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RESUMO 
 
O processo de reestruturação produtiva capitalista tem trazido 
implicações para o mundo do trabalho produzindo perfis 
diferenciados de acordo com a fase vivenciada. Neste trabalho, 
mostrou-se o perfil etário dos trabalhadores do Comércio de 
Teresina produzido pelo citado processo na sua última fase, a 
da acumulação flexível, a partir de uma análise dos anos de 
1990, 2000 e 2010. Conclui-se que esse setor está constituído, 
principalmente, por trabalhadores com perfil etário entre 25 e 
39 anos, cuja idade favoreceu a obtenção dos predicados 
exigidos pelo modelo produtivo em vigência. 
 
Palavras-chave: Reestruturação Produtiva. Capitalismo. Perfil. 
 
ABSTRACT 
 
The capitalist productive restructuring process has brought 
implications for the world of work producing different profiles 
according to the experienced stage. In this work, proved the 
age profile of Teresina Trade workers produced by that process 
in its final phase, the flexible accumulation, from an analysis of 
the years 1990, 2000 and 2010. It follows that this sector is 
consisting mainly of workers age profile between 25 and 39 
years, whose age favored the production of predicates required 
by the production model in effect. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo apresenta parte do resultado da pesquisa desenvolvida no Doutorado 

em Políticas Públicas, realizado na Universidade Federal do Maranhão, cuja tese intitulada 

„Desemprego e reestruturação capitalista: uma análise da relação entre as novas exigências 

do mercado de trabalho e o perfil dos trabalhadores inscritos no SINE/PI, em Teresina‟, 

entre outros resultados, apresentou as características de gênero, faixa etária e grau de 

instrução dos trabalhadores dos diversos setores econômicos de Teresina, nos anos de 

1990, 2000 e 2010. 

Assim, este artigo utilizou duas variáveis de análise: um dos elementos do perfil 

apresentados acima, o fator etário e um dos três mais representativos setores da economia 

teresinense, o Comércio, cuja análise feita remete às determinações do processo produtivo 

capitalista para a composição do perfil dos trabalhadores em relação ao fator etário, nos 

anos de 1990, 2000 e 2010. 

Além desta introdução, o trabalho apresenta-se dividido em três partes. Na 

primeira, aborda-se a crise vivenciada nos modelos de produção capitalista 

taylorista/fordista e o surgimento do novo modelo baseado na acumulação flexível e os 

diferentes perfis exigidos dos trabalhadores em cada fase; na segunda, apresenta-se a 

evolução do perfil etário dos trabalhadores do Comércio, em Teresina, nos anos de 1990, 

2000 e 2010, segundo as determinações do processo produtivo capitalista; e na última, são 

apresentadas as conclusões do estudo. 

 

 

2 A CRISE DO MODELO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E O SURGIMENTO DE 

DIFERENTES PERFIS PARA OS TRABALHADORES 

 

 

O mundo do trabalho tem passado por muitas transformações desde o final do 

século XIX, principalmente a partir da difusão do taylorismo e do fordismo, que impuseram 

ao sistema produtivo das fábricas novas formas de produção, voltadas para a máxima 

eficiência e, aos trabalhadores, a máxima especialização. 

Enquanto o taylorismo americano valorizava o trabalhador qualificado ou 

especializado, treinado para realizar tarefas pré-definidas, a partir da operação de 

máquinas-ferramenta, o fordismo representou a introdução de uma nova proposta de gestão 

da produção e produção em massa, em linha de montagem, dando nome ao novo método 



 

 

                  

de trabalho, ambas as produções baseadas na tecnologia e nos princípios tayloristas. O 

perfil do novo trabalhador aproveitava as características herdadas do taylorismo – 

especializado, geralmente semiqualificado e realizador de tarefas simples, parceladas e 

repetitivas – no qual os treinamentos os tornavam cada vez mais hábeis para a execução de 

uma determinada etapa do processo produtivo, não lhe cabendo nenhuma iniciativa ou 

opinião referentes ao processo ou ao planejamento da produção. A compleição física e a 

capacidade de produção eram mais importantes que qualquer conhecimento sobre a 

atividade realizada. 

