabalho que se firmou nos anos 50 e 60. Na terceira parte,
analisa-se aspectos da crise do Welfare, as medidas assumidas pelos governos na
tentativa de equilibrar a situação financeira dos sistemas e os impactos sobre o caráter
da proteção. Finalmente, na última parte, descreve-se as principais alterações ocorridas
no mundo do trabalho nas últimas duas décadas e aventa-se a possibilidade da transformação dos atuais modelos de proteção.

A CONSTRUÇÃO DE UMA PROTEÇÃO SOCIAL VOLTADA
PARA OS TRABALHADORES
As redes de proteção social, tal como as conhecemos hoje, organizadas pelo Estado
e dirigidas ao conjunto da população, são resultado de um longo processo de construção.
Foi necessário que o Estado reconhecesse determinados riscos como sociais e passasse a
organizar a sua cobertura, e que se ampliasse o conceito de universo dos protegidos do
trabalhador assalariado para o cidadão. Nesse sentido, o formato do tipo Welfare é um
fenômeno recente, consolidado particularmente após o fim da Segunda Guerra Mundial.
A própria presença do Estado, regulamentando e organizando a cobertura de
certos riscos sociais, somente teve início nos primeiros anos do século XX. Nos
principais países europeus, as primeiras formas de proteção social foram construídas
pelos próprios trabalhadores, especialmente pelos assalariados da indústria. Constituíam amparo do tipo "ajuda m ú t u a " , objetivando prover as necessidades derivadas
do desemprego, da doença, da morte e da velhice. A proliferação desse tipo de proteção
e seu sucesso estavam diretamente relacionados ao grau de organização que os trabalhadores lograram alcançar nas fases iniciais do processo de industrialização.
A construção dessas formas rudimentares de proteção nasceu da necessidade de
preencher o vazio produzido pelo rápido crescimento da indústria e das cidades. Na época,
a destruição dos mecanismos de solidariedade, próprios das corporações de ofício e do
modo de vida do campesinato, não foi acompanhada por nenhum tipo de proteção
organizada pelo Estado. A omissão do Estado era tal, que alguns industriais preocuparam-se em prover os meios para garantir uma cobertura mínima dos principais riscos e
necessidades de seus trabalhadores.
1

Independentemente dos objetivos últimos que animaram essas iniciativas, o fato é
que o Estado somente passou a se responsabilizar pela organização e gestão da proteção
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De acordo com alguns autores, as ações de tipo "ajuda mútua'' visavam garantir um mínimo de renda, de
modo que os trabalhadores se sentissem mais seguros para lutar por melhores condições de trabalho e
de salários. Da mesma forma, há quem defenda que as ações desenvolvidas pelos industriais tinham como
objetivo cooptar e fixar a mão-de-obra, principalmente a mais qualificada.

social no início do século XX, impulsionado pelo crescimento da organização dos trabalhadores. No caso da Alemanha, o surgimento de legislação relativa aos riscos sociais
durante os anos 80 do século XIX só vem confirmar a tese de que a construção de uma
proteção social pelo Estado foi fortemente determinada pelo grau de organização independente atingido pelos trabalhadores em cada país. O Quadro 1, a seguir, apresenta as
datas em que foram sancionadas, em alguns países, as primeiras leis concernentes aos
principais riscos abrangidos pela proteção social.
Devido ao processo desigual de organização dos trabalhadores e da própria industrialização, o início da participação do Estado na organização da proteção social ocorreu
de forma diferenciada entre os países. Contudo, nos países apresentados no Quadro 1,
verifica-se que houve uma clara precedência do acidente de trabalho e da velhice e
invalidez no tocante aos riscos. No caso da cobertura da doença, com exceção da
Alemanha e da Inglaterra, a proteção não só foi instituída mais tarde, como, de início,
contemplava somente algumas situações e segmentos específicos da população. Assemelhava-se, assim, a uma proteção de tipo assistencial. Exemplos desse processo são
encontrados na Itália, na Espanha e também nos Estados Unidos.
Na Itália, até o momento da instituição da assistência à saúde aos trabalhadores do
mercado formal, em 1943, a cobertura do risco doença apenas previa a situação de
tuberculose. Na Espanha, ações e serviços de saúde relacionados à maternidade eram
realizadas desde 1912, enquanto a cobertura integral da saúde dos trabalhadores somente
foi criada a partir de 1942. Nos Estados Unidos, a incorporação do risco doença no leque
da proteção social foi realizada bem mais tarde e, ainda assim, dirigida a clientela específica.
A lei de 1965 restringia a assistência médica aos idosos (Medicare). Na reforma de 1972,
esse beneficio foi estendido aos incapacitados (Medicard).

