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RESUMO 
 
O presente trabalho, parte importante de uma pesquisa de 
mestrado, pretende abordar e apresentar, ainda que de 
maneira breve, uma das principais mudanças no mundo do 
trabalho contemporâneo, que tem na ascensão do trabalho 
multifuncional, cognitivo e no incentivo ao empreendedorismo, 
a forte tendência do capital, em busca de novas (e antigas) 
formas de manipulação, subordinação e exploração do 
trabalho. Para isto, tem-se utilizado o arcabouço teórico critico 
marxista, de modo a desenvolver uma investigação teórica e 
mais adiante, empírica, que será agregada a dissertação final. 
 
Palavras-chave: Capitalismo. Capital humano. 
Empreendedorismo. 
 
ABSTRACT 
 
This work, an important part of a Master thesis, aims to address 
and present, albeit briefly, because of the available space, a 
major change in the world of contemporary work, which is in the 
rise of cognitive work and encouraging entrepreneurship the 
strong tendency of capital, in search of new (and old) forms of 
manipulation, subordination and exploitation of labor. To this 
end, there is used the theoretical framework Marxist critical in 
order to develop a theoretical research, and further, empirical 
that the final paper will be merged. 
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 O conteúdo deste trabalho é parte importante de minha investigação de mestrado, em processo, 

intitulada: “Rua 25 de Março: entre a informalidade, o empreendedorismo e a precarização”. 
2
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). E-mail: 
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I- INTRODUÇÃO 

 

                As mudanças no mundo do trabalho, que tiveram no avanço da ciência e da 

tecnologia sua principal expressão, e a expansão do bolsão de desempregados pela 

necessidade do capital em acumular lucros e exigir uma maior qualificação- ainda que num 

processo de precarização e flexibilização do trabalho, facilitaram a expansão do 

empreendedorismo, enquanto pratica salvadora das relações de trabalho – e a ideologia do 

sucesso- aparentemente como a busca pelo êxito pessoal e profissional, mas também, 

essencialmente, como saída para o desemprego e responsabilização do sujeito por sua 

condição social. Para isso, a expansão do conceito de capital humano no âmbito 

empresarial e cotidiano é de grande importância, posto que o capital vem buscando formas 

de redefinir as relações de trabalho e as formas de manipulação da classe trabalhadora, de 

modo a legitimar-se sem contestação. 

 

II - CAPITAL HUMANO E CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: CONCEITOS E 

ATUALIDADE 

 

No começo dos anos 1960, o padrão fordista de produção e acumulação de 

capital, ainda que consolidado e ativo, apresentava sinais de esgotamento, após intensas 

décadas de imposição de altas jornadas de trabalho, produção em massa, trabalho 

repetitivo e baixa qualificação profissional, coordenado por uma gestão hierárquica 

verticalizada e não flexível sob a tutela dos parâmetros tayloristas da gestão da produção, 

através da administração cientifica. 

Nos países capitalistas desenvolvidos e subdesenvolvidos, a proletarização do 

trabalho industrial, fabril (Antunes, 1999) e os mecanismos de adequação do trabalhador ao 

sistema, principalmente por meio do incentivo ao consumo, marcaram o domínio do capital 

sobre o trabalho, pois, como afirma Lopez- Ruiz (2007, p.187): “a sociedade dos anos 1950 

estava excessivamente preocupada com o aumento da produção e consumo- e, por isso 

mesmo, com a promoção do esplendor privado [...]”. 



 

 

                  

Neste contexto político-econômico, foi elaborado e conceituado, pela Escola de 

Chicago3, a teoria do capital humano4, inicialmente rejeitado, por ser considerado um termo 

pejorativo, mas que participou ideológica e objetivamente da constituição do novo 

trabalhador, presente no mundo do trabalho no século XXI. 

Esta teoria parte do pressuposto da importância do investimento, não apenas em 

empresas ou em negócios, mas principalmente no ser humano- no capital humano- nas 

potencialidades do trabalhador (mas não de todos os trabalhadores!) 5 ou dono de 

pequenas, médias ou grandes propriedades; o capital humano, assim, se erguia como 

instrumento ideológico do capital para sua própria reinvenção, atualmente presente e 

constante no revival da figura do empreendedor. 

