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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar um breve estudo de caso das 

condições de trabalho em uma empresa de alta tecnologia e confrontá-lo com a tese que 

defende o caráter emancipador do trabalho, realizado por quem lida com softwares e/ou 

outras atividades desse ramo. Pretendemos, portanto, problematizar a afirmação posta por 

uma vertente da sociologia do trabalho (em particular André Gorz,) que enxerga no 

conjunto das pessoas que exercem atividades ligadas à produção, reprodução e manuseio 

de softwares, ou como se denomina, trabalho imaterial, uma não-classe, sugerindo que tais 

sujeitos estão à margem das contradições imediatas das relações capitalistas. Para esta 

vertente, portanto, o trabalho imaterial nega a lei do valor, bem como o contradiz, na 

medida em que não é mensurável. 

 Pretendemos aqui dar uma pequena contribuição à tese que refuta esta leitura do 

trabalho imaterial descolado das contradições das relações capitalistas. Através de um 

breve histórico de uma das maiores empresas de software e tecnologias computacionais, 

além de depoimentos de funcionários que trabalham em uma das suas unidades no Brasil, 

buscamos mostrar que este ramo é reciprocamente interdependente de outros ramos da 

economia, cuja produção é material ou não e, portanto, satisfaz as condições de reprodução 

global do capital. Da mesma forma, buscamos mostrar que a organização e o controle da 

força de trabalho nesse ramo assimilam e adaptam técnicas advindas de ramos que, ao 

longo do século XX, revolucionaram a organização e o gerenciamento da mão-de-obra, 

como por exemplo o fordismo-taylorismo e o toyotismo. 

BREVE HISTÓRICO DA IBM 

A IBM (International Business Machine) é uma corporação especializada na 

produção de servidores e sistemas operacionais. Sua história nos remete ao século XIX, 

quando Hollerith concebeu uma máquina eletrônica de cálculo baseada na perfuração de 

fitas. Thomas J. Watson foi responsável por aperfeiçoar o sistema que se tornou 
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fundamental para o para a contabilidade das empresas capitalistas já naquela época. Depois 

do aperfeiçoamento desse sistema, a empresa mudou de nome duas vezes vindo a adotar 

esse em 1924. Porém, o grande salto da empresa aconteceu pouco antes e, sobretudo, 

durante a II Guerra Mundial. A IBM alugou seu sistema de organização contábil para o 

Regime Nazi-fascista, que fez uso dele para controlar seus prisioneiros, desde o momento 

da prisão até o da morte. Os cartões perfurados produzidos pelo sistema da IBM continham 

informações tais como motivo da prisão (judeu, cristão, comunista, etc.) e tipo de morte 

(câmara de gás, disparo com arma de fogo, etc.). 

[...] quando Hitler chegou ao poder em 1933, seu objetivo foi desmantelar 

e destruir a comunidade judia. Era um empreendimento tão vasto que 

requeria os recursos de um computador. Mas em 1933 não haviam 
computadores. O que havia era o sistema de cartões perfurados que 

controlava e armazenava informações baseados nos furos que eram feitos 

em várias linhas e colunas. Naturalmente não havia software à venda da 

maneira como é hoje. Cada aplicação era feita sob encomenda desenhada 
por um engenheiro que tinha que configurar o programa pessoalmente. 

Milhões de pessoas de todas as religiões e nacionalidades e características 

passaram pelo sistema de campos de concentração. Isto é um 
extraordinário gerenciamento de tráfego que precisava de um sistema 

IBM em cada estação ferroviária e um sistema IBM em cada campo de 

concentração (EDWIN BLACK, depoimento no vídeo-documentário The 

Corporation)
1
. 

 Evidentemente que esse tipo de apoio a governos despóticos trazia grande margem 

de lucro, afinal de contas a IBM fornecia produtos à uma máquina estatal gigantesca como 

era o Estado nazi, além de trazer enorme prestígio. 

 Embora acreditemos que isso não tenha sido determinante para a consolidação 

dessa transnacional, essa página da sua história demonstra o alcance que tinha. Porém, 

determinante mesmo foi a fase pós-guerra.  

 A fase de expansão do capitalismo no pós-guerra exigiu das grandes corporações, 

complexos sistemas, essenciais para a organização contábil e administrativa, sem o quais 

tornaria inviáveis seus negócios. Na esteira desses avanços, o sistema IBM tornou-se 

indispensável. E tal como as transnacionais de todos os setores, esta também buscou suas 

formas peculiares para maximizar seus lucros. 

 Ora, na medida em que, sobretudo na década de 1960, como mostra Harvey (1994), 

os grandes conglomerados passaram a migrar para países periféricos em busca de mão de 

obra barata e isenções fiscais, já dentro de um processo de crise em que os custos altos e 

                                                             
1 O vídeo traz ainda detalhes da relação entre a IBM e o regime nazi-fascista. Edwin Black é autor do livro 

IBM e o holocausto: a aliança estratégica entre a Alemanha nazista e a mais poderosa empresa americana, 

Editora Campus, 2001. 



ineficiência da produção ameaçavam o modelo fordista-keynesiano, a IBM buscou em 

outros países especializar a sua produção, tendo em vista se adaptar aos diferentes 

mercados, bem como reduzir custos com especialização. 