De maneira geral, contudo, esse período inicial de organização da proteção social
pelo Estado, que teve seu término na Segunda Guerra Mundial, caracterizou-se por
restringir a cobertura dos principais riscos aos trabalhadores assalariados e por garantir o
financiamento através de recursos de contribuição dos empregadores e dos empregados.

A ESTRUTURAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO SOCIAL UNIVERSAL E A
GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO NO PERÍODO PÓS-GUERRA
O segundo momento da construção da proteção social nos países desenvolvidos teve
início após a Segunda Guerra Mundial, particularmente rios anos 50 e 60. Apesar das
diferenças nacionais, essa fase foi marcada pela ampliação da concessão para novos
segmentos populacionais, que não aquele dos trabalhadores do mercado formal, e pela
incorporação de novos riscos e problemas sociais em seu leque de benefícios. Caracterizou-se, assim, por abrigar um forte movimento no sentido da universalização da cobertura
e pelo alargamento do próprio conceito de proteção. Além da garantia de renda no caso de
desemprego, alguns países chegaram a incorporar, enquanto risco social, a habitação, os
cuidados relativos a crianças pequenas e o retreinamento da mão-de-obra.
O movimento de universalização significou a superação do conceito de proteção
dirigida somente a trabalhadores assalariados e sua substituição por uma outra eregida a
partir da idéia de cidadania. Em termos de financiamento, nos sistemas em que os receitas
eram formadas basicamente por contribuições sobre a folha de salários, houve o concurso
de recursos fiscais. A concessão de benefícios não contributivos em sistemas contributivos
e a utilização de recursos públicos implicaram rompimento dos limites entre a assistência
social e seguro social.
2

A construção do Welfare State foi largamente influenciada pelo fato de o crescimento
econômico ter ocorrido de uma forma rápida e sustentada na maioria dos países. Na
interpretação de alguns autores (Przenvorski, 1989; Hobsbawm, 1992), também foi determinante para a forte expansão da proteção social nesse período o papel jogado pela U.R.S.S.
na derrota da Alemanha, o surgimento dos demais países socialistas no Leste e o peso que
a representação política dos trabalhadores passou a deter em vários países europeus no
imediato fim da guerra. Dessa forma, a proteção social teria servido como um anteparo ao
desenvolvimento de lutas sociais que poderiam ocorrer a partir da vitória da U.R.S.S. na
Segunda Guerra Mundial.
3

Por outro lado, é preciso salientar que os anos 50 e 60 foram marcados por um
processo de redefinição das estruturas econômicas e sociais, sendo o desenvolvimento da
proteção social um de seus componentes. Segundo algumas escolas de pensamento, os
4

2

Tais como a garantia de renda mínima a idosos e a desempregados de todo o tipo.
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De fato, foram intensas as lutas sociais ocorridas no período imediato à derrota do nazifacismo.
A principal corrente que defende essa funcionalidade da proteção social é a escola francesa da regulação.
Sobre isso, ver AGLIETTA ( 1 9 7 9 ) e CORIAT ( 1 9 8 2 ) .

benefícios concedidos pela proteção social, assim como a política de aumento real dos
salários e a expansão do crédito ao consumidor, foram a contrapartida necessária da
generalização das normas de produção seriada, constituindo-se em um dos mais importantes pilares de sustentação do consumo de massa.
Independentemente das motivações conscientes que levaram à construção do Welfare
State, ele é visto como uma peça-chave que, ao auxiliar na construção de uma particular forma
de gestão da força de trabalho, permitiu viabilizar o padrão de acumulação taylorista/fordista.
5