Durante os anos que sucederam ao aparecimento do fordismo, os países 

capitalistas desfrutaram de um longo período de prosperidade (1930-1960), principalmente 

depois da Segunda Guerra Mundial, quando o programa de recuperação da economia norte-

americana (New Deal2) inaugurou uma nova macroestrutura socioeconômica capitalista cuja 

marca foi a presença decisiva do Estado, seja em termos normativos, seja como esfera de 

produção, que ficou conhecido como “anos dourados” ou “era de ouro do capitalismo” ou os 

“trinta anos gloriosos”. O crescimento mais expressivo ocorreu entre as décadas de 1950 e 

1973, nas quais a economia mundial apresentou um aumento de 4,9% ao ano, quando no 

período de 1896 a 1951, alcançou apenas 2,21%. Na Europa, esse crescimento foi 

alavancado por Alemanha e França, (6,0% e 5,0%, respectivamente), na Ásia foi liderado 

pelo Japão, (9,2%) e na América Latina, teve à frente o Brasil, (6,8%) (GONÇALVES, 2002, 

p. 108). 

Para garantir e manter o ritmo do crescimento econômico foi fundamental o 

conjunto de mudanças institucionais realizadas na estrutura estatal, que passou a intervir 

diretamente na economia, pois, além de intervir na política monetária e fiscal, promoveu 

uma forte reforma no capitalismo, passando a planejar e coordenar o processo de 

industrialização e modernização das economias capitalistas e a assumir a expansão e 

manutenção do nível da demanda agregada até o alcance do nível de atividade próxima do 

pleno emprego. Isso garantiu o crescimento econômico e incorporou ao processo a classe 

trabalhadora. 

Nesse sentido, o Estado, assentado nas bases do Welfare State, firmou um 

importante compromisso com a seguridade social e o pleno emprego garantindo à 

população um horizonte de rendas sem interrupções, com a universalização do sistema 

                                                 
2
 Embora o New Deal tenha sido implementado no início da década de 1930, a nova macroestrutura e 

seus efeitos sobre a retomada da acumulação somente se consolidaram ao final da 2ª Guerra. A 
essência do New Deal era a de que os governos deveriam gastar com liberdade para garantir 
segurança e progresso, e a segurança do pós-guerra exigia certa liberdade de desembolso dos 
Estados Unidos para superar o caos produzido pelo conflito. A ajuda financeira aos países pobres 
teria, assim, o mesmo efeito que os programas de bem-estar social dentro dos Estados Unidos, 
amenizando os problemas e impedindo o aparecimento revolucionário violento (ARRIGHI, 1996).  



 

 

                  

previdenciário público, a generalização do salário mínimo legal e as aposentadorias na 

velhice. Nos países industrializados, além dessas medidas, o pagamento do seguro-

desemprego, entre outros benefícios possibilitou às famílias um planejamento dos gastos no 

longo prazo e a participação na aquisição de bens de consumo duráveis que lhes estimulou 

a produção. 

Além disso, acordos internacionais também foram celebrados, como o de Bretton 

Woods, o principal deles, que tinha como finalidade “[...] estruturar um novo padrão 

monetário internacional no qual o dólar exerceria um papel central, ao lado do ouro [...]” 

(CASTRO, 2014, p. 44), refletindo a hegemonia americana na concorrência intercapitalista e 

preenchendo as lacunas deixadas pela crise de 1929 e pela Segunda Guerra Mundial, no 

que diz respeito a financiamento e acumulação. 

Ademais, as idéias defendidas por Keynes que acenavam para a criação de uma 

Câmara de Compensação Internacional que concentraria o sistema de pagamentos em 

âmbito global fortaleceu sobremaneira o poder financeiro norte-americano e colocou os 

Estados Unidos na solitária posição de superavitário. 

Nos países centrais, manutenção do fordismo fez-se possível devido às ações 

do Estado de Bem-Estar Social, via salários indiretos e políticas sociais que asseguraram os 

custos de reprodução da força de trabalho, importante elemento para garantir a relação 

salarial fordista, fator indispensável à manutenção do consumo de massa.  