Utilizando a reflexão de Lopez-Ruiz a respeito do tema (2007, p. 15) o autor assim o define: 

“O capital humano (...) é um conjunto de capacidades, destrezas e talentos que, em 
função do avanço do capitalismo, deve se tornar valor de troca. Para isso 

acontecer, esses atributos humanos precisa, de certa maneira, ser abstraídos das 
pessoas concretas que os detém, das concretas das quais existem, e precisam se 

articular (“ alinhar”) em função de um fim externo a elas. Argumentaremos, 
portanto, que o “humano”, um conjunto de habilidades, destrezas e aptidões 

próprias dos homens, adquire valor de mercado e se apresenta como forma de 
“capital”- entendido este como uma soma de valores de troca que serve de base real 
a uma empresa capitalista.  

 

O investimento é o elemento central para obtenção do capital humano; investir 

em educação, saúde, lazer e aquisições para si próprios, é a forma de “melhor” se 

apresentar socialmente. Por isto, o investimento no humano está diretamente relacionado ao 

incentivo ao consumo de mercadorias, e, por demandar investimento para si- em sua força 

                                                           
3
 A Escola de Chicago, tendo este termo concebido em 1950 para denominar o grupo de professores 

que aí trabalhava, defendia o pensamento econômico baseado no mercado livre, sendo seus 
principais lideres o economista Milton Friedman e George Stigler. 
4
 Durante os anos, este termo adquiriu também outras denominações e certa ampliação conceitual, 

como “capital intelectual” que também será tratada segundo os escrito de Thomas A. Stewart (1998) 
membro da equipe de editores da revista Fortune. A teoria do Capital humano teve, em sua 
formulação, a contribuição de vários autores como AW Lewis, Arthur Cecil Pigou, Jacob Mincer, T.W. 
Schultz

4
, entre outros participantes da Escola de Chicago, apesar de haver sido descoberta

4
 no curso 

de 300 anos, e surgiu a partir da incompreensão, por parte destes economistas, da imensa produção 
de riquezas pelo trabalho; apesar da escola clássica de Adam Smith afirmar o trabalho como produtor 
da riqueza, sua grande proporção e acumulo durante o século XX inquietou esses pensadores, 
fazendo-os desconfiar de enorme capacidade de criação do trabalho. 
 
5
 Como bem lembra Antunes (1999, p.57) “Paralelamente a esta tendência se acrescenta outra, dada 

pela desqualificação de inúmeros setores operários, atingidos por uma gama diversa de 
transformações que levaram, de um lado, a desespecialização do operário industrial oriundo do 
fordismo e, por outro, a massa de trabalhadores que oscila entre os temporários (que não tem 
nenhuma garantia no emprego), os parciais (integrados precariamente as empresas), aos 
subcontratos, terceirizados [...]”  



 

 

                  

de trabalho- o trabalho passou a ser visto como “meio de produção produzido” (2007, p. 

188). 

Para Marx, a emancipação do trabalhador e o significado do trabalho, em sua 

ontologia, somente poderiam ser alcançados na sociedade comunista, sem compra e venda 

da força de trabalho, “[...] por um trabalho cheio de sentido e pela vida autentica fora do 

trabalho, por um tempo disponível para o trabalho e por um tempo verdadeiramente livre a 

autônomo fora do trabalho- ambos, portanto, fora do controle e do comando opressivo do 

capital [...]” (Antunes, 1999.p.115) 

Entretanto, o capital humano e suas premissas deram a categoria trabalho uma 

conceituação diferente da qual se compreende nesta analise. Aqui, parte-se do pressuposto 

do trabalho enquanto elemento vital da relação entre o homem e a natureza, da produção de 

si mesmo, dos materiais necessários a sua reprodução e das relações sociais na qual estão 

inseridos; o capital humano, ao contrario, enfatiza o trabalho cognitivo, enquanto elemento 

central para o desenvolvimento do capital, a despeito dos processos de exploração e 

precarização que envolvem a classe trabalhadora. 

Uma vez suprimido o trabalho em sua ontologia, em sua capacidade livre de 

produção e associação, e, elevado seu posto enquanto mercadoria, subordinado ao capital, 

o trabalho perde seu sentido humanizante e de humanização das relações sociais, e se 

torna responsável pela coisificação e alienação do sujeito que trabalha. 