A gestão da força de trabalho dominante nos países desenvolvidos durante os anos
50 e 60 caracterizou-se por, em nível de unidade produtiva, garantir estabilidade no
emprego e conceder aumentos de salários reais. No plano social, além da estruturação do
Welfare State, os sindicatos foram reconhecidos pelo Estado como legítimos representantes
dos trabalhadores e o trabalho foi regulamentado.
A incorporação de novos riscos sociais e a melhora nos valores dos benefícios
concedidos pelo Welfare State permitiram que o salário deixasse de ser o único elemento
constitutivo da renda disponível da população assalariada. Passaram a compor o custo de
reprodução do trabalhador os benefícios sociais concedidos às famílias ou ao trabalhador,
tanto sob a forma de serviços como através de pensões, auxílios e reembolsos de despesas.
O quadro a seguir apresenta, já para um período mais recente, a participação dos benefícios
recebidos na renda disponível das famílias para alguns países.

Assim, durante o período de consolidação do Welfare State, foi concertada uma
relação peculiar entre capital e trabalho. Em nível de fábrica, de local de trabalho, o acordo
5

A maioria dos autores prefere nomear o período do pós-guerra como apenas fordista. Contudo, como o
fordismo não significou uma inflexão em relação ao taylorismo no tocante à organização do trabalho, dando
continuidade à subsunção do trabalhador ao processo de acumulação iniciado por Taylor, trato esse período
como taylorista/fordista. Sobre as diferenças específicas entre o taylorismo e o fordismo, ver MARQUES
(1989).

estabelecido contava, de um lado, com a garantia de emprego e aumentos reais de salario
e, de outro, com a produção a altas taxas de produtividade propiciada pela Organização
Científica do Trabalho. Em nível social, fazia parte desse concerto a generalização e o
aprofundamento da cobertura da proteção social.
Vale notar que esse período também foi marcado pela melhora da distribuição de
renda e pelo aumento da renda média da população dos países desenvolvidos. Um e outro
permitiram que, paralelo ao desenvolvimento do Welfare State, fossem criados sistemas
complementares de proteção social.
O papel desempenhado pelos sindicatos e pelos partidos tradicionais dos trabalhadores no desenvolvimento desse acordo foi fundamental. Em primeiro lugar, cabe destacar
que seu reconhecimento, pelo Estado e pelo capital, como os porta-vozes legítimos dos
trabalhadores nas negociações salariais significou não só a aceitação de que representavam
uma força social importante na sociedade, como permitiu que as reivindicações fossem
canalizadas para estes organismos. Em outras palavras, isso concedeu um certo controle,
uma certa previsibilidade nas relações com os trabalhadores.
Esse controle foi ainda mais acentuado tendo em vista a ênfase atribuída pelas
direções dos trabalhadores à questão da distribuição da renda nacional, em detrimento dos
aspectos estruturais do capitalismo. A orientação dominante nesse período era a de
exatamente garantir um aumento real de renda, tanto através do salário direto como do
indireto. Assim, desde que a expansão da acumulação fosse acompanhada de aumentos de
salários reais e de uma crescente cobertura dos riscos sociais, não haveria atritos maiores
entre capital e trabalho.
O resultado de todas as transformações sofridas pelo sistema de proteção durante o
período de construção do Welfare State foi a ampliação significativa do gasto social, o
qual ocorreu a taxas maiores do que as do PIB. De acordo com alguns autores, esse
crescimento é explicado não só pela ampliação do número de pessoas protegidas e da
melhora da cobertura individual, como também pela má administração do sistema de
proteção, pelo envelhecimento da população, pelo crescimento da demanda e pela alta dos
preços dos serviços sociais, principalmente os da área da saúde.