No entanto, no final da década de 1960, após um longo período de acumulação 

de capitais no qual a economia europeia foi beneficiada, em especial a do Japão e da 

Alemanha, em detrimento à americana, emergiram os primeiros sinais de desaceleração de 

um crescimento que, até então, sustentava-se nas políticas macroeconômicas keynesianas 

e no Estado de Bem-Estar Social. Com a expansão econômica desses países, reduziu-se a 

fatia de mercado e as taxas de lucro do mundo capitalista ocasionando um excesso de 

capacidade produtiva que se traduziu em menor lucratividade para todos os envolvidos. 

Iniciava, assim, conforme Antunes (2009, p. 32), 

 
[...] a crise do Welfare State ou do “Estado do bem-estar social” e dos seus 
mecanismos de funcionamento, acarretando a crise fiscal do Estado capitalista e a 
necessidade de retração dos gastos públicos e sua transferência para o capital 
privado; [...]. 

 

Com a retração do consumo, que desencadeou uma desaceleração do setor 

produtivo, iniciou-se uma nova fase de aplicação dos capitais produtivos, desta vez na 

esfera financeira internacional, cuja rentabilidade atrativa transformou esse tipo de 

especulação na principal forma de multiplicação do capital, iniciando, pois, uma nova fase 

do processo de globalização. 



 

 

                  

Esse período foi marcado por uma intensa investida do capital e do Estado 

contra a classe trabalhadora e as condições por eles vividas durante o apogeu do fordismo, 

no qual a autonomia do capital produtivo aos poucos se transferiu para o capital financeiro, 

ainda que com uma autonomia relativa3.  

Para agravar ainda mais a situação que se apresentava, a Crise do Petróleo, em 

1970, contribuiu para uma diminuição na oferta desse insumo energético e, por sua vez, 

uma redução na rentabilidade do capital. 

A principal estratégia dessa nova fase do capitalismo envolveu o aumento dos 

juros no mercado financeiro internacional, que contribuiu para uma elevação dos 

empréstimos aos países pobres ou em vias de desenvolvimento, a apropriação dos lucros 

industriais e, sobretudo, das receitas financeiras em escala mundial, sobretudo dos juros e 

dos dividendos, com o objetivo de atender à valorização de capital financeiro em escala 

internacional à custa de uma centena de mercados financeiros desregulados.  

No entanto, a mundialização do capital não se fundamentou apenas em 

aspectos econômicos, pois a ação do mercado necessitou de repetidas intervenções 

políticas dos Estados capitalistas mais poderosos para a concretização das milionárias 

operações financeiras que cada vez mais têm tornado os ricos mais ricos e os pobres mais 

pobres. Também provocou a dispersão geográfica da produção nos aspectos do capital, 

tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social, planejamento e mercado, devendo-

se incluir, nesse processo, os elementos relacionados à divisão internacional do trabalho e 

da produção, como o fordismo, o neofordismo, o toyotismo, a flexibilização e a terceirização. 

Nesse contexto, começou a ser delineado o novo formato do regime de 

produção capitalista que se propôs a ganhar escala global, baseado no sistema de produção 

flexível japonês, que permitia mais agilidade e respostas mais eficientes às novas 

exigências do mercado em crise. 

Assim, a ideia original do modelo de acumulação flexível japonês é dar 

prosseguimento à racionalização do trabalho, intrínseca ao taylorismo e fordismo, 

articulando-a às novas formas de acumulação capitalista para manter vivos muitos dos 

princípios norteadores dos tipos pretéritos de organização laboral, sob o codinome “lean 

production” ou produção enxuta. O processo de racionalização do sistema produtivo no 

                                                 
3
Chesnais (1996) explica que a autonomia do setor financeiro é autonomia relativa, uma vez que os 

capitais que se valorizam nesta esfera nasceram, e continuam nascendo, no setor produtivo. Eles 
assumem a forma de lucros, salários ou rendimentos de camponeses ou artesãos, os quais passam a 
ser objeto de retenção por via fiscal, ou sofrem a agiotagem moderna dos créditos ao consumidor e, 
em alguns anos, viram salários diferidos guardados em fundos privados de aposentadoria que 
modificam sua natureza ao entrar na esfera financeira, tornando-se massa em busca pela máxima 
rentabilidade. A esfera financeira alimenta-se da riqueza criada pelo investimento e pela mobilização 
de uma força de trabalho de múltiplos níveis de qualificação, pois ela mesma não cria nada. 