Da mesma forma, negar o trabalho como “força” uniforme, trabalho socialmente 

necessário para a criação da riqueza, e pensá-lo enquanto capital, caracterizando-o com 

diferentes pesos no processo produtivo, fragmentando-o e legitimando-o enquanto 

mercadoria que pode ser vendida nega-se também o conceito de classe e o significado da 

luta de classes no capitalismo, camuflando as conseqüências da exploração na construção 

das relações sociais. 

Na teoria do capital humano, pensar o trabalho enquanto forma de capital e os 

trabalhadores enquanto trabalhadores do conhecimento (Stewart, 1998) significam pensar o 

capital de forma diferente, contrariando o seu conceito clássico6, a clara “[...] “orientação 

materialista” que caracterizou a economia até aquele momento”, pois “o conceito de capital 

tinha mostrado durante muito tempo o predomínio do capital material dentro do pensamento 

econômico” (López-Ruiz: 2007.p.196). 

                                                           
6
 Na economia clássica, o capital é considerado como um dos quatro fatores de produção, junto com 

o trabalho, a terra e o empreendedorismo, constituindo-se naquilo que pode ser utilizado para 
produzir bens, e que tenham sido criados pelo homem, como exemplo: a maquinaria.  



 

 

                  

Dessa forma, o capital humano ampliou a conceituação de capital, estendendo-o 

as habilidades dos sujeitos, retomando a necessidade das inovações e criações agora sob a 

responsabilidade não apenas dos dirigentes empresariais, mas de todos os trabalhadores, 

compreendendo como “[...] o local onde tudo começa: a fonte de inovação, a home Page do 

insight. Se o capital intelectual é uma árvore (uma das metáforas de Leif Edvinsson), os 

seres humanos são a seiva- em algumas empresas, as seivas que o fazem crescer. O 

dinheiro tem poder, mas não pensa; as máquinas operam [...] mas não inventam” 

(1998.p.77) 

 

III - AS EXIGÊNCIAS DO TRABALHADOR PÓS-RESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: O 

CAPITAL HUMANO NO CAPITALISMO ATUAL 

 

A redefinição do conceito de capital, que compreende as habilidades e destrezas 

humanas enquanto capital em potencial, tem possibilitado a criação de uma nova 

subjetividade do trabalhador que, especialmente no capitalismo contemporâneo, obscurece 

e redesenha a exploração da força de trabalho em todas as suas dimensões, intensificando 

as formas de flexibilização nas relações de trabalho, e a precarização, por meio do trabalho 

intelectual abstrato (Antunes, 2010). 

Neste contexto, o capital humano é ampliado em seu conceito e ganha nova 

denominações – como capital intelectual (Stewart, 1998), o trabalho cognitivo- visto como a 

nova vantagem das empresas na “Era da Informação”, à custa da classe trabalhadora, cada 

vez mais fragmentada por novas relações de trabalho e pela demanda por uma postura 

empreendedora e multifuncional, que individualizam a ação de seus membros, em nome do 

sucesso. 

É os “trabalhadores do conhecimento”, o “trabalhador- empresa” os 

trabalhadores informais, que trazem as premissas empreendedoras associadas ao capital 

humano, para a realização de um trabalho enriquecedor no capitalismo, dentro da fábrica, 

ou, no contexto atual de crise e desregulamentação do trabalho, na informalidade, como 

forma de sobrevivência. 



 

 

                  

O capital intelectual 7, de Stewart (1998), reforça a teoria do capital humano e 

sua imprescindível necessidade para o desenvolvimento dos negócios no capitalismo atual8, 

para a potencialização do trabalhador9- visto enquanto ativo empresarial- e a conquista e 

recuperação da clientela, uma vez que “a informação e o conhecimento são as armas 

termonucleares competitivas de nossa era” (idem) e por isto, gerencia os materiais e ativos 

disponíveis ou encontrados pelos trabalhadores. Segundo esta visão,  

“A inteligência torna-se um ativo quando se cria uma ordem útil a partir da capacidade 

intelectual geral- ou seja, quando assume uma forma coerente (uma mala direta, uma banco de 

dados, uma agenda para reunião, a descrição de um processo); quando capturada de uma 

forma que permite que seja descrita, compartilhada e explorada; e quando pode ser aplicada a 

algo que não poderia ser realizado se continuasse fragmentado como moedas em bueiro. O 

capital intelectual é o conhecimento útil em nova embalagem” (1998.p.61) 