A CRISE DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E AS MEDIDAS DE
CONTENÇÃO DOS GASTOS
A partir de meados da década de 70, em função das crescentes dificuldades financeiras
vivenciadas pelo Estado e pelo sistema de proteção, diferentes países começaram a
manifestar preocupação em conter o crescimento do gasto social. Note-se que a fragilização
do financiamento público ocorreu no momento em que a economia se arrefecia, registrava
taxas de desemprego nunca antes vistas e os preços estavam em ascensão.
A deterioração da situação financeira do Welfare State expressava-se basicamente
pela diminuição da receita de contribuições de empregados e empregadores, pela queda da
relação entre contribuintes e segurados e pelo aumento das despesas, especialmente com

saúde e seguro-desemprego. Nos países onde os recursos fiscais representavam importante
fonte de recursos, a queda da arrecadação de impostos provocada pelo baixo crescimento
do nível de atividade da economia constitui-se, também, em outro fator desestabilizador
das contas da proteção social.
A queda da relação entre contribuintes e segurados não era estranha ao Welfare State.
O envelhecimento das populações européias e a maturidade dos sistemas de proteção
social j á havia determinado que essa relação estivesse bastante baixa. Contudo, essa
situação foi ainda mais agravada em função da presença de elevadas taxas de desemprego.
6

Num primeiro momento, o único impacto do desemprego foi elevar o gasto com o
seguro-desemprego, dado que o trabalhador segurado continuava a contribuir para
o sistema. Mais tarde, na medida em que o desemprego de longa duração passou a
ser relevante e jovens sequer conseguiam ingressar no mercado de trabalho, os recursos de
contribuições passaram a diminuir. Assim, ao mesmo tempo em que os gastos com a
proteção ao desemprego começaram a se elevar (ver Quadro 5), as elevadas taxas de
desemprego passaram a colocar problemas para a continuidade do financiamento da
proteção social, posto que grande parte dos países tinham (têm) nas contribuições calculadas sobre a folha de salários sua maior fonte de financiamento.
É interessante lembrar que, nos anos 50 e 60, a necessidade de cobertura do risco
desemprego era entendida como decorrente da possibilidade de existir desemprego friccio¬
nal. Nesse período, fazia parte do compromisso firmado entre capital e trabalho a política
de manutenção do pleno emprego e o gasto com o programa seguro-desemprego tinha
pouca importância no conjunto da despesa da proteção social.
Na tentativa de recuperar o equilíbrio financeiro, vários procedimentos foram colocados em prática pelos governos. Entre eles se destacam o aumento das contribuições
sociais de trabalhadores e empresários; a introdução de um controle orçamentário mais
rígido em relação a área da saúde; a exigência de uma maior participação dos usuários,
especialmente no custeio dos medicamentos e hospitalização, e o incentivo à complemen¬
tação da pensão por aposentadoria através de entidades privadas. Contudo, todos esses
esforços não impediram que o gasto social aumentasse sua participação no PIB. O único
resultado obtido foi o de diminuir o crescimento dessa participação.
Contudo, com a persistência das elevadas taxas de desemprego e a continuidade do
fraco desempenho da arrecadação das contribuições, em vários países passou a ser defendido e, em alguns casos implantado para riscos específicos, a introdução de políticas que
garantissem mínimos de proteção.
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Os regimes de repartição apresentam, na fase inicial de sua implantação, uma relação entre contribuintes
e segurados significativamente elevada, pois o ingresso de contribuintes é grande e a concessão de
benefícios de prestação continuada se resume à aposentadoria por invalidez e à pensão por morte. Quando
o regime se torna maduro, isto é, quando parcela significativa de seus contribuintes atinge a idade mínima
para requerer aposentadoria ou cumprem a carência de tempo de serviço/contribuição, mesmo se mantendo
constante o fluxo de ingresso de novos contribuintes no sistema, a relação número de contribuintes/beneficiários decresce sensivelmente.