 Também conhecida como “integração horizontal”, a produção por especialização 

busca a implantação de unidades em diferentes países e com diferentes especializações, 

cuja produção se adapta ao perfil do mercado do país onde se instala
2
. E a IBM foi um caso 

típico desse tipo de integração: 

[...] o caso típico de integração por especialização por produto foi, 

durante muito tempo, a IBM. A criação do Mercado Comum [europeu], 

bem como a existência de bases econômicas sólidas, mas de tradições 
distintas, em vários países, permitiram à IBM adotar uma divisão de 

trabalho por produto, e concentrar, numa única fábrica, a produção de um 

ou outro sistema ou série de computadores. A norma apregoada pela IBM 
nos anos 1965-1985, ‘produzir no local o que se vende no local’, 

permitiu-lhe aparecer em todos os países como produtor nacional, e 

negociar o acesso aos mercados (CHESNAIS, 1996, p. 133). 

 Esse tipo de integração adotado pela IBM pavimentou o caminho para a sua 

inserção no mercado mundializado. Isto porque, com o surgimento e desenvolvimento da 

telemática, já em meados da década de 1970, a empresa pôde trabalhar em uma dinâmica 

de laboratórios de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) integrados. Ou seja, as unidades 

especializadas por país podiam agora aperfeiçoar-se e, utilizando essas novas tecnologias, 

integrarem-se. 

[...] essa tendência [P&D descentralizada] explica a generalização do 

modelo inicialmente associado à IBM, ou seja, a organização de uma 
repartição internacional de tarefas, entre unidades com status de 

‘laboratórios integrados internacionalmente’ (Papanastassiou e Pearce, 

1994). Essa evolução corresponde às novas possibilidades de 
coordenação e controle proporcionadas pela telemática. Esta fez crescer 

qualitativamente os meios de gerenciamento e controle, pelos grupos, da 

P&D internacionalizada. Nos levantamentos efetuados até meados da 

década de 70, uma das razões frequentemente invocadas pelas 
multinacionais, especialmente americanas, para justificar sua recusa em 

ampliar suas atividades de P&D no exterior, relacionava-se com a 

dificuldade de garantir supervisão e controle adequados (CHESNAIS, 
1996, p. 152). 

 Portanto, na medida em que era superado o problema da falta de recursos 

tecnológicos que fiscalizassem o funcionamento das unidades descentralizadas, ampliava-

se o horizonte de ação não só da IBM, mas de todas as transnacionais que, a seu modo, 

                                                             
2 “No caso da especialização por produto, as filiais recebem um ‘mandato regional’, que atualmente é, muitas 

vezes, ‘mundial’. Elas se especializam em uma ou várias linhas de produtos que tem o caráter de sistema 

‘completo’. O grupo lhes dá autonomia quase total na organização da produção. No país onde está 

implantada, a filial tem também a missão de comercializar toda a linha de produtos do grupo” (CHENAIS, 

1996, p. 133).  



instalaram-se em diversos países. E mais: permitiu a elas integrarem-se ainda mais, 

favorecendo a imbricação de suas atividades. 

[...] um dos motivos principais reconhecidos como tendo favorecido a 

adoção de novos equipamentos estaria ligado às novas possibilidades 
proporcionadas no campo da ‘aplicação internacional das capacidades de 

P&D, resultante da maior interação entre as filiais e a matriz, bem como 

do estabelecimento de uma divisão de trabalho mais aprofundada, 
correspondente aos requisitos técnicos e ao potencial científico, tanto dos 

países-anfitriões como das companhias coligadas (id). 

  Foi nesse contexto, portanto, que a IBM pôde ampliar seus mercados e diversificar 

seus produtos. Porém, não foi só para Europa que, durante o século XX, a empresa se 

expandiu.  

Na Ásia e na América Latina ela também já estabelecia vínculos, sobretudo com as 

administrações públicas. À exemplo dos serviços prestados para Alemanha Nazista, a 

empresa estabeleceu vínculos com os aparelhos estatais naqueles países. Embora não seja 

esse o foco deste trabalho, podemos afirmar que a consolidação da IBM como uma das 

maiores corporações do mundo se deve muito à prestação de serviços na esfera da 

administração pública, sobretudo num contexto de crescimento de governos despóticos.  

 Apenas para centrarmos no exemplo do Brasil, vemos que desde 1917 a empresa 

fornecia serviços para o Estado brasileiro. É evidente que num país com um parque 

industrial restrito e cuja principal atividade econômica além de ser agrária, dependia das 

políticas econômicas da esfera estatal, numa relação em que o privado se apropria do 

público, o Estado era, por excelência, o cliente a ser conquistado. 

 O crescimento do aparelho estatal brasileiro, bem como a diversificação da 

economia nas duas décadas seguintes tornou o país um campo fértil para a gigante norte-

americana. Nesse período ela instalou uma fábrica no Rio de Janeiro, aperfeiçoou e 

introduziu os sistemas de administração de empresas, um método revolucionário para os 

empresários nacionais; ampliou sua unidade acompanhando as mudanças políticas do país, 

inaugurando uma fábrica em Brasília já em 1963; nos anos seguintes passou a exportar 

máquinas e ampliou os serviços de processamento de dados junto à administração pública 

e inaugurou outras unidades
3
. 