 

O capital humano/ intelectual tem fornecido, então, as bases para a construção 

de uma nova conduta para os trabalhadores na segunda metade do século XX, e teve sua 

intensificação, de fato, a partir dos anos 1980, quando a crise mundial do petróleo levou a 

um processo de reestruturação produtiva que esgotou os parâmetros da produção fordista e 

da administração cientifica de Taylor- que muito contribuiu para a acumulação de riqueza- e 

buscou novas maneiras de elevação dos lucros dos grandes capitais, tornando-se então, as 

premissas do capital para uma “manipulação reflexiva” (ALVES, 2010) na formulação de 

novas exigências aos trabalhadores na era da empresa toyotista, ou pós fordista. 

 

V – NOVAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO: DO TRABALHADOR OPERÁRIO AO 

COLABORADOR MULTIFUNCIONAL 

 

Atestando sua incapacidade de uma universalidade globalizante e de harmonizar 

o desenvolvimento das forças produtivas com o desenvolvimento dos sujeitos livremente 

associados, por sua própria essência contraditória, que se nutre do trabalho subordinado, 

estranhado e fetichizado (ANTUNES, 1999), o sistema capitalista inaugurou “novos” 

                                                           
7
 Segundo Stewart (1998) “o capital intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma empresa, 

o que lhe proporciona vantagem competitiva [...] Em uma frase: o capital intelectual constitui a matéria 
intelectual- conhecimento, informação, propriedade intelectual, experiência- que pode ser utilizada 
para gerar riqueza. É a capacidade mental coletiva.” (1998. XIII) 
8
 Também chamada “Era do Conhecimento”. 

9
 Importante observar que a potencialização da força de trabalho resgata, quando se trata do capital 

humano e do capital intelectual, a dimensão intelectual do trabalho humano, e a exalta como a fonte 
de riqueza da empresa moderna. Segundo Stewart (1998) em seu prefácio adverte que o capital 
intelectual é “o conhecimento da força de trabalho”. 



 

 

                  

parâmetros de exploração e manipulação da classe trabalhadora a partir dos anos 1980, 

quando, mais uma vez, a crise global do capital deu sinais de limitação e esgotamento. 

No contexto da crise, o binômio taylorismo-fordismo já não eram os únicos 

sistemas de produção e gestão e se misturaram- perdendo força- ao gerenciamento 

toyotista da empresa e da força de trabalho; a propagação da gestão Toyota veio 

acompanhada de uma intensa necessidade de reestruturação produtiva a nível global, onde, 

mais uma vez, gerar altos lucros e manter a classe burguesa era o principal objetivo de suas 

estratégias. 

Este modelo de produção e gerenciamento trouxe, uma vez mais, as premissas 

do capital humano/ intelectual10, principalmente no que tange a subjetividade do trabalhador, 

no âmbito formal e informal do mercado, agora tratado como trabalhadora-empresa, o 

trabalhador colaborador11 e trabalhador empreendedor (sobretudo quando de sua 

necessidade de empreender, devido o desemprego), operando uma captura da 

subjetividade, denominada por ALVES (2010, p. 47) como “manipulação reflexiva”. 

As premissas do capital humano, e do trabalho em equipe- ainda que 

individualizado o trabalhador colaborador que investe em si mesmo para melhorar seu 

desempenho e para a utilização de suas características inatas, em nome do enriquecimento 

dos cofres capitalistas, e de um suposto desenvolvimento do humano, estão presentes e 

constantes na empresa e no trabalhador do capitalismo atual. 

De acordo com Alves (2010. p. 52-53): 

“As empresas buscam criar ambientes de trabalho gratificantes, acolhedores e que 
propiciam uma gratificação intima. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho flexível 
capitalista não perde a sua dimensão de trabalho estranhado- ou trabalho capitalista, 
que significa a desefetivação do ser genérico do homem [...] A manipulação 
capitalista sob o capitalismo global assume dimensões perversas na medida em que 
é intrinsecamente envolvente e sedutora [...] visa desefetivar o ser genérico do 
homem (isto é, a consciência de classe em si e para si capaz de negar o status 
quo).” 