A política de concessão de níveis mínimos de proteção foi particularmente dirigida ao
seguro-desemprego e à aposentadoria. No caso do seguro-desemprego, num primeiro momento, houve diminuição tanto dos valores do benefício, como do leque de variação do valor a ser
concedido e do tempo de concessão. Com a continuidade do desemprego de longa duração,
em alguns casos foi instituído um valor mínimo, igual para todos, como garantia de renda de
substituição à situação de desemprego. Cabe destacar que as condições de acesso a esse
programa (necessidade do beneficiário ter exercido atividade durante um mínimo de tempo
dentro de um determinado período) resultou na exclusão de jovens e trabalhadores mais idosos
do seguro-desemprego. Para eles restou somente a alternativa da assistência do Estado.
Embora as mudanças ocorridas nos programas de seguro-desemprego possam ser
justificadas pelo surgimento da figura do desempregado jovem, que nunca entrou no
mercado de trabalho, e do alongamento do tempo de desemprego para os mais velhos, a
introdução do nivelamento dos benefícios pode ser vista como indício de transformação
da lógica da proteção social. Isto porque a idéia de concessão de níveis mínimos de renda
sempre esteve associada a uma política assistencial, financiada pelo Estado através de
recursos fiscais e dirigida para os segmentos da população menos favorecidos. Fazia parte
da idéia de proteção, garantida pelo Welfare, que a maioria dos trabalhadores recebesse
benefício de valor fortemente relacionado ao seu salário do período da ativa.
Quanto à aposentadoria, a política adotada foi no sentido de priorizar o reajuste das
pensões de valores mais baixos em detrimento dos mais altos. Assim, muito embora a
relação entre o valor do benefício e a contribuição do segurado tenha se mantido, o
privilegiamento das pensões de valores mais baixos resultou na redução do benefício
médio. A continuidade desse tipo de procedimento, na medida em que distancia o
benefício concedido do esforço contributivo, implica considerar o benefício não mais como
um direito derivado do mérito do indivíduo, e sim como resultado da decisão da sociedade
em garantir um determinado nível de renda de substituição.
Essa mudança de orientação da proteção social, evidenciada com relação ao
seguro-desemprego e à aposentadoria, encontrou (e ainda encontra) ampla oposição
dos segurados, dos sindicatos e de outros setores da sociedade. Em algumas oportunidades, essa reação impediu que os projetos fossem implementados em seu formato
original. Assim, apesar dos ajustes realizados, a proteção social pública, de caráter
universal e sob regime de repartição continua sendo o principal sistema de amparo da
imensa maioria da população dos países desenvolvidos com forte tradição sindical.
Aliás, é importante salientar que durante todo o período de ajuste promovido pelos
governos na tentativa de conter o aumento do gasto social e de diminuir a fragilidade
de seu financiamento, o processo de universalização iniciado no período pós-Segunda
Guerra Mundial não apresentou rupturas.
Dessa forma, ao final da década de 80, os sistemas não se limitavam mais aos
assalariados e, mesmo, aos ativos. A idéia de que cada membro da comunidade tem
direito à proteção social foi progressivamente se impondo. Em alguns países, tal como
a França, esse processo foi acompanhado por um maior concurso do Estado no
financiamento da proteção social, por um esforço em homogeneizar a contribuição
financeira e os benefícios recebidos pelos diferentes setores cobertos pela seguridade
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social e pela criação de mecanismo de compensação entre os diferentes regimes. A
emergencia do conceito de cidadania, no interior de sistemas eminentemente contributivos,
tornou cada vez menores as fronteiras entre uma proteção organizada sob o principio da
solidariedade profissional e aquela organizada pelo princípio da solidariedade nacional.
Apesar disso, os sistemas de proteção, particularmente no que se refere ao risco
velhice, continuou a ser basicamente financiado por contribuições sobre a folha. Em alguns
países, mesmo o custeio das ações e serviços de saúde continua a ter nesse tipo de recurso
uma importante fonte de seu financiamento.
Outra característica da proteção social concedida nesses países, é o fato do beneficio-base de aposentadoria ser socialmente reconhecido como suficiente para prover as
necessidades dos segurados e apresentar uma diferença em relação ao benefício de maior
valor acentuadamente menor do que a existente no Brasil. Como é sabido, o sistema
brasileiro garante um mínimo correspondente a um salário mínimo e, no máximo, está
concedendo uma aposentadoria de valor igual a 8,3 salários.
8

