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GT 9 – Trabalho e produção no capitalismo contemporâneo

O trabalho voluntário no contexto atual da sociedade capitalista, a 

Responsabilidade Social da Empresa (RSE), a educação e sua pretensa relação 

com a sustentabilidade social.

Para sobreviver, viver e se reproduzir, o homem necessita produzir as condições 

de sua existência e ele o faz pelo trabalho, que, na condição de mediação, é a atividade 

desenvolvida para atingir determinado objetivo.

Sendo assim, o homem submete a natureza ao seu interesse, utilizando a 

capacidade de antecipar no pensamento suas ações, para satisfazer necessidades, tendo 

em vista os objetivos estabelecidos e levando em consideração o grau de 

desenvolvimento das forças produtivas em cada momento histórico. Trabalho é portanto 

uma “atividade orientada a um fim”1, e, enquanto categoria geral, possui um caráter 

potencialmente emancipador, pois, tanto pode servir para tornar o homem sujeito de sua 

ação e vontade, quanto objeto da vontade de outros. O que vai definir isso é a finalidade 

estabelecida 2.

Considerando que a finalidade estabelecida na sociedade capitalista é a 

acumulação, o caráter geral do trabalho, que permite ao homem ser sujeito de sua ação, 

assume nessa sociedade a condição de atividade que o submete à condição de objeto, já 

que só é possível acumular convertendo o outro em meio de acumulação. Portanto, 

nesse modelo de sociedade, o trabalho assume a condição de atividade alheia à vontade 

                                               
1 Karl Marx, O capital: crítica da economia política. Livro 1, v.I. 15 ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 

1996, p. 202.
2 A este respeito ver Marx, O capital, cit.



2

do trabalhador, portanto involuntária, estranhada3. Já a palavra “Voluntário” representa 

um adjetivo da atividade que é realizada de forma espontânea, que não é forçada, que 

depende da vontade da pessoa que a realiza 4.

Após essa breve conceituação de trabalho e de trabalho voluntário, pode-se 

avançar na contextualização dessas atividades no momento histórico atual da sociedade 

capitalista, que se convencionou chamar de “acumulação flexível”5, a qual corresponde 

um estado mínimo em termos de investimentos sociais, em acordo com o qual passa a 

ser estimulado “um voluntariado que preencheu as lacunas deixadas pelo Estado e se 

esforçou por diminuir as necessidades daqueles que ficaram à margem do sistema – ou 

perversamente inseridos” 6.

Pesquisa acerca do voluntariado no Brasil nos últimos anos caracteriza a

existência de “uma reforma intelectual e moral” promovida no seio da reforma do 

Estado Brasileiro a partir de 1990, orientada pelo neoliberalismo da social-democracia 

que, utilizando-se da função educadora do Estado, promove a emergência de um novo 

voluntariado, que contribui para aliviar os bolsões de pobreza e, por conseguinte, 

conservar o conjunto das relações sociais capitalistas 7.

Nessa nova conjuntura, a empresa parece assumir um papel diferente do que se 

tinha até então: “As empresas, atualmente as grandes detentoras do poder e do 

patrimônio de conhecimentos, precisam atuar diretamente sobre a realidade ajudando a 

desarmar essa bomba social que, em última instância, é uma ameaça a elas próprias” 8. 

As autoras do excerto acima utilizado admitem de certa forma como motivo 

determinante nessa recente preocupação das empresas com a questão social, uma 

correlação com a sobrevivência da própria empresa, uma vez que a crise social pode pôr 

em riscos seus negócios.

Nesse contexto, as ações de Responsabilidade Social da Empresa (RSE) - que 

consistem basicamente em ações de empresas no desenvolvimento de alguma atividade 

                                               
3 A respeito do processo de estranhamento do trabalho ver Karl Marx, Manuscritos econômicos 

filosóficos, São Paulo, Boitempo, 2004.
4 Houaiss, Dicionário da língua portuguesa. Disponível em: 