A IBM DE SUMARÉ 

 A IBM instalou sua unidade em Sumaré, interior do Estado de São Paulo, em 1971. 

Durante duas décadas esta unidade esteve voltada para a produção de centrais de 

                                                             
3 Ver em http://www.ibm.com/br/ibm/history/ibm_brasil.phtml 

http://www.ibm.com/br/ibm/history/ibm_brasil.phtml


processamento (popularmente conhecido como servidores), fitas magnéticas, CPU’s 

(computadores pessoais) e, posteriormente, já na década de 1980, máquinas de escrever 

digitais.  

 A instalação de uma unidade da empresa em Sumaré, região de Campinas, teve 

como objetivo explorar as condições proporcionadas pelos centros educacionais e de 

tecnologia ali instalados, sobretudo Centro de Processamento de Dados da Unicamp, além 

do que a Região já contava com uma infraestrutura de rodovias, aeroporto e um parque 

industrial em rápido crescimento. 

 O fato de, no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, existir uma lei que restringia a 

comercialização de softwares das empresas estrangeiras, garantiu grande parte da reserva 

de mercado às fábricas de software nacionais, limitando o raio de ação da IBM. Dessa 

forma, com exceção dos sistemas de administração de empresas, sua especialidade 

pioneira, a IBM de Sumaré dedicou-se à produção dos produtos mencionados acima, 

tornando-se uma fábrica do setor de materiais elétricos. 

 Este fato foi importante porque incluiu a empresa na mesma base sindical dos 

metalúrgicos. Embora tenha tido conflitos trabalhistas em outros países, no Brasil a gigante 

do ramo de informática ainda não tinha experimentado esse tipo de problema. Porém, tinha 

seus mecanismos para evitar o confronto e desgastar o movimento sindical. 

A IBM DE SUMARÉ E O MOVIMENTO SINDICAL 

 Na esteira do movimento operário e sindical combativo que emergiu no final da 

década de 1970, contestando o sindicalismo assistencialista, paternalista, clientelista e 

pelego dos anos de ditadura civil-militar, a oposição sindical metalúrgica de Campinas e 

Região ganhou as eleições em 1984, assumindo a diretoria do Sindicato em julho daquele 

ano. Na defesa de um sindicalismo combativo, autônomo e democrático, a nova diretoria 

que tinha raízes tanto na Pastoral Operária como nos grupos trotskystas, empreenderia a 

partir de então uma ampla política de aproximação com as bases. 

 A ideia, não só da diretoria eleita, mas da base de apoio ao movimento de oposição, 

a princípio, era defender os conselhos ou comissões de fábricas que dialogassem com os 

trabalhadores nas fábricas, bem como com os sindicalistas. Um elo que aquele movimento 

pretendia que fosse autônomo e crítico. Porém, a intransigência das chefias das empresas 

em criar estes órgãos segundo as suas demandas e exigências inviabilizou essa política. A 

perseguição e as demissões seletivas dos militantes de base na campanha salarial de 1985 

encerrariam as conversas para selar acordos em torno das Comissões. Diante desse fato, e 



buscando se recuperar do duro golpe dado pelas empresas em conjunto, os sindicalistas 

apostaram nos grupos de fábricas
4
.  

Caracterizados por não terem nenhum acordo com as empresas, os grupos de 

fábrica, por isso, funcionam de forma clandestina, não só estatutariamente, mas também e, 

principalmente, nas suas ações (PEDREIRA FILHO, 1997). 

Curiosamente, das iniciativas de criar grupos clandestinos que partiram 

exclusivamente dos sindicalistas
5
, a primeira se deu na IBM. Havia nessa iniciativa um 

motivo bem peculiar: o embate contra a política anti-sindical da gigante da informática. 

Além disso, os “ibemistas”, de um modo geral, eram qualificados, bem remunerados, 

gozavam de status e de uma série de benefícios. Evidentemente que, diante desses fatores, 

o “ibemista” não procurava o Sindicato, como faziam os trabalhadores de outras empresas. 

Porém, bastou a tentativa de aproximação do órgão com a empresa, para que esta 

impedisse, de forma hostil, a presença dos diretores sindicais: barrando os piquetes, 

desviando o percurso de seus funcionários nos horários de entrada e saída e solicitando por 

escrito os métodos de campanha salarial! 

Mesmo após uma série de boletins contendo notícias sobre ações dos trabalhadores 

“ibemistas” do mundo todo, além de denúncias das artimanhas político-ideológicas, bem 

como das associações da empresa com o regime de apartheid na África do Sul, os 

sindicalistas não conseguiram penetração na empresa. Prevaleceu ali a mescla de uma 

subjetividade inautêntica
6
 que girava em torno do “status social” do “ibemista” com a 

política anti-sindical da transnacional que, como mostrou os sindicalistas, já era 

tradicional. 