 

O toyotismo surgia, então, para responder “[...] a necessidade de atender a um 

mercado interno que solicita produtos diferenciados e pedidos pequenos, dadas as 

condições limitadas do pós-guerra no Japão” (CORIAT apud ANTUNES, 1999.p. 31) 

                                                           
10

 Conceitos pós- Schumpeterianos. 
11

 No discurso da colaboração mutua entre trabalhador e empresa, o capital, operando por meio de 
sua ideologia classista nos coloca a impressão de que as pessoas é quem administram as empresas, 
e por isto a necessidade de se investir em capital humano. Segundo Stewart (1998.p.91) “Para 
manter as pessoas dentro da empresa, não podemos mais considerá-las funcionários. Para manter 
as pessoas na empresa, é preciso haver algum tipo de continuidade e uma noção de pertencimento.” 



 

 

                  

estimulando a competência e a competitividade, imprescindíveis para realizar pequenas e 

variadas produções de mercadoria e pensar novas formas de inovação nos núcleos centrais 

das empresas. 

Para isso, exigiu do trabalhador novas habilidades, o trabalhador multifuncional, 

12capaz de realizar diversas atividades ao mesmo tempo, dotadas de um espírito coletivo, 

uma determinada moralidade e “ética” para o melhor desempenho do conjunto de 

trabalhadores e para o aumento da produtividade do trabalho; acompanhado a isso, estava 

o processo de flexibilização13 da mão- de- obra, a tecnologização e o esmagamento dos 

sindicatos que atuavam dentro da empresa, elementos decisivos para a efetivação de um 

trabalho cada vez mais precarizado e mais exercido sob a pressão do compromisso do 

trabalhador com ele mesmo e com a empresa: “Essa foi a condição essencial para o 

sucesso capitalista” (ANTUNES, 1999.p. 32). 

 “Para atender as exigências mais individualizadas de mercado, no melhor tempo e 
com melhor “qualidade”, é preciso que a produção se sustente num processo 
produtivo flexível, que permita um operário operar com varias maquinas [...] É a 
chamada polivalênca do trabalhador japonês, que mais do que expressão e exemplo 
de uma maior qualificação, estampa a capacidade do trabalhador em operar com 
várias máquinas [...] “(idem, p.33). 

Nesta mesma premissa, através de variadas formas de extração do sobre 

trabalho (Antunes, 1999), o toyotismo rendeu - e rende- ao capital, intensa produção de 

riqueza, num tempo cada vez mais curto e com cada vez menos trabalhadores, mais 

qualificados, multifuncionais e flexibilizados, ao tempo em que se forma um extenso exército 

de reserva14, trabalhadores desempregados pela necessidade do capital de aumentar suas 

taxas de lucro através da intensificação da jornada de trabalho. 

“O toyotismo é uma resposta a crise do fordismo nos anos 70. Em vez do trabalho 
desqualificado, o operário torna-se um polivalente. Ao invés da linha individualizada, 
ele se integra em uma equipe. Ao invés de produzir veículos em massa para 
pessoas que não conhece, ele fabrica um elemento para a „satisfação‟ da equipe 
que está na sua linha.” (GOUNET, 1991.p.43 apud ANTUNES, 1999.p.35) 

 

                                                           
12

 Antunes, 1999. 
13

 No contexto da reestruturação produtiva e a necessidade do capital global em aumentar suas taxas 
de lucros, circunscrito num processo de globalização econômica, acirrou-se a polêmica entre os 
defensores do Estado Social e os adeptos do Estado Liberal, os quais adotaram caminhos diferentes 
a respeito da posição dos poderes públicos frente às relações de trabalho; entretanto, nesta disputa 
de forças, o neoliberalismo sobressaiu-se e trouxe consigo a era da flexibilização das relações de 
trabalho, marcado pela segmentação, instabilidade e precariedade, tanto nos horários de trabalho- 
aparentemente menores- como nos salários, nos direitos coletivamente conquistados, nos contratos 
de trabalho e nas expectativas de um emprego seguro 
  
14

 Denominação usada por Marx, para designar os trabalhadores expulsos do processo produtivo no 
capitalismo, ou seja, a classe trabalhadora desempregada. 