<http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=volunt%E1rio&stype=k>.  Acesso em 18 jun. 2009.
5 David Harvey, Condição pós-moderna. São Paulo, Loyola, 1992.
6 Maria Cristina Dal Rio, O trabalho voluntário: uma questão contemporânea e um espaço para o 

aposentado. São Paulo, Editora SENAC São Paulo, 2004, p. 71.
7 Artur de Moraes Silva, Voluntariado que faz a sua parte:a falácia do combate à pobreza, Dissertação 

(Mestrado em Educação). Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2005.
8 Mônica Beatriz Galiano Corullón e Barnabé Medeiros Filho, Voluntariado na empresa: gestão eficiente 

da participação cidadã. São Paulo, Peirópolis, 2002, p. 34. (grifo meu)
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considerada de interesse público, e que podem ser executadas nas mais diversas 

modalidades, por vezes combinadas ou utilizadas individualmente: seja na forma de 

repasse de recurso financeiro para entidades já existentes; seja na forma de criação de 

entidades sem fins lucrativos para desenvolver atividades determinadas ou atender a 

grupos sociais específicos; seja pelo estímulo a que seus funcionários e demais pessoas 

da comunidade atuem voluntariamente a favor de uma causa social - passaram a fazer 

parte do cotidiano empresarial.

As pesquisas realizadas há mais de uma década, e que buscaram o perfil do 

doador de bens ou serviços e de tempo de trabalho voluntário no Brasil 9, demonstravam 

que a atividade de trabalho voluntário vinha crescendo no país (em acordo com um 

movimento mundial), e que a maior parte delas estava inicialmente relacionada à 

assistência social, saúde, alimentação, bem como com cuidados pessoais diretos aos 

grupos atendidos como idosos, mendigos, crianças de rua, etc.

Na última década as pesquisas têm demonstrado que a área da educação tem 

sido a mais procurada para o desenvolvimento de trabalho voluntário, mas agora não 

tanto por iniciativas individuais, mas pelas ações de RSE 10, que se afirmam no 

argumento de que as empresas que as realizam buscam a cidadania e a sustentabilidade 

social e não pretendem manter uma relação de assistencialismo com os grupos sociais 

atendidos.

As empresas preferem a área da educação para desenvolver seus programas de 

responsabilidade social, já que, se o movimento é de negação do assistencialismo, não 

seria coerente manter atividades de distribuição de alimentos, roupas ou remédios.

Justifica-se a educação ser a área escolhida pelas empresas pelo fato de ser 

legitimada como direito subjetivo do ser humano, possibilitador da sustentabilidade e 

até da ascensão social. Porém, se de fato as ações de RSE na área da educação 

propiciam a sustentabilidade social, mesmo que somente dos grupos sociais ou 

comunidades atendidas, não é o objeto deste estudo.

                                               
9 Leilah Landim e Maria Celi Scalon, Doações e trabalho voluntário no Brasil-uma pesquisa. Rio de 

Janeiro, 7Letras, 2000, p. 53-54.
10 A esse respeito ver pesquisa realizada pelo Datafolha e publicada na Folha de S. Paulo em 28 de 

outubro de 2001, em caderno especial que tratava do trabalho voluntário; Ver também pesquisa 
realizada em 2001 pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), que reúne as maiores 
instituições sociais mantidas por capitais privados no Brasil, demonstrada em Corullón e Medeiros Filho 
(2002, p. 73); Ver ainda pesquisa realizada durante sete anos pela revista Carta Capital e a Consultoria 
InterScience intitulada: “As empresas mais admiradas do Brasil”, a qual desdobrou-se na pesquisa que 
tratou da responsabilidade social da empresa, que pode ser encontrada em: Carta Capital. Edição 
especial- Responsabilidade social em evolução. São Paulo, Editora Confiança, nº 301, ag. 2004, p. 10-
11.
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Mas o interesse proeminente no desenvolvimento das ações de RSE na área da 

educação tem ainda outras explicações que se somam à questão da legitimidade da 

educação na promoção da sustentabilidade social:

Na luta contra a pobreza os empresários dão ênfase à educação. Os 
investimentos no ensino fundamental e na alfabetização de jovens e adultos 
operam muito mais pelos seus efeitos indiretos–em matéria de saúde, de 
nutrição, de planejamento familiar–do que pelos seus efeitos diretos. A ajuda 
por meio do ensino permite dar um fundamento “econômico” à tentativa de 
racionalização dos comportamentos. A reeducação do pobre é uma 
reeducação econômica. 11

Na seqüência a autora, apoiada em Eli Diniz e Renato Boschi, demonstra que a 

importância outorgada pelas lideranças empresariais à educação decorre do fato de a 

mesma ser considerada essencial para o aumento da competitividade econômica 

nacional e para a melhoria das condições de inserção do país na nova ordem mundial 12.