A PROTEÇÃO SOCIAL E AS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO
Nos últimos vinte e cinco anos, os países desenvolvidos assistiram a uma mudança radical
de sua estrutura de emprego e de sua capacidade em gerar trabalho. Destaca-se, em primeiro
lugar, o elevado número de trabalhadores que não encontram ocupação regular, o que contrasta
com as taxas de desemprego extremamente baixas que foram características do período
compreendido pelos anos 50 e 60. No momento atual, parece não haver mais dúvidas de que a
adoção de novas tecnologias no aparelho produtivo, especialmente as com base técnica
na microeletrônica, a reestruturação econômica que acompanha a modernização e as
mudanças no campo da organização da produção resultam em largas economias de
utilização de trabalho assalariado.
Nesse sentido, o elevado nível de desemprego com que convivem a maioria das
economias desenvolvidas constituiria um desemprego tecnológico. Contudo, a diferença
desse desemprego em relação a outros j á vivenciados pelas economias capitalistas é
essencial. Os ganhos atuais de produtividade não se restringem a um ou outro setor, com
influência sobre um número limitado de processos produtivos. Sua universalidade, isto é,
o fato de praticamente não haver impecilhos técnicos para sua utilização nos diversos ramos
da atividade humana, determina que o impacto sobre o nível de emprego atinja o conjunto
da sociedade. Dessa forma, mesmo para o setor serviços, que ainda apresenta expansão de
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Na França, assim como em diversos outros países, embora o Estado tenha instituído um regime geral de
proteção, persistem, paralelo a ele e no interior da seguridade, regimes que são específicos de determinadas
categorias de trabalhadores. É o caso dos mineiros, dos marinheiros, dos funcionários do Estado, dos
militares, entre outros.
Embora a contribuição máxima incida sobre um teto de renda/salário de 10 salários mínimos, o cálculo
atuarial permite conceder apenas um beneficio máximo de 8,3 salários.
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seu nível de emprego, estaria colocada, enquanto tendência, a redução da necessidade de
contratação de novos trabalhadores.
O resultado das transformações modernizadoras foi, portanto, a criação de uma
segmentação entre os trabalhadores. Ao lado dos que têm emprego, viceja uma massa de
d e s e m p r e g a d o s t o t a l m e n t e à parte da s o c i e d a d e . O Q u a d r o 3 a p r e s e n t a as taxas
de d e s e m p r e g o para alguns países no p e r í o d o 1973/89.
No momento em que ficou evidente que as taxas de desemprego haviam se tornado
estruturais, alguns países promoveram redução da jornada de trabalho e incentivaram a
aposentadoria antecipada como forma de aumentar a oferta de trabalho. Esse foi o caso
da França, onde, em 1981, o governo reduziu a jornada semanal de 40 para 39 horas,
introduziu as férias de cinco semanas e proibiu a recuperação dos feriados. Embora
esperasse que essas medidas permitiriam o surgimento de 350 mil novos postos de
trabalho, foram criados ou preservados, de acordo com avaliações oficias, somente entre
50 mil a 70 mil empregos. Essa experiência, assim como outras, indica que são
necessárias reduções verdadeiramente significativas para fazer frente aos ganhos de
produtividade e aos processos de racionalização do trabalho.
10
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Isto, em parte, minimiza o impacto da redução do número absoluto de trabalhadores da indústria.
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Entre 1980 e 1983, a Espanha reduziu sua jornada semanal de trabalho em quatro horas.