AS MUDANÇAS NO PERFIL DOS “IBEMISTAS”: A 

CONSTITUIÇÃO DE UM CIBERTARIADO 

                                                             
4 Fizemos um estudo detalhado das ações dos grupos de fábrica na dissertação de mestrado apresentada junto 

ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UNESP-Araraquara intitulado “A alternativa clandestina: 

um estudo dos grupos de fábrica de Campinas e Região (1984-1991)”. Ali pudemos entender a composição 

desses grupos, suas ações e o êxito, em termos de uma aposta de política organizacional, obtido num 

momento de refluxo do movimento sindical operário no Brasil. 
5 Como dissemos, a política de manutenção e criação de grupos de fábrica foi fruto tanto da diretoria como da 

base de apoio à Oposição Sindical Metalúrgica desde a primeira disputa eleitoral em 1978. Outras empresas, 

com certa tradição de organização de base, à exemplo da Singer, Dako, Mercedes e Clark mantiveram 

quadros no chão de fábrica que, mesmo durante o forte refluxo no ano de 1986, conseguiram fazer frente aos 

desmandos das chefias. 
6 Sobre o conceito de subjetividade inautêntica ver Antunes (1999) e Alves (2000). 



 Uma vez flexibilizada a lei que restringia o comércio de softwares no Brasil ao 

longo da década de 1990, a IBM de Hortolândia
7
 passou a abrigar, como núcleo principal 

de sua atividade, a prestação de serviços de desenvolvimento, alocação, aperfeiçoamento e 

gerenciamento de sistemas de grandes empresas. Vimos que, até então, “a gigante” 

mantinha como principal atividade, a fabricação dos chamados “servidores”, terminais com 

alta capacidade de processamento de dados. Sem abandonar esse “filão”, que remete às 

atividades pioneiras da empresa, a IBM-Hortolândia passou a oferecer, independente da 

venda dos “servidores”, serviços de softwares (ambientes, ou sistemas operacionais), 

fundamentais para o gerenciamento contábil e logístico de qualquer grande empresa. 

 Porém, não se trata somente de oferecer o software. O pacote que passou a ser 

oferecido pela IBM no final dos anos 1990 incluía desde o desenvolvimento até o 

gerenciamento e monitoramento do sistema. 

 Tratam-se de plataformas que se integram à outras em diversos países onde a IBM 

mantém esse pacote de serviços (Índia, EUA, Canadá, França, etc.), visando servir seus 

clientes in loco. Portanto, trata-se de uma rede integrada que envolve “ibemistas” do Brasil 

e de outros países, que monitoram e solucionam problemas, além dos funcionários das 

empresas, usuários desses sistemas. 

 Dessa forma, no final da década de 1990, a unidade de Hortolândia passou a contar 

com trabalhadores cuja função estava voltada menos para o manuseio de peças de 

hardware
8
 e mais para o “manuseio” dos seus sistemas operacionais. Vejamos o seguinte 

depoimento de um “ibemista” que opera e monitora um desses sistemas: 

[...] eu entrei na IBM em 2006. Desde então sou operador de sistemas. 
Basicamente um operador de sistemas monitora as mensagens do 

servidor que atende o cliente (...) Lá existe o mainframe que são 

plataformas  mais altas, que atendem demandas muito altas, de clientes 

muito grandes e os processadores são mais potentes, assim como as 
memórias também, etc. As plataformas distribuídas são Windows e 

Linux, só que essas a gente não opera. Eu trabalho numa plataforma 

média, chamada de AS400, que atende clientes médios. E aí, as 
mensagens ficam relacionadas no sistema operacional. Por exemplo: se 

caiu um servidor, aparece uma mensagem pra gente, no focal nosso e aí a 

gente tem que tomar alguma ação. Esses servidores vão ficar na IBM ou 

                                                             
7 Hortolândia era, até 1991, um bairro de Sumaré. Porém, neste ano, conseguiu sua emancipação. A 

população do então bairro Hortolândia justificou o ato com base no completo abandono e atraso em relação a 

outros pontos da cidade, muito embora abrigasse, já na época, grandes empresas, dentre elas a IBM, e 

contribuísse significativamente com o orçamento da cidade. O movimento de emancipação contou ampla 

mobilização popular, inclusive com a participação do Movimento Sindical dos Metalúrgicos de Campinas e 

Região. 
8 Além da fabricação da fabricação de componentes dos “servidores”, Apuramos junto à funcionários da IBM 

que entrevistamos para este trabalho que hoje, na unidade de Hortolândia, ainda há a fabricação de 

hardwares, principalmente notebooks, numa parceria feita junto com a Lenovo. 



não, e isso depende do contrato que o cliente fechou. Mas muitas vezes, 

se a conta for nacional, por exemplo, da Nestlé, ela vai ficar aqui no 

sistema da IBM, em Hortolândia. Mas se a conta for internacional ela vai 

ficar no site da IBM de fora, por exemplo, dos EUA ou de outro país (...) 
Mas como eu sou um operador de plataforma média, então fico 

encarregado de todas as funções, como cuidar do sistema operacional, 

banco de dados, IMS, redes, storage etc. Já no mainframe não dá pro cara 
cuidar de tudo isso, então eles se dividem em times essas partes. No meu 

caso, como não é dividido, os caras tem problema e só sabem que é no 

AS400, daí já lembram: ah é o time do Soares, passa pra eles. Agora 
quando é em mainframe, tipo, o cara ta com um problema de banco de 

dados, ele já vai saber que tem um time só pra banco, daí passa pro time 

só de banco (Depoimento de Soares
9
). 