Assim, pode-se inferir que, por razões econômicas e pelo fato de carregar uma 

forte aceitação da população como uma ação que produz melhoria na vida das pessoas, 

a educação tem sido a área eleita pela maioria dos dirigentes de empresas para 

desenvolver ações de responsabilidade social.

O trabalho voluntário, as ações de RSE, a mais-valia extraordinária e a exploração 

da força de trabalho: solidariedade entre emprego e não emprego.

O movimento de valorização e fortalecimento do conceito de RSE passa a 

ocorrer sobretudo na última década, como mais uma das incontáveis estratégias de 

reorganização permanente do capital, para superar ou atenuar os sintomas das crises que 

fazem parte de seu “sócio-metabolismo” 13.

Isso em um contexto no qual executivos e empresários passaram a perceber que 

vincular a imagem da empresa ao desenvolvimento de uma ação que se caracterize 

como sendo de responsabilidade social aumenta os lucros, conforme trecho destacado a 

seguir, expresso por Percival Caropreso, presidente da McCann Erickson 

Social/Marketing, nova unidade da maior empresa de propaganda do mundo, que cuida 

exclusivamente de Marketing Social: “tornar a ação social mais eficiente não tem o 

                                               
11 Nathalie Beghin, A filantropia empresarial: nem caridade, nem direito. São Paulo, Cortez, 2005, p. 56.
12 Idem, ibidem, p. 56.
13 István Mészáros, Para além do capital. São Paulo, Boitempo, 2002.
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objetivo de aumentar a milhagem das empresas em algum programa celeste, mas sim 

aumentar o próprio valor de suas marcas e seus lucros”14.

Autores que defendem a RSE explicitam as mudanças ocorridas no mundo 

atualmente que levam a uma mudança de postura na gestão empresarial:

O maior ímpeto para a mudança das práticas empresariais não se encontra no 
crescente sentido de responsabilidade social, mas nas forças do mercado –
clientes interessados, funcionários com voz ativa e investidores pragmáticos 
preocupados com o valor do seu patrimônio. O que já foi apenas bom fazer 
deve hoje ser obrigatório. 15

Nesse mesmo sentido, outro autor enfatiza que é papel da empresa adotar novas 

práticas gerenciais que privilegiem não apenas o êxito dos negócios, mas também os 

aspectos social, ambiental e humano, “senão por convicção, certamente por 

sobrevivência”16.

Note-se que os autores estão afirmando que se enquadrar no perfil de empresa 

socialmente responsável não é mais um poder discricionário do proprietário ou 

dirigentes da empresa. As atuais condições do mercado os obrigam a isso. As empresas 

não tomaram portanto a iniciativa de desenvolver ações sociais por um compromisso 

com a humanidade e sim porque o capital responde às circunstâncias históricas e 

atualmente as condições do mercado as obrigam a isso.

Ocorre que no processo permanente de busca do aumento de lucros, além de 

tentar extrair o mais possível a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa da força-de-

trabalho contratada, o capitalista busca também outro tipo de mais-valia: a 

extraordinária. Ela ocorre quando, no processo de procura do aumento da produtividade, 

se descobre uma nova forma de produzir uma dada mercadoria com menor custo ou 

com maior produtividade. Decorre que, até que essa nova forma de produção se 

generalize à escala social, aqueles que a utilizam individualmente conseguem um lucro 

extra. Esse tipo de mais-valia não acompanha portanto o padrão e a normalidade da 

produção. Pelo contrário, ela só é possível de ser extraída enquanto se mantiver na 

                                               
14 Ricardo Lessa, “Marketing social melhora a imagem e aumenta o lucro”. In: O futuro da comunicação-

Relatório da Gazeta Mercantil. São Paulo, p. 22, 07/02/02.
15 David Grayson e Adrian Hodges, Compromisso social e gestão empresarial. São Paulo, Publifolha, 

2002, p. 7.
16 Malcolm Mcintosh et all, Cidadania corporativa: estratégias bem-sucedidas para empresas 

responsáveis. Rio de Janeiro, Qualitymark Ed., 2001, p. vii.
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condição de diferencial de um processo de produção para outro, até que não seja 

apropriado pela concorrência 17.