Entre os trabalhadores, aqueles que mais têm sofrido com o desemprego de longa
duração são os jovens, as mulheres e os maiores de 45 anos. Em 1989, as pessoas com
mais de 45 anos representavam 47%, 4 3 % e 34% do total de desempregados, na Alemanha,
na Itália e na Inglaterra, respectivamente. A participação percentual dos jovens e das
mulheres no desemprego total de alguns países são indicadas nos Quadros 4 e 5.
11

Em nível de unidade produtiva, as chamadas transformações modernizadoras, na qual
se inclui o processo de terceirização, resultaram em outro tipo de segmentação dos
trabalhadores. Ao lado de um corpo, agora reduzido, de profissionais permanentes (com
plano de carreira e outros incentivos materiais) existe outro, rotativo, ao qual as empresas
fazem uso recorrente.

O aumento da utilização do trabalho temporário e precário, isto é, contratado por
tempo determinado e sem os mesmos direitos que o assalariado do quadro da empresa, deu
lugar ao surgimento da figura do trabalhador de emprego intermitente. Por melhor que seja
sua capacidade de obter novos empregos, aumentou o número de dias ou meses ao ano em
que se encontra desempregado. Esse grupo de trabalhadores é requisitado para tarefas
consideradas menos nobres ou em momentos de pico de produção. Embora a participação
do emprego temporário não seja majoritária na estrutura do emprego dos países desenvolvidos, cresceu nos últimos anos. Na França, sua proporção no total do emprego passou,
entre 1983 e 1989, de 3,3% para 8,5%.
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Define-se por desemprego de longa duração aquele em que o trabalhador não consegue encontrar ocupação
em prazo maior que um ano.

A conseqüência da introdução do trabalho por tempo determinado, bem como do
surgimento do trabalho por tempo parcial foi, além de criar uma insegurança em relação
ao emprego, tornar a renda do trabalhador totalmente imprevisível.
12

A segunda grande alteração sofrida pela classe trabalhadora após a difusão das novas
tecnologias e a mudança na organização do trabalho refere-se à política salarial. Boyer, em
importante pesquisa (Boyer, 1984) demonstra que houve, a partir de 1978, uma inflexão
na política salarial praticada no pós-guerra. De fato, entre esse ano e 1980 começou a ser
questionada a indexação do salário ao aumento do custo de vida e o princípio da partilha
dos ganhos de produtividade. Esse questionamento implicou abandono da política de
aumento real dos salários. Contudo, até 1980, ainda a política salarial dominante foi a de
manutenção do poder aquisitivo do salário.
Mas de 1980 em diante, com exceção da França, onde começa mais tarde, a política
salarial é claramente de austeridade. Os "aumentos" salariais são fixados abaixo do
aumento do custo de vida. A determinação dos índices de reajuste passou a ser estabelecida,
na maioria dos países, por acordo entre ó Estado e as organizações representativas dos
trabalhadores e dos empresários. Apesar da situação do desemprego que favoreceu a
aplicação dessa política, algumas vezes os trabalhadores apresentaram condições de alterar
o índice de aumento estipulado. Nem sempre, entretanto, isso ocorreu no plano nacional,
beneficiando apenas as categorias de trabalhadores mais organizados.
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Para maiores esclarecimentos sobre esse assunto, ver MATTOSO ( 1 9 9 4 ) .

As informações disponíveis para esse período, principalmente da EUROSTAT e de
organismos similares, muitas vezes não permitem que essa política de austeridade seja
visualizada. Isto porque incorporam ao salário as contribuições pagas pelas empresas, as
quais, como foi mencionado anteriormente, sofreram alta significativa nos primeiros anos
da década de 80. A título de ilustração apresenta-se, no Quadro 6 , os reajustes salariais
acordados na Espanha, no período 1978/1983.
Nos anos seguintes, a continuidade dessa política tornou evidente, mesmo para dados
de salário bruto por hora, a deterioração de renda sofrida pelos trabalhadores. Na Alemanha,
por exemplo, de acordo com a OECD, o índice do custo real unitário da mão-de-obra na
manufatura passou de 105,4 para 98,3 na Alemanha, entre 1980 e 1988. Na França, esse
indicador caiu de 102,4 para 93,6, entre 1980 e 1986.