 

 

                  

modelo japonês de acumulação flexível é dotado de forte disciplinamento da força de 

trabalho e incentivado pela necessidade de implantar formas de capital e de trabalho 

intensivo, o que tem levado as empresas que adotam o modelo a uma liofilização 

organizacional4 e do trabalho. 

Além disso, utilizou-se da tecnologia de base microeletrônica nos sistemas de 

produção, aproveitando algumas das ideias do taylorismo e do fordismo, como a 

racionalização do trabalho, mescladas a técnicas produtivas japonesa, como o kanban, dos 

5Ss, o kaizen, e outras. Nesse, o perfil exigido do trabalhador era mais elaborado que nos 

modelos anteriores: polivalente, dotado de habilidades mentais, qualificado, multifuncional e 

participativo, devendo, ao contrário do taylorismo e do fordismo, pensar mais e executar 

menos. A competência assumiu o lugar da qualificação, reunindo um conjunto de atributos 

humanos, psicológicos, comunicacionais, técnicos, intelectuais e emocionais. 

Logo, ao conjunto das transformações ocorridas nos centros de produção das 

empresas dos países capitalistas denominou-se reestruturação produtiva. Essa estratégia, 

utilizada pelas empresas para adequar a sua produção à demanda do mercado, baseado na 

redução de custos e no aumento da produtividade e dos lucros, tem produzido um conjunto 

de trabalhadores de perfis diferenciados daquele do período taylorista/fordista. 

  

 

3 PERFIL ETÁRIO DOS TRABALHADORES DO COMÉRCIO EM TERESINA 

 

 

Teresina é a maior cidade do Piauí5 em termos populacionais (814.2306 

pessoas) abrigando a sede político-administrativa deste e cuja localização geográfica se 

concentra na região Centro-Norte do Estado (IBGE, 2010a). Neste, verifica-se a formação 

de uma rede integrada de cidades que desenvolvem atividades econômicas sob a influência 

da capital, a qual, após a década de 1950, vem se firmando como o mais importante centro 

de realização de atividades industriais, comerciais, educacionais e de prestação de serviços 

tecnológicos e médico-hospitalares, fato que lhe justifica a maior concentração populacional. 

Outros fatores também explicam a atratividade de Teresina sobre outras cidades 

circunvizinhas, como a localização, pois situada na divisa com o Maranhão, polariza grandes 

extensões de terra no lado leste maranhense e a coloca no centro de um grande 

entroncamento rodoviário, que interliga as macrorregiões Norte, Nordeste e Sul do país. Isso 

                                                 
4
 Por liofilização organizacional entende-se a eliminação, transferência, terceirização e enxugamento 

de unidades administrativas (ANTUNES, 2009). 
5
 O Piauí possui 224 municípios. 

6
 População de Teresina segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2011). 



 

 

                  

tem tornado Teresina um grande centro de atração dos mais diversos interesses, fazendo 

convergir uma população flutuante oriunda do Maranhão, Pará e Tocantins, que a procura, 

periodicamente, para adquirir bens e serviços. Além disso, a proximidade de algumas 

cidades maranhenses faz com que grande parte do seu efetivo populacional realize o 

chamado movimento migratório pendular, seja porque buscam produtos e serviços; seja 

porque desenvolvem atividades econômicas; seja porque procure lazer, levando a uma 

estimativa da população flutuante de Teresina maior que 30.000 pessoas por dia (PIAUÍ, 

2003). 

Pelas razões já apresentadas, o Comércio na cidade de Teresina é uma das 

atividades econômicas mais importantes na geração de empregos, perdendo apenas para a 

Administração Pública e o setor de Serviços. O crescimento das contratações no Comércio 

nas últimas três décadas foi significativo, de forma que em 1990, somavam 11.048; em 

2000, aumentaram para 21.354 e, em 2010, elevaram-se para 43.364, representando um 

crescimento da ordem de 292% (BRASIL, 2013). 

Em relação ao perfil etário dos trabalhadores do setor do Comércio, no ano de 

20107, o Menor Aprendiz representou o menor grupo, 0,01% ou 605, do total de 1.234, 

embora esse setor tenha abrigado o maior número de trabalhadores com essa característica 

(BRASIL, 2013).  