Em função da mais-valia extraordinária, o capitalista é impelido a sempre buscar 

o aperfeiçoamento das condições de produção e de circulação, que pode ocorrer na 

forma de melhoria dos processos de produção (o que se converte na redução de custos), 

ou das condições de circulação mediante a concorrência, como é o caso das ações de 

RSE. Isso se converte em vantagem para o capitalista somente enquanto essa nova 

forma de produção e/ou circulação não for adotada de modo generalizado pelo conjunto 

das organizações concorrentes em cada ramo de produção.

Então, quando a maioria das empresas em cada segmento tiver adotado a prática 

do desenvolvimento de ações de RSE, isso deixará de ser um diferencial de uma ou 

algumas empresas e a vantagem obtida em função dessas ações irá se reduzindo até sua 

extinção, iniciando-se o processo de busca de um novo diferencial.

Portanto, longe de achar que existe um maniqueísmo na mudança de atitude do 

empresariado hoje ao se interessar pelo desenvolvimento de ações de RSE, 

instrumentalizando o trabalho voluntário de seus funcionários como uma vantagem 

mediante a concorrência, o que se está afirmando é que o próprio empresário é, em certa 

medida, determinado pelas condições históricas de desenvolvimento do capitalismo. Se 

ele (o empresário) não acompanhar o movimento da realidade, que se traduz nas 

tendências de mercado, estará induzindo sua empresa ao fracasso em seus objetivos, que 

é a acumulação.

Sendo assim, o desenvolvimento de ações sociais não ocorre por serem elas um 

valor em si para a empresa, mas por se constituir em uma nova exigência do mercado, 

assim como uma nova vantagem no mercado.

Dentre as vantagens para a empresa que os defensores da RSE alegam, uma 

delas diz respeito aos funcionários, que melhoram seu desempenho e respectiva 

produtividade e desenvolvem ainda novas habilidades de liderança e trabalho em 

equipe, que são trazidas para o exercício profissional dentro da empresa, que passa a 

contar com funcionários mais conscientes, experientes, preparados e produtivos 18.

Outra vantagem é o sentido de pertencimento dos funcionários com relação à 

empresa, que aumenta. Isso faz com que o funcionário contribua com a melhoria da 

                                               
17 A respeito da mais-valia extraordinária ver Marx, O Capital, cit., p. 366-367.
18 Clotilde Perez e Luciano Prates Junqueira (orgs.), Voluntariado e a gestão de políticas sociais. São 

Paulo, Futura, 2002, p. 245.
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imagem da empresa quando defende seu nome fora dela. Isso também aumenta a 

satisfação no trabalho, fator que eleva a produtividade dos funcionários, que passam a 

defender a empresa, dissimulando em certa medida a polaridade entre capital e trabalho.

Os mesmos autores têm ainda mais argumentos acerca das vantagens 

relacionadas às ações de responsabilidade social desenvolvidas pela empresa:

Há relatos de empresas que registraram aumento na produtividade de seus 
funcionários após a implantação do voluntariado. [...] Os consumidores em
condições iguais de preço e qualidade preferem adquirir produtos de 
empresas que praticam a solidariedade e que buscam a melhoria da sociedade 
por meio da melhoria das pessoas. A responsabilidade social é valorizada 
pelos consumidores. O governo muitas vezes declara sua satisfação de 
maneira pública com as ações sociais de muitas empresas, o que também 
colabora de maneira positiva para a construção de uma imagem favorável. 19

Também existe o fator da aproximação da empresa com os mercados 

consumidores, à medida que os funcionários se envolvem com trabalhos sociais 

voluntários.

Em uma perspectiva crítica à RSE, Eugênio Bucci, denomina essa “nova 

‘solucionática’ voluntária” de “solidariedade de mercado”, a qual, segundo o autor, é 

necessariamente uma solidariedade exibicionista 20.