 

 

                  

A utilização do capital humano e intelectual pelo modelo toyotista, 

diferentemente da expectativa de especialização e investimento nas potencialidades dos 

trabalhadores, apresentou seu outro lado, ao gerar uma forte onda de demissões, sob o 

respaldo da empresa enxuta, criando um restrito grupo de trabalhadores qualificados “[...] a 

formação de um segmento particular de „operário-técnicos‟ de alta responsabilidade, 

portadores de características profissionais e referencia culturais sensivelmente diversas do 

restante do pessoal operário [...]” (ANTUNES, 1999.p.57), embora a exigência a qualificação 

continuasse como requisito a maioria dos trabalhadores. 

Acumulou, assim, uma enorme massa de desempregados que dificilmente 

seriam reincorporados ao processo produtivo, também pelas novas exigências 15que se 

requeria dos trabalhadores, onde o fordismo não havia deixado legado e por isso, a 

incapacidade de dar conta do novo tipo de trabalho requerido. 

                 Ao mesmo tempo, demandar dos trabalhadores o investimento em si, significa o 

investimento no próprio capital, em que a finalidade é trazer retornos produtivos à empresa 

que trabalha; o homem é assim, meio e produto de investimento, ou, em outras palavras, 

“meio de produção produzido” (LÓPEZ-RUIZ, 2007) de modo a incrementar valor a 

produção, inovar e criar. 

Acresce o autor (2007, p.203): 

“Os investimentos no homem podem ser de muitos tipos. Em principio, são 
considerados investimentos humanos todos aqueles que visam a aumentar 
os serviços produtivos com que os seres humanos contribuem quando 
trabalham, assim como aumentar as satisfações que estes obterão no futuro 
como conseqüência, por exemplo, de uma melhor educação ou de uma 
melhor saúde. Existem, portanto, muitas formas de investir no homem. A 
instrução escolar e o treinamento no trabalho, por seu efeito direto no 
desenvolvimento de novas capacidades, talvez sejam as principais ou as 
mais facilmente reconhecíveis.  

 

              De modo que, a formação do trabalhador-empresa ou trabalhador- capitalista 16 

facilitou a expansão e reafirmação da ideologia do capital, no cotidiano e na subjetividade da 

classe trabalhadora; diante desta perspectiva, torna-se mais fácil denominar o sujeito 

                                                           
15

 Stewart justifica a ação empresarial de demissão de força de trabalho, quando o capital humano 
não pode ser, ou não é utilizado. Segundo ele (1998, p. 77) 
“Vale a pena enfatizar esse ponto: o trabalho rotineiro, que exige pouca habilidade, mesmo quando 
feito manualmente, não gera nem emprega capital humano para a organização.                                    
Muitas vezes, o trabalho envolvido nesses cargos pode ser automatizado, motivo pelo qual eles 
correm risco atualmente; quando não pode ser automatizado, o trabalhador, contribuindo pouco e 
aprendendo pouco, pode ser facilmente substituído se sair da empresa- trata-se de uma pessoa 
contratada, não de uma mente contratada.” 
16

 López-Ruiz, 2007. 



 

 

                  

colaborador e não empregado, em que, a presença da exploração do trabalho e sua 

intensificação se camuflam nessas novas denominações do mundo empresarial. 

No capitalismo, a pressão causada pelo desemprego influencia diretamente o trabalhador, 

que se vê obrigado, na maioria das vezes, a manter-se no emprego, buscar novas 

qualificações e operar novas funções dentro de seu local de trabalho, preparando metas, 

buscando livros de auto-ajuda que possam guiá-lo ao sucesso profissional, sob uma 

meritocracia que preza pela total dedicação, pela capacidade de correr riscos, a qualidade e 

a participação, convidando o trabalhador a tornar-se um empreendedor. 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho nas ultimas décadas, trazem de volta o 

empreendedorismo, que, em seu arcabouço conceitual, recupera, basicamente, todas as 

premissas do capital humano e do capital intelectual; diferente da exaltação do trabalhador 

colaborador da reestruturação produtiva milita contra a “síndrome do empregado” em nome 

da disseminação do “vírus empreendedor”, a fim de moldar o individuo17 para ser, 

efetivamente, seu próprio patrão, forjando uma sociedade onde todos possam ser 

capitalistas de si mesmo. 