Contudo, não foi somente o Menor Aprendiz que teve adiada a entrada no 

mercado de trabalho formal teresinense. Os trabalhadores formais com até 17 anos também 

tiveram sua participação reduzida em 37,9%, entre os anos de 1990 e 2000, passando de 

219 para 136, respectivamente, e, somente em 2010, aumentou para 634, atingindo um 

percentual de crescimento de 366% (BRASIL, 2013). 

Os jovens na faixa etária de até 17 anos, que segundo o MTE são considerados 

um segmento de trabalhadores distinto do Menor Aprendiz, também não conseguem 

reconhecimento como força de trabalho formal para inserção no mercado formal. Isso se dá 

em razão da ampliação da juventude, pois, para muitas pessoas, a entrada no mundo do 

trabalho representa uma etapa importante de ingresso na vida adulta e determinante do seu 

sucesso, uma vez que direciona para outros horizontes, como a saída do domicílio e a 

constituição de uma família (TOMÁS et al., 2008). 

O ingresso do jovem de 18 a 24 anos no mercado de trabalho formal de Teresina 

também se mostrou insuficiente. Em 1990, somente 3.595 trabalhavam no Comércio; em 

2000, somavam 6.999 e, em 2010, aumentaram para 11.544, um crescimento em torno de 

                                                 
7
 O trabalho do Menor Aprendiz somente teve seu registro no site oficial do MTE a partir do ano de 

2010. 



 

 

                  

321,2% no período (BRASIL, 2013). Vale ressaltar que no último ano, esta faixa etária 

estava inserida no maior grupo da População Economicamente Ativa (PEA) teresinense 

(73,1 mil) situada entre 10 e 29 anos, representando, em média, 38,8% da PEA da capital 

(IBGE, 2010b).  

Essa dificuldade de acesso dos jovens ao mercado de trabalho formal também 

pode ser explicada, segundo Pochmann (2009), em razão do fracasso dos sistemas 

nacionais de educação e de integração social da população juvenil. Na verdade, os maiores 

entraves à reprodução desse grupo social se refere à crise em andamento, da passagem do 

sistema educacional para o mundo do trabalho. Para o autor, a manifestação do 

desemprego estrutural entre os jovens 

 
[...] torna mais distantes as possibilidades de constituição de trajetórias ocupacionais 
e de vida vinculadas à ascensão social. O processo de imobilidade social 
intrageracional (a última ocupação não se diferencia do primeiro emprego), quando 
não o caso de regressão intergeracional (a posição de vida e trabalho do filho é 
inferior a do pai), pode tornar frustrada a perspectiva de construção de um futuro 
pelo trabalho decente, mesmo no ambiente de elevação da escolaridade 
(POCHMANN, 2009, p. 2). 

 
A entrada de jovens entre 18 e 24 anos no mercado de trabalho ganhou maior 

impulso, principalmente, a partir dos anos 2000, com a aprovação da Lei nº 10.748/2003, 

que criou o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens (PNPE), 

que atende aqueles com idade entre 16 e 24 anos e em situação de desemprego 

involuntário. 

Contudo, a maior parte dos trabalhadores formais do setor do Comércio em 

Teresina está situada na faixa etária entre 25 e 39 anos, cuja taxa de crescimento nos anos 

estudados se situou em torno de 316%. Em 1990, o Comércio contava com 5.856 

trabalhadores e, em 2010, passou para 24.397 (BRASIL, 2013). Neste último ano, a PEA da 

capital foi de 171,6 mil, segundo o IBGE (2010b). 

Na sequência, o segundo maior grupo de trabalhadores da capital possuía entre 

40 e 64 anos, cujo crescimento relativo no período estudado foi o maior dentre os outros 

grupos etários, 159,4% de forma que em 2010 somaram 130,4 mil. Destes, o Comércio 

abrigou apenas 7.341; no ano de 2000, somavam 2.742 e em 1990, perfaziam o total de 

1.327, um crescimento de 453,2% (BRASIL, 2013).  