As ações de RSE necessitam de visibilidade para se reverter em benefício para a 

própria empresa, sob pena de perderem sua validade. Assim, a aparência pode bastar se 

o que se pretende é uma ação que se converta em uma imagem de empresa socialmente 

responsável, tornando-a mais competitiva, trazendo como conseqüência o aumento dos 

lucros. Ou seja, as ações de RSE não se baseiam na virtude em si, mas na sua aparência 

de virtude.

Ao adjetivar a “solidariedade de mercado” como exibicionista, Bucci está 

precisamente destacando o caráter de aparência que essa solidariedade assume em sua 

atual configuração. Nos termos marxianos, um caráter de fetiche. Tratando-se então da 

reificação do trabalho voluntário, da coisificação de uma relação social que assume 

agora a forma “mercadoria”. O trabalho voluntário passa de valor social para um valor 

de mercado e para o mercado.

Por isso, as empresas têm demonstrado um interesse crescente em buscar 

funcionários que desenvolvam atividades sociais de forma voluntária. Nesse sentido, ao 

                                               
19 Idem, ibidem, p. 258.
20 BUCCI, Eugênio. “A solidariedade que não teme aparecer”. In: ______; KEHL, M. R. Videologias. 

São Paulo, Boitempo, 2004, p. 182.
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tratar do perfil, em termos de características pessoais que um voluntário necessita ter 

para desenvolver um trabalho social, Maria da Conceição Castro afirma:

O setor privado, por exemplo, tem buscado “caçar” talentos com esse perfil 
no sentido de agregar valores às outras competências tradicionalmente 
requeridas, tarefa que não tem sido das mais fáceis, visto que isso depende 
menos de habilidades e competências adquiridas pelos profissionais, por meio 
de cursos e treinamentos, e muito mais de atitude. Esta é uma condição que 
envolve dimensões de valor que extrapolam as relações puramente de troca 
entre patrão e empregado. 21

Porém, além de incentivarem o desenvolvimento do trabalho voluntário por seus 

funcionários, existe também uma antecipação da empresa, exigindo que o possível 

candidato a uma vaga demonstre que já desenvolve atividades de cunho social. A 

detecção do desenvolvimento ou não dessas atividades ocorre no processo de 

recrutamento.

O desenvolvimento de uma atividade social por meio do trabalho voluntário 

passa então a ser condição a ser assumida também para os que ainda não estão 

empregados, mas têm a perspectiva de se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho:

A intensa valorização que as empresas brasileiras vêm dando ao trabalho 
voluntário, até como um item positivo nos currículos dos profissionais que se 
candidatam a cargos em seus quadros, tem contribuído para modificar o perfil 
do voluntariado brasileiro. Essa prática, já antiga no mercado de trabalho 
norte-americano, tem se difundido rapidamente entre as empresas brasileiras.
22

As empresas de recrutamento de pessoal, sobretudo de executivos, têm orientado 

que, no Curriculum Vitae de um profissional apto à empregabilidade, não pode faltar a 

menção ao desenvolvimento de uma atividade voluntária de interesse social.

A palavra Empregabilidade ainda não consta dos dicionários brasileiros, mas já 

é usual no meio empresarial. O termo equivalente em inglês é “employability: a 

condição de dar emprego ao que se sabe, a habilidade de ter emprego” 23. Ao tratar da 

origem do conceito, o autor esclarece:

Para se ajustar às exigências da economia global, as organizações 
modificam-se com rapidez e não podem mais garantir o emprego até o 
profissional aposentar-se, como acontecia antigamente. São, aliás, 

                                               
21 Maria da Conceição Castro, “Um espaço de discussão: compartilhamento e aprendizado”. In: Clotilde 

Perez e Luciano Prates Junqueira (orgs.). Voluntariado e a gestão de políticas sociais. São Paulo, 
Futura, 2002, p. 70-83.