 Há vários elementos a serem explorados nessa breve descrição das atividades desse 

novo perfil de “ibemista”. 

 Primeiramente nota-se uma clara divisão do trabalho, segundo as demandas dos 

clientes. Há pelo menos três tipos de plataformas, das quais duas estão voltadas para dois 

tipos diferentes de clientes: os de grande porte e os de médio porte. Nas plataformas de 

grande porte, pelo que consta, há um volume maior de demandas de operações, de modo 

que há subdivisões das suas tarefas, ou seja, há um funcionário especializado em cada 

operação requerida pelo cliente. O funcionário entrevistado trabalha numa plataforma 

média, onde não há subdivisões, por se tratar de uma plataforma com um volume menor de 

operações. Desse modo, percebe-se neste pequeno, mas notável exemplo, que a divisão do 

trabalho, mesmo no interior de uma categoria qualificada e que está diante de uma 

avançada tecnologia, é enquadrada nas exigências e demandas dos seus clientes. E tal 

como em qualquer divisão do trabalho que respeite essa lógica há também uma estrutura 

hierárquica de comando e controle da força de trabalho, claramente explicitada nos dois 

depoimentos abaixo: 

[...] eu atuo como Team leader dentro do time de Intel na IBM, que presta 

serviços em TI [tecnologia da informação], realizando a gestão de 52 

funcionários, como escala, contratações, resoluções de problemas dentro 
do departamento, que tem como foco a gestão dos servidores windows 

dos clientes IBM: Citrix, AD, VMware, Exchange (Depoimento de 

Braga). 

[...] eu tenho minha chefe e a minha gerente. Minha chefe, ela atende pela 

parte técnica, controle de erros, etc. E a minha gerente é a minha gerente 

mesmo, ela cuida de toda a equipe (Depoimento de Soares). 

 Vemos que, no que tange a organização e o controle da força de trabalho, os 

operadores de TI da IBM estão submetidos à uma lógica hierarquizada, segundo critérios 

                                                             
9 Os nomes utilizados são fictícios para preservar a identidade dos entrevistados. 



técnicos e de controle da força de trabalho. Estrutura semelhante a qualquer unidade fabril 

e herdada dos princípios do fordismo-taylorismo.  

 No que tange à jornada de trabalho desses operadores, há uma combinação da 

lógica do controle do tempo herdada dos velhos modelos de produção fabril, com a dos 

novos modelos. Perguntado sobre qual é sua jornada e quantas horas de plantão faz por 

mês, um dos entrevistados diz: 

[...] nove horas, mas uma é horário de almoço, né? Então são oito 

trabalhadas. E plantão (...) Posso falar, é que às vezes eu passo da hora 
[de sua jornada normal], mas fica em torno de 20 dias (Depoimento de 

Soares) 

Nosso outro entrevistado coloca situação semelhante: “Trabalho em horário comercial, 

porém com acionamento esporádicos (call) quando acontecem problemas” (Depoimento 

de Braga). Tanto no primeiro, como no segundo caso, plantão e “call”, são formas de 

controle do tempo de trabalho que extrapolam a jornada oficial, prevista em lei. Ora, se a 

hora-extra dedicada chega a 20 dias, por conta de acionamentos esporádicos, plantões e 

home-office, estamos diante de uma situação clara que combina o aumento da mais-valia 

absoluta e a realtiva, uma vez que estes operam alta tecnologia. 

 É evidente que, dada as condições de trabalho desses operadores, bem como os 

meios que “manuseiam”, há também diferenças marcantes com o modelo fordista-

taylorista do controle da mão-de-obra. O tipo de função realizada por esses trabalhadores 

pode ser realizada in loco, ou seja, no interior da empresa, mas também é possível operar 

como home-office [quando a jornada é domiciliar]. Isto torna mais flexível a jornada do 

trabalhador, trazendo alguma vantagem: 

[...] trabalhar home-office traz vantagens, por exemplo: quando você está 

on-site [na empresa] as pessoas vem falar diretamente com você dos 
problemas e não respeitam a ordem. Sempre tem a ordem lá que é a de 

quem é chamado até a última pessoa e a gente vai escalando. Agora, 

quando a gente está em casa elas respeitam essa ordem e chamam o 
primer que é a primeira pessoa escalada pra resolver a chamada e quando 

está on-site não. Sem contar que o ambiente de casa é um ambiente bom 

pra trabalhar né? Além do que eu durmo uma hora e meia a mais 
(Depoimento de Soares). 

 As vantagens apontadas pelo entrevistado estão relacionadas à redução do ritmo de 

trabalho, pois o trabalho realizado on-site acarreta maior acúmulo de serviço. Sem contar 

que o tempo dedicado ao descanso aumenta quando fica home-office. Por fim, o ambiente 

caseiro, torna-se melhor, não só pelo ganho do tempo, mas por não trazer elementos do 



controle e pressão exercida pela chefia, ou seja, o ambiente caseiro torna-se aparentemente 

menos despótico
10

. 