 

VI – CONCLUSAO 

 

Neste contexto tem se expandido – com muita relevância- a temática do 

empreendedorismo, não apenas no âmbito do trabalho assalariado, mas principalmente, 

como alternativa ao desemprego, gerado pela ânsia do capital em produzir e acumular mais 

valia; o empreendedorismo, circunscrito nas premissas do capital humano, do auto 

investimento, tem se expandido no mundo do trabalho sob o estigma do trabalho árduo e do 

sucesso pessoal e profissional, omitindo a condição de auto-exploração e precarização 

contida em seu ciclo. 

De modo a potencializar ainda mais a intensidade do trabalho, o ato de 

empreender é exigido aos trabalhadores como sinal de bom desenvolvimento dentro das 

empresas – e por isto, uma condição para a manutenção mo mesmo; da mesma forma, aos 

trabalhadores que compõem o bolsão de desempregados, o empreendedorismo é 

incentivado e ampliado, sob o pretexto da necessidade de se fazer desenvolver a economia, 
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 Entretanto, se o individuo é empregado de uma determinada empresa, também deve ter postura 
empreendedora, de forma a inovar e propor caminhos para o desenvolvimento, e enriquecimento da 
empresa, claro. 



 

 

                  

através da mudança do paradigma do empregado dependente, no discurso da constituição 

de indivíduos capazes de tomar as rédeas de seu futuro e apostarem em seu sucesso. 

O ato de empreendedor demanda do trabalhador o investimento em seu próprio 

capital humano, em suas habilidades, suas destrezas, seu conhecimento- inclusive o 

conhecimento adquirido em suas vivências- desenvolvendo não apenas o trabalho físico, 

mas seu trabalho intelectual, a fonte de novas idéias e da operacionalização capazes de 

fazer o negócio possível, junto à construção de uma nova subjetividade, que ofereça o 

suporte aos empreendedores para maximizar seu potencial humano, pois “não só a razão, 

mas a emoção, o sonho, a auto-imagem como substrato de atitudes e comportamentos 

criativos, inovadores” provocam mudanças. (Dolabela, 1999.p.21) 

O empreendedorismo, assim, assume seu duplo caráter no capitalismo 

contemporâneo: instrumento ideológico amplamente utilizado dentro do espaço empresarial 

para a criação, inovação e proposição de idéias e produtos capazes de aumentar a 

produtividades e os lucros empresarias, justificando-se pela “revolução‟‟ nas relações de 

trabalho, onde o investimento no potencial humano levaria ao desenvolvimento da economia 

e da sociedade, é entendido enquanto causa do crescimento econômico e da 

potencialização das habilidades dos trabalhadores.  

Em contrapartida, segue como instrumento do capital para reintegração 

daqueles expulsos do processo produtivo – ou que, não tiveram atitude empreendedora 

dentro da empresa- sob o respaldo da culpabilização do sujeito, que se apóia nas premissas 

da meritocracia, ampliando, novamente, o incentivo a prática empreendedora e ao 

investimento em capital humano- meio pelo qual o individuo alcançaria o sucesso – de modo 

a reforçar estes novos parâmetros capitalistas, principalmente, na subjetividade do sujeito 

que trabalha. 

                 A partir dos anos 2000, o empreendedorismo ganha destaque como proposta 

primeira para o desenvolvimento econômico, sob o argumento do desenvolvimento do 

humano, das potencialidades dos indivíduos – que estariam mal acostumados a 

obedecerem e a seguirem normas sociais estritas - omitindo suas capacidades de inovar e 

gerar renda. Desse modo, se apresenta como o “novo espírito do capitalismo”18, a nova ética 

profissional do capital; ou, a partir de uma análise marxiana do fenômeno, em tempos de 

crise do sistema, o novo arcabouço ideológico, capaz de forjar o processo de flexibilização, 

que tem lançado milhões de trabalhadores ao desemprego, e, sobretudo, o processo de 

                                                           
 



 

 

                  

precarização do trabalho, que no empreendedorismo contemporâneo, encontrou o culpado 

pelo fracasso econômico e pessoal: o próprio trabalhador. 
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