22 Perez e Junqueira, op. cit, 2002, p. 174.
23 José Augusto Minarelli, Empregabilidade: o caminho das pedras. São Paulo, Gente, 1995, p. 37.
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cada vez mais raras as carreiras feitas em uma só empresa. Resultado: 
os empregadores começam a adotar uma política de preparar os seus 
funcionários para que estejam em condições de ter trabalho quando 
deixarem a organização. 24

Considerando tais explicações, pode-se depreender que empregabilidade tem 

sido considerada a qualidade de estar apto ao emprego. São as condições que o 

trabalhador deve atender objetivando a possibilidade de conseguir emprego, 

considerando sua capacidade de enquadrar-se num perfil determinado pelas demandas 

do “mercado” de trabalho, e, para enquadrar-se no perfil da empregabilidade, 

atualmente, é condição que se desenvolva uma atividade social voluntária.

A análise até aqui empreendida leva à percepção de um movimento de 

solidariedade induzida, governada, entre emprego e não-emprego no atual momento da 

sociedade capitalista. Note-se que não se está tratando aqui da idéia de que todos 

trabalhem menos, propiciando que todos possam trabalhar e viver: isso seria impossível 

sem tocar na distribuição da riqueza produzida pela humanidade.

O significado que este estudo empreende à expressão “movimento de 

solidariedade (induzida, governada) entre emprego e não-emprego” está estreitamente 

vinculado às atuais configurações do mundo do trabalho na sociedade capitalista, 

demonstrando que tal solidariedade deve partir da atividade voluntária de quem tem ou 

pretende ter emprego, para quem não mais o tem, contribuindo, dessa forma, na 

manutenção da sobrevivência dessa última parcela da população.

Nessa perspectiva, não somente os que ainda têm emprego devem desenvolver 

atividades sociais por meio do trabalho voluntário, mas também aqueles que buscam o 

primeiro emprego e aqueles que, mesmo desempregados, ainda se consideram aptos a se 

reinserirem no mercado de trabalho, buscando adequar-se ao perfil da empregabilidade.

Se o desenvolvimento de atividades voluntárias, de natureza social, tem sido 

posto subliminarmente ou explicitamente aos funcionários das empresas, como 

condição para manutenção do emprego e princípio a ser incorporado e desenvolvido por 

aqueles que buscam atender ao perfil da empregabilidade, pode-se dizer que o trabalho 

voluntário desenvolvido por força da RSE é involuntário, forçado, coercitivo, 

obrigatório.

Desse modo, pode-se afirmar que existe o trabalho que é de fato voluntário. 

Trata-se daquele que parte de iniciativa espontânea do indivíduo, como uma atividade 

                                               
24 Idem, ibidem, p. 38.
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de caráter solidário, humanitário ou de caridade. Porém, existe também o trabalho que 

se intitula voluntário, mas que na verdade é forçado. E o trabalho voluntário ligado à 

RSE enquadra-se nessa situação.

O “trabalho voluntário forçado” compõe a força de trabalho quando possibilita o 

aumento do lucro da empresa, mesmo parecendo ao trabalhador estar fora da jornada e 

das atribuições do trabalho. O “trabalho voluntário forçado” compõe também as 

relações sociais de trabalho na sociedade capitalista, no âmbito da superestrutura, como 

auxiliar na manutenção e reprodução desse modo produtivo, no que diz respeito 

especificamente à sua contribuição para atenuar os efeitos do desemprego estrutural e 

quando também contribui para substituir parte do papel do Estado no desenvolvimento 

de atividades de natureza social, já que o próprio capitalismo exauriu sua capacidade de 

financiamento (do Estado).

Para concluir, parece relevante a consideração de Marx ao afirmar que “Um 

negro é um negro. Apenas dentro de determinadas condições ele se torna um escravo. 

Uma máquina de fiar algodão é uma máquina de fiar algodão. Ela se transforma em 

capital apenas em condições determinadas” 25. Parafraseando o filósofo alemão, poder-

se-ia dizer: O trabalho voluntário é trabalho voluntário. Apenas em determinadas 

condições ele aumenta a possibilidade da realização monetária da mais-valia na 

circulação, diante da concorrência.

                                               
25 Karl Marx, “Trabalho assalariado e capital”. In: MARX, K.; ENGELS, F. Obras escolhidas. v.1. São 

Paulo, Alfa-Omega, s/d, p. 69.