 Um segundo ponto a ser explorado na descrição das atividades dos operadores é: 

não só a divisão do trabalho desses funcionários está submetida à uma lógica de mercado 

(demanda), mas todo o serviço que a IBM fornece se submete às necessidades de seus 

clientes, através de contratos. Dessa forma, a prestadora de serviço tem que adaptar suas 

plataformas conforme a localização do cliente. Portanto, os diversos clientes da IBM a 

contratam, alugam seus serviços, terceirizando parte das suas atividades. Vejamos alguns 

aspectos dessa prestação de serviços: 

[...] se o sistema operacional cai, pra gente, nós temos severidades lá. Se 
alguma coisa mais crítica cai, eles colocam severidade no ticket. Por 

exemplo, se um sistema cai, é severidade um, que é a severidade mais 

alta nossa e então nós temos uma hora pra resolver isso, porque está 
impactando diretamente o cliente, das aplicações dos usuários, do caixa, 

por exemplo: pode ser um cara que está ao lado do seu cliente. Por 

exemplo, a Nestlé: ele tem uma aplicação lá de cotação do produto, vai 

ficar fora, essa ferramenta; vai ficar fora pra ele, porque o sistema caiu 
inteiro. Então nós temos que correr o mais rápido possível pra voltar a 

funcionar todos os aplicativos, as aplicações. Mas pararia tudo se a 

empresa tivesse tudo num servidor só. Mas não é bem assim, pois tem 
sempre o servidor backup. Quando cai um servidor tem outro pra subir 

(Depoimento de Soares). 

 Fica evidente pelo depoimento que a pressão exercida nos operadores vem, 

primeiramente, dos clientes, principalmente quando estes tem problemas. Além disso, fica 

igualmente evidente a terceirização de parte das atividades das empresas clientes, que 

correm o risco de terem suas transações paralisadas. 

 Mas quais são os clientes da IBM? No depoimento do funcionário acima 

levantamos a Nestlé. Mas ele aponta outros, em cujas plataformas já trabalhou, tais como 

Michelin, Panasonic, Globo e Casas Bahia. Outro funcionário levantou ainda as seguintes 

                                                             
10 Bernardo (2004, p. 130) apresenta dados de empresas que demonstraram que o trabalho home-office, nas 

primeiras experiências de utilização nos EUA e Inglaterra, ainda na década de 1980, eram mais produtivos 

que os realizados on-site. Não temos uma análise comparativa da produtividade na empresa ou domicílio dos 

entrevistados (algo muito difícil de fazer, uma vez que o ritmo deles é ditado pela demanda dos clientes). 
Porém, há que se levar em conta aspectos como deslocamento até o serviço, tempo maior de descanso e 

melhor distribuição das tarefas a serem cumpridas. Isso somado supostamente faz aumentar a produtividade 

do trabalho no ambiente home-office. Outro aspecto apontado pelo autor e facilmente encontrado neste caso 

diz respeito às questões políticas e organizacionais. Além da sobreexploração, o trabalho domiciliar opera a 

fragmentação dos trabalhadores. Os domiciliários se afastam do locus do trabalho, afastando-se também dos 

colegas e consequentemente das atividades sindicais ou atividades políticas em geral, evidentemente, quando 

há: “foi sem qualquer dúvida a necessidade de espalhar os trabalhadores ao mesmo tempo que se 

concentravam os resultados do trabalho que levou a informática, e em seguida a ligação da informática às 

telecomunicações, a evoluírem da maneira que conhecemos” (BERNARDO, 2004, p. 112). Por fim, há de se 

levar em conta que o trabalho domiciliar permite que se aprofunde o estranhamento (no sentido marxiano do 

termo) do trabalho na vida privada do trabalhador. 



empresas que requerem os serviços “da gigante”: Ambev, Carrefour, Tokio Marine, Saint 

Gobain, Perdigão, Datasul, Cosan, Lasa, TVA, Starret, Elucid, Pão de Açúcar, TAM. Tal 

leque de tomadoras de serviços demonstra grande capacidade de atendimento da IBM, 

bem como uma profunda imbricação entre os setores de atividades. 

BREVE ABORDAGEM TEÓRICA 

 Há hoje vasta literatura que busca compreender as mudanças ocorridas no mundo 

do trabalho, tanto na sua materialidade, como na subjetividade. O caso tratado de forma 

bastante breve neste trabalho nos remeta à essa literatura e, sobretudo, aos debates em 

torno da materialidade ou imaterialidade das atividades realizadas por grande parcela da 

classe trabalhadora. 

 Um dos trabalhos de grande envergadura que apresenta teses polêmicas sobre a 

imaterialidade das atividades vem de André Gorz. Em O Imaterial o autor defende que 

hoje a principal força produtiva é o conhecimento, ou o saber motivacional. Para ele, o 

conhecimento acumulado pelos indivíduos nos espaços fora do trabalho, em seu tempo 

livre, ganha mais importância hoje, a ponto de superar as produções materiais. Esse saber 

“motivacional” está associado à produção de riqueza, que para ele é a produção coletiva de 

bens comuns; já a produção material, está associada à uma produção destrutiva, ou 

produção de miséria. Dessa forma, esse “capital conhecimento” não pode ser mensurável, 

uma vez que sua origem não está envolta na racionalidade da criação de mercadorias 

tangíveis e nem subordinada ao desenvolvimento das forças produtivas que se voltam para 

a produção material. Para exemplificar e reforçar sua tese central Gorz recorre aos 

softwares que podem ser reproduzidos sem custo algum. Para o autor esses são frutos 

desse conhecimento difuso, bem como ao tempo livre que seus desenvolvedores tem para 

criá-los. Ou seja, não há nenhum controle técnico ou social no processo que produz os 

softwares. Além disso, Gorz não entende que haja aí trabalho, pelo contrário, afirma que 

este é um processo no qual, quem o executa, o faz por recusar a ética do trabalho. 

 Esta tese é a consequência de uma anterior defendida pelo autor, no início dos anos 

1980. Ali, Gorz, tendo em vista a redução do operário-massa, das grandes plantas 

fordistas, ousou dizer que a classe trabalhadora estava em vias de desaparecimento, dando 

lugar à não-classe. Da mesma forma, o trabalho já não ocupava papel central na sociedade, 

não cumpria mais seu papel na sociabilidade humana. O autor definiu assim o surgimento 

dessa não-classe: 



[...] diferentemente da classe operária, não é produzida pelo capitalismo e 

marcada pelo selo das relações capitalistas de produção; ela é produzida 

pela crise do capitalismo e pela dissolução, sob o efeito de técnicas 

produtivas novas, das relações sociais de produção capitalistas (GORZ, 
1982, p. 87). 

 Portanto, para Gorz, a não-classe carrega uma potencialidade revolucionária, uma 

vez que o capital-conhecimento não mensurável é uma força produtiva capaz de criar 

riquezas, bens comuns. Ao capital, resta ou restringir ou patentear o conhecimento visando 

a obtenção de lucro (GORZ, 2005, p. 37-48). 

 Tendo em vista essas teses, embora o autor enxergue, de certa forma, a imbricação 

dos setores da economia, ele não consegue enxergar que o trabalho ainda cumpre papel 

central na sociabilidade humana e que a classe trabalhadora não desapareceu, mas antes, 

transformou-se. Enxerga a imbricação desses setores, mas anula em suas análises a lei do 

valor, transferindo para o controle, a restrição, a padronização, ou seja, ao monopólio da 

marca pelas grandes corporações, a fonte dos seus lucros, advindos da produção imaterial. 

 O operário-massa, de fato, já não mais existe. Este cedeu espaço há um núcleo 

reduzido, estável, mais qualificado, que responde às necessidades da produção já na ponta 

de toda a cadeia produtiva que o envolve. Seu lugar foi ocupado por um conjunto de 

tecnologias baseadas na microeletrônica e na robótica, além de uma série de 

transformações políticas, organizacionais e ideológicas no controle e na gestão da força de 

trabalho (HARVEY, 1992; ANTUNES, 1999; BIHR, 1998). 

 A rigidez fordista-taylorista deu lugar à acumulação flexível, termo cunhado por 

David Harvey e caracterizado da seguinte forma: 

[...] Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 

de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras 
de fornecimentos de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 

taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional (HARVEY, 1992, p. 140). 

 Tais mudanças refletiram também na materialidade da classe trabalhadora: 

[...] A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no 

chamado ‘setor de serviços’, bem como conjuntos industriais 

completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (tais como 

a ‘Terceira Itália’, Flandres, os vários vales e gargantas do silício, para 
não falar da vasta profusão de atividades dos países recém-

industrializados) (id). 

 As transformações observadas na IBM de Sumaré/Hortolândia se encaixam nesse 

processo descrito pelo autor. Mesmo contando com um dos mais importantes parques 



industriais, a Região de Campinas é também o principal parque tecnológico do Brasil, 

conhecido como “Vale do Silício Brasileiro”. A categoria dos metalúrgicos dessa região 

passou dos 70 mil trabalhadores na base na década de 1980, para aproximadamente 40 mil 

nos anos 2000
11

. A significativa redução dessa categoria não se deu somente pela 

desindustrialização. Pelo contrário, muitas empresas do setor ali se instalaram nos anos 

1990 e 2000 (Magnet Marelli, Honda, Toyota, Dell, Mabe, entre outras). Porém, como já 

dissemos, trata-se de um núcleo reduzido. A incorporação de trabalho morto viabilizou a 

liofilização da planta fabril (ANTUNES, 1999). Mais trabalho morto, menos trabalho vivo 

na planta fabril e, paralelo à isso, o crescimento do setor de serviços, além de um infinito 

de funções precarizadas e terceirizadas vitais para o “dinamismo econômico” da Região. 

Esse conjunto de fatores é responsável pela significativa redução dessa categoria e ao 

mesmo tempo pela transformação da classe trabalhadora na região. E as mudanças 

constatadas na IBM demonstram o nível de profundidade que a dependência dos setores: 

uma empresa no Brasil, da mesma base dos metalúrgicos, que presta serviços de 

monitoramento de sistemas contábeis e logísticos para empresas do ramo químico, 

alimentício, comunicações, administração pública, transportes, automobilístico, etc. 

 A questão que surge diante disso é: a classe trabalhadora, de fato, desapareceu? 

Não há mais classe? Há uma não-classe? Bernardo (2004) diz: 

[...] é insuficiente, ou mesmo enganador, chamar a atenção para o 
decréscimo do número de operários da indústria e para o aumento do 

número de trabalhadores dos serviços, um duplo movimento que se tem 

verificado nos países mais evoluídos, se não se sublinhar ao mesmo 

tempo a estreita relação estabelecida entre indústria e certos serviços. 
Simetricamente, nos estabelecimentos fabris mais modernos um 

porcentagem muito significativa da força de trabalho, que em certos 

casos chega a bem mais da metade, não se dedica a fabricar objetos, mas 
a processar a informação necessária para essa fabricação, e apesar disso 

as estatísticas incluem-nos a todos no setor industrial. A 

“desindustrialização”, sobre a qual tanto se fala e se escreve hoje ainda, é 

na verdade uma reindustrialização. E o “desaparecimento da classe 
operária” corresponde a uma expansão sem precedentes da classe 

trabalhadora, que entretanto se reestruturou internamente (BERNARDO, 

2004, p. 105).  

 Vimos que as atividades dos operadores da IBM mesclam características do 

fordismo-taylorismo com as do trabalho flexível. São remunerados e cumprem jornadas de 

trabalho tal qual um trabalhador de qualquer planta fabril do setor de auto-peças ou 

automobilística da região. Há nas atividades dos “ibemistas” um ritmo intenso, só 

amenizado quando estão home-office, da mesma forma que há em qualquer setor, ramo, ou 

                                                             
11 Dados extraídos da Subseção do DIEESE e Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região. 



em qualquer outra atividade remunerada. O controle hierárquico reproduz a forma da 

antiga planta fordista (gerência técnica e de controle puramente hierárquico). É evidente 

que há inúmeras diferenças e não podemos negligenciá-las. Porém, o operador “ibemista” 

que está diante dos softwares mais modernos e inteligentes hoje desenvolvidos, capazes de 

controlar enormes sistemas contábeis e logísticos dos maiores conglomerados do mundo 

não pode ser colocado como uma não-classe. Nem mesmo a pessoa, ou as pessoas, que 

desenvolvem esse software o podem. O software em si é uma força produtiva 

imprescindível para a reprodução do capital hoje e o trabalho dos desenvolvedores
12

 torna-

se tão produtivo quanto o do montador ou pintor da planta fabril. E o trabalho desses 

operadores torna-se produtivo no exato momento em que, uma vez subtraído, retarda o 

ciclo da realização da mercadoria
13

. 

 Portanto, como coloca Huws (2009) 

[...] dentro do processo de produção de mercadoria, mesmo se ele for 
realizado dentro de uma organização tronco como um tipo de circuito 

secundário no processo de produção de outro, toda a gama de atividades 

(design, gerenciamento, execução, entrega ao consumidor) é reproduzida 
em miniatura. Essa tarefa de designar trabalhadores segundo sua relação 

funcional com o capital torna-se cada vez mais difícil pela crescente 

complexidade da divisão do trabalho dentro das funções (HUWS, 2009, 

p. 46-47). 

 A análise das transformações do mundo do trabalho só tem legitimidade se 

tivermos em vista a superação de todas as mazelas que essas transformações causam. 

Constatamos aqui que os operadores de sistemas da IBM se encontram numa condição 

semelhante à tantas outras categorias. Ou seja, são trabalhadores, pertencentes a uma 

classe.  Isso, evidentemente, não os tornam revolucionários. Vimos a frustração dos 

diretores sindicais em organizar os antigos “ibemistas” há duas décadas e até hoje não há 

nenhuma aproximação do órgão com os trabalhadores
14

. Mesmo sendo uma amostragem 

muito pequena para daí tirarmos qualquer conclusão constatamos que os dois 

entrevistados, bem como os companheiros de seus respectivos times, não são 

sindicalizados, fato que demonstra a manutenção de todos os problemas outrora apontados 

pelo sindicato. Isso demonstra, antes de tudo que, novas estratégias são necessárias para 

                                                             
12 Segundo Castillo (2009), mesmo no trabalho desse tipo de trabalhador há um conjunto de normas e rotinas 

a serem cumpridas, advindas da imposição da Secretaria de Defesa dos EUA, o que o torna, também, um 

trabalho padronizado. 
13 São essas conexões que aqui somente brevemente estamos demonstrando que Marx em meados do séc. 

XIX já apontava. O pensador afirmava que algumas atividades não tangíveis, não produtivas, eram essenciais 

para a reprodução do capital. Mesmo que imateriais, não palpáveis, são fundamentais para a realização da 

mercadoria, de modo que isso é determinante para torná-la produtiva. 
14 Em que pese toda fragmentação sofrida na categoria e mesmo no interior da IBM, onde hoje funciona 

dezenas de empresas que compõe um dos polos tecnológicos mais avançados da Região. 



reverter essa situação. Antunes (2010) aponta, por exemplo, a necessidade da 

desverticalização dos sindicatos, um passo importante a ser dado nessa direção, pois 

avançaria num processo de desfragmentação dessa classe, evitando novas fraturas e 

possibilitando a abertura aos novos movimentos sociais que surgem fruto de um crise 

profunda e altamente destrutiva. 
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