Contudo, é na faixa etária que começa aos 65 anos que se encontram as 

maiores vítimas do preconceito social da idade, que atinge não somente os profissionais 

sem qualificação, mas também aqueles com nível superior e qualificados que, uma vez 

desempregados, enfrentam dificuldades de reintegração ao mercado de trabalho. “Numa 

sociedade marcada pelas rápidas mudanças operadas pelas inovações tecnológicas na qual 

o novo torna-se rapidamente obsoleto e as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho 



 

 

                  

atinge todas as faixas etárias e classes sociais, o que dizer de quem alcançou uma idade 

mais elevada?” (CASTRO, 2014, p. 113). Se a intensidade das mudanças descarta a todo o 

momento os produtos mais avançados, a força de trabalho é um elemento que também fica 

obsoleto (PERES, 2004). 

De um modo geral, isso é o que se observou em relação à força de trabalho 

teresinense com o perfil etário de 65 anos ou mais cujo grupo representou, em média, 1,1% 

do total de trabalhadores e um crescimento de 119% no período analisado. O Comércio foi 

um dos setores com a menor participação, sendo 26, em 1990; 48, em 2000 e 87, no ano de 

2010, embora o total da PEA no último ano tenha sido de 20,6 mil (IBGE, 2010b), o que 

revela um baixo aproveitamento da força de trabalho formal senil na capital (BRASIL, 2013). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

O modelo de produção taylorista/fordista, concebido para utilizar uma mão de 

obra hábil e capaz de realizar atividades simples e repetitivas, utilizava um trabalhador que 

desconhecia o porquê do seu esforço e, muitas vezes, o resultado deste. Seu perfil se 

resumia basicamente à sua capacidade física e de produção e menos de conhecimento. Em 

razão disso, propiciou aos países capitalistas um longo período de acúmulo de capitais 

conseguido através dos elevados níveis de produção. 

Esse aporte financeiro positivo também foi resultado de um conjunto de ações 

desenvolvido pelo Estado de Bem-Estar Social, que celebrou acordos internacionais como o 

de Bretton Woods e adotou uma política econômica que alavancou a valorização da moeda 

norte-americana, deixando os Estados Unidos na posição confortável de maior credor 

internacional. 

Os anos dourados, como ficaram conhecidos os anos de apogeu do capital 

produtivo, que vai de 1930 a 1960, foi interrompido com a recuperação da economia 

europeia, principalmente Alemanha e Japão, que provocou uma diminuição da fatia de lucro 

dos mercados internacionais e a conseqüente desaceleração do setor produtivo. 

Nesse ínterim, o Japão apresentou ao mercado o seu novo modelo de produção, 

responsável pela reconstrução de sua economia, mais enxuto, flexível e capaz de responder 

melhor às demandas do mercado em crise, mas que, de certa forma, manteve agregadas 

idéias do taylorismo e do fordismo. Nesse novo modelo, passou-se a exigir um perfil mais 

elaborado do trabalhador que passou a desenvolver elementos como a polivalência, novas 

habilidades mentais, qualificação, multifuncionalidade e atuação mais participativa. 



 

 

                  

Partindo dessa concepção, o perfil etário dos trabalhadores do Comércio em 

Teresina desvenda essa faceta do modelo de produção flexível, quando se constatou que 

na capital do Piauí, esse setor não abriga, na sua maioria, trabalhadores com pouca idade 

(menor aprendiz, até 17 anos e entre 18 e 14 anos) ou aqueles considerados dispensáveis 

(mais de 65 anos) para a realização de uma atividade econômica.   

Em termos absolutos, a grande maioria dos trabalhadores do Comércio de 

Teresina possui entre 25 e 39 anos, período em que a idade é considerada mais atraente 

para a realização de atividades econômicas, dada as exigências requeridas pelo modelo 

produtivo em uso, no qual a idade pode representar um fator limitante para a obtenção de 

tais atributos, por um lado, no caso dos mais jovens. Por outro, a idade mais avançada, 

apesar de contribuir para o acúmulo de predicados e habilidades, já não permite ao 

trabalhador responder com a mesma presteza que os mais jovens.  

Daí se conclui que a experiência acumulada, o conhecimento e os atributos 

humanos, psicológicos, comunicacionais, técnicos, intelectuais, emocionais e outros mais 

exigidos pela acumulação flexível somente podem ser encontrados em uma mão de obra de 

idade mediana, o que não é possível em faixas etárias mais jovens ou senil. 
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