Apesar da importância da perda do poder aquisitivo dos salários, o traço mais
importante da política desenvolvida durante os anos 80 foi o de não mais as empresas
distribuírem parte dos ganhos de produtividade com os trabalhadores. Isso fica evidente
quando se compara a evolução das taxas anuais de crescimento da produtividade com as
do salário real.
13

O Quadro 7 mostra que, para alguns países, no momento inicial da crise, os
aumentos de salário real ocorreram a taxas superiores ao do crescimento da produtividade,
o que agravou a situação e acelerou as transformações no interior dos aparelhos produtivos.
Somente mais tarde, principalmente nos anos 80, os reajustes salariais foram realizados a
taxas bastante inferiores às da produtividade.
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A produtividade nos países desenvolvidos começou a crescer a taxas decrescentes a partir do final da década
dos 60. Para diversos autores, tal fato deu origem ao início da crise da organização fordista do trabalho.
Sobre isso ver, entre outros, CORIAT ( 1 9 8 5 ) e também MISTRAL & BOYER ( 1 9 8 3 ) .

A manutenção de taxas de desemprego extremamente elevadas, a utilização de
trabalho temporario e precário e o abandono à partilha da produtividade implicaram ruptura
da relação estabelecida no pós-guerra entre capital e trabalho. Substituindo a segurança
derivada do pleno emprego e dos acordos coletivos de trabalho praticados especialmente
nas décadas de 50 e 60, mas ainda presentes nos anos 70, flexibilizou-se o trabalho,
deterioraram-se os salários e o emprego passou a ser direito de poucos. Em termos de
gestão da força de trabalho, a nova ordem determina que as empresas desenvolvam uma
série de políticas no sentido de cooptar e de preservar um núcleo permanente de trabalhadores em seu interior, e que, por outro lado, esporadicamente se utilizem de trabalhadores
precários que gravitem a sua volta.

Nesse contexto, o relativo descolamento dos valores dos benefícios concedidos pela
proteção social da capacidade contributiva individual dos segurados, no lugar de significar
um retrocesso de cunho neoliberal, pode estar representando a semente de uma nova
conformação da proteção social, mais de acordo com o princípio da cidadania. Isso porque
no momento em que a sociedade do trabalho apresenta-se em crise aberta, não é mais
possível se conceder o status de cidadão apenas a quem tem a sorte de encontrar trabalho.
A mesma sociedade que gera a exclusão de milhões de trabalhadores do processo produtivo,
a partir de ganhos nunca antes vistos de produtividade, tem que ser capaz de reintegrá-los
garantindo níveis compatíveis de renda de substituição.

Em parte essa possibilidade de construção de uma nova proteção social, que evidentemente depende de uma série de fatores, principalmente políticos, é obscurecida pela
permanência das contribuições calculadas sobre a folha de salários como a principal fonte
de financiamento do gasto social. Torna-se evidente que ainda não foi resolvida a contradição existente entre os atuais sistemas de proteção e as mudanças ocorridas nas relações
de produção. Sistemas estruturados a partir da sociedade de trabalho, pressupondo um
financiamento largamente baseado em contribuições de empregados e trabalhadores do
mercado formal, são incompatíveis com um padrão de acumulação que promove a redução
do número absoluto de trabalhadores. A necessidade de ampliar a base de financiamento
ou o concurso de diversas fontes parece ser a contrapartida necessária para a manutenção
da universalização da proteção social nessa fase do capitalismo.
Nesse momento de transição, onde o trabalho assalariado permanente ainda representa parcela significativa da população, seria absolutamente temerário aceitar qualquer
proposição que envolvesse a extinção das contribuições de empregados e empregadores.
Por outro lado, se não fosse por isso, para que essa fonte de financiamento pudesse ser
substituída por outras, tais como receitas de impostos e taxas, seria necessário que os
cidadãos tivessem de fato condições de garantir que um volume adequado de receitas fosse
destinado para manter níveis socialmente aceitáveis de renda de substituição. Para isso é
preciso construir formas democráticas de participação da sociedade na definição dos
orçamentos do Estado